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TÓTA PÉ TER BE NE DEK

Eliot vá ro sa és ver se i nek 
utca-tér-képe

föl fe lé út a le fe lé út is, az odaút vis  sza út
T. S. Eliot

Four Quartets
„Dry Salvages” III

1. Eliot vá ros él mé nye: az ut ca

Ver sei vá ro si ké pe i nek hát te ré ben Eliot vis  sza em lé ke zé sei kö zül a le ve le i ben ta lál ha-
tók a leg köz vet le neb bek. Né me lyik azon na li nyer ses sé ge táv la tos nyers anya got rejt.

Eliot 1914 nya rán dok to ri ösz tön díj jal Bos ton ból, a Har vard Egye tem rõl át jött Eu ró-
pá ba, hogy elõbb né met nyelv tu dá sát tö ké le te sít se, majd õsz tõl Ox ford ban, a Merton 
College-ban be fe jez ze fi lo zó fi ai dok to ri ér te ke zé sét. Eb bõl az idõ szak ból plasz ti kus 
be szá mo lók tu dó sí ta nak ar ról, ho gyan te kin tett Eliot a vá ros ra.

A né met or szá gi Marburgból 1914. jú li us 26-án így ír uno ka test vér ének, Eleanor 
Hinkleynek:

Ez a nyár nem lesz iz gal mas … [Marburg] kis vá ros, de ahogy né ha
a né met kis vá ros ok, úgy ez is in kább egy mi ni a tü ri zált kom pakt nagy vá-
ros, sem mint kis vá ros, hi szen na gyon jók a bolt jai, és egyet len vá gá nyon 
az egész vá rost kör be fut ja egy ara nyos kis vil la mos (streetcar), kis ut cái
pe dig szû kek. Vé gig sé tálsz a be vá sár ló fõ ut ca kö ze pén, és az ut ca kö rül be-
lül olyan szé les, mint egy na gyon szé les jár da, de a jár dán csak két em ber
(két né met) tud ös  sze pré se lõd ve egy más mel lett el men ni (pass by). … 
Nem lesz sem mi iga zán iz gal mas, ami rõl idén nyá ron be szá mol hat nék; itt 
olyan bé kés az élet, hogy szí ve sen él ve zi az em ber.1

Eliot egy fe lõl a nyá ri va ká ci ót nyúj tó ösz tön díj ké nyel mé ben nem ér zé kel te a vi har
elõt ti csen det, más fe lõl azon ban meg je le nik elõt tünk az ut cán nagy vá ro si ként a kis vá ros-
ban: vi szo nyí tá si pont ja és arány ér zé ke úgy mond az iz ga tó met ro po li szé.

Von ta tott eva ku á lás után 1914. szep tem ber 8-án már va ló di él mény be szá mo lót küld 
Lon don ból test vér ének, Hen ry Eliotnak:

Va ló ban sok kal ér de ke sebb Lon don ban len ni, mint ami lyen volt 
Né met or szág ban … az el vi sel he tet len una lom volt. … A ne gyed, ahol 
la kom, tu laj don kép pen elég ide gen, mi vel ki zá ró lag pan zi ók ból áll, egész 
so rok, mind tel je sen egy for ma, ki vé ve a fan tá zia ne vü ket; mos tan ra pe dig 
te le va gyunk bel ga és fran cia me ne kül tek kel … A kör nyék za ja olyan, 
mint a fel for dult po kol. Me leg van, min den ab lak nyit va, sok a ba ba, zon-
go rák, ut cai tan gó har mo ni kák, éne ke sek, zsi vaj, fütty. … Es te tíz, pár perc 
csend, majd né hány rik kancs ront az ut cá ra a leg fris seb bek kel … Köz ben 
át el len ben egy ret te ne tes öreg as  szony – szok nyá ja az ut cát söp ri – éne kel
– „A Ró zsa kert” –, és egy cso mó pennyt sze rez az ab la kok ból, a szo ba-
lány meg foly tat ja a be szél ge tést a cse léd ka pu nál.2

Az iz ga tóbb va ló ság ele ve nebb ref le xió nyo mát hagy ja írá sá ban. A he lyen ként imp-
res  szi o nis ta váz lat ra em lé kez te tõ le vél stí lus az imagista köl té szet kép zõ dé sé nek ere de tét 

Valerie Eliot, ed., The Letters of T. S. Eliot, Volume I: 1898–1922, Lon don, Faber, 1988. 48–49. Hi vat ko-
zás: Letters. (For dí tó meg ne ve zé sé nek hi á nyá ban a szer zõ a for dí tó.)
Letters 55. „’A Ró zsa kert’ (The Rosary) nép sze rû dal volt New York ban 1901 kö rül; szö ve gét Robert 
Cameron Rogers (1862–1912) ír ta, ze né jét Jennie Prince Black (1869–1945) sze rez te.” (Letters 55, 1. 
jegy zet) A Rosary a ró zsa fü zért, a szent ol va sót is je lent he ti.
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idé zi.3 Eb bõl a le vél rész let bõl sar ja dzott a „Morning at the Window” cí mû vers („Reg gel
az ab lak ban”).

A le vél rész let így foly ta tó dik:

Tel je sen le het sé ges nek tar tom, hogy eb ben a lég kör ben dol goz zam. Egy 
ak ko ra vá ros za ja, mint Lon don, nem na gyon za va ró; a vá ros hoz tar to zik 
és el sze mély te le ne dik. … Job ban sze re tem Lon dont, mint ko ráb ban; ide-
gen, de ven dég sze re tõ, vagy in kább el né zõ, és ta lán nem an  nyi ra kí ván 
meg ér tést, mint Pá rizs. Ke vés bé fél té keny.4

A nagy vá ro si im pul zus Eliot szá má ra a mun ka, az al ko tás kö ze ge. A nagy vá ros hoz 
kap cso ló dó el sze mély te le ne dés vo ná sa a sze mély te len ség gon do la tát te rem ti meg Eliot 
ké sõb bi, 1917-ben írt es  szé je, a „Tradition and the Individual Talent” („Ha gyo mány és 
egyé ni ség”) szá má ra.5

A test vér ének írt le vél lel egy na pon ír Eliot új ra le ve let uno ka test vér ének, Eleanor 
Hinkleynek:

Itt va gyok Bloomsburyben, a vi lág leg za jo sabb he lyén, azon a kör nyé ken, 
ahol most mû vé szek, ze né szek, nap szá mos írók, ame ri ka i ak, oro szok, 
fran ci ák, bel gák, ola szok, spa nyo lok és ja pá nok lak nak … A vá ros el ra-
ga dó an nyo mo rú sá gos (seedy) ré sze, ahol né hány ér de kes em ber él … 
Na gyon sze re tem így Lon dont – hoz zám nõtt …6

Nem sok kal ké sõbb itt a Bloomsbury Group („Bloomsbury Cso port”) né ven is mert té 
vált ös  sze jö ve te lek re ke rült sor. Eliotot is meg hív ták az ös  sze já ró ven dé gek, akik kö zött
Bertrand Russell, Vir gi nia és Leonard Woolf, Aldous Huxley és Katherine Mansfield is 
sze re pelt.7 Egy 1915. áp ri lis 4-i le vél ben Lon don von zá sát az nö ve li Eliot szá má ra a vég-
te len sé gig, hogy itt William Butler Yeats és Ezra Pound tár sa sá gá ba ke rül het.8 Ál ta luk 
nõtt az amúgy is fo gé kony Eliothoz az egyéb ként nyo mo rú sá gos nak te kin tett kör nyék.

„... Ezra Pound 1913-ban a chi ca gói mo der nis ta köl té sze ti fo lyó irat, a Poetry már ci u si szá má ban köz zé-
tett ‚Né hány ne’ (A Few Dont’ts) cí mû imagista ki ált vány ban azt ír ja, ‚Jobb egyet len ké pet létrehozni 
egy élet so rán, mint több kö tet nyi mû ve ket.’ Né hány év vel ké sõbb az imagizmus el ve it há rom pont ban 
ös  sze gez te:

1. A tár gyat, le gyen ob jek tív vagy szub jek tív, köz vet le nül ke zel ni.
2. Nem hasz nál ni egyet len olyan szót sem, ami nem já rul hoz zá a meg je le ní tés hez.
3. Ami a rit must il le ti: a ze nei frá zis és nem a met ro nóm sze rint kom po nál ni.”

(Ferencz Gyõ zõ, A köl té szet me cha ni ká ja: Vers elem zé sek, Bu da pest, Nem ze ti Tan könyv ki adó, 1997, 129. 
Az el sõ idé zet jegy ze te: [2] „It is better to present one Ima ge in a lifetime than to produce oluminous 
works.” Literary Essays of Ezra Pound, New York, A New Directions Book, 1968, 4. [Ferencz Gyõ zõ 
for dí tá sa] A má so dik idé zet jegy ze te: [3] Serge Fauchereau: Szá za dunk ame ri kai köl té sze té rõl, Tót fa lu si 
Ist ván for dí tá sa, Bu da pest, Eu ró pa, 1974, 15.)

