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rgTo 6szen, amikor Anglidban a brit koltdszet $ ntiai-

16l is igdreteir6l faggattam n€hdty illetdkest (Eric

\X/alter \7hite-ot, az Atts Council itodalmi igazgat6i6t,

a modern koltdszet szakirt6iekdnt emlegetett Martin

Dodsworth-ot vagy az iikoltfinemzeddk egyikdt, Peter

Portet) Ted Hughes, Philip Larkin, Tom Gunn,

Geoffrey Hill mellett valamennyien emlegettdk a te-

hetsdges fu kdlt6k, f6kdnt az akkot mit kdt kotetdvel

hlrt, elismerdst szerzett Seamus Heaney nev6t.

A t6mpontul klnilkoz6 antol6 gi6k akkodban a Robert

Conquest-f61e, eredetileg r956-os New Lines, 6s az

r96z-es (r966-ban b6vfwe is kiadott) Alvatez-f1le The

New Poetry voltak. K6t 6vtized mrilt4n John Mole, az

Encounter kdltdszeti ktitikusa, P as sing J udge n ents (F olya-

matos ltdletek) cimfi, Anthony Thuzaite ajinldsdval pub-

likdlt kdtetdben megklsdtli 6ttekinteni, mi t6rt6nt az6ta,

mikdppen vdJrrozott a szigetotszilgliritiinak €ghailata a

nyolcvanas dvekben. Evenkdnt haladva szeml6jdben,

tg8, teffiesdt vizsgdlva, hosszan ds megbecsiil6en sz61

a kort6rs bdt koltdszet Penguin antot6gi6i6r6l. (Penguin

Book oJ Contenporary British Poetry.) Fontos esemdnykdnt

mlltatja Blake Morrison ds Andrew Motion kozos v6-

lo gatdsdt. Bdt olykot kedvedenlt6en atcn6lkiili nek lhtia

a szigor{r - etedetileg iiwente tervezett, vdgtil csak hrisz
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kolt6portrit felmutat6 - mustr6t, elismeri, hogy kdt
dvtizede nem jelent meg hasonl6 reprezentativ antol6-
gia. Eleve rij generici6t mutat be ez a szemle, senkit se
szerepeltetve mht az .tlvatez v|"logatta huszonnyolcak_
b6l. S valamennyien az angol nyelv irLnti rij viszonyu-
l6st jelzik, dliikdn Seamus Heaney-vel, kit az elmrilt
m6sfdl fvtizedlegfontosabb k6lt6jekdnt emlegetnek, ki_
nek sajdt nyelvi stflusdban sikerilt megtestesltenie a po_
litik6t, ahist6ridt, a hely szellemdt 6s saj6t olvasatdnak
6lvezhet6sdgdt. (Az6ta magyzrt v6logat6s is jelent meg
t6le. r98o-ban Tandori Dezs6 fordit6s6ban.)

Az antolSgia kor4bbiakt6l e|a€l6 jellegzetessdgei
egy6bk6nt nem csak Seamus Heaney, m6s ,,ft Kiit6;_
cok" hangjAb6l is dtzlkelhetlk. p6ld6ul abb6l, ahogy a.

szoci6lis felel6ssdgd rzet szokatlanul szdles skill6j6n iz6-
lalnak meg, ahogy mitikus elemekb6l, tortdnetekb6l,
emblematikus tdjkdpekb6l m6s zijros tLrsadalmak anal6-
gi6rhoz, s az alkot6mffvdsz bels6 emigfici6jilhoz, szdm-
iizottsdgihez jutnak el.

Az elszigeteltsdg, mag6ny, ds elidegenedds ir k6lt6i
koziil imm6t egy mdsiknak is megni5tt a nngja, A t6r-
shnii kdt dwel fr^talabb, r94r-ben, Belfastban sztiletett
Derek, Mahon-t, esszdk, bibliogrdfidk ds lexik6lis kdzi-
kcinyvek egybehangz6an ilyen t6nus{r invokici6kkat
m€ltat16k: ,,Sz6les korben a szlzad egylk legujft6bb
szellemf lr kolt6ie." ,,Ahtal6boa a legdisztelenebb ele_

gancidjrt Cs legegytittdrz6bb kolt6nek t^tti6k a hdborir

ut6ni nemzcdCkbdl."
tllitO bizonylrra a tekintetben is, ahogy a szabadosabb

verselcs divatia ideicn m6dszeresen visszatdr a sokalakir

kotott formikhoz, kollokvidlis el6ad6sm6di6ba vhrat-

lanul funkcion4l6 tfmeket iktat be, s b6mulatos ma-

gabiztossdggal kezeli egyebek kozt a stanzit' Kritikusai

olyan nugyrr-Crtdkelt lt el6dok6h ez viszonyitj dk mtivdt'

mint amilyen a tud6s klasszikus MacNeice-€' vagy a

Nobel-dijas Beckett6. Az 6sszegz6 min6sltdsek magasz-

talilsaibzn ilyen lelkes fordulatok is tal6lhat6k: ,,Szinte

csod6nak tekinthetiiik kottdtsai €s honfitdtsai kozt" " ';
,,Igaziszellemes lt6 s legiobb mfivei T. S. Eliot megfi-

gyiteseit igazoliilk, melyek szerint t61 gyaktan tal6lko-

zunk olyan komoly kolt6kkel, kik att6l f61nek, net6n

rigy vAlnak szellemessd, hogy intenzitdsukat, erejiiket

eivesztik." Am Mahon eset€ben az is nyomban szembe-

tffnik, amit Eliot a szellem bels6 mddegdnek nevez, mi-

vel az 6 olykot igen gyengdd llrai kecsessdge mogott

kemdny elme6l reilik, igy minden ieI arca mutat' hogy

a llrai kecsessdg (b6j, kellem) rr:ragz- is megszil6tdul'

t(

Sztil6helydn, Belfastban iskol6zott, maid a dublini

Tdnity College-ban abszolv6lt ry66-ban. TJtdna Eszak'

Irorrri,gb^n lanA4 maid 1968-7o kozt Dublinban az Ir
Nyelvi Kozpont angol eload6ia. ry11-ig szabadfoglal-
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kozilsu rijsigfr6; id6kozben a New York-i Vogue maga-

zin, majd a BBC munkatdrsa, ry79-t98r-ben. Ezt kovc-
t6leg ryl4-ig a New Statewan koltdszeti, irodalmi szer-

kesztSje. Geratd de Netvalt ds Molibte-t forditott; vdl-
takozva Londonban ds Dublinban 61. Els6 k6tete, a

Twelae Poens (Tizenkdt koltemdny) r967-ben jelent

meg, az6ta tizenegy kisebb verskotet atfin ry79-ben az

Oxford University Press adta ki v6logatott mfvek a\-

cimmel Poemt r96z-t978 cimf konyv6t, melyben sok

kordbbi versdt iltdolgozva, rij cimmel elliltva szetepel-

teti. Ndh6ny kritikus kifog6solta ezt 
^z 

r1j miivek lrdsa

helyett a rdgebbiekte koncentrdl6 miigondot, de a p6-
lyathts Peter Potet szerint a gy$jtemdny minden da-

rabja ,,a m g rendjdn-m6djdn befejezett remekmti".
Kdlt6i :6tjhnak elemz6i szetint Mahon szemldletdn

nyomot hagyott Yeats Sdtdt toronjtcimf koltemdnye 6pp-
tigy, mint MacNeice szatdonikus, gunyoros 16t6sm6dja.

Clmaddsainak tudatosshghban mdg Robett Lowell ha-

tdsdt is l6tni vdlik. (Lowell - Waking Earfu Sundal

Morning; Mahon - Another Sundal Morning.) Sajhtkatak-
tere, eredetis6ge mutatkozik viszont abban, ahogy a
hdtkdznapi doigok eleven jellemzlit megragadja. Kii-
londsen dlvezetes ez a kdpessdge olyan - az angol kdltd-
szetben egydbkdnt gazdag hagyomdnyt lirai vdrosraj-
zokban - (nevezhetndnk akdr Tirai szociogrilfrdknak is

Geotge Ctabbe The Borouglt cfmii tobbrdszes koltemd-
ny6t, melyb6l Benjamin Britten a Peter Grimes tdm6\6t

emelte ki, vagy idesorolhatndnk Peter Redgrove Fal-

nouth-jdt is), mint amilyen e kotetben is szerepl6

Portrus/t, de Mahon lirar rcalizmus6nak metsz6 pon-

toss6ga, eimds 6tvil6git6 eteie hatia 6t az olyan tdvlatu

korkdpeket is, mint a Till a Llawth Headen vagy A tenger

tdlen.

