
Lukács László

HOPKINS KÖLTŐI ÉLETMOVE

Amikor 1889-ben, 45 éves korában meghalt Gerard Manley Hopkins,
jezsuita, a dublini egyetem görög-professzora, mindössze négy-öt barátja
és rendtársa tudta róla, hogy verseket is írt. 1918...ban egyik barátja,
Robert Bridqes, egy kötetbe összegyűjtvekiadta verseit és verstöredékeit,
dea közőriség értetlenül fogadta. Érthetetlen, excentrikus versei sose fog
nak közönséget szerezni maguknak - [ósolták első krttíkusaí. A közőny

azenban lassan fölengedett: a modern angol költészet a harmincas évek
ben az ő nyomában vagy az övéhez hasonló .úton járt. A közönség két
emberöltővel halála után kezdte megismerni és megszeretní verseit, ami
kor a modernek, Ezra Pound, T. S. Eliot, Auden és a többi formabontó
költészetében már megbarátkozott azokkal az új költői formákkal, ame
lyeket jórészt Hopkina teremtett meg Angliában. Vernei egyre népsze
rűbbek lettek, ikiadták naplóját, levelezését, beszédeit, töredékes tanul
mányait. Cikkek és könyvek sora jelenik meg róla ma is, hogy meg
fejtse költészetének és életének titkát. Az új angol kritikusnemzedék
egylk kiemeliked9 alakja, Leavis, a modern angol irodalomról irt könyvé
ben Yeats és Eliot mellett Hopkins költészetéhen keresi meg la modern
angol költészet főszálait, Gardner professzor pedig, Hopkins műveinek

gondozója, két kötetes monográfiájában részletesen föltárja azt a párat
lan fejlődést, hogyan lett a "különc", "érthetetlen" viktordárius költőből,

halála után 30 évvel; az angol költészet forradalmasítója s a modern an
gol költői iskola megalapítója. Nálunk Halász Gábor figyel föl a "tetsz
halálból feltámadt" költőre, os Eliot mellett vele ,is foglalkozik a modern
angol irodalomról írt esszéjében: "Az unokák igényével találkozott" Hop
km sajátosan eredeti költészete - írja. "A verselemek bacchanáldája
egy-egy Hopkíns-vers, álarcosbál, ahol hangok és szavak legtarkább jel
mezeiket öltik magukra, fullasztó kavargásban az önkívület, megszállort
ság képét idézik az elkábult néző elé. Az új nemzedék: ezen a fűszeres él
vezeten tanulta meg, mit hiányoljon az előttejáróban."

Hopkíns 1844-ben született. Apja, magasrangú állami hivatalnok, a
legjobb nevelést adta neki. Amikor Hopkine Oxfordba került, az ősi egye
temen két nagy szellemi harc folyt: a protestáns ortodoxia szembefor
dulása az egyházat is elárasztó Iiberalizmussalvés a művészet lázadása a
viktoriánus Anglia szörnyű sivársága ellen. Hopkins előbb lelkes híve
lett mindkét mozgalomnak, később azonban elszakadt mindkettőtől, hogy
következetes maradhasson igazi eszméikhez.

Az anglikán egyházban uralkodó liberalizmus ellell Newman és két
barátja, Keble és Pusey 1833-ban vette fel a küzdelmet, az, ún. traktáriánus
vagy Oxford-mozgalommal. Newmanék beszédekkel, gyűlésekkel, tanul
mányokkal (traktátusokkal) akartak természetfölötti forrásokból táplál
kozó, új és eleven vallási életet teremteni az anglikán egyházon belül.
Néhány év elteltével azonban Newman arra a nézetre jutott, hogy való
jában két tábor van csupán: ateizmus és katolicizmus; ha tehát valóban
következetesek akarnak lenni önmagukhoz, vissza kell térniük az egy
házatyák hitéhez; 1845-ben néhány barátjával együtt le is tette a katolíkus
hitvallást.

A másik megmozdulás, mint mondottuk, a művészek köréből indult
el. Irók és művészek 1848-ban megalapították a "Prerafaelita testvérisé
get". Az angol szellemi élet racionalista sívárságáért a "szép" elhanyago
lását okolták. Adjunk tehát minél több művészi szépet az embernek, ez
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majd boldoggá teszi őt - hirdették ra "szé~ég vallása" nevében. A
rnűvészettől várták azt is, hogy feledtesse az emberrel rnulandóságát.
"Mindnyáj,an halálra ítélként járunk a földön, csak hosszabb-rövidebb
időre elhalasztották itéletünk végrehajtását" - hangoztatta Walter Pater,
a mozgalom egyik vezére. Tegyük tehát minél szebbé életünk hátralévő

perceit. A szépség vágya, .a művészí szenvedély széppé teszi jelen pilla
natunkat, s ez ta legfontosabb, a többivel ne törődjünk.

