
MAI ANGOL LIRA
Az alábbi kis gyüjtemény a modern angol lírából (s annak

;, főként keresztény hangjaiból) kíván ízelítőt adni az olvasónak.
Amikor az első világháború véres káoszából kibukkantak. mint

traneia és német társaik, a fiatal .angol költők is úgy érezték:
valami végérvényesen végetért, le kell számolni a multtal, egy
~'n~·.·yilkos kultúra hulláját kell. eltakarttanunk. Az új költők a
1ira forradalmárai voltak. Illúziók nélkül nézték a világot, a
.Waste Land"-et (Eliot 1922-ben megjelent kötetének címe), ko
;lár tájat, sivatag földet, s keserű, gúnyos kritikával a társadal
mat: a hagyományos formákat és hagyományos érzelmeket. Meg
vetették a konvenciókat; könyörtelen őszinteséget és igazságot
követeltek. bármilyen "iskola" vagy "izmus" - expresszionizmus,
aktivizmus, szürrealizmus - hívének vallották magukat egyéb
ként. A közönség zöme idegenkedett tőlük; nem éntette őket; bi
zonyos fokig azért nem. mert olyasmiről adtak hírt, amit a kö
zönség még nem tudott vagy nem akart tudni, ők azonban sej
tettek és láttak. Az angol irodalomban a két háború közti költői
mozgalmak története - mondja Spender, és megállapítása fran
eia viszonvlatban is megállja a helyét - "annak a mazatartás
nak a története, amit a különböző költői iskolák tanúsítottak civi
lizációnk állapotának intuitív ismeretét illetőleg. Ennek .az is
meretnek egyébként rajtuk kívül csak nagyon kevesen voltak bir
tokában. A történelem legmeglepőbb és lelITendkívülibb tényei
közé tartozik, bogy a költők ilyen előrelátók voltak, amikor a
politikai és kereskedelmi kőrök egyáltalán nem bizonyultak an-

. nak",
Amit a költők valóságnak tudtak, azt a kőzőnség képtelen

"égnek minöaítette. De a költők makacsul ragaszkodtak látomásuk
hoz. s bogy ezt közöl iék, sorra szakítottak a kifejezés évszázados
(és föként a romantika óta uralkodó) közmee'etl'yezéseive1. Azzal
a váddal szemben, hogy érthetetlenek, a valóságra hivatkostak.
mely kezdett semmivel sem kevésbbé érthetetlen lenni. "Napjaink
han - írta egyikük - a valóság nem ötlik nyomban szembe. ha
nem a föld alatt rejlik; a háború földalatti erőket szabadított el.
os a béke ezeket a földalatti erőket nem tudta meafelelűen meg
fékezni. Életünk anyag-a bizonyos értelemben nyers költészet. Nolía
korunkban sem különösebben könnvű dolog épkézláb verset írni.
nagyon is költői korban élünk: mindenki ott találja zsúfoltan a
küszöbén a borzalmat, a szépséget, mindazt, amire a költészet
áhítozik. Korunk ig-azi realistái a költők", S az első világháború
egyik Jevjobb ang-ol költőjének. Wilfrid Owennek a szavait idé
zi: "A költő ma nem tehet egyebet. mínj hoev figyelmeztet. Ezért
kell az igazi költőnek hűnek lennie a valósághoz".

Ne "szubjektív" legyen tehát. (vazvís ne "romantikus" é8 ér
zelmes), hanem táravilaeos. "Minél tökéletesebb a művész - Eliot
szerint - annál tökéletesebben válik el benne a szenvedő ember
és a teremtő szellem: annál tökéletesehben fo~ia a szellem anya
gát, OR szenvedélyeket földolgozni és átformálni". Ez az átformá
lás. földolgozás, teremtés a költő első győzelme a káoszon: új,
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önértékű, maradandó valóságot alkot az elemekből, - képet, ame
lyet nem mint értelmileg igazolható "jelentést" kell fölfognunk
hanem mint "megfelelést", rnint "korrespondenciát", (aminek föl
mérhetetlen költői értékét különben Baudelaire fedezte föl az új
költészet számára). "Ha egy benső állapotot művészien ki aka
runk fejezni - írja Eliot - objektív korrelátumot (vagyis tár
gyi megfelelőt) kell számára fölfedeznünk, egy bizonyos helyze
tet, eseményeknek egy bizonyos láncolatát, me ly annak és csakis
annak a benső állapotnak a képletét adja, úgy, hogy mihelyt II
külsö tények, melyeknek érzékileg észlelhetőknek kell lenniük,
megielennek, közvetlenül és nyomhan előhívják a beuső állapo
tot i-". S ezzel a nyilatkozatával Eliot a modern líra -uegértésé
nek egyik kulesát adja kezünkbe.

Eliot a sivatagból kivezető utat, a válság megoldását vegülis
a kércszténységben találta meg: ez a "The Waste Land" eg~yetlen

jövőle mutató fénye s ez teljesedik ki mind gazdagabban további
m űveiben, a "Hamvazószerda" s a "Négy Kvartett" verseiben. a
"O)'ilkosság- a katedrálisban" kórusaiban és költői drúmáiban, 
ezt raz 1939-ből való, s egész fejlődésére és művéro jellemző nyi
latkozatát igazolva: "Vissza kell találnunk II val lási szorongás
érményéhez, hogy azután fölébe kerekedheysék a vallásos remény".

Eliot .maga megvallja, milyen sokat köszönhet mí nt költőEzra l'uundnak, az amerikai líra meg ú.iítójának, az "imagizmus"
nevü költői irány és az új költészet történetében nagyoll jelen
tős "Poetry" címíí folyóírat megalapítójának. Az imagizmus fize
rint'a vers célja, hogy - új, szabad r itmusokban, mindennapi
nvelven konkrét képet nyujtson ; s ennek megvalósulását eso-
dálta Potind - akin harmineas években sajnálatosan belesodró
dott Mussolini Iaaizmusába, rádió-prcnazandistája lett, n háború
után bíróság elé került s ma egy washingtoni idegg'yorryintézet
ben él ~ II provanszál és a kínai költészetben. Az utóbbiban 
egyjk fő mintaképében - nemcsak a képalkotás tőkéletesséze ra
gadta meg, hanem az idő legyőzése, az időtlenségnek a pillanat
ban való rabulejtésa is, ami az imagizmusnak (és utóbb a "Négy
Kvartett't-ban Eliotuak is) egyik nagy metafizikai problémája.
Mert - írta Pound - "a kép, image olyasmi, ami egy bizonyos
értelmi és érzelmi együttest állít elénk egyetlen pillanatban ...
s ennek az együttesnek a pillanatban való kőzlése a tér li idő
korlátai közül való azonnali fölszabadulás érzését kelti. annak a
majrunk fölé növésnek az élményét, amelyet a legnagyobb re
mekművek előtt élünk át".

Pound is, Eliot is, s az Eliotnál tizenkilenc évvel fiatalabb,
l007.:.ben született W. H. Auden is erősen intellektuális költők.
Audon, a harmincas években nemzedékének vezére, legélesebben
az 1931l-as Berlinben élte át elsivatazosodott civilizációnk szom
júság-élményét; társadalmi téren a forradalomban, egyén és tár
sadalom viszonyát illetőleg a pszichoanalizisban vélte megtalálni
a korbetegségeinek gyógyszerét, hogy végül ő is - mint húsz
évvel előtte Eliot - rátaláljon (inkább Kierkegaard, rnint Ssent
Tamás nyomán) ·a keresztény reményre.