John Moie tal6I6an |llapitia' meg, hogY ,,Mahon ver-

sei tele vannak ragyog6, sughrz6 tfugyakkal, melyek

ann6l ink6bb fdnyl6nek mutatkoznak, mivel a kive-

tett s 6 g d s nyu gtalans 6 g hide g univetzu m 6nak hdtter.db ol

tiinnek elo",Iddz mds avatott vdlemdnyt is, miszerrfit 
^z

ir kolt6 olyan, manaps6g ritka min6sdgeket hozott visz-

sz^ 
^z 

angol koltdszetbe, mint a cseveg6 elbeszdldsm6d

szellemes intelligenci4val, humonal val6 kombindldsa.

Arany Jdnost6l J6zsef Attildig, de a kottdrs magyar

podzisben is akana-akatatlan a thrgyias-6rzdkletes lirai

szemldleten nevelkedett vetsforditd, rokon ambici6val

sz6laltat meg ilyen rdszleteket z ,,,..szEI rcageil csilla-

gaink I s a part mogott / bezinkut cdgdre zotog" ..,
v^gy ,,^ tavaszi fdny 4tlobo g I o-hdzak, kocsmdk, temp-

lomok I fal6n, haj6kon, hid kdriil, I a patton, hol pdr

oreg iil." S nem idegenek a gondolatitvitel ilyen merdsz-

sdgei: ,,A Ninivdte hajdan ragyogott / csillag siiti a ki-
kot6i bhrt" ,mint ahogy an az zpi|tdacosan nem gydszol6

fii L6ts zolag han gs rilytalan b rics ri zko dhsa i s me gkap 6an

m6lv ds finom asszociilci6kat hordoz:
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De a titok, mely oda gytllt
Csontj6ba hajnalonta,

Tov6bb 61, rdmatad azokra,

Kiket mdg sorsuk meg se sziilt,
Mint madirl6bnyom friss betonban,
MEg aztdn is hogy eltepiilt.

Val6szinfileg csak Beckett-tel azonos etnikumb6l sz6r-

mazhat az a noralistaDer.ek Mahon, ki M6td evang6liu-

m6nak j, 29-10 versdt /,,Ha pedig a te jobb szemed

megbotrdnkozt^t t6ged, v6jd ki ds vesd el magadt6l;
mert jobb ndked, hogy egy vesszen el a te tagjaid koziil,
semhogy egdsz tested a gyehenndra vettessdk" (29);

,,Es ha a te jobb kezed botrdnkoztat meg tdged, v6gd le

6s vesd el magadt6l; mert iobb neked, hogy egy vesszen

el a tagjaid k6ziil, semhogy eg6sz tested a gyehenn6ta

vettess6k". G")l ^ magl- verspataboliliilban - M,it6' S

2 g- t 0 - ennyire hottotba il16 kegyetlen p{lddzattd kdpes

feszlteni, igy biz ony iw a (saj 6t me gtendlt6 t^p 
^szt^I^t^it

vdglegesltve), hogy a szuvetdn ember csak teljes onfel-
szfimolhsa fuLnvillhat a tilrsadalom mdlt6 tagi6v6.

E borzongat6 pdldabeszdd mellett m6gis gyakran

megragad benniinket az h kolt6nek a kontinent6lissal,

s6t a kelet-k6z6p-eur6pawal rokon szellemisdge. A de-

rfsre hangolt szkepszis mintadarabjain tti |Mindenjfinak
ighkeTik, Herakhitosq a fofiiln,ill, A tenger tdlen clmii
hosszri koltemdny 6rul el legtobbet ebb6i a mentalit6sb6l.

Tonio Kr6getkdnt alig
Tudtam fitldtni mriltamat,
De 6teztem, sosem szabad

Levedlenem mib6l vagyok.

Egyensdlyban csak az lehet,
Ki fontolt k€zhez kap hideg szemet.

De tdn a nyelv is megtalilja m6g

Onnonmagdt s felizzik a sotdt,

Megrijitva holt dolgokat,
Szavakb6l formis dal fakad -

Abszutdum-e, ha ez ut6bbi sorokat magyart1' hono-

sltva a fordlt6nak onkdntelentil Csokonai A nag,i-

nossigltoq itott vetsdben szdtcsap6 po€tdia iut eszdbe, -

Mid<in teremt rij dolgokat.
S a semmib6l vildgokat.