Utja Istenhez

Hopkins, akit ez a légkör fogadott Oxfordban, az igazságot kezdte
keresni az ellentétes véleményeik forgatagában. így imádkozott ezekben
az években az "elrejtőzött Istenhez":

Isten, feléd száll föl imánk,
De nem küld választ rá eged.
A reszkető bűnös imád -
Nincs megbocsátó üzenet.
Szónk úttalan pusztába vész,
Himnuszunk va.k csöndbe enyész.

S Te hallgatsz, míg annyi zavart
Nézet csatáz világodon '" (Nondum)

Csatlakozott a traktáriánus mozgalomhoz, bár kedvenc professzora a
racionalizmus egyiJk vezéralakja volt. De nem nyugodott meg itt sem. Ad
dig gyötrődött és elmélkedett, amíg 1867-ben Newman példáját követve
ő is fölvételét kérte a katolikus egyházba. Nyugvópontra azonban még ek
kor sem jutott. Tovább kereste: mi az a hivatás, amelyet Isten rendelt
neki '1 Két év rnúlva úgy döntött, hogy pap lesz és szerzetes. Be is Lépett a
jezsuita rendbe. Előbb azonban gyökeresen szakítani akart addigi életé
vel: egy-kettő kivételével elégette összes verseit és verstöredékeit. (Nap
lója így szól erről, az aprószentekre utalva: "Az ártatlanak meggyilkolá
sa.") S valóban, hét évig egyáltalán nem írt, akkor is előljárójának bíz
tatására írta meg első (és legnagyobb) versét.

Hopkins mindvégig rendkívül érzékeny, tépelődésre és aggályoeko
dásra hajlamos lélek maradt, Erős akarata csak befelé, a páratlan önfe
gyelmezésben nyilvánult meg - a külső sikerektől, az emberek megnyeré
sétől, ta gyakorlati élettől visszahúzódott. Gyönge szervezete, folytonos ön
rnardosásai, saját elégtelenségének és gyöngeségének állandó tudata fáj
dalmasan kisérték "égig egész életét.

Külső élete nemigen tért el rendtársainak szokásos életétől. A két
éves noviciátus után elvégezte filozófiai és teológiai tanulmányait. Pap
pászentelése után a lelkipásztorkodásba kapcsolódott bele, Londonban,
Chesterfieldben, _Oxfordban, Liverpoolban, Glasgowban, majd az egyik
kollégium tanára lett. Életének utolsó öt évében a dublini katolikus egye
tem görög-professzora volt. Ez .az egyhangú pálya azonban csodálatos
belső életet takar. Ha olvasni kezdjük verseit, verstöredékeit, teológiai €s
irodalmi f'öljegyzéseit, vázlatait, páratlanul gazdag lelki világ tárul elénk,

A szépség igézetében

A fiatal Hopkins a prerafaeliták szépségkultuszán ihletődve írta első

verseit. Költészetének célját abban látta - akárcsak később az impresszi
onisták-, hogy a folyton változó világ pompáját szavakba fogja, hogy a
természet kifogyhatatlangazd:ag, szépséges jel.enét, amely azonban egy
pillanat alatt elmúlik, minél tökéletesebben megörökítse. Ahogyan nálunk
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Babits Mihály megfogalmazta: "Ig,az minden lehet. A nagy feladat:. jel
lemzőt mondani... Megfogni lényét, körülírní, bekeríteni ! Megtalálni a
legpontosabb kifejezését. Szuggerálni a nyelv kitanult mágiájával ..."

Az ezerarcú, illanó valóság minél pontosabb kifejezését kereste Hop
kins. Rendszeresen írt naplót, s ebben színte naponta beszámolt még az
időjárásról is. Valójában azonban nem időjárás-jelentéstkészített: a ter
mészet szépségét 'akarta újra meg újra egyre pontosabban megragadni.
Mindig újabb kifejezéseket keves például a felMkre: egymásradobált pár
nák, menetelő hadsereg, száguldó utazók, fehér selyemzaeskók, lomha
gyapjúbálák. kibontott felhőselyem. hóesomók, lisztcsomók stb. Egy da
rabig szinte naponta nekigyürkőzött, hogy mínél művészíbben, minél ta
lálóbbanadja vissza a naplementét :

"A nap egy szürke felhőpadra nyugodott le,aranyfátyol foszlányok
kal és foltokkal. Az ég alján köröskörül ólomszínű felhő, de a teteje, hol
jobban, hol kevésbé, rózsásba j{j,t:szik át."

