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olyan eltérő sajátosságai, amelyek nemcsak az élmény alapját alkotják, hanem lehetet-
lenné teszik a benyomásoknak pusztán passzív befogadását, majd változatlan formá-
ban gyűjtögető halmozását is.” (31.) Az irodalommal való találkozás szempontjából 
mindez azért fontos, mert „az olvasás sem képzelhető el egyoldalúan értelmi-racioná-
lis tevékenységnek”, amennyiben ennek az „érzéki műélvezet, az ösztönös megraga-
dás, az elemző magyarázat egyaránt részét képezi”. (169.) Izgalmas, ahogyan Bengi 
Kosztolányi lélektani tárgyú szövegeiben is rálel a vonatkozó összefüggésekre, meg-
mutatva, hogy Kosztolányi a kritikusi tevékenység legfőbb feladatául is a versek „testi 
szervezetének” vizsgálatát tételezi, mégpedig azért, mert a műalkotás „lelkéhez”, a „lé-
lekbúvárok” módszere szerint, szükséges a fi zikai összetevők megismerése – hiszen 
a költemény működése, a költőt magát idézve, „nem fi zikai, nem is pszichikai, hanem 
a kettő együtt: pszichofi zikai eljárás”. (190.)

Az értekező módszer (ahogy erre Lénárt Tamás is utal recenziójában)5 sajátsze-
rűsége nagyon szépen kirajzolódik a teljes kötetben: Bengi rövid idézeteket közöl 
a különböző írásokból (ez, lévén szó kevéssé közismert textusokról, önmagában is 
hasznos eljárás), s ezeket kommentálja, értelmezi hosszabb-rövidebb passzusokban, 
majd von le ezek alapján más léptékű (helyenként kifejezetten nagyvonalú) követ-
keztetéseket. Hogy a belátások szavatossága iránt ne legyen kétsége a befogadónak 
– ha netán a szövegpéldák nem minden alkalommal volnának teljes mértékben álta-
lános érvénnyel meggyőzőek –, az értekező a kétely és önvizsgálat alakzataival dús 
retorikát alkalmaz. Ez azt hatást gyakorolja az olvasóra, hogy megbízzon Bengi 
ítéleteiben, hiszen aki rendre ennyi irányból és ilyen óvatosan közelíti meg tárgyát, 
az bizonyosan minden esetben a szükséges körültekintéssel jár el vizsgálatai során. 
A 32. oldalon például ezt olvassuk egy gondolatsor közben: „Éppúgy nem szeretném 
tagadni e magyarázat csábító vonásait, mint ahogy számomra kétségeket is ébreszt 
a benne meghúzódó lélektani szál megalapozottsága és igazolhatósága vagy az ekképp 
elmesélt történet erős célelvűsége.” A szerző szakmai narrációja azért rendkívül ro-
konszenves, mert a beépített kérdőjelek nem a megállapítások érvényét vagy hatókö-
rét csökkentik bosszantóan, még kevésbé a szerénység vagy bizonytalanság retorikus 
markerei, hanem azt a tudományos attitűdöt képviselik, mely szerint amit tudhatunk 
és mondhatunk, annak megvannak a maga egyezményes kontrollinstanciái – az el-
lenőrző mechanizmusok jelzéseit pedig az irodalmárnak kötelessége közvetíteni 
olyankor is (vagy éppenséggel olyankor), ha azok vitathatóvá teszik állításait. Tudva 
ugyanis azt, hogy ami vitatható, az egyben megvitatható, s így tudományos alapon 
releváns pozíció. Bengi László arra rendszerint ügyel, hogy az olvasó számára elegendő 
információt, szövegpéldát biztosítson ahhoz, hogy maga is lemérhesse az állítások 
és konzekvenciák megbízhatóságát, relevanciáját. Az Elbeszélt halál című kötet part-
nernek (és érezhetően fontosnak) tekinti az olvasót minden értelemben, s remek 
dolog ilyen irodalomtudományos munkával találkozni.

(Ráció, Budapest, 2012.)

5 Lénárt Tamás, Csendes megértés, összegző fi gyelem, Szépirodalmi Figyelő 2013/3., 87.
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Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből. 
Emily Dickinson költészete

Országh Lászlóról igazán nem lehet azt mondani, hogy ne lett volna otthonos az ame-
rikai literatúrában, mégis a Világirodalmi lexikon általa írt szócikkében, amely az 
Ame rikai Egyesült Államok irodalmát foglalja össze, nyomát sem lehet találni Emily 
Dickinsonnak, az új-angliai irodalom 19. századi költői közül csak Edgar Allan Poe 
és Walt Whitman munkássága kapott összefoglaló sorokat. A hatvanas évek végén 
(1968) tehát – noha Dickinson már 1930-ban elért Magyarországra, első rövid érté-
kelője Babits Mihály volt a Nyugatban –, amikor az első kötet anyagát lezárták, még 
nem ütötte meg azt az ismertségi és megértési szintet, amely őt egy ilyen, általános és 
összefoglaló szócikkben az említettek mellé helyez(het)te volna, nem véletlen, hogy 
éppen ez az időszak vált második hazai befogadásának kezdetévé. Az 1966-os észak-
amerikai költők antológiájában, Vajda Miklós válogatása alapján ugyanis majdnem 
húsz verse szerepelt, s a lexikoncikk írójának egy évvel később megjelent történeti 
összefoglalójába – a kor tudását és felfogását tükröző – önálló említéssel került be. 
Az anyanyelvi irodalomszemlélet változása, valamint a gyarapodó műfordítások las-
san tágították a hazai megismerést, növelték az érzékeny befogadói kört, és Emily 
Dickinson a lexikon második kötetében (1972) Tótfalusi István tollából szócikket 
kapott, amely, bár az ekkori értelmezések nyomán még mindig kissé belemagyarázósra 
sikerült, a magyar tolmácsolások és az angol szakirodalom egy részének felsorolásával 
mégis nagy szolgálatot tett magyarországi kanonizációja érdekében. A róla szóló ha-
zai diskurzus – mint mindenhol – természetesen az anyanyelvi értékeléseket követi, 
s ennek az utóbbi évtizedekben tapasztalható változását, amire kiragadva ugyan, de 
mégis igen jellemzően Dickinsonnak Harold Bloom nagyhatású, Th e Western Canon 
című kötetében való elhelyezésével és értékelésével lehet utalni, a hazai amerikanisz-
tikának is követnie kell. Ezt a feladatot végezte el Bollobás Enikő, számot adva több 
évtizedes érdeklődéséről és kutatásairól.

Munkája ötvözi egy tudományos monográfi a és egy szépirodalmi antológia érde-
meit: Emily Dickinson életútjának bemutatása után, érzékeny, a szakirodalmat is 
be vonó értékelő/elemző fejezetek követik egymást, szövegükben a megállapításokat 
alátámasztó anyanyelvi és fordított versekkel, utóbbiak közül nem egy éppen e kötet 
számára készült. A fi gyelmes olvasó nem csupán a szerző megállapításaival, a recep-
ció különféle szempontjaival, hanem az egyes átültetéseknek a forrásszöveget egyre 
tökéletesebben visszaadó változásával, a nyelvi befogadás elmélyülésével is szembesül-
het: ütköztetheti a hatvanas-hetvenes évek tolmácsolásra használt nyelvét, amelyet 
legjellemzőbben Károlyi Amy nevével lehet fémjelezni, az elmúlt húsz év megújult, 
a tipográfi ai sajátosságokat jobban fi gyelembe vevő kifejezésrendszerével, amelyet 
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pedig – nem egyedüliként – G. István László, Szőcs Géza említésével. De akár anya-
nyelvi, akár idegen nyelvi olvasóról van szó, Dickinson tőlük legalább olyan nyelvi-, 
világ- és önszemléleti nyitottságot kíván, mint amilyennel ő rendelkezett. A J712/
Fr479. számú versnek – kezdősora: „Because I could not stop for Death” – például 
öt fordítása is van, Vajda Endre, Károlyi Amy, Timár György, Tótfalusi István és G. 
István László által – közülük a kötetben csak az utolsó olvasható –, ami önmagában 
is érdekes, külső összevetésre ad alkalmat. Ráadásul az utolsó három fejezetben tár-
gyalt versek angol eredetije a függelékben megtalálható, ez pedig lehetővé teszi a belső 
egybeolvasást is, egyben az értelmezés helytállóságának vizsgálatát. E kétnyelvűség 
azért is igen hasznos, mivel a szerző minden megállapítását a dickinsoni nyelvre vetíti, 
akár a jelentést, akár a tematikát, akár az alakzatokat vizsgálja.