4 Letters 55.
„A köl tõ (éle te adott pil la na tá ban) ál lan dó an ‚meg ad ja ma gát’ va la mi olyas mi elõtt, ami ér té ke sebb ná la. 
Egy mû vész fej lõ dés tör té ne te: örök ön fel ál do zás, a sze mé lyi ség örök ki ol tá sa. ... A köl tõ agya ... a köl tõ
él mé nye i vel ugyan ope rál hat, de mi nél tö ké le te sebb mû vész va la ki, an nál tö ké le te seb ben vá lik két fe lé 
ben ne az él mé nye ket át élõ em ber és az agy, amely al kot, an nál tö ké le te seb ben fog ez az agy fel dol goz ni 
(digest) és szen ve dé lye ket (el vég re ez a nyers anya ga) szub li mál ni (transmute). ... a köl tõ sa já tos mé di-
um (és csak is mé di um, nem pe dig sze mé lyi ség), amely mé di um ban be nyo má sok és él mé nyek sa já tos és 
vá rat lan mó don kom bi ná lód nak. ... A mû vé szi él mény sze mély te len. És a köl tõ csak úgy ér he ti el ezt a 
sze mély te len sé get, ha fel té tel nél kül alá ren de li ma gát an nak a munkának, me lyet el kell végeznie.” (T. 
S. Eliot, „Tradition and the Individual Talent” in T. S. Eliot, The Sacred Wood: Essays on Poetry and 
Criticism, Lon don: Routledge, 19201, 19507, rpt. 1989, 52–53, 54, 56, 59. Vö. „Ha gyo mány és egyé ni ség” 
(Szentkuthy Mik lós for dí tá sa) in T. S. Eliot, Ká osz a rend ben, Bu da pest: Gon do lat, 1981, 66, 67, 69, 72. 
Hi vat ko zás: „Ha gyo mány” an gol/ma gyar ol dal szám.
En nek a gon do lat nak az út ja foly ta tó dik Eliot 1921-ben a me ta fi zi kus köl tõk rõl írt es  szé jé ben: „Ha a 
köl tõ el mé jé ben hi ány ta la nul meg van min den, ami mun ká já hoz szük sé ges, ak kor ez az el me szün te le nül 
egy ség be ol vaszt ja a ta pasz ta lat sok fé le anya gát; … a köl tõ el mé jé ben ezek a ta pasz ta la tok min dig új faj-
ta egé sze ket ké pez nek.” (T. S. Eliot, „The Metaphysical Poets” in T. S. Eliot, Selected Essays, Lon don:
Faber, 19321, 19342, 19513, rpt. 1961, 287. Vö. „A me ta fi zi kus köl tõk” (Ta kács Fe renc for dí tá sa) in T. S. 
Eliot, Ká osz a rend ben, Bu da pest: Gon do lat, 1981, 142.

6 Letters 56.
Lyndall Gor don, Eliot’s Early Years, Ox ford: OUP, 1977, pbk. 1978, rpt. 1988 (corrections), 1989, 83–85. 
Peter Ackroyd, T. S. Eliot, Lon don: Cardinl by Sphere Books, [19841] 1988, rpt. 1991, 73–74.

8 Letters 95.
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Fi a tal köl tõ ba rát já nak, Conrad Aikennek ír ta 1914. de cem ber 31-én, mi u tán Ox ford-
ból té li va ká ci ó ra ment:

Új ra Lon don ban va gyok ja nu ár 15-ig … egy pan zi ó ban egy Gor don 
Square mel let ti he lyes ut cá ban, ahol a há za kat nem fes tik és ne vük sincs. 
… Ox ford na gyon jó, de nagy meg kön  nyeb bü lés sel jöt tem vis  sza Lon don-
ba. Sze re tem Lon dont ilyen kö rül mé nyek kö zött. Ox ford ban úgy ér zem, 
hogy nem iga zán élek … Men  nyi vel ön tu da to sabb az em ber egy nagy vá-
ros ban!9

Most a kis vá ros és a nagy vá ros ké pé nek, sze re pé nek és je len tõ sé gé nek kont raszt ját 
az erõ sí ti fel, hogy a vá ros – a nagy vá ros – az ön tu da tos ság biz to sí tá sa ré vén az egyé-
ni ség biz to sí té ka. En nek a tu dat nak a fon tos sá gát az an gol–ame ri kai írás szo kás ban a 
leg rit kább eset ben hasz nált fel ki ál tó jel a leg ma ga sabb in ten zi tás sal eme li ki. Ez a tu dat
a vá ros ban élõ al ko tó nak iga zán „jót tesz”.10

2. Eliot a vá ros ról és a vers írás ról

Ver sei vá ro si ké pe i nek ere de tét vá zol va, mi köz ben a táj kép nek a köl tõ re gya ko rolt 
ha tá sá ról vall 1960-ban, Eliot fel idé zi, hol él tek.

„St. Louisban a nagy ma mám ab ban a ház ban akart él ni, ame lyet a nagy-
apám épí tett; apám – gyer me ki sze re tet tõl in dít tat va – nem kí vánt el köl töz-
ni ab ból a ház ból, ame lyet pár lé pés sel ar rébb õ épí tett; így hát egy olyan 
pe rem vá ros ban él tünk, amely an  nyi ra le pusz tult, hogy szin te nyo mor ne-
gyed volt, ami kor már min den ba rá tunk és is me rõ sünk to vább köl tö zött 
nyu gat ra. Gye rek ko rom ban pe dig – még az au tók ko ra elõtt – azok, akik 
vá ros ban él tek, a vá ros ban re ked tek. Te hát az év ki lenc hó nap já ban szin te 
ki zá ró lag vá ro si kép vett kö rül, jó részt nyo mo rú sá gos (seedily) és sá ros 
(drably) vá ros kép. Vá ro si kép anya gom St. Louisból szár ma zik, amely re 
még Pá rizs és Lon don kép anya ga ra kó dott.”11

Ver sei vá ro si ké pe i nek ter mé sze té re vi lá gít rá Eliot egy ki té rõ ben ak kor, ami kor az 
õt ért köl tõi ha tá sok ról ta nús ko dik, mi köz ben 1950-ben ar ról nyi lat ko zik, mit is je len tett 
ne ki Dan te. A ha tás egyik faj tá ja sze rint

„olyas mit ta nu lunk egy köl tõ tõl, ami, bár a mi szá munk ra alap ve tõ en fon-
tos, az õ élet mû vé ben ko ránt sem ki emel ke dõ je len tõ sé gû. Azt hi szem,
Baude laire -tõl leg fõ képp azt a pél dát ta nul tam meg, … hogy mi lyen
köl tõi le he tõ sé gek rej le nek a mo dern nagy vá ros mocs ká ban (sordid
aspects), hogy ös  sze ol vad hat a mo csok va ló sá ga (sordidly realistic) és 
a fan taz ma gó ria, hogy egy más mel lé he lyez he tõ a föld höz ra gadt és a 
fan tasz ti kus. Tõ le … ta nul tam meg, hogy egy ame ri kai ipar vá ros ban élõ 
ka masz él mény anya ga a köl té szet anya ga le het, és hogy az új köl té szet for-
rá sa ab ban ta lál ha tó, amit ad dig le he tet len nek, med dõ nek, haj lít ha tat la nul 
köl tõ i et len nek tar tot tak. Meg ta nul tam, hogy a köl tõ fel ada ta va ló já ban az, 
hogy köl té sze tet hoz zon lét re a köl tõ i et len fel nem de rí tett erõ for rá sá ból, 
hogy a köl tõt va ló já ban ar ra kö te le zi a hi va tá sa, hogy a köl tõ i et lent köl-
té szet té te gye. Egy nagy köl tõ né hány sor ban át tud ja ad ni mind azt egy 
fi a tal köl tõ nek, amit át kell ne ki ad nia. Le het, hogy az egész Fleurs du 
Mal-ból fõ leg féltucat so rért tar to zom kö szö net tel Baude laire -nek. Szá-
mom ra az õ je len tõ sé ge eb ben a ket tõ ben sû rû sö dik:

Fourmillante Cité, cité pleine de rêves,
Où le spectre en plein jour raccroche le passant …

Letters 74–75.
Eliot le ve le Eleanor Hinkleynek 1915. ja nu ár 3-án: „Ked ve lem Lon dont – nem mint ha Ox for dot nem 
ked vel ném, már ami az egye te met il le ti, de el vi sel he tet len len ne ott él nem – Lon don vi szont jót tesz 
ne kem.” (Letters 78.)
T. S. Eliot, „The Influence of Landscape upon the Poet” in Dae da lus (Spring 1960), 421–2. Idé zi A. David 
Moody, Thomas Stearns Eliot, Poet, Camb rid ge: CUP, 19791, 19942, 4–5. Hi vat ko zás: Moody.
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Tud tam, mit je lent ez, hi szen ezt az éle tet él tem, még mi e lõtt tud tam vol-
na, hogy ma gam is vers sé aka rom ten ni.”12

Ver sei vá ro si ké pe i nek in ten zi tá sát ár nyal ja 1930-ban Eliot egyik es  szé je, amely ben 
„Baude laire pró zai mun ká i nak je len tõ sé gét hang sú lyoz za, s ezt az in do kol ja, hogy 
meg je lent an nak a mû nek a for dí tá sa, mely köl té sze te ta nul má nyo zói szá má ra nél kü löz-
he tet len”.13 En nek a fon tos sá gát Eliot ab ban lát ja, hogy Baude laire pró zai írá sai fényt 
de rí te nek ver se i re is, amint egyéb ként Eliot pró zai írá sai szin tén meg vi lá gít ják sa ját köl-
té sze tét. Eliot meg lá tá sa sze rint Baude laire le le mé nyes sé ge

„új le he tõ sé ge ket nyi tott a köl té szet ben a kor tár si élet bõl me rí tett új kép-
anyag gal.