"Naplemente a tölgyek fölött, bíborral pitykézett rózsás felhők tar
kája, körül az ég zavaros, sápadt szűrke és kék, halvány sugán-szarvakkal,
karmazsin ragyog át alul a leveleken. Aztán a rózsa dús színe elönt és
átölel egy tölgyet."

"Naplementekor a nap karmazsin tűzgolyó, néhány rózsás, középen
bíbor felhőcsomón."

"Naplemente felé az égen, mint annyiszor máskor, fehér felhőfátyol

omlik el, a végén elkeskenyül, és szürkésfehér gyapjúfelhőrongyokba

megy át. A nap ragyogó nedves lyukakat vág ebben a szövetben ..."
A valóság igazi szépségének megragadásáhozazonban nem elég a ta

láló kifejezés megalkotása - először meg kell látnunk ,a dolgok igazi for
máját, belső arcát. Hopkine mámorosan újjong fel, amikor sikerül végre
fölfedeznie egy tölgyfia ígazi vonalait, egy virágszirom valódi, rejtett for
máját,az ég k,ékjének izzását és színét, a naplemente lényegét, Mert 
írja például egyik helyen - általában rosszul :nézik a naplementét:

"Különválasztják a napot és a naplementét, ahogy fizikailag valóban
így is van, Ha belenézünk a napba, szemünk elvakulvés semmi mást nem
látunk; ha pedig a naplemente többi részét nézzük, el kell takarnunk a
napot. De ma egybeformáztam a kettőt, s ,a napot tettem az egész tájnak
szemévé és tengelyévé. hiszen valójában igy is van."

Maga csinálta szóval inscape-nek, belső, lényegi formának nevezi a
dolgoknak ezt a rejtett, eszményi lényegét, Ezt kell meglátnia a költőnek,

s ezt kell visszaadnia a maga művészi formáiban. Hopkins így túlment a
prerafaeliták szépségkultuszán, amely kimerült a külső formák keresé
sében és valósításában. Szerinte a valóság ígazi mélyeit kell megragadni, a
természet szép tárgyaiban meg kell látni a bennük valamiképpen felcsil
lanó igazi, örök és végtelen szépségetta világot teremtő Művész Istent.
Mind tudatosabban vallja, hogy a dolgok rejtett, lényegi formája az igazi
valóság, ez az az igazi szépség, amelyen, mint tükrön keresztül, az örök,
ístení Szépség egy-egy vonásának visszfénye -víllan meg. "Azt hiszem,
sose láttam még olyan szépet - írja -, mint az a harangvirág, amit ma
néztem. Az Úr szépségét ismertem föl benne. ,Belső formája' erővel és
hájjal kevert ..." ,

Hopkins alaptétele, hogy Isten kétféleképpen szólt magáról: a kinyi
latkoztatásban és a teremtésen át. A gazdag pompájú teremtett világ is
Isten szava tehát, s üzenetet hoz számunkra. Mivel ez az üzenet csak a
természet szépségében visszatükröződve,közvetetten és rejtetten szól hoz
zánk, neki, mint költőnek az a feladata, hogy újból "szóvá tegye" ezt az
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üzenetet. a művészet eszközeivel közérthetően megszólaltassa a végtelen
szépséget hirdető természetet. Egyik lelkígyakorlatos följegyzésében írja:

"Istennekönmagáról való beszéde magában Istenben a Szó, rajta <kí
vül ez a vílagvA világ tehát szava, kifejezése, híradása Istennek. A világ
célja, értelme, jelentése, magyarázata Isten, IS élete vagy munkája így
az, hogy nevén nevezze és dicsérje őt."

Hopkins kö1tői elméletében és gyakorlatában egyaránt tudatosan a
ferences teológia nyomain jár. Szent Bonaventura igy fogalmazta meg
ugyanezt a gondolatot:

"A tapasztalati világ összes teremtménye az örök Istenhez vezeti el a
szemlélődő és bölcs ember lelkét. A leghatalmasabb, legbölcsebb és leg
jobb ősok, az örök eredet, fény és teljesség - mondom - a ható, mirrtázó
és rendező Művész árnyékai, visszhangjai. festményei ezek. Nyomok,
utánzatok, ábrázolások, amelyek azért tárulnak elénk, hogy meglássuk az
Istent. Mintaképek, mondom, vagy inkább utánzatok, amelyeket a nehéz
kes és érzékekhez kötött elme elé azért nyújtott az Isten, hogy a látható,
érzéki dolgokból a láthatatlan szellemhez, a jelekből a jelzett valósághoz
emelkedjék." (A lélek útjai Istenhez. Ford. Dám Ince.)