A kötet elején rövid bevezető olvasható, amely ennek ellenére lényeges szerepet 
játszik: a szerző megnevezi a legfőbb versteremtő, versszervező erőket, az Emily 
Dickinson által megélt bizonytalanságot, az elfogadott nem-tudást, az értés átadha-
tatlanságát. Mindez verseiben és leveleiben a tudatosság, a szembenéző/önelemző 
megközelítés, a nyelvhasználat különlegessége és egyedisége mellett jelenik meg, 
ezért a harmadik versszervező erő, mint kognitív félelem kísérője az írónak, s feladat 
olvasójának, értelmezőjének. A bevezetőben röviden szó esik még a költő amerikai 
recepciójának változásáról, az irodalmi ízlésváltozásról, a fi lológiai háttérről, vagyis 
a szakmailag mérvadó kiadásokról, összes műveiről, listaszerűen a legnépszerűbb 
versekről, illetve a kötetben tárgyaltakról; mindez a szükséges ismeretátadó hátteret 
teremti meg.

Az első fejezet rövid életrajzi összefoglaló, ismertető, amelyre nagy szükség van, 
hiszen Emily Dickinsont még az angol irodalom iránt érdeklődők egy részének is 
be kell mutatni. A szerző azonban nem a szokásos, csak az életút időszakait, körül-
ményeit felsoroló, leíró módszert választotta, hanem kibővítve azt, melléjük téve 
a szakirodalom megállapításait, a művek – versek, levelek – beemelhető részleteit 
is. Ezáltal egy komplex, a demonstrálás mellett az értelmezést is megvalósító képet 
alkotott, amelyben a szellemi elemek – a tudatosság és a választás, a nemi szereppel 
való szembeszállás, a rejtőzködő igazság utáni vágy – az életút állomásaival – a családi 
környezettel, az iskolázással, az olvasmányokkal, a barátnőkkel és az udvarlókkal, 
a napi élet mindenkori rendjével, a nagy szerelmekkel, a választott magánnyal, a ver-
sek sorsáról életében – kerülnek egy szintre. Az élete iránt intenzívebben érdeklődők-
höz Carlo, a kutyája, a családi betegségek és halálok, a fehér ruha hozhatják köze-
lebb. S utolsó levele, amelyet unokahúgainak írt: „Kis Kuzinok, Visszahívtak – Emily.”

Az életrajz a továbbiakban már csak mint értelmezői részismeret tér vissza, a hang-
súly a nyelvi-tartalmi megközelítésre tevődik át. Bollobás Enikő kötetének egyik 
erénye a már említett kétnyelvűség, az a körülmény, hogy a forrásnyelv és a célnyelv 
azonos helyet foglal el benne, s értelmezései az angol és a magyar változatokra egyaránt 
kiterjednek (J341/Fr372, J536/Fr588, J754/Fr764 stb.). Valójában, bár a gazdasági 
korlát nagy ellenerő, szépirodalmat, főként verseket eleve csak bilingvis kiadásban 
szabadna megjelentetni, tárgyalni, ha az eredeti hatás átadása is cél, ez a megoldás 
tehát a legmesszebb menőkig helyeslendő.