*

Amikor r97o-ben a dublini Nemzeti Mirzeumban i6t-
tam, tdtsam, odavezet6 angol bardtom, Colin Mason

kiilonos izgalommal vonszolt egy f6helyre kitett doku-
mentumhoz. Arthut Griffith Tbe Resurrection oJ Hun-

gdrJ, rg04 {rmiifuzetln, a cimlap magyafin6 mott6jiban
is benne szerepelt a frgyelmeztetds: lehetetlen az 7r ese-
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mdnyekre gondolni ^ magya;r. szabadsdghatc p6rhu-
zamba von6sa ndlkiil.

Latok valami szimptomatikusat abban, ho gy e gy 6wel
annak el6tte, hogy Nlagat naga(a clmen tavalymeg-
jelent Getgely Agnes izgalmas, okul6sunkra buzdit6
esszd-napl6ja Samuel Butler Yeatsr6l, r99o-ben, egy
rn gy^r. szhrmazisi, de az rij angol kdltSnemzeddk jeles

egy6nisdgdv6, vdlt (r987-ben magyaffa- forditott kotet6-
b6I mfu itthon is ilyennek ismet) George Szirtes hlvta
fol els6kdnt figyelmtinket Derek Mahon leghlresebb
versdre. Az lkala - a Naguildg r99o jtrniusi szlminak
osszedllitott A4 angol ryelutfr koltdsryt rduid antol1giQ'a el6-
szavdban els6kdnt ds a legnagyobb hangsrillyal sz6k6la:
,,Az itt kozr.eadott verstdl blzvhst illfthatjuk, hogy az

ut6bbi negyven 6v legfontosabb angol nyelven lrott ver-
sei kozd tartozik. Ennek az osszeilllitdsnak az alapkove
abban a tekintetben, hogy roppant gondolati anyaght
er6lkodds ndlktil fogja ossze, higgadt komolysdggal, de
maght6l drtet6d6 biztonsdggal." (Kada Jillia fordit,in.)

A koltemdny - Elbagntt rdktdrl)efuisig lYexfordban -
g zd^g ktitikai visszajelzdseib6l tal6n a legszebb Brian
Donallyd az English Studies-ban, ,,Meggy6z6 ds megren-
dft6 metafotdja az egdsz emberi tortdnelem dsszes iildo-
zott 6s elfelej tett alakjainak" .

S val6ban, ki ne gondolna az elhagyott raktdrhelyi-
sdgbeli egyetlen fdnyfonhsa, a bezdtt ajt6 kulcslyuka
fele tiilekvci gombdk folidlzettlfiwdnya mcigott a meg-

v6ltatlanul maradt embetcsopottok er6lkod6 szenvedd-

sdre, fdnybe jutAsdnak jogos vdgyira?

A maguk ndma m6djdn mind esdeklendk,

Tegydl az drdekiinkben valamit,
Az ajt6t legaldbb ne csukd be rijra kiint.
Treblinka, Pompei mdrtlrl'aikdpp

,,Ments meg minket!" - kidltozni.Jr^ fel€d.

,,Ne maradjunk Isten hrvhi itt,
Sdtdtbe, kinba hullva, hisz nekiink
Is volna mit megdlniink..."

*

Legut6bbi kotete az Ejsqakai uad,isqat - melynek a ti-
zenotodik szdzadi Paolo Uccello-festmdny mozzafl -
taila fu6dott cimad6 versdt ez a villogatds is tartalm zz^

- tov4bbra is olyan tiszta l6tdsu, bravirrosan formdl6 6s

fogalmaz6 kolt6nek m:utatj^ Derek Mahont, akiazid6-
vel 6s tortdnelemmel b6ttan szembesiil, kinek magvas

tantshgtdtelei mindig mdlyebbek a divat kindlta otle-
tekndl, kinek embed, mfivdszi becsiiletessdge akor 6"Jtal

feladott leggyotrelmesebb kdtsdgek hiteldt is szavatolja :

,,Nem tudjuk, vajon a ii>v6 el6tt{ink v^n y^gy mogot-
tiink."
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ELHAGYOTT RAKTARH E LYIS EG
\TEXFORDBAN

lA DISUSED SHED IN CO. \0EXFORDI

J. G. Farrellnek

Jasrunk es{ikbe rui, ti)rikeryt

lelkek a7 aqfoddlosqok kdqt.