A 'költőnek azonban még más módon is "szóvá kell tennie" ezt a
szépséget. A teremtmények csodálatos pompájukkal öntudatlanul dicsérik
a végtelen szépséget : ",a madár 'neki énekel, a mennydörgés az ő hatal
máról beszél, az oroszlán az ő erejére emlékeztet, a tenger az ő nagysá
gára, a méz az ő édességére". Az ember viszont ,arm van teremtve, hogy
"díe&érje Istent és öntudatosan dícsérje őt, hogy szabadon dicsőítse, ön
.ként 'tisztelje, örömmel szolgáljon neki".

A költő így Hopkina szembéletében 'kettős "papi feladatot" teljesít:
az ernberek elé tárja Isten közvetett kinyilatkoztatását, és az Isten elé
viszi az egész teremtés hódolatát. A költészetnek legfőbb célja és krítéri
uma a szépség, a költőnek viszont kötelessége ezen a szépségen keresztül
kímondani az Isten üzenetét és az embe. hódolatát.

Ezen a ponton került szembe Hopkins a prerafaelitákkal, akik a szé
pet, a rnűvészetet életük abszolut irányító elvének tekintették. Ezek a
művészek szerinte magasabbrendű életet élnek ugyan, mint az ösztönök
korlátlan kiélésébe süllyedt kortársaik, végeredményben azonban ők is
csupán véges értéket tettek az abszolut Isten helyébe.

Ez a probléma végighúzódik Hopkins egész költészetén. bár a maga
személyére már egyetemista korában döntött: "A mai napon lsten ke
gyelmével elhatároztam, hogy lemondole minden szépségről, hacsak nem ő

engedi meg azt számomra" - írta naplójában. Tisztelni tartozunk minden
földi értéket is, magunkba kell fogadnunk ~ jelenti kti Hopkine -, de
meddővé válik a szépség, ha magához köt,és nem vezet tovább az örök
értékek felé;

'Mit tégy hát ? A szépet hol leled? Lelkeddel
Fogadd édes égi alamizsnád- s vesd el.
Vágyj rá, bár többet várj, Isten szebb kegyelmét.

(Halandó szépség; Deák Lőrinc ford.)

A múlt század második felének költészete kétféleképpen válaszolt a
mulandóság nagy élményére. Az egyiika prerafaeliták, majd az imprész
szíonisták magatartása vo1t:a múló pillanatot akarták örökkévalóvá, mű
vészileg mínél teljesebbétenni. -Mások viszont, többé-kevésbé tudatosan,
a panteizmusban kerestek megnyugvást: minden elmúlik ugyan, de egy
szersmind meg is marad, hiszen cl természet .is része csupán az istenségnek,
.amelyben minden 'ismét egyesül. Hopkins tanult a prerafae1itáktól, de 
mínt láttuk ~ túlment rajtuk. És mámoros örömmel énekelt a természet
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szépségéről is, mégsem lett panteistává. Mint hívő katolíkus, szílárdan
vallotta, hogy Isten föltétlenül. és rnindenestül fölötte áll a világnak, bár
mennyire őt hirdeti is a természet szépsége. A Szerit Ignác Lelkigyakor
lataihoz írt kommentárjában így ír az "immanens", vagyis a wilágban
benne működő,és ugyanakkor "transzcendens", vagyis a világ fölött álló
Istenről:

"Isten olyan mélyen jelen van. míndenoen, hogy csak az ő végtelen
sége képes arra, hogy mégse legyen azonos vele, másrészt viszont csak az
ő végtelensége képes arra, hogy jelen legyen benne. Úgy látom, furcsa
kifejezést használtam ; arra gondolok, hogy ha valami olyan bensőségesen

jelen VIéUl más dolgokban, mint Isten, akkorazonosulna vele, ha nem Is
ten végtelensége volna; illetve, ha nem Isten végtelensége volna, nem
tudna olyan bensőségesenjelenlenni a dolgokban."

Költészete

Hopkína a szépség egész gazdagságát meg akarta szélaltatni művésze

tében. Ennek az áradó teljességnek kifejezéséhez megfelelő formára volt
szüksége. A viktoriánus költészetben a romantikusoktól örökölt csiszolt
formák hidegen csillogtak,az egykor őszinte pátosz üresen kongott: a
tökéletes, ragyogó formáik ekkor már nem a költői ihlet izzásától kapták
fényüket. Hopkine nem elégedett meg azzal, hogy a művészí formában

. pusztán külső díszt keressen, amellyel felcicomázhatja mondanívalóját.
Úgy érezte, hogy a világ szépsége nem közölhető pusztán racionális mon
datokban. ami pedig ezen túl van, azt csak magával a formával, a vers
nyelvével, zenéjével, képeivel tudja újjáalkotni. .

Ilyen tudatos céllal, tudatosan teremtette mega maga költői nyel
vét. A vers legfontosabb elemének a zeneiséget .tartotta. A természet, az
élet dinamikus, ezt csak dínamíkusan, elsősorban zemmeg lehet megkö
zelíteni és kifejezni. (Ezért hagyott föl a statikusabb festészettel, bár kez
detben azzal foglalkozott.) Nem egyszer megjegyzi, hogy az ő versei pusz
tán szemmel olvasva talán meghökkentőek, sőt esetleg durvák, de ha
hangosan, dallamosan olvassák, szinte éneklik őket, akkor fölcsendül ígazi
zenéjük, föltárul igazi szépségük, Újm meg újra nekifog még annak is,
hogy előadási jelzésekkel lássa el verseit (21 különféle jelet talált ki
hozzá l).

Ritmusa egyrészt a régi angol hősi énekek, balladák nyomán jár,
másrészt az érzelmileg erősen hangsúlyozott élőbeszéd szenvedélyességét
utánozza. így jön létre új ritmusa (külön nevet is ad neki: sprung rhythm,
szőkellő ritmus), ebből forrásoznak szokatlan, azIndulat irányította hang
súlyozásai, hol keményen csattanó, hol szélesen hömpölygő mondatai, vá
ratlan kérdései, felkiáltásai. Belső rímek, asszonáncok, alliterációk, szójá
tékok, többértelműségek, furcsa szóösszetételek fűzik össze szavait sok
szor bonyolult asszociációk vévén a vers tarka szőttesévé, (A "kézjegy";
"vízjegy" szóősszetételek nyomán alkotja pl. a "holdjegy", "emberjegy"
szavakat. A szó kettős értelme készteti a következő' összetételre. "inas
inak". Az éjszaka hármas jelzője egyik versében: "mindennek-méhe,
mindennek-mélye, mindennek-sírja éj".) Régies és népies szavakat újít
fel, ihogy minél színesebbé, gazdagabbá tegye nyelvét. A középkorí Oxford
képe például így elevenedik meg előtte:

Ezertetos tornyokkal ág-bogas, harangos,
Kakukhangqs, pacsirtás, körülárkolt, varjú-vájta város, ..

(Duns Scotus Oxfordja; Jékely Zoltán ford.)
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A csillagos ég káprázatát így idézi föl egy másik versében:
Nézd az eget, nézd a sok csillagot!
Nézd a tűz népét, mely fent él a légben!
S mennyi nagy vár, hány csillagsánc van ott!
Gyémánt erek, tündér-szemek a súrúségben!

. (Csillagos éj; J. Z. ford.)

Verseiben mégsem kavargó hópelyhek szeszélyével hullanak egy
másra a szavak. Ha át tudjuk engedni magunkat a verset tápláló s a vers
által felidézett hangulatnak, akkor a szenvedély ízzásában lassan a mi
szemünk előtt is eggyé olvadnak össze a különböző képek, a távoli, gyak
ran homályos asszociácíók. Nem valami szóbűvész üres zsonglőrködésének

látjuk többé a verset. A szavak mágikus ereje érzékileg fogható, eddig
ismeretlen szépséget varázsol elénk.

De egységbe fogja verseit a forma kemény fegyelme is. A formák
üres játékát és a költői szabadságot egyaránt elítélte. Fiatalkori költé
ezete a hagyományos. formákat követi. Érett verseiben azonban már a
maga nyelvén szólal meg. Magabiztosan gyúrja engedelmes eszközévé a
régi ritmusokat és versformákat. Főleg a szonettel kísérletezik. Kitágítja
merevnek és szűknek érzett kereteit, hosszú, himnikus sarokba rendezi
:zéúfolt mondatait a maga sajátos szenettformájában. Maga is érezte
azonban, hogy lendülete olykor túlhág a művészet határain: ha tovább
megy ezen az úton, verseit nemcsak furcsának és homályosnak fogják
találni, hanem teljesen érthetetlennek is. (Maga is megjegyzi néhány' verse
után: ilyet többé nem írhat.) így is előfordul egy-egy kifejezésénél. ha
sonlatánál, hogy annak teljes mondanivalóját az angol anyanyelvű olvasó
is csak a nagyszótár vagy a költő saját magyarázatai segítségével ért
heti meg.

A költői forradalom néha 2JaViarOS gáttalausága után Hopkínsnál is
megindult a kiérlelődés, amit félbeszakított korai halála. Utolsó verseiben
egyre jobban közeledett újra a vers szekottabb formáihoz. Nem adta föl
eredeti költői nyelvét, érzékletes képvilágát. pazarul színes rímeit, de
mindez most már megtisztultan. elrendezetten, a metszett krístály áttet
sző s mégis ezerszínű ragyogásában izzott föl.

A kereszt árnyékában

Hopkins egyik legfontosabb emberi és költői élménye a természet,
Isten teremtett világa volt. A földi szépség azonhan örökké változik, a
szépség élményének örömét állandóan nyomon követi az elmúlás fáj dal
ma. Hopkins az örök.szépséget felvillantó tükröt látott a természet minden
pompájában, s egy-egy ilyen tükörnek porrá zúzódását siratta minden fa,
minden virág pusztulása. (Amikor egyszer az ablaka alatt kivágnak egy
kőrísfát, úgy érzi, neki is meg kell halnia, olyan rettenetes a fa inscape
ének pusztulása.) A világ elmúlásának. az "öröm illanásának" élménye a
századvég dekadens költészetét is áthatotta. Ezek a' költők azonban, hogy
legalább átmenetileg megszabaduljanak a mulandóság nyomasztó érzé
sétől, kétségbeesetten belekapaszkodtak - a múló pillanatba. Hopkíns
nem áltatta magát ilyen látszatmegoldásokkal. Egyik legszebb verse, az
Olom-visszhang, Arany-visszhang gyönyörű harmóniában állítja elénk a
földi szépség elmúlását s az örök szépség igéretét. Deák Lőrinc fordítá
sából véve az idézetet:

Hogy tartanád meg? - volna talán, van, vallod, valahol
szalag, szár, szál, hogy túzné, húzná; zár, vár, hogy védené;
tár, hogy tartaná

Vissza a szépet, szép, tartós épet.;. hogy ne romolna ?
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Aaólomvísszheng ezt feleli a fiatal lány zokogására:
Sehol sincs, nincsen, nincs semmi, nincsen ...
Készülj hát kétségre,mely elveszít végre.
Ne várj hát, nincsen, ne kérj, níncsen:
Készülj a végre, véged, jaj, véged,
Vége, vége, vége, vége.

Az aranyvisszhang felkapja a szót, s a túlvilági boldogság igéretével felel:
Béke!

Végre megvan, lám, meglett (Elég már J),
Más világ bár az ...

Ennek a boldogságnak egyetlen föltétele van:

Tedd le mínd szépséged, mit kaptál, épséget, Istennek kezébe,
O a szépek: szépe, szép forrása s vége.

Ha oda tudjuk adni azt, ami mulandó bennünk, Isten örök szépséget és
boldogságot készit helyette számunkra:

Erősebb várban tartatík meg már mínden erőnknél.

Erős várta, védvár, vívás-be-nem-vette, őrködík felette,
(mí felad tuk volna) falával fedezve

Immár jól tartja. Mondd hát, hol tartja? Hol a takargatott,
a meg tartatott ? -

Amott. - Mily messze magasság! Látván látjuk most már 
Amott, várj, amott, amott,

Amott.

Elmúló és örök élet, evilág és másvilág igy kapcsolódik össze Hopkins
nál egyetlen hatalmas vízióban. és nyugszik meg a világot teremtő és
fenntartó gondviselés gondolatában: Nem lehetünk okosabbak Isten ből

csességénél, nem kívánhatunk jobbat magunknak, mint amit Isten jósága
szán nekünk. 1875-benírt hatalmas költeményében a "Deutschland" new
óceánjáró elsüllyedését énekli meg. A vers elején, mielőtt zenén és képen,
a szavak bűvös zuhatagán keresztül megelevenednék előttünk az orkán
halálos éjszakája..a gondviselő Istenhez fordul: az ó kezébe teszi le saját
életét és sorsát, s nála próbál választ keresni az értelmetlennek látszó
.szerencsétlenségre. .