Az Eliot utáni nemzedék - Auden, Spender - lírájával
szemberr a legfrissebb generációt, melv harmiuc teestendős vfővel
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-keri1lt ki a második vílágháborúból: a szürrealista Gascovuet, a
keresztény misztikus Barkert és Treecet bizonyos elmélyedés,
~ természetfölötti és a lélek benső világa felé fordulás jellemzi.
Audenék harcoltak egy eljövendő apokalipszis ellen; Barkerék
beleszűlettek az apokalípsaisba (s így, "apokaliptikusnak" ne
vezi magát a legúiabb angol költői iskola. élén T.reece-szeI). ab
ban élnek, abból teremtenek, annak lelkét, légkörét fejezik ki
hasonlóan Irancia társaikhoz, Patrica de la Tour (lu Pinhez.
Pierre Emmanuelhez - s Emmanuel és 'az évekig Párisban élt
Gaseovne közös mesteréhez, Pierre-Jean .Iouvé-hoz. (r.ou.)

E~rft Pound

LÉGY BENNEM

Légy bennem mint a nyirkos és hideg szél
örök hangulatai, nem

mint a hamar múlandó dolgok 
virágok vidámsága.

Légy közel hozzám naptalan seirtek és
szürke vizek

erőteljes magánya méluén.
H add szóljanak az istenek jövendő

napokban nyájasan felőlünk.

Az Orkus árnyékvirá.qai
emléked őrzik.

'l'. S. E l i o t

8I~IEON ÉNBKE

Unmi, a cserepekben a róma'i jácint 'virága nyit már
S halmok haván a téli nap leszáll;
Itt a /ilJjlíthatatlan évszak immár.
Életem a halál szelére vár
S oly kónnyű, mint kezem fején egy röpke toll.
Emlékek zugaikban, napsugárban a por
A Jeges szélre vár, mely holtak tájain jár.

AtJj békessécet.
Megéltem e városban mAr sok éoei,
Hű coltam hitben, buz.qó böjtben és gondoskodtam a szegényr{)l.
Kaptam is, adtam is jóságot, tisztességet,
Nem 4ztem el senkit soha otthonom küszöbéről.
De ki emlékezik meg majd a házról,
Hol fiaim fiai élnek,
Ha a szorongattatás napja lánool?
Kecskék ösvényén fognak kóborolni, rókák odvában lapulnak

szegények,
idegen arcok eUn menekülve é.'1 idegenek pallosától.



A korbács és a jajgatás kora előtt,
Adj békcsséaet.
A gyász hegyének keresztje előtt,
Anyák k'[njának ideje előtt,
Szűletés és halál ez órájában, engedd,
Hogy a még hallgatag Ige, a Gyermek
Alegadja Izrael vigasztalását
Annak, ki nyolcvan é1,et élt 8 holnapja nincs már.

l géd szerint
Dicsérnek téged és ezenoednek. érted minden nemzedékben.
Dicsősériben és metnietésben,
Fény, fény nyomán, a szentséa lépcsején maoosba hágva.
Az én részem nem a vértanuság, eszme s imádság elraaadiaiá»..1.

Sem a legfőbb látomás nem a részem.
Add békességed nékem.
(S a sziuedet, a te szioede; is
Tőr járja majd át).
Bele/áradtam életembe s az utánam jövendők életébe,
lUeghalok halálommal s az utánam jÖ1lPndők halálá1w1.
En.qedd távozni szolgád,
.Mert látták szemeim mernxiliásodot,

l<idith SitweJI

ZUHOG A Z.APOH
(Őrségen, 1940. (~.ijpJ-llapPHH

Zuhog a Zápor -
Zordan akár az emberek 1,Uága, feketén min! a pu.~zt1tl(Í, ._.
Vakon mint az ezerkilencsz'áznefJJllWn
SZÖg a keresztben.

Zuhog a Zápor,
Lűktet akár a szÍ'vdnIJ(J!lás, nwly min: kulomic« zuhoatis«
A Fazekas Telkón,zú.g mint káromló láb dnlJ(),flása
A Síron:

Zuhog a. Zápo/'
.1 Vér Mezeién, hol (( SUIINi 1'/-'1/1,;/1/1 lJei/úsZI' te'/lH{;s~i1\' " ':ff<indl',

eteini kész
;1fohá étráauo Káin-m'('1Í sziirJl}fPtr'flét us: I'm1JCI'i ';8Z,

Zuho.q (j Zápor,
Mossa az Éhes Ember átszögezett lábát CL kereszten.
Krisztus, ki ott függsz minden nappal, minden éjjel, le!/~WII

seioedben értünk iraolom,
Könyörül,j Lázáron s a Gazdagon;
Sebet és aranyat a zápor otuan. egyforma s.únbe von.