… Au cœr d’un vieux faubourg, labyrinthe fangeux
Ou l’humanité grouille en ferments orageux,

On voit un vieux chiffonnier qui vient, hochant le tête,
Buttant, et se cognant aux murs comme un poète.

Ez va la mi újat, a mo dern élet ben egye te me sen meg lé võt hoz. … Baude-
laire nem csu pán úgy te rem tett má sok szá má ra is ér vé nyes meg nyil vá nu-
lá si és ki fe je zés mó dot, hogy a min den na pi élet bõl, a nagy vá ros pisz kos 
és kö zön sé ges éle té bõl (sordid life) me rí tet te ké pe it, ha nem úgy is, hogy 
ezt a kép kész le tet a leg ma ga sabb in ten zi tás fo ká ra emel te, hogy ná la ezek 
a ké pek úgy je len nek meg, ami lye nek va ló já ban, de még is sok kal töb bet
je len te nek ön ma guk nál.”14

A vá ros ról és a vers írás ról szó ló há rom meg nyi lat ko zás dá tu mát hasz nál va jel zés ként, 
ér de kes ta nul ság ban le het ré szünk. Ol vas hat juk eze ket a szö ve ge ket a ke let ke zé sük idõ-
rend je sze rint, vizs gál hat juk õket a vá ros kép ala ku lá sá nak idõ rend je sze rint, és meg fi-
gyel het jük õket a vá ros kép ala ku lá sá ra tör té nõ em lé ke zés idõ rend sze ré ben.

A ke let ke zés idõ rend je sze rin ti el sõ szö veg (1930) sze mély te le nül ál ta lá nos és el vi
meg ál la pí tást tesz a nagy vá ros ról, az in ten zi tás ról, az egye te mes rõl. A má so dik szö veg-
ben (1950) a há rom szo ro san is meg is mé telt ál ta lá nos és el vi prog ram mel lett, hogy 
tud ni il lik a köl tõ i et len bõl te remt he tõ és te rem ten dõ a köl té szet, meg je le nik a nagy vá ros 

A lon do ni Olasz In té zet ben 1950. jú li us 4-én el hang zott elõ adás ból. T. S. Eliot, „What Dan te Means 
to Me” in T. S. Eliot, To Criticize the Critic, Lon don: Faber, 1965, rpt. 1988, 126–127. Vö. „Mit je lent
ne kem Dan te?” (Gspann Ve ro ni ka for dí tá sát he lyen ként a szer zõ az an gol ere de ti sze rint meg vál toz tat ta.) 
in T. S. Eliot, Ká osz a rend ben, Bu da pest: Gon do lat, 1981, 410–411. Hi vat ko zás: „Dan te” (1950) an gol/
ma gyar ol dal szám. A ki eme lés Eliottól szár ma zik. Baude laire so rai Ba bits Mi hály for dí tá sá ban ugyan ott: 
„Óh, nyüzs gõ vá ros, óh, ál mok kal te li vá ros! / hol fé nyes nap pal is szel lem les uta don.”
Ez zel az idé zet tel 1950-ben Eliot meg is mét li az Átok föld je (The Waste Land) 60. so rá hoz 1922-ben fû zött
jegy ze tét, ahol az „Unreal City” („Va ló sze rût len vá ros”) kap csán Baude laire so ra i ra utal. (T. S. Eliot, The
Complete Poems and Plays, Lon don: Faber, 1969, rpt. 1978, 62 és 76. Vö. T. S. Eliot, Ver sek – Drá mák 
– Macs kák köny ve, Bu da pest: Eu ró pa, 1986, 48 és 62. [Vas Ist ván for dí tá sa])
Peter Ackroyd tud ni vé li, hogy Eliot ka masz ko rá ban fur csa mód örö mét lel te ab ban, hogy St. Louis ut cá it 
és le pusz tult ne gye de it jár ta. (5)
T. S. Eliot, „Baude laire” (1930) in T. S. Eliot, Selected Essays, Lon don: Faber, 19321, 19342, 19513, rpt. 
1961, 419. Vö. „Baude laire” in Ká osz a rend ben (Ta kács Fe renc for dí tá sa) 247–248. Hi vat ko zás: „Baude-
laire” an gol/ma gyar ol dal szám. Baude laire szó ban for gó pró zai mun ká ja a Journaux In ti mes („Bi zal mas 
nap lók”).
„Baudelaire“ 425–426/255. A vers sor ok Tóth Ár pád for dí tá sá ban ugyan ott: „vén kül vá ros szí vén, hol 
út vesz tõ a sár, / s a nyüzs gõ, vak tö meg zú gón er jed ve jár, // lát ni a rongy sze dõt, in gat ja fur csa sé ta, / fe jet
ráz és fa lat bök dös, mint egy po é ta.”
Eliotnak a Mis sou ri ál lam be li St. Louisban a nagy ap ja ál tal ala pí tott Wa shing ton Egye te men az ame ri kai 
iro da lom ról és nyelv rõl 1953. jú ni us 9-én tar tott elõ adá sá ban hang zott el a kö vet ke zõ ada lék: „A Vá ros St. 
Louis volt – leg szél sõ kül vá ro sa (outskirts) érint ke zett az Er dõ Park kal, az Olaj fa ut cai vil la mos (street-
car) vég ál lo má sá val, s ne kem, gye rek nek itt kez dõ dött a Vad nyu gat.” (T. S. Eliot, „American Literature 
and Language” in Criticize 44.)
A kö zön sé ges és a köl tõi vi szo nya már 1917-ben vi lá gos nak tet szett Eliot gon dol ko dá sá ban: „A köl tõ
fel ada ta nem ‚új ér zé sek fel fe de zé sé ben’ áll – a köl tõ nek kö zön sé ges ér zé sek kel kell dol goz nia, de eze ket
úgy kell köl té szet té ala kí ta nia, hogy olyan mû vé szi ér zé se ket éb res  szen, me lyek nek sem mi kö zük az él mé-
nyek át élt sé gé hez.” („Ha gyo mány” 58/70.)
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mint mo dern ipar vá ros és a köl tõ ma ga, sõt a köl tõ mint ka masz az em lé ke zet ben. A 
har ma dik szö veg (1960) már csak a vá ro si kép ka te gó ri á ját õr zi meg, s he lyet ad az 
em lé ke zés ré vén a köl tõ nek mint gye rek nek. Az egye nes vo na lú idõ ren di ol va sat te hát 
az ál ta lá nos tól az egye di ig ha lad.

A vá ros kép ala ku lá sá nak, fej lõ dé sé nek idõ rend jét vizs gál va ter mé sze te sen ha lad hat-
nánk a konk rét élet hely zet tõl (1960) a konk rét ta pasz ta lat és az ál ta lá nos elv együt tes
hang sú lyo zá sán át (1950) az el vont és egye te mes ide ák vi lá gá ba (1930). No ha ez len ne
a gye rek kor (kb. 1888–1898 [1960]), ka masz kor (kb. 1898–1905 [1950]), fel nõtt kor 
(1930) ter mé sze tes sor rend je, ez még iscsak re konst ruk ció egy for dí tott szek ven cia alap-
ján. Út az idõ ben oda, vis  sza.

Az imén ti két idõ ren det tu laj don kép pen nem le het el vá lasz ta ni egy más tól, ezért a 
vá ros kép ala ku lá sá ra tör té nõ em lé ke zés idõ rend sze rét fi gyel ve az ve he tõ ész re, hogy 
mi nél ké sõb bi a fel idé zés, an nál ko ráb bi az em lék. Az em lé ke zés idõ pont ja és az em lék
ide je kö zöt ti idõ tar tam nö ve ke dé sé vel mint egy ki nyí lik az idõ és ki tá gul az em lé ke zés 
te re.

Eb ben a tá gu ló tér ben úgy jár a köl tõ, és úgy jár hat az ol va só is az em lé ke zés út ja-
in, mint egy vis  sza té rõ lá to ga tó egy vá ros ban, ahol ugyan az zal a rég rõl is mert tel mint 
új ként meg is me ren dõ vel ta lál ko zik. A rég rõl is mert új ként meg is me ren dõ ál lan dó 
pe dig nem más, mint a nagy vá ros, az az az em be ri kö zös ség mocs ka, pisz ka, szen  nye 
(sordid [1930, 1950]), nyo mo ra (seedily [1960]) és sa ra (drably [1960]). En nek a vá ros-
nak a vis  sza té rõ lá to ga tó ja ként Eliot is mé tel ten ez zel a nyo mo rú ság gal, mo csok kal és 
sár ral ta lál ko zott. En nek a szem lé lé sé re azon ban már ko ráb ban fel ké szült. Az 1920-ban 
Dan té ról írt es  szé jé ben ol vas ha tunk er rõl. „A mû vész el mél ke dé se (contemplation) a ret-
te net rõl (horrid), vagy a mo csok ról (sordid), vagy az un dor ról szük ség sze rû és ne ga tív 
ve tü le te a szép ség ke re sé sé re ösz tön zõ in dít ta tás nak. Azon ban nem min den ki jár olyan 
si ker rel, mint Dan te, hogy ki fe jez hes se a ne ga tív tól a po zi tí vig ter je dõ tel jes ská lát. A 
ne ga tív a kény sze rí tõbb.”15 Eliot sze rint er re le he tett ké pes Baude laire: „a ma ga szen-
ve dé sét ta nul má nyoz ni … vi szont az ilyen szen ve dés … köz vet ve jel zi az üd vö zü lés 
po zi tív ál la po tá nak a le he tõ sé gét. S va ló ban, szen ve dé sé ben már va la mi kép pen ben ne is 
van a ter mé szet fö löt ti és az em ber fö löt ti.”16

Le is út, fel is út.