Igen! - feleltem
Villámod, ostorod alatt;

S bár rettegéstől béna nyelvem,
Hallod, jobbart mint szavamat ...

Az persze nála is kifejezésre jut, hogy törékeny emberségünk nem
könnyen símul hozzá Isten titokzatos akaratához, amelyet sohasem látha
tunk át egészen. Az ószövetség prófétáiként "birkózik" Istennel, akit
véges értelmünk csak ellentétpárokkal tud megközelíteni: "kéz és kés",
"vig.asz és villám", "fény és fagy" egyszerre. Amikor azonban fölismeri
Isten egyetemes üdvözítő akaratát és szeretetét, ez a hite legyőzi a világ
minden szenvedését: Isten akkor is szeret bennünket, amikor büntet,
azért vonja meg vigasztalását, hogy megtlsztítson, azért kormányozza
kemény kézzel a világot, hogy végül magához ölelhessen minden embert.
Isten kegyelmének pünkösdi tüzét éppoly örömmel kell fogadnunk, mint
tisztító és üdvözítőakaratánakvillámlását,

Az ember teológiai szeralélete mellett azonban kiemeli Hopkins az
emberek egymás iránti felelősséget is. Liverpoolban és Glasgowban.
Anglia nagy iparvárosaiban megismerkedett a "boldog" viktor-iánus kor
visszájával. a munkásnegyedek nyomorával. Megdöbbent levelein kívül
néhány remek portréja őrzi fölfedezését: egy földművest, egy kovácsot
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és egy kétségbeesett munkanélküli testi-lelki nyomorúságát jeleníti meg
érzékletes képekkel zsúfolt versekben. S. fölveti a társadalmi felelősség

kérdését: ki és mi okozta ezt "a nyomorúságot, ki látja át s ki vállalja
míndennek félelmetes következményeit?

Magának a szenvedésnek végső értelmét azonban Hopkins is Krisztus
keresztjének mieztérhrmában keresi; s ebben .a titokban érik teljessé
életének másik nagy élménye, a szépség eszménye Is, A:z örök szépség 
fejti ki Hopkins - Krisztusban, Istennek önmagáról mondott szavában
ragyogott föl a legvalóságosabban. Isten azonban Remosak kinyilatkoz
tatást akart adni magáról, hanem szerétetből áldozatta is lett értünk: az
örök Szépség földi teljessége, Krísztus, vállalta értünk ennek a szépségnek
lerombolását, la szenvedést és ra kereszthalált. Ez a szeretetből vállalt
áldozat azonban szebb rninden' földi szépségnél. Isten nem engedi meg,
hogy az összetört szépség elpusztuljein : Krtsztus feltámad, s a feltámadás
után folttalanul tündöklik fel najta Isten örök szépsége,

"Szenvedésében minden ereje elfolyt, hajlékony teste összetört, szép
ségét szétronosolták, fönségét lerombolták. De most (a feltámadás után)
mindez ismét helyreállt, s nem csinálok titkot belőle: mohó kívánesiari
várom, hogy megláthassam Krisztus testének páratlan szépségét az égi
dicsőség fényében."

Hopkins a szépség igéretében élt a földön,az örök és folt nélküli
szépséget kereste minden erejével. A világ múló szépségén keresztül ju
tott el Isten örök szépségéhez, Isten örök szépsége és jósága pedig meg
mutatta neki ennek legteljesebb földi megnyilvánulását: a szerétetből

hozott áldozatnak, Krisztus keresztjénelk szépségét, Krísztus vére olyan.
mint egy krístály - írja, A világ egész szépsége "benne ~agyog egyetlen
cseppjében, vörösen, mint ra skarlát, de a skarlátba belefoglalva ott izzik
mindennek saját színe is".

Gyémánt a hamuban

Romano Guardini irja, hogy az emberek Inem is sejtik, mennyire
eldől életük folyása már fiatal korukban. Amit ekkor választunk, ami
után érdeklődünk, amire vágyunk és amit visszautasítunk - "sorsunkká
válik" valamiképpen. Hopkins mesterének, Newmannek élete az igaz
ságért vállalt külső-belső küzdelmek sora volt. Ötven éves lett Newman,
mire rádöbbent; hogy valójában maga választotta ezt a sorsot magának.
"Egész életemben arról beszéltem, hogy mez kell szenvednünk laz igaz
ságért - most aztán nekem is vállalnom kell. ezt" - jegyezte fel napló
jában életének egyik legnehezebb szakaszában,

Hopkins életének alapélménye a szépség és a szenvedés volt - és
"sorsává lett" ez a kettős gondolat. A szépségetakarta szolgálni művésze
tével - állandóan attól félt azonban, hogy a hiúság 'Vagy a büszkeség,
amely szinte elmaradhatatlan velejárója a művésznek, kárára lesz papi
hivatásának, meggátolja abban, hogy önmagáról megfeledkezve Krísztus
nak éljen. Istennek ajánlotta fe1 tehát költészetét és evilági' érvényesü
Iését, Néhány próbálkozás után lemondott arról, hogy maga sürgesse
verseinek ki,adását. "Ha ön értékeli azt, amis' írok, IS ha én magam is
értékelem - írj,a egyik barátjának -, mennyivel értékesebbnek tartja
azt a rni Urunk. S ha úgy határoz, hogy felhasználja azt, amit én teljesen
reá bíztam, olyan szerencsével és sikerrel teheti, amelyet én sose tudtam
volna elérni. Ha pedig nem használja fel, akkor ebből kettő következik.
Egyrészt az, hogy mennyei jutalmam annál nagyobb lesz. Másrészt pedig
az, hogy akaratával és saját legjobb érdekeimmel is mennyire homlok-
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egyenest ellenkezőt tettem volna, ha magarn vettem volna kezembe a
dolgokat, és erőltettem volna a kiadást."

És Isten elfogadta áldozatát. Az égi é" a földi szépség énekese marad
hatott - de nyomtatásban egyetlen verse sem jelent meg haláláig. Művész
lehetett - mégis teljesen lemondhatott egyéniségérőlés akaratáról. Földi
sikerhez nemigen jutott lelkipásztori rnűködése során ·sem. Prédíkációi
nem tetszettek a híveknek. Szélesen áradó nyelve nemegyszer untatta,
érzékletes képeinek,hasonlataina:k: groteszksége pedig meghökkentette
hallgatóit. Sziporkázóan eredeti, képekkel, nyelvi ötletekkel gazdag stí
lusátcsak a vers szigorú formája tudta művészetté ötvözni. Művészete

pedig teljesen visszhang nélkül maradt a maga korában, amely más iro
dalmi eszmények és stílusok után igazodott.

A keresztutat végigjárni emberfölöttien nehéz - még ha a magunk
választotta keresztet visszük is rajta, Hopkíns is meg-megingott kereszt
jének súlya alartt: a sikertelenség, megnemértés, testi-lelki gyöngesége,
elégtelenségének kínzó tudata nemegyszer elviselhetetlen gyötrelemkénf
nehezedett rá utolsó éveiben. De végül míndíg fölemelte szilárd hite ab
ban, hogy rendeltetést tölt be Isten elgondolásában. Jellemző erre a
halála előtti évben írt utolsó nagy verse, amelyben önmaga pusztulását
és feltámadását festi elénk hatalmas vízióban: .

. .. Elég! harsona zeng föl:
Feltámadás·! El, fojtó évek, fuldoklása a szorongó szívnek!

Jeltúz, örök sugár fénylik
Feléd, foszló hajóm. Hitvány hús, halálnak kivetett
Hulladék, ha benne féreg ás; földi futótűzből pÖTnye, semmi más:

Szemvilla1UÚl, trombitaharsanás -
Es az vagyok már, ami Krisztus, mert ci is az volt, ami én vagyok,
S e Senki János, rossz cserép, szegény szilánk mint örök gyémánt

ragyog,
Örök gyémánt ragyog.

tIete ~ így láthatta halálos ágyán, 45 éves korában - hamu és
perrrye volt. Ez a hamu azonban örök gyémántot érlelt. Halálával a pernye
elszállt, Ami megmaradt, Lsten örök gyémántja volt. Utolsó perceiben ezt
suttogta: ,,01y:an boldog vagyok, olyan boldog, olyan boldog ..."

-
VILAGSzfNHAZ Calderori de la Harca em1ékének

Kezdettől itt egymással szembefordul
a színpad és tér, két vitatkozó;
itt igy ellenkezik találkozásuk,
tekintetük bár össze'tartozó.

A mondhatatlan készül vallomásra,
sosem tanult szerepeket idéz,
s a meg nem érthető szerepre áhít;
egyűtt játszik majd néző és színész.

A párbeszédek gyors ellenkezése
az omló függönyök mögött feszül,
s a játék életté elevenülve,
sorsunkat hozza érintetlenül.

A néző és színész egymásért retteg:
ki érti meg a tettel' Alkotót ?
Szerepkönyvük pecsétje szertapattan;
a Rendező kongatva jelt adott . . .

SzabóGéz«