Zuhog a Zápor -
EmJre zuho.ff a Vér az Éhes Ember átvert Oldaláb6l;
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Seiuében hordoz minden sebet Ö -~ a halolt fény sebét, h a
hunyni lángol

Az öngJ/ilkos seinéhen.
A 'l'égsö szikra, mély sebünket a tévelygések éjjelében,
A vt:riqha.jszolt medve sebeit,
Szegény vak medoéét, ahogy zokog, m'ig őrei
,'I::;aga(jákvédtelen husát ... ae iildözött nyúl könnyeit.

l,uhog ((. Zápor 
A kkor -' Uramhoz lendülök én, (j 'von ft mélybe engern
Lásd, lásd, a Krisztus vére árad ft mennyek boltozatán,
H nmlokából folyik, melyet ct fára szögezlünk,
lUl,1jséges métueioe halódó, szomjazó szivünknek,
JJr{/j rt viláy tüzének ŐTe - [ekeie kínnal seennuezetten,
JI int Caesar babér-koronűio.

7.engjen föl akkor Annak a /wngj((., ki hasonlóan az emberi
sZ'Ívhez

U:/jermek 'Dolt egykor, barmok közt pihenve csendben: -
...IJégis iiriikre szeretlek, ártatlan fényem egyre árad é.~ ~'éreln

C!l,1}1'e omlik érted".

W. H. Auden

BÚCSrr A KAHACSONyrrÓL

(A Karácsonyi Orntórinrn befejezése, molyet az elbeszélő

mond el)

• . . É s III o .~ t l c k e l l s z c d n ü n k. rt f á t,
ct. diseeke! újra doboznkho. raknunk
_. némelyik összefjjri - (is a padlásra 'vinnünk,
(enyűt, fagyönrnfijf kirú moluuk, clégetünk,
.~ a gyermekek már iskolába készülődnek. Épp elég
II. maradék s a; hideg étel a hétre -
nem miniha oolna étuáauunk, meri jócskcín ittunk, mondhaiom,
későn kellünk, s vajmi kevés sikerrel, igyekeztünk
-ucretni minden rokonunkai, s pénziinket últalában. durván túl-

becsültük. Újra láttuk,
niin! az elmúlt écekbcw is, fl. iénne» Látomást, s meniűnk: továh!).
nem értünk ní hagyni, hO{J:IJ hasson ránk, akár emf kellemes
!ehetöség, elküldtük !f,/jorsan újra.
dc közben kér-oe kértük öt, engedetlen szolgái hadd martuilunl«,
.rJyermek., ki NU-fát megír/ér, dc képtelen szavának állni.
Lassankint. heroadá einléle csupán Karácsony,
es lelkünk tétován valami kellemetlen villog(í.~t

kezd észrevenni már, a böjt s a nagyhét
cüáoa az, s oéaiére nem lehet
túl messze már. De most mindnyájan itt ~)ag./junk

cs visszatérünk a zo1rnistoppolás meg ct Siess, Nyolc Ora. T iz
középszerfl

(J risztotclcszi ~"írosáb(l, niclitben t.apaszlalásunk:
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mértéke Euklides mértana s Newton mechanikája,
és itt a konyhaasztal is, mert épp azt súrolom,
Mintha az ünnepek alatt összehúzódott volna. Kinn az utcák
szűkebbek lettek, mint ahogyemlékeimben éltek. Elleledtűk,
hogya seolaáiat oly nymnfisztó. Annak, aki a Gyermeket,
ha homályosan, ha hitetlenül is, de látta egyszer,
ez az idő bizonyos értelemben a legnehezebb minden pr6ba Mzt
Mert az ártatlan gyermekek, kik olyan ieaatottan
suttogtak a bezárt ajtó előtt, lnely mögött az ajándék várt.a őkel,
1tt<,gnőitek, mikor az ajtó kinyilt. S ha újra fölidézzük azt a percei.
az örömöt elfojthatjuk ugyan, de meamarad a bűntudat,
emlekeevén az istállóra, meiuben egyetlen enuszer életünkbe",
mirulen dolog bizalmasan Te lett s nem közömbös Valami voU.