3. Eliot egy ver se a vá ros ról

Ta pasz tal juk meg Eliot köl té sze té ben, mi ként eme li az in ten zi tás leg ma ga sabb fo ká ra 
a min den na pi élet, a nagy vá ros pisz kos és kö zön sé ges éle té bõl vett ké pet, ami kor ez a 
kép úgy je le nik meg, ami lyen va ló já ban, de még is sok kal töb bet je lent ön ma gá nál.17

Morning at the Window18

They are rattling breakfast plates in basement kitchens,
And along the trampled edges of the street
I am aware of the damp souls of housemaids
Sprouting despondently at area gates.

T. S. Eliot, „Dan te” in T. S. Eliot, The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism, Lon don: Routledge, 
19201, 19507, rpt. 1989, 169. Hi vat ko zás: „Dan te” (1920).

16 „Baudelaire” 423/251–252.
17 Vö. „Baude laire” 426/255.

Complete Poems 27. A vers el sõ köz lé sé nek éve 1915. (Moody 52.) Zá ró je les hi vat ko zá sa im ban a sor-
szám ok az an gol szö veg re vo nat koz nak, azon ban az el sõd le ges meg ér tés ked vé ért itt kö vet ke zik Vas 
Ist ván for dí tá sa (Ver sek 23):

„Reg gel az ablakban”

Reg ge li edé nyek csö röm pöl nek alag so ri kony hák ban,
S az ut ca le ta po sott szé le men tén,
Tu dom, hogy szo ba lány ok nyir kos lel ke
Csüg ged ten sar ja dzik cse léd ka puk ban.

A köd bar na hul lá mai fel lök nek fe lém
Az utcamélybõl tor zult ar co kat,
S egy sá ros szok nyá jú nõ bõl ki fa csar nak
Egy cél ta lan mo solyt, mely leng a le ve gõ ben
S szét fosz lik a ma gas ban a ház te tõk kö zött.

15

18



38

5 The brown waves of fog toss up to me
Twis ted faces from the bottom of the street,
And tear from a passer-by with muddy skirts
An aimless smile that hovers in the air
And vanishes along the level of the roofs.

Te hát a kép úgy je le nik meg, ami lyen va ló já ban, de még is sok kal töb bet je lent ön ma-
gá nál, mi ként a cím be li név szók kez dõ be tû je is, az „M” és a „W” – mint ha egy más nak 
len né nek po zi tív, il let ve ne ga tív ké pei, fel és le, oda és vis  sza. A kép meg ket tõ zõ dik, s 
a két ve tü let kö zött szá mos út jár ha tó be.

Az alag sor ból in du lunk, az ut ca szint je alat ti ré gi ó ból (1), majd az ut ca le ta po sott 
szé le men tén ju tunk fel jebb (2), így ke rü lünk az ab lak ból lá tot tak el sõd le ges (3–4), il let-
ve má sod la gos fel fo gá sá hoz (5–8), vé gül a te tõk szint jén a je len ség el tû nik (9). A kép 
meg ket tõ zõ dé se meg ket tõ zõ dik. Egy fe lõl az ut ca le ta po sott szé le men tén (along, 2) és 
a ház te tõk szint je men tén (along, 9); a vá ros mé lyén és ma ga sán: a lát vány út ján és a 
tü ne mény út ján. Más fe lõl eb ben a lent és fent adott ke ret ben a tu da to sí tott kép (3–4) 
át ala kul a kép zet tu da to sí tá sá vá (5–8); va ló ság és fan taz ma gó ria, az ut cán föld höz ra gadt 
és a fan tasz ti kus út ja.

Az imén ti vi szony lag nyil ván va lón kö vet he tõ uta kat rej tet tebb több let je len tés kö ve zi. 
A 2. sor ban az ut ca csor bá ra ta po sott sze gély kö ve ten gely ként irá nyít hat ja a fi gyel met, 
mi van alat ta, mi van fe let te. Az 1. sor ban alat ta van az alag sor. Az alag sor ban mû kö dik 
a kony ha. A kony há ban rend sze rint süt nek, fõz nek, for ral nak, gril lez nek, vég sõ so ron 
va la mit a hõ ha tá sá nak tesz nek ki. Ál ta lá nos ság ban mond ha tó: ami oda le ke rül, a tûz re
jut. Lent rõl fel sej lik az al vi lág. Eb ben az al vi lág ban tá nyé rok ve rõd nek ös  sze, zö rög nek, 
csö rög nek (rattle), s ez a hang egy ame ri kai emig ráns ban akár az ame ri kai csör gõ kí gyót 
(rattlesnake; la tin ne vén: Crotalus horridus), vagy még in kább a ve le já ró ret te ne tet 
(vö. horrid; „Dan te” [1920]) éb reszt he ti fel. Ez a csör gés az éb re dés utá ni reg ge li hez 
(breakfast) tar to zik, a nap kez de té hez, va la mi új ere de té hez. Úgy tû nik, a csor bá ra ta po-
sott sze gély kö vek ál tal jel zett vá ro si ut ca szint je alól a bib li ai õs bûn és a dan tei po kol
ha tá sa su gár zik,19 sõt át su gár zik: a csör gõ kí gyó (rattlesnake) kép ze té hez benn fog lal tan 
a pat kány (rat) kép ze te tár sul hat, mint ha az an tik vi tás ból szár ma zó bûn szim bó lu ma a 
mo dern vá ros tisz tá ta lan sá gá nak ret te ne tes szim bó lu mát be ke be lez te vol na reg ge li re.20

Ez a ne ga tí vum azon ban nem csak a te rem tés kez de tén meg is mert s az az óta át ere dõ 
õs bûn re, il let ve a dan tei mû kez de té re utal hat, ha nem a szép ség ke re sé sé re ösz tön zõ 
in dít ta tás ra is, amely a mû al ko tás ele jén meg mu tat ko zik. Ez az al vi lá gi kez det a vers 

Talán nem sér ti a kro no ló gi át az 1915-re kel tez he tõ vers kap csán egy 1920-ban ke let ke zett es  szé fi lo ló gi-
ai re zo nan ci á já ra hi vat koz ni. Amikor 1950-ben ar ról tesz val lo mást Eliot, hogy mit je len tett ne ki Dan te, 
ak kor ar ra is em lé ke zik, hogy 40 év vel ko ráb ban, úgy 1910-ben, 22 éves ko rá ban fi a tal fel nõtt ként kezd-
te el az Is te ni szín já ték rej té lyét für kész ni. Ami kor azt gon dol ta, hogy egy szá má ra kü lö nö sen is tet szõ
rész let je len té sét meg ra gad ta, me mo ri zál ta azt, és éve ken át „el al vás elõtt vagy vo na ton utaz va” re ci tál ta. 
(„Dan te” [1950] 125/409.)
Talán nem egé szen ide gen Eliot ké pi gon dol ko dá sá tól ez a kom bi ná ció. Gon dol junk csak az 1922-
ben kom po nált Átok föld je (The Waste Land) vá ro si kör nye zet szen  nye zést is idé zõ Tem ze-par ti so ra i ra 
(Complete Poems 67: 177–179, 185–190, 193–197):

The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. ...
[...]
... at my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.

A rat crept softly through the vegetation
Dragging its slimy belly on the bank
While I was fishing in the dull canal
... round behind the gashouse
[...]
White bodies naked on the low damp ground
And bones cast in a little low dry garret,
Rattled by the rat’s foot only, year to year.
But at my back from tie to time I hear
The sound of horns and motors ...

19
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el sõ 4 so ros sza ka szá nak el sõ so rá ból át su gár zik a má so dik 5 so ros sza ka szá nak má so dik 
so rá ba, a vers 6. so rá ba, az „utcamélybe” is (1: basement; 6: the bottom of the street).

Az ut ca mé lye a be szé lõ hely ze té bõl, az ab lak ból néz ve tar to zik a vá ro si al vi lág hoz, 
azon ban ez már a csor bá ra ta po sott sze gély kö vek ál tal jel zett ut ca ten gely szint je fö lött 
hú zó dik ép pen. Ez a reg ge li idõ pont a tu dat ra éb re dés pil la na ta a 3. sor ban. Vi lá gos nak 
tû nik az utcamély ké pe. A be szé lõ lá tá sa azon ban nem csak vi lá gos, ha nem át ha tó is. 
Már nem csak az alag sor mé lyé re lát, ha nem az ut cán lát ha tó em be rek lel ke mé lyé re is. 
Mint ha a mély lé lek tan se gít sé gé vel a tu dat alat ti ba nyer nénk be pil lan tást. Mi vel azon-
ban a lá tot ta kat a be szé lõ a sa ját meg nyil vá nu lá si és ki fe je zés mód já val jut tat ja ér vény re 
má sok szá má ra is,21 így tu laj don kép pen a tu dat ra éb re dõ be szé lõ tu dat alat ti já ba és lel-
ké nek mé lyé be nyer he tünk be pil lan tást. Ez fi lo ló gi a i lag ta lán iga zol ha tó, hi szen ami kor 
Eliot sze rint Baude laire má sok szá má ra is ér vé nyes meg nyil vá nu lá si for mát (a mode of 
release) te remt, ak kor an nak te rem ti meg a le he tõ sé gét, hogy má sok, eset leg ve le együtt, 
vagy az õ se gít sé gé vel, fel sza ba dul ja nak, meg sza ba dul ja nak – meg vál tást kap ja nak 
– gond ja ik tól, bán tó gon do la ta ik tól. Ilyen ér te lem ben az, aki itt be szél, pszi cho te rá pi án 
vesz részt és ma ga is pszichoterapeuta. Fi gye lem be vé ve a kor sza kot, Fre ud be fo lyá sát 
sem zár hat juk ki egé szen. Ilyen eset le ges ös  sze füg gés ben sa já tos mel lék je len tést nyer-
het nek a szo ba lány ok, a szo ba lány ok kü lö nös bim bó zá sa, s hogy va jon mi lyen sej tel mes 
te rü le tek mé lye tá rul hat fel azok ban a bi zo nyos ka puk ban; ugyan ak kor ide so rol ha tó nak 
tûn nek az ut cai sár ral szen  nye zett szok nyák, il let ve azok vi se lõ je, af faj ta vá szon cse léd 
avagy ut ca nõ, az egye sek sze mé ben eset le ge sen ur ba ni zált ut ca ron gya (7). Kép ze le tet 
meg in dí tó se gít sé get je lent het a fre u di szim bo li ka. A kép ze let út ja azon ban még sem 
kön  nyen jár ha tó, mert ezek a lel kek nyir ko sak (damp). Aki nek ilyen a lel ke, az ked ve sze-
gett, le vert, le han golt, sõt le súj tott, re mény vesz tett, csüg gedt. Szi no ni má ja le het en nek a 
lel ki ál la pot nak a bo rús, kö dös de pres  szió.

A kép al ko tó le xi ká lis ele mek tá gabb al kal ma zá sát fi gye lem be vé ve újabb sej té se-
ink tá mad hat nak. A kép hely ze té ben ta pasz talt vá ro si zör gés, csör gés ide ge sít he ti az 
em bert, nyug ta lan ná, gond ter helt té te he ti. A le ta po sott ut ca szél, mint vég sõ ha tá ra 
az egyéb ként gya lo go san jár ha tó ut ca rész nek – az ugyan csak ha tár hely ze tet ki je lö lõ 
ka puk kal együtt –, szin tén fe szült ideg ál la po tot sej tet het. A köd bar na sá ga olyan, 
mint ami kor va la ki a gon do la ta i ba bur ko lóz va magá ba mé lyed. A kö dös kép olyan 
el me ál la po tot ta kar hat, ami kor a gon do la tok és ér zé sek nem tisz ták, vagy nem ért he-
tõk. A köd ben fel me rü lõ (arc)képek cél ta la nok, ki fe je zés te le nek. Az ut ca sa ra pe dig
akár a gon dol ko dást is be sá roz hat ja.

A sor vé gi hear – ear rímpár (185–186) elõ ké szí ti a sor kez dõ po zí ci ó ban sze rep lõ rattle – rat pá rost (186–
187). Míg az imén ti pél dá ban a pá rok ke resz te zik egy más út ját, ad dig az idé zett sza kasz vé gén ta lál ha tó 
pél da pár al ko tó ele mei köz vet le nül kö ve tik egy mást: rattle – rat (195), year – hear (195–196).
Így mû köd het az „auditory imagination” (ne vez zük „hal ló ké pes kép ze lõ e rõ nek” vagy „vájt fü lû kép ze lõ e-
rõ nek”, eset leg „át hal ló kép ze lõ e rõ nek”), amely Eliot sze rint „szó tag- és rit mus ér zék, mes  sze a gon do lat és 
ér zés tu da tos szint je alá ha tol, fel erõ sít min den szót; alá száll a leg ré gibb és el fe le dett ré teg be, vis  sza tér az 
ere det hez és tar ta lom mal tér vis  sza, ku tat ja a kez de tet és vé get. Je len té sek ál tal mû kö dik, ter mé sze te sen, de 
nem a je len té sek meg szo kott ér tel mé ben, és ös  sze ol vaszt ja az ódont és az el fe le det tet és az el kop ta tot tat a 
be vet tel, az új jal és meg le põ vel, a leg õsibb és a leg mû vel tebb gon dol ko dást.” („Matthew Ar nold” in T. S. 
Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism, Lon don: Faber, 19331, 19642, 118–119.)

Tar tal mi se gít ség ként hadd áll jon itt Vas Ist ván for dí tá sa:

Nem visz a fo lyó üres üve get, uzson na pa pírt,
Selyemzsebkendõt, kar ton do bozt vagy ci ga ret ta csut kát,
Se nyá ri éjek más ta nú jel ét. …
[…]
… mö göt tem, hal lom, hi deg huzat,
Csont ze ne kö ze leg, s a kun co gás fül tõl fü lig ha sad.

A te nyé sze ten át pat kány lo pó dzott
A par ton von szol ta nyál kás ha sát,
Míg én a gáz tar tály kö rül …
Ha lász tam a szür ke csa tor na víz ben
[…]
Csu pasz, fe hér tes tek a pu ha mar ton,
Cson tok, szá raz üreg be dob va –
Csak pat kány láb zör ren ti év rõl év re.
De mö göt tem hal lom kö ze lebb ér ve
Au tó kür tök hang ját …

21 Vö. „Baudelaire” 426/255.
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A kö dös ké pek hul lá mok ban ér kez nek. Ezek a hul lá mok ta lán csak an  nyi ban sza bá lyo-
sak, hogy is mét lõd nek. Ha son ló an is mét lõ dõ a csör gés, ha son ló an is mét lõ dõ lé pé sek tõl 
csor bul ha tott az ut ca szé le, is mét lõ dõ a reg ge li, és is mét lõ dõ le het az ilyen szem lé lõ dés 
is. Ugyan csak is mét lõ dõ a kom po zí ció (along [2, 9]; street [2, 6]; „mély ség” [base-
ment, 1; bottom, 6]; „arc” [faces, 6; smile, 8]; „cél ta lan ság” [despondently, 4; toss up,
5; aimless, hover, 8; vanish, 9]; „nõk az ut cán” [housemaids, 3; a passer-by with muddy 
skirts, 7]). Ezt a faj ta szö veg al ko tá si mó dot, men tá lis te vé keny sé get, a foly to no san is mét-
lõ dõ, cik li ku san vis  sza té rõ, ne ga tív – dep res  szív – gon dol ko dást a kli ni kai pszi cho ló gia 
ruminációnak ne ve zi.22 Szem lé lõ dõ ké rõ dzés ez, rá gó dás. Ta lán nem egé szen vé let len, 
hogy a reg ge li tá nyé rok (plate) za ja az an gol ban nem csak az edényt ma gát je lent he ti, 
ha nem a ki por ci ó zott ételt is. Ez a fej adag is mét lõ dik idõ rõl idõ re. A fo gyasz tan dó. A 
kér dés per sze az, hogy fo gyaszt ha tó-e vagy el fo gyaszt ha tat lan. Az vi szont nem kér dés,
hogy ad va van. Amíg van. Egy részt a rág ni va ló, más részt a rá gó dó.

Vég le tes ál la pot ban a de pres  szió sors dön tõ (toss up, 5) moz za na ta tor zí tó (twist, 6) 
ha tás sal ki tép he ti (tear from, 7) az em ber bõl a lé tet, s az em ber ru hás tól a föld sa rá val 
(muddy, 7) ke ve re dik, meg in dul min de nek út ján a nem lét (zsák)utcájába. In nen néz ve
nem le het tel je sen vé let len, hogy az ab lak alatt ha la dó sár ral ke vert ru há jú já ró ke lõ 
(passer-by, 7) an  nyi ra ha lan dó, hogy ki sza kadt cél ta lan mo so lya – egy egy kor volt egyé-
ni ség vég sõ ma ra dé ka – utol só le he let ként le beg a lég ben (hovers int he air, 8). Ez a 
tü ne mény szét osz lik, meg szû nik lé tez ni (vanishes, 9). Vé get ér. A vers is. A te tõk szint je
men tén. A ma gas ban.

Gon dol junk vis  sza a vers di men zi ó i ra. Fel idé zõd het ben nünk az ut ca csor bá ra kop ta-
tott sze gé lye, mint vég te le ní tett hossz ten gely. A ka puk ál tal nyi tott ti tok za tos mély ség 
– ki itt be lépsz, hagyj fel min den re mén  nyel (vö. despondently at area gates, 4). Az 
ab lak ál tal biz to sí tott ma gas ság ne ga tív és po zi tív ve tü le te, leg kény sze rí tõb ben azon ban 
ne ga tív: az alag so ri tûz zel dol go zó kony ha bugy ra, az utcamélye bugy ra, a sa rat lát ta tó 
ab lak bugy ra, s a lét osz la tó te tõk ma ga sá nak bugy ra. Jó – plasz ti kus és po ko li ez a reg-
gel. Ilyen a mo dern vá ros és vá ros la kó tu dat ra éb re dé se. Föl, le. A ki bon ta koz ni lát szó 
sze mély el tor zult ar cá ról le vá lik és szer te fosz lik egy bár gyú mo soly. Olyan a kép, ami-
lyen. De még mi lyen.