[SZEFERISZ - Mythistorema]

Akadnak oly helyek mdg, hol gondolat terem -
Kisarcolt perui bdny6k, mikor m6t
Lassir eny6szet milllasztja oket,
Orrikre benniik rekedt a visszhang

S vadvirdg reszket aliftakndban,
India palot6i, melyekben tdncot jht a sz€I

S bizonytalankod6n egy-egy ajt6 becsap6dik,

Csurig tdn viztifl6k mogott a mdszk6iiregek,

Hova elasott csontdrt kutya sompolyog 6ppen;

Ilyen elhagyott volt a nkt6r. \Wexford megydben,

A kidgett hotel alagsot6ban, hol
Ftird6k6dak, mosd6kagyl6k kozott
Kulcslyuk fel6, ezer gomba tiilekszik.
Ez az egyetlen csillag az o lgboltjukon,
Avagy egy kinti csillaghoz keret.
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NIi mist tehetndnek, mint vdgyakoznak?

Rododendtont sok nappal megel6zve,

Mig forgott csak a Fdld kodgomolykdnt keteng6n,

Lestdk akitog6 vatiirpanaszt az erd6n'

Vdrnak ndvdnYi Phrdk bfzhod6
Szagirban a Polgdrh6boru 6ta,

Mid6n a birtok6t6l megfosztott gombatermel6

Ldpte a kavicsos riton tovacsikorgott'

Sosem tdrt vissza, s az6ta afdnY

Csak itt strt az es6-tozsd6llta kulcslyukon'

P6k sz6 h6l6t, gomb6t Potoz aL€gY,

T6n naponkdnt ha11i6k, hogy hulla vakolat -
A semmib6l valami ki6lt6s ieldt,
S ahogy az ttv6'gdn gLzt ad egy kamion'

Volt itt hal6l is, v6ttelen hris omlott

A foldbe, melYb6l egykor vdtetett;

Kdlt liddrc is bel61e, s mindent hthat6

Apotodott ldg, fdtelmes latYak'

S nyirldszkod6n az ait6mentiek

Totetndnek :,,Helyet! Helyet nekiink!"

A tobbi, f6lhomdlyban szertehhnYt

Tfugyak, t6tt vit6gcserepek kozt nyogve rhng,

Hogyan iuthatna vdgre kozelebb,

Deiorsa csak a furcsa' 6gasl6 p6z matad'



Ldto gat6k hijiln fllszdtzadnyi s dtdtben -
Szdnalmas kdsziil6dds: kattan-e
A zdr, nyikkan-e ajt6. Mdgus holdlak6k,
Volt-rezsim rizsporos bebcirtonzottei,
P6khdl6s tork{r, hdtomfele v6lt, aszott,
Almatlan ndp, melyet csak egy kfs&teti
Sikoly riaszt, akdr a kivdgzlk tize,
Folvillantv6n, mdg fgy is az 6let ltiktet itt.
Bdr puha testiikon fdreg lakmilrozik,
Tordkeny fejiik bfz6n emelndk folfele.

A maguk ndma m6djAn mind esdeklendk,
Tegydl az drdekiikben valamit,
Az ajt6t legalibb ne csukd be rijra ktint.
Treblinka, Pompei mdt'tirjaikdpp
,,Ments meg minket!" - kidltozn6,k fel€d.
,,Ne maradjunk Isten ariviti itt,
Sotdtbe, kinba hullva, hisz nekiink
Is volna mit megdlntink.
Te, fdnym6r6s, ki kcinnyed kanyarcalidej<ittdl,
E jdmbor ktiszkoddst ne hagyd elvesztentink!,,

jt
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PENHURST PLACE

Ma neginditna ifi gtdrydr...

Tovis hegydn vlzcsepp deteng,

Fiilledt es6 ut6ni csend,

Gyiimolcs-s orok kozt lantzene,

Osvdnyen ndrcisz l6ngszine ;

Kdi s v6gy egymist heviti fol
A l'onbre des jeunes filles en fleurs,
Yaskdz fog bdrsonykesztYiisen -
Jet, ldgy szerelmem, dlj velem.

Gyongyarcri, fdnyl6 tisztasilg

Ragyog az dji csenden 6ft,

Roppanva oml6 fahas6b,

Rdml6t6 udvaronc, kutyik,
Kinsale kortil spanyol hai6k,
Csalogdny slr, bagoly huhog,
Es vadgalamb s6lyomlesen -
Jer, ldgy szetelmem, dlj velem.