A szerző a nyelvi összetevők közül elsősorban a szókészlet, a mondattan, a he-
lyesírás és a versforma egymásra épülő kérdéseit tárgyalja. Mivel Dickinson leg-
szembetűnőbb újításai főként a nyelvhez kapcsolódnak, abban érhetők tetten, a kötet 
bemutatja a felhasználás és újjáalkotás dinamikáját, egyre táguló körben, a struktúrá-
tól a jelentéstanig. A történeti kontextus azt mutatja, hogy a nyelvi jellegzetességek 
a kifejezésbeli egyszerűség és a gondolati gazdagság határai között mozogtak, egyik 
szélén a King James Bible puritán stílusával, a másikon pedig a Webster szótár vál-
tozatos anyagával, etimológiai összefüggéseivel. A kint–bent-világhoz hasonlóan 
Dickinson számára a nyelv szintén élményforrás volt, amelynek szabályait ugyanazzal 
a szabadsággal tolta félre, ha szükségét érezte, amivel az életét tudatosította. E korlát 
nélküliség egyik következménye az a szaggatott kifejezésmód, amivel az olvasó először 
szembesül, s amelynek okait a szerző részletesen és körültekintően leírja: a fi gyelem 
megragadása, a gondolat megszületése és azonnali rögzítése, a beszélt nyelv írottá 
változatása. Következményük, egy az első pillanatban furcsaságként azonosítható 
jelenség – szavak, sorok elválasztása/megszakítása apró vonalakkal – a kéziratok 
képében is megjelenik; érdekesség azonban, hogy a gondolat töredékességének, az 
érzelem hőfokának jelzésére – helytől, időtől, körülményektől függetlenül – mások is 
rátaláltak: tetten érhető például ugyanez, noha közvetlen hatásról természetesen szó 
sincs, Murányi Ernőné Ady Endrének (1911), vagy Nagy Emma Babits Mihálynak 
(1923) írt rajongó soraiban is. Főleg azonban a kihagyásos versbeszéd, a mellérende-
lések és alárendelések egyedisége, a mondattan szabályaitól való eltérés, a csak Emily 
Dickinsonra jellemző szerkezetek erősítik meg a versek korabeli és az utókor által 
visszaigazolt újdonságát, s a befogadás kétszeres kezdetét. Utóbbit a szakirodalom 
megnevezési kísérletei is alátámasztják, hiszen bizonyos nyelvi jelenségekre addig 
nem ismert, egyedi kategóriákat kell(ett) alkotni megismerésül és azonosításul. Tanul-
ságos ebből a szempontból a „My Life had stood – a Loaded Gun” kezdősorú vers 
(magyarul Szőcs Géza fordításában: „Éltem – mint Töltött Puskacső”) recepciójának 
idézése: az 1976 és 2011 közötti évekből 12 szerző demonstrálja, hogy milyen sok-
színű és változatos elemzői észlelés kíséri az életművet. Azt, amelyben nincsenek 
zárt világok, csak – nem ritkán – átadhatatlan értelmű szavak.

Mivel Dickinson versei cím nélküliek, datálásuk hiányzik, fennmaradt kézirataik 
pedig változatokban gazdagok, közlésük számtalan, nehezen megoldható feladat elé 
álltja a mindenkori sajtó alá rendezőt. Ezt a fi lológiai problémát az 1890–1955 közötti, 
bővülő szövegű kiadások úgy oldották meg, hogy a verseket nagyobb témakörökbe 
sorolták, ezeken belül pedig a kézírás változása alapján szabták meg a sorrendet. Az 
egyes egységek, témák nevei – Life, Nature, Love, Time and Eternity, majd később 
még: Th e Single Hound – tették gördülékennyé a rendszerezést, segítették a befo-
gadást. És a verskorpusz is egyre bővült. Az első, még inkább a második kritikai ki-
adás után azonban a szakirodalom sokat fi nomított az előbbi felosztáson. A szerző, 
fi gyelembe véve a recepció ez irányú eredményeit, azt kiegészítendő saját tematikus 
csoportosítást tartott szükségesnek: a befejezettségről a folyamatszerűségre helyezve 
a hangsúlyt. Elemzéseiben ezért a versvilágból azokat a darabokat emeli ki, amelyek 
a külső valóságba vetített belső élményeket, a cél helyett az addig tartó utat, a bizo-
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nyosságát vesztett megértést, az Én(ek) lakta helyet, az „Éntér”-t, ezek versbeli meg-
jelenését illusztrálják.