4. Eliot ver se i nek utca-tér-képe

Ha el in du lunk (te meg én) „a csor bá ra ta po sott ut ca sze gély men tén” (trampled),
ak kor el ju tunk „Pre lû dök” II. ré szé nek 1. sza ka szá ig:

A reg gel tu da tá ra éb red, (consciousness)
Hogy pos hadt sör sza got le hel
A fû rész por ral ta po sott (sawdust-trampled)
Ut ca, hol haj na li
Ká vé zók ba gyor san be tér nek
Em be rek sá ros lá bai.23

Errõl bõ veb ben: Suzanne C. Segerstrom, Jennie C. I. Tsao, Lynn E. Alden, and Michaelle G. Craske, 
„Worry and Rumunation: Repetititve Thought as a Concomitant and Predictor of Negative Mood” in 
Cognitive Therapy and Research 24 (2000) 6:671–688. David M. Fresco, Ann N. Frankel, Douglas S. 
Mennin, Cynthia L. Turk, and Richard G. Heimberg, „Distinct and Overlapping Features of Rumination 
and Worry: The Relationship of Cognitive Production to Negative Affective States” in Cognitive Therapy 
and Research, 26 (2002) 2:179–188. Wendy Treynor, Richard Gonzalez, and Susan Nolen-Hoeksema, 
„Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis” in Cognitive Therapy and Research 27 (2003) 
3:247–259. Costas Papageorgiou – Adrian Wells, „Nature, Functions and Beliefs about Depressive 
Rumination” in Costas Papageorgiou – Adrian Wells, eds., Depressive Rumination: Nature Theory and 
Treatment, John Wiley & Sons Ltd, 2004, 3–20.
Ér de kes, iz gal mas és fon tos ada lék nak tû nik, hogy ami kor az ideg ös  sze om lás ha tá rán Eliot 1921 de cem-
be ré ben el uta zik Lausanne-ba, hogy ott dr. Roger Vittoz gyó gyít sa, Eliot olyan ke ze lést ka pott, ami nek 
a lé nye ge az is mét lés. Az 1921 elõt ti egyes ver se ket és élet mû sza kaszt fel is mer he tõ en fém jel zi az is mét-
lés, amint ezt eb ben az 1915-ben kom po nált kis vers ben is ta pasz tal juk. Vittoz gya kor la tá ban a tö ré keny 
pszi ché egész sé gé nek hely re ál lí tá sa egy sze rû gya kor la tok, sok szor mon da tok, mon dó kák, idé ze tek 
is mét lé sé bõl áll. Er rõl bõ veb ben: Harry Trosman, „T. S. Eliot and The Waste Land: Psychopathological 
Antecedents and Transformations” in Archives of General Psychiatry, 30 (1974):709–717. Adam Piette, 
„Eliot’s Breakdown and Dr. Vittoz” in Eng lish Language Notes, 33 (1995):35–39. Matthew K. Gold, 
„The Expert Hand and the Obedient Heart: Dr. Vittoz, T. S. Eliot, and the Therapeutic Possibilities of The
Waste Land” in Jo ur nal of Mo dern Literature, 23 (2000) 3–4:519–533.
Mind ez zel pár hu za mo san szá mí tás ba ve en dõ Fre ud „Remembering, Repeating and Working Through” 
cí mû írá sa, amely ere de ti leg 1914-ben je lent meg. J. Strachey, ed., The Stan dard Edition of the Complete 
Works of S. Fre ud, Lon don: Hogarth, 1958, 145–150.

23 Versek 18–20, Vas Ist ván for dí tá sa; Complete Poems 22–23.
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A 2. sza kasz az ut cá ról már a zug szál lo dá ban az ab lak hoz ve zet.
A III. rész ben a be szé lõ már az ál ta la lá tott és le írt vagy meg szó lí tott nõ lel ké be is 

be le lát: ezer nyi szen  nyes kép bõl áll (thousand sordid images), a ké pek ma guk azon ban
rész le te zés hí ján rejt ve ma rad nak. A lá tott és lát ta tott nõ ut ca lá to má sá ról (vision of the 
street) is ér te sü lünk, de mert azt az ut ca sem ér ti, a tar tal ma ti tok ban ma rad. A be szé lõ 
nem csak a vá ros ut cá it jár ja, ha nem a lé lek út ja in is jár tas nak tû nik. A rej tett ké pek és a 
tit kos lá to más mi att azon ban ne künk csak az ál ta luk te rem tett kép ze let be li üres tér kí nál-
ko zik, hogy az azt kö rül raj zo ló ké pek re ha gyat koz va in dul jon út já ra kép ze le tünk.

A ké pek pis lá kol va a pla fo nig lob ban tak: They flickered against he ceiling. Akár a 
re mény láng ja, akár a szen ve dély láng ja lob ban itt, már csak a pla fo nig ér, egy bel sõ zárt 
tér fel sõ ha tá ro ló fe lü le té ig alul ról: ugyan fel lob ban, de alul ma rad, s mert már csak pis-
lá kol, ezért alul ma rad. Nem ér már az égig, hi á ba szár ma zik a pla fon (ceiling) az ég bõl
(caelum, la tin), sõt a IV. rész ben az eget el ta kar ja a fér fi part ner – fel te he tõ leg a nõ fö lött 
– ég re fe szü lõ lel ke és a vá ros blokk ja. Így pis lá kol va el ham vad, ha mu ként vis  sza tér a 
por ba. A re mény és szen ve dély he lyét át ve szi a szen ve dés, a vég sõ, de vég te len ki szen ve-
dés (some infinitely gentle / Infinitely suffering thing), és nagy va ló szí nû ség gel ez a nõ is 
be ke rül azok kö zé a mi to ló gi á ba il lõ agg as  szo nyok kö zé, akik üres tel ke ken gyûj te nek 
rõ zsét (ami ezek sze rint már biz tos nem fog fel lob ban ni), s akik hez ha son ló an vég nél-
kül ke rin ge nek kü lön fé le vi lá gok.24 Ez a kez det nél kü li pre lú di um mint introitus in kább
vé get nem érõ exi tus. Köz ben a pla fon nal kö rül be lül azo nos szin ten kí vül rõl kö zön sé ges 
ve re be ket hal lunk, szó sincs ga lamb ról, nem hogy a Lé lek rõl. Ki nek te lik mi ben ked ve?

A más ál tal meg nem is mer he tõ lá to más az ágy szé lén, af faj ta ha tár hely zet ben éri 
a nõt. Ha já ból a pa pír csi gát bon to gat ja, vagy a sár ga sar kát mas  szí roz za. Mi lyen rész 
mi lyen egész he lyett áll? Mi jár hat ab ban a fej ben fenn? Mi lyen úton jár ha tott az a láb 
lenn? Se gít-e a fe jen bab rá ló kéz vagy a lá bat mar ko lá szó kéz? Hi szen azok a ke zek
szen  nye zet tek (soiled), s ha a szó bi zony ta lan szár ma zá sá nak út já ra me rész ke dünk, el ju-
tunk a ma la co kig (vö. sucula, ae, f.). Ágy ban ma lac kod ni? Ma lac ko dá son jár az agya? 
Ma lac kod ni ment az ut cá ra? Csak nem mi at ta üres az I. rész vé gén a bér ko csi az ut ca
sar kán? Mi lyen is a sar ka? Sár ga? Gyer mek ko ri vá ros él mé nyé nek le írá sá ban 1960-ban 
Eliot a drably ha tá ro zó szót hasz nál ja. A szó tö ve – drab – le het (1) iszap szí nû, szür kés-
bar na, sár gás szür ke; le het (2) kis pénz ös  szeg; és le het (3) szaj ha, pros ti tu ált, ut ca ron gya, 
stb. Mi lyen te hát az út? Sö tét, mint a tu dat tal ve te ke dõ lel ki is me ret, amely tü rel met le nül 
ma gá nak kö ve te li (assume) a vi lá got. (Hogy el emés  sze [consume].)

Ha to vább me gyünk „a fû rész por ral le ta po sott ut cán”, Prufrock vá ro sá nak fé lig üres, 
part ner nél kül meg járt ut cá i ba ér ke zünk,25 me lyek fû rész po ros (sawdust) kocs mák ba 
ve zet nek. Az ut cák alat to mos szán dék unal mas ér ve ként kö ve tik egy mást, és egy nyo-
masz tó kér dés hez ve zet nek, ám a kér dés meg is mer he tet len, szin te olyan, mint az ut cán
csú szó sár ga köd: kön  nyen át le het sik la ni raj ta. Si kam lós. Cél ta la nul kó bo rol va sö té-
te dés kor szûk ut cák ban az ab la kok alatt. A ki is mer he tet len kó bor lás az ut cá kon sem 
cél hoz – vá lasz hoz – nem ve zet, sem kér dés hez. A köl té szet re to ri kai kér dé sei – mint 
ut cák – ugyan is leg föl jebb több ér té kû modális ál lí tá sok, ame lyek a vég te len hez kö ze lí tõ 
– ugyan ak kor ép pen ezért a kö zöl he tet len ség hez kö ze li – ér tel me zé si te ret te rem tik meg. 
Ezek az ut cák – az él te tõ nap le buk ta után az idõ ben és a hát só ud va rok mö gött a tér ben
– szám ta lan szét tar tó irány ba mu tat nak (sprinkled, vö. scatter[ed]).

Bár mer re és bár men  nyi re is di ver gál ja nak az ut cák, bár ho gyan is csa pong ja nak 
– mint a „Rap szó dia egy sze les éj sza kán”26 –,

Vé ges-vé gig az ut ca
Hol das szin té zi sé ben

Innen su gár út ve zet het ne az Átok föld je (The Waste Land) mot tó já hoz: „Mert Sibyllát vi szont sa ját sze-
mem mel lát tam Cumaeben; egy üveg gömb ben le be gett, és mi kor a gye re kek azt mond ták ne ki: Sibylla,
mit akarsz? Azt fe lel te: Meg aka rok hal ni.” (Vö. Selected Poetry 59, Ver sek 45 és 439.) Ez az idé zet
Petronius Satyricon-jából szár ma zik, a 48. fe je zet bõl; „Trimalchio la ko má ja”-ként is mer jük. A gö rög 
mi to ló gi á ban a Szibyllák lát nok erõ vel ren del ke zõ nõk vol tak, a cumae-i a leg hí re sebb. Ké ré sé re Apol ló 
hos  szú élet tel aján dé koz ta meg, de örök if jú sá got el fe lej tett kér ni, ezért ahogy öre ge dett, lát no ki ere je 
csök kent. Trimalchio az zal hi val ko dik, hogy sa ját sze mé vel lát ta Sibyllát Cumaeben, aki Teiresziászhoz 
ha son ló an lát nok és az al vi lág ka pu sa. Egyes ér tel me zõk sze rint a Sibylla Eliotnál az el hú zó dó de pres  szió 
pél dá ja. A hall ha tat lan ság az idõ kör pá lyá já ra ke rült lét ál la pot, mely vég nél kü li cik lu sok ban is mét li a ter-
mé sze tet. (B. C. Southam, A Student’s Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot, Lon don: Faber, 19681,
19814, 84. Jewel Spears Brooker and Joseph Bentley, Reading The Waste Land: Modernism and the 
Limits of Interpretation, Amherst: The University of Massachusettes Press, 1990, 44–45, 58.) Trimalchio 
la ko má já ról vis  sza tér ve ezen a ki su gár zó úton ért he tõ a vers vé gén, mi ért kell szá jat tö röl ni.

25 Complete Poems 13–17; Ver sek 9–13 (Kálnoky Lász ló for dí tá sa).
26 Complete Poems 24–26; Ver sek 21–23 (Vas Ist ván for dí tá sa).
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Sus tor gó hol das bûvigék
Szét old ják az em lé ke zet
Vi lá gos vi szony la ta it,
Fel osz tott pon tos szint je it.

Ezért min den – kér dés ként fényt ki bo csá tó és vá lasz ként ár nyé kot ve tõ – ut ca lám pa fon-
tos a sö tét ség ér tel me zen dõ te re in. Az ut ca lám pa te hát „szor tyo gott” és „mor mo gott” és 
„szólt” – ma gya rul fo koz va az ér te lem nél kü li hang adás tól az alig hall ha tón át az ér tel mes 
be szé dig a meg nyi lat ko zást. Az an gol szö veg szin te a szil lo giz mus ra ha son lít ala ki lag:

The street-lamp sputtered,
The street-lamp mut te red,
The street-lamp said …

A sputtered és a mut te red a said abszt rakt szi no ni má ját – utter: mint egy a szó ki nyi lat-
koz ta tá sa – hor doz za: a te o re ti kus va ri á ci ók konk lú zi ó ja a prak ti kus prob lé ma meg ol dás. 
Ez a tö ké le tes meg nyi lat ko zás mo dell je le het ne. Erõl te tett túl zás nak hat na a tö ké le tes 
meg nyi lat ko zás an gol meg fe le lõ jét en nek meg fe le lõ en meg al kot ni – utter utterance –, 
ám a szö ve get ut ca ként mint egy ki kö ve zi és ös  sze tart ja – kon ver gál ja – az ilyen tí pu sú 
sza vak so ra (gutter, butter, shutters, sputtered, mut te red, shuttered). A mo dern „rap-
szódosz” – az úton lé võ vándorénekes, emig ráns köl tõ – igé zé sé nek rap szo di kus sá gát 
azon ban biz to sít ja, hogy a szil lo giz mus má so dik kí sér le te majd hogy nem utat té veszt ve 
– mert az ut ca lám pa he lyét csak egy ál ta lá nos lám pa vet te át – hüm mö gés be tor kol lik:

The lamp sputtered,
The lamp mut te red in the dark.
The lamp hummed …

Ezen az sem se gít, hogy ké sõbb a lám pa új ra szól, mert vé gül a lám pa he lyét egy 
kis lám pa ve szi át, s csu pán az vet fény kört (ring) a lép csõ re. A ring ala ki szi no ni ma-
ként per sze szól hat is, no ha cseng ve, bong va, kong va – mint egy lé lek ha rang. A fény-
kör vál to za ta ként hold ud var is le het, s így vé gül új ra fel rém lik a lu ná ti kus vers kez det. 
Ezek után tû nõd het az em ber, mi lyen aj tón lé pünk be, ha ott hagy juk üre sen a ci põn ket, 
mi lyen nyu ga lom ra té rünk el al vás cí mén, és mi lyen élet re ké szü lünk. A köz be vá gott 
sor ki ha gyás sal el vá lasz tott zá ró mon dat – úgy tû nik – kü lön éle tet él. A rí me lõ át hal lás 
azon ban vis  sza csa tol ja az elõ zõ sor vég hez. A dekom po zí ci ós moz za nat el le né re hely re-
áll ni lát szik a kom po zí ció. Meg ma rad azon ban a köz be ékelt üres sor te re, ahol a kép ze let 
ki tar tá sá ra van bíz va, hány szor ké pes va la ki vé gig jár ni a há nyat ta tott utat az élés (life)
és a kés (knife) kö zött.

Ha el in du lunk „a csor bá ra ta po sott ut ca sze gély men tén” és kö vet jük „a köd bar na
hul lá ma it”, el ér ke zünk az Átok föld je té li vir ra da tá nak bar na kö dé ben (61; 208) a Tem ze
fö löt ti Lon don Bridge-hez (62; 426).27

Az Átok föld je egyik szé lén, az ele jén, ez az út ja azok nak, akik a dé li vá ros rész bõl a 
City-be, a pénz ügyi és üz le ti köz pont ba igye kez nek.

Va ló sze rût len Vá ros
A té li vir ra dat bar na kö dé ben
A Lon don Bridge-en a tö meg to long va jár,
Nem tud tam, mily so kat ti port el a ha lál.
A lé gbe nyög ve kur ta só ha jok,
S járt a tö meg, lá buk elé te kint ve,
A domb ra föl s le a King William Street re,
Hol a Saint Mary Woolnoth nagy ha rang ja
Holt hang gal üti a vég sõ ki len cet. (60–68)

Dan té ról szó ló 1950-es val lo má sá ban Eliot a kö vet ke zõ kom men tárt fû zi ezek hez a 
so rok hoz:

27 Ebben a rész ben a szá mok az Átok föld je sor szá mai.
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Tény, hogy ami kor egy dan tei je le net meg is mét lé se vagy in kább han gu la-
tá nak fel idé zé se volt a cé lom, egész so ro kat is köl csö nöz tem tõ le, hogy 
se gít sé gük kel hang sú lyoz zam a kö zép ko ri in fer nó és a mo dern élet kö zöt-
ti kap cso la tot. A The Waste Land (Átok föld je) ol va sói ta lán em lé kez nek 
rá, hogy a pá lya ud var ról a Lon don-hí don hi va ta lá ba tar tó tiszt vi se lõ csa-
pat ví zi ó ja in dí tot ta el a gon do la tot: „Nem tud tam, mily so kat ti port el a 
ha lál”, és hogy a kö vet ke zõ sor ban szán dé ko san ala kí tot tam át Dan te egy 
so rát: „A lég be nyög ve kur ta só ha jok.” A jegy ze tek ben utal tam ezek re az 
ös  sze füg gé sek re, hogy az ol va só, amen  nyi ben el ér tet te a cél zást, tud ja,
mi volt a szán dé kom, és azt is tud ja, hogy nem ér tet te vol na a lé nye get, 
ha át sik lik fö löt te.28

Eliot az úti köny vek stí lu sá ra em lé kez te tõ mó don hi vat ko zik úti ka la uz jel le gû jegy ze te i-
re, mint egy a mû al ko tás tér kép ének jel ma gya rá zat ára. Ki raj zo ló dik szá munk ra Lon don 
bel vá ro sá nak ut ca tér ké pe és a vers, va la mint a vers iro da lom tör té ne ti al lú zi ó i nak „utca-
tér-képe” is.

A 68. sor ban sze rep lõ idõ jel zés szó kincs ében hall ha tó fel hang ok alá fes té se egy szer re 
ké pes meg je le ní te ni a ru tin sze rû bel vá ro si mun ka kez dést reg gel ki lenc kor, és az üdv tör-
té ne ti ke reszt ha lál idõ pont ját, a bib li ai ki lenc órát. A kö zön sé ges nap és a ki tün te tett nap: 
kronosz és khairosz. A mun ka, avagy a labour fo gal má nak je len tés te re a hét köz na pi 
fog lal ko zás fá ra dal ma és a meg vál tó kín szen ve dés üdv szer zõ fáj dal ma kö zött hú zó dik. 
Mi lyen át kö tõ utak jár ha tók be a City út ja és Krisz tus, az Út kö zött? Élet re szó ló utca-
tér-kép-tanulmány.