. S meohatottsáa után epedve, noha nem tudjuk az okát,
nézünk körül s keresünk ruiamii, mindegy mi az, hogy

önmagunkkal
ne kelljen szembenézni méo, s a legkézenfekvőbb e célra egy
nagy szenvedée lehet. Ezért fog el, ha ct Fiúra egyszer

rátaláltunk,
(f, kísértés, hogy attól fOf/va folyton így könyörögjünk az Atyához:
"Vígy kisértésbe s bajba minket iinmaounkért",
El is következnek n]lilván, ne féljetek, .., 'valószínűleg éppe" aa».
ahogy nem várjuk őket, s minden bieonn.uai alJI eróvd,
hu.qy rettentőbb lesz minden képzcletnél: És közben egyre
tartozásokat kell törlesztenünk és gépeket javítanunk,
rendhopyó igéket tanulnun1c s ezt az időt megváltanunk
a jelentéktelenséafől. A boldog reaael elmúlt,
fl a lelki megpróbáltatások éje vár méa, Az óra most delet tItutat.
Ha a szellemnek öröme hangsorán kell skáláznia,
nem csal meg senkit győzelrne felől, a Tilágot sem. csalja me.rl

az Isten.

ANYÁMNAK

Az édes, ékes, itt s oly messze tőlem,
Az ab laknál, hol ann]lit ült előttem,

Zömö" Lizsia, nút nenetés renget éppen,
Pohár seesz s pulyka-eomb hatalmas ír kezében,
Lármás mint Rnbelais, de naauon jó udvarához:
Sánta kutyákhoz, szárn]lszegett madárhoz 
Processzió, mit senki nem követhet,
Ha föl nem ölti képét eYlJ kűrtre csoho» ebnek.

A bombázákra. pillantást se »et
S nem hag]lja ott a szeszt, hO.QY ct pincébe fusson.
llákönyököl a kis asztalra, mini a hegy,
Melyet csupán a hít mozdithat meg; s ezért száll
E.aész szi1)em ,8 hitem feléje, hogy megértse:
lMs 1!.1szakánk után öröT.: fény lesz n része.



·H'avid Gascoyne

'IÁ.JKÉP

Az éles ég alatt, a táj hibátlan távlatába"
az elmerült hídak korlátja tükröződik
egymásba, zászlók batyui zsúfolódnak
fölöttük s felhők lengnek láthatatlan
nyujtókon, mint az akrobaták.

A fény jól kihegyezett cerueáia
árnyékmeséket ír a falra;
s ahogy a fal beroggyan, mérges sebek szakadnak
föl sorra, mint bevarrt szájak, és a planéták
térein át eső szitál örökké.

Kérdezzük: honnét jön e fény"
S az eső, a csillagok hallgatása,
különvált, egyetlen valónknak
ezek a szétfolyó vízjelei?
Csak egy poros szobor emeli föl sejti le karuit,

t1'""llry'freecc

KÖLTEMÉNY

Zenéből fátylat szőttem álmaimnak,
Örömnek arany, bűnnek éji szálb6l,
Az áhítat csipkéjével beszeatem,
Könny sziirkéié: kevertem szövetébe.

S leplemben az Ég halmai alatt
Bueaá kutak közt atYámnak nevét
Kiáltva jártam. Galambja leszállt fl
Paradicsom lombjaiból. Kitártan

Villant a bölcseség nagy szárnya; olyko1'
Vad seiooerések ráztak: s én tovább
Uztem lj. fényt, míg új lelt és előttem

Fiiltiin! atyám, a világra feszítve.

Rónay György fordításai