A nyelvteremtés igénye számtalan helyen találkozik a témakezelés különlegességé-
vel, a többeredetű, fokozatosan tudatosuló megfosztottság tapasztalatával: a J465/
Fr591. számú vers narrátorát haláltusájában zavarja meg egy váratlanul előkerülő 
légy; a J712/Fr479. számú versben a halál, mint elegáns kérő, bűvöli el mosolyával 
– „I had put away / My labor and my leisure too, / For His Civility” – választottját. 
Emily Dickinson számára a megélt jelen mindig magában hordozta a múltat is, ami 
önvizsgálatot, a tudat értelmezését kívánja, és a versek beszélője a fájdalmak feldol-
gozása során nyeri el a szabadságot. Irányultsága mégsem túlvilági, mint a miszti-
kusoké, noha rokonságban áll velük a felfokozott érzéki és különleges értelmi észle-
léssel, s avval a gesztussal, amellyel a fi zikai világ és a lélek tereit egymásba másolja 
– elég itt talán Keresztes Szent Jánosra vagy Avilai Szent Terézre utalni. A tudat 
önmagával folytatott vitái az Elme folyosóján – „Th e Brain – has Corridors sur pas-
sing / Material Place” – zajlanak. Vallások közötti és intézményidegen felfogásának 
azonban nincs szüksége sem hierarchiára, sem bármilyen közvetítésre. Másfelől viszont 
a hétköznapokon messze túlnyúló viszony fűzi Istenhez, a szerelemhez, a szerelmi 
extázishoz, a vágy és a lemondás, a hit és a szkepszis, a belső látás és a megértés dicho-
tómiáihoz, a nyelvi kifejezés konstruktív átalakításához. Egyszerre kitárulkozó és 
visszafogott, analizálója a belső fájdalmaknak, költészetének lényege mégsem a vallo-
másosság, hiszen versei különböző personák hangját szólaltatják meg, s nemritkán 
ő maga is kívül állva viszonyul hozzájuk. Ugyanakkor helyt tud adni az egyenes ér-
zelmi áradásnak is, mint például a J511/F356 számú versében – első sora: „If you 
were coming in the Fall” –, csak éppen a címzettet, akihez beszél, tartja megnevezet-
len bizonytalanságban. Különleges helyzetet foglal el verseiben az öröm és a fájdalom/
bánat: mindkettő egyszerre része tudatának, s nem jelenlétük, hanem meg nem élésük 
az egyetlen halál, ami bekövetkezhet (J536/Fr588). Több versében, és barátnőjének 
szóló egyik levelében is leírta: erőt csak az teremthet, ami hiányzik, valódi beteljesü-
lést egyedül a fantázia adhat. Igen jellemzőek költészetére az úgynevezett transitus-
versek is, amelyek az állapotok/létformák átmeneteit adják vissza, például élet és 
halál között. E téma is megjelenik a nyelvben: metaforák, élet és halál megnevezői 
adják vissza az élményt. Ahogyan a paradoxonok is: a megismerés és a megértés lehe-
tősége csak azok előtt nyitott, akik tisztában vannak a lehetetlenségével. A külvilág 
bonyolultsága involválja a bentről eredő szavak bizonytalanságait, a jelentésvesztést, 
másfelől a megfejtendő jelentésbővülést. Bollobás Enikő nagyon találóan foglalja 
össze Emily Dickinson világképét: „Míg az óvatos ember örökre vak marad, addig 
az, aki szembe mer nézni a lelki válságokkal, látóvá lesz.”

Hogy az amhersti költő „posztmodern”-e, vagy inkább a világ érett meg jóval ké-
sőbb verseire, szemlélet kérdése. De az bizonyos, hogy halálának centenáriuma körül, 
a múlt század nyolcvanas éveiben immár az anyanyelv határian túl is, egymással pár-
huzamos fordításokban adták közre verseit, leveleit, erősödött kultusza, értelmezői 
köre. Bollobás Enikő kötete is megerősíti, ideje lenne verseinek teljes magyar fordí-
tását is elkészíteni. E munka önértékén túl az anyanyelv gazdagítását is szolgálná. 

Könyve utolsó oldalának behajtása után mi mással lehetne ezt legjobban alátámasz-
tani, mint ezekkel a rafi nált egyszerűségű sorokkal:

Fény, adieu, veled itt – 
Oly hosszú volt – oly rövid –
Köszönöm, hogy meghallgattál –
Mindenség Tanítója –
Örök Törvény hozója –
Adtál – elhagytál – 

(G. István László fordítása)

(Balassi, Budapest, 2015.)