Az Átok föld je má sik szé lén, a vé gén, a Lon don-híd egy mon dó ka ref rén jé bõl ke rül 
a vers be.

Lon don Bridge is falling down falling down falling down (426)

Lon don Bridge már le sza kad le sza kad le sza kad (427)

Ez egy fe lõl az el sõ rész to lon gó tö me gé ben el ti port ha lot tak fö löt ti si ra tó éne ket pa ro-
di zá ló po ko li gúny dal ként hang zik a vá ros rom jai és a mo dern em ber ro mok fö lött a 
Tem ze mint Styx part ján. Más fe lõl azon ban mint is mét lés re szánt mon dó ka is mét lõ dõ 
ref rén je, men tõ öv a híd ról a víz mé lyé be hul lot tak meg men té sé re – meg vál tá sá ra – gyó-
gyí tá sá ra, éle tük job bí tá sá ra a lausanne-i dr. Roger Vittoz mód sze ré vel,29 hogy a vá ros
és a vá ros la kók új ra fel épül je nek.

Az Átok föld jé rõl az út A Szik lá hoz ve zet. A vá ros és a vá ros la kók fel épü lé sét szol gál ta 
Eliot egy ut cai fel vo nu lás ke re té ben be mu ta tan dó já ték szö ve ge i nek meg írá sá val 1934-
ben. Ezek a szö ve gek a „Kó ru sok ‚A szik lá’-ból” (Choruses from „The Rock”).30 Így 
tá mo gat ta Eliot a vá ros ré gi temp lo ma i nak meg óvá sát és Lon don új vá ros ne gye de i ben a 
temp lom épí tést. A be szé lõ pró fé tai lá to má sá ban Lon don „idõ zí tett vá ros” (I, III), amely-
nek utca-tér-képén „szét ha ji gált tég lák közt … kecs ke ka pasz ko dik”, és „ez rek utaz nak”,
akik után csak „az asz fal tút” ma rad (III). Ezt a vá rost és eze ket a vá ros la kó kat kell hely-
re ál lí ta ni (IV). Az új já é pí tõk egyik ke zé ben „kard” van – „sword” és ab ban „word” – a 
szó, vagy a Szó,31 a má sik ban „kõ mû ves ka nál” – „trowel” és ab ban „trow” – meg gon do-
lás és hit (IV).32 Így épül fel a Temp lom, az is te ni Vá ros mo dell je és elõ ké pe, az evi lá gi 

28 „Dante” (1950) 128/412
L. is mét: 22. jegy zet, 2. be kez dés.
Mon dó ka rész le tek „Az üre sek” („The Hollow Men”) szö ve gé ben is sze re pel nek.
Eliot ma ga is írt a mon dó kák rit mu sát és ter mé sze tét él te tõ ver se ket, ez a Macs kák köny ve (Ver sek 391–417; 
Old Possum’s Book of Practical Cats [Complete Poems 207–236]). Ezek egyi ke egy vá ro si macs ka,
„Bustopher Jo nes” („MenõMacs”). „Old Possum” Eliot egyik mel lék ne ve volt a ba rá tai kö ré ben. A cím adó
név alap ján „ön gyó gyí tás ként” is ír hat ta vol na eze ket a ver se ket, azon ban a cím zet tek kö zött kol lé gái gyer-
me kei is sze re pel het nek.
Az Átok föld je 182–183. so rá ban ez ol vas ha tó: „By the waters of Leman I sat down and wept … / Sweet 
Thames, run softly till I end my song” („Ül tem és sír tam a Gen fi-tó vi ze i nél … / Csak csönd ben, édes Tem-
ze, míg da lo mat be vég zem”). A 182. sor a 137. zsol tár ra utal, a szám ûzöt tek imá já ra. A zsol tá ro kat mind az 
ószö vet sé gi, mind az új szö vet sé gi szo ká sok sze rint is mét lõ dõ rend ben imád koz zák. Leman a Gen fi-tó fran cia
ne ve, en nek part ján van Lausanne, ahol Vittoz ke ze lé sén vett részt Eliot, és be fe jez te az Átok föld je írá sát.

30 Ebben a rész ben a ró mai szá mok az egyes kó ru sok ra vo nat koz nak.
31 Vö. Zsid 4:12–13.
32 Vö. Ef 4:23; és még Mt 7:24–27; Lk 6:46-49.
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vá ros és vá ros la kók éle té nek zá lo ga (vö. IX).33 Az an gol Temple egyút tal temple is: a fej 
egy ré sze, a ha lán ték. A kon temp lá ció tö vé ben is ez sze re pel.34 Eliot vá ro si utca-tér-képe 
egy re in kább bel sõ il le té kes sé gi kö rök re vo nat ko zik.

A mo dell ér té kû – vá ro si és vá ros la kói – temp lo mok meg óvá sát szol gá ló, és a lon-
do ni asz fal ton elõ a dott „Kó ru sok” to vább foly ta tó dik az „asz fal ton” a „Little Gidding”
II. té te lé ben. Little Gidding Cambridgeshire-ben 17. szá za di temp lo má ról, va ló já ban 
ká pol ná já ról hí res, ahol Nicholas Ferrar és obszerváns éle tet élõ kö zös sé ge vé gez te is ten-
tisz te let ét. Eliot 1936-ban lá to ga tott ide, és ez ih let te ar ra, hogy pró bát te gyen a sza vak
új sze rû hasz ná la tá val. A köl tõi ki dol go zás ra 1941-ben ke rült sor Lon don lé gi tá ma dá sa 
ide jén. Er rõl is meg em lé ke zik Eliot 1950-ben Dan té ról be szél ve.

Húsz év vel az Átok föld je után a Little Gidding-ben sze re pel egy rész, 
amely tar tal má ban és stí lu sá ban a Po kol vagy a Pur ga tó ri um va la me lyik 
éne ké nek a má sa, már amen  nyi re ké pes vol tam utá noz ni. A szán dé kom 
ter mé sze te sen itt is az volt, mint az Átok föld je Dan te-uta lá sa i nak ese té-
ben: el len tét pár ok se gít sé gé vel pár hu za mot te rem te ni a Dan te meg jár ta 
Po kol és Pur ga tó ri um, va la mint egy lé gi tá ma dás utá ni ví zió kö zött.35

A köl te mény szö ve ge pe dig ez:

Haj nal elõtt a bi zony ta lan órán,
A szûn he tet len éj sza ka végetájt,
Vis  sza té rõ vé gén a vég te len nek,

Mi kor a láng nyel vû sö tét ga lamb már
A ho ri zont ja alatt ha za szállt,
S holt le ve lek zö rög tek, mint bá dog

Az asz fal ton, …

Va la ki jött, egy holt mes ter, bar na ar cá ból jól is mert, s ezt mond ja a be szé lõ nek:

… mint ahogy a nyug tot nem le lõ
És ván dor  szel lem kön  nyen köz le ked het
Az egy más hoz ha so nult két vi lág közt,

Így le lek sosevélt sza vak ra, új ra   
Meg lát ni sosevélt ut cák kö vén …

Mi u tán be fe jez te sza va it, a be szé lõ így zár ja a lá to mást:

Haj nal ha sadt. A tor zult ut ca sar kon
Ma gam ra ha gyott, ez volt bú csú ja,
Az tán el múlt a szi ré na sza vá ra.

Pusz tu lás sal fe nye ge tett vá ro sá ban ilyen utca-tér-kép se gít sé gé vel újult meg Eliot gon-
dol ko dás mód já ban a vá ros, a vá ros la kó és a vá ro si köl té szet.

5. Eliot vá ro sa: a ver sei

Ahogy Eliot a vá ros ut cá it rót ta, úgy rót ta a vers so ro kat is. Az egy ko ri emig ráns 
köl tõ utol só ver sé ben a köl tõi ván dor al kat za rán dok ként (peregrine) je le nik meg.36

Za rán dok az, aki nek nincs ma ra dan dó vá ro sa a föl dön, ha nem min dig az el jö ven dõ 
fe lé igyek szik, il let ve a min dig el jö ven dõ fe lé igyek szik, ezért aho vá tar to zik, ott 
úgy él, mint ha se ho vá sem tar toz na. Így ké pes a vá ro sát min dig új vá ros ként fel fog-
ni. Eh hez ha son ló an Eliot mo dell jé ben köl tõ az, aki nek nincs meg al ko tott élet mû ve, 
il let ve úgy ala kul élet mû ve, hogy min dig új él ményt ad. Azt hi szem, eh hez az kell, 
hogy míg a mû vek ön ma guk ban is meg áll nak, egy más ba is át jár has sa nak, meg ta lál-
ják ut cá i kat, te re i ket, ahol ké pe ik egy mást kép vi sel he tik.

33 Vö. 1 Kor 6:19.
34 L. is mét: a 15. jegy zet hez tar to zó idé zet ele je.
35 „Dante” (1950) 128/412.

Vö. Fil 3:20; Zsid 13:14; Kó ru sok II., A Kó rus egyik so ra a Gyil kos ság a szé kes egy ház ban cí mû drá má ban 
(Complete Poems and Plays 243. Vö. Ver sek – Drá mák 207.)
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