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EGY BÖLCSÉSZ JUTALOMJÁTÉKA

Hosszú évtizedek óta izgat Emily Dickinson költészete. Legelső Dickinson-élményeimet a hetvenes években, Kodolányi Gyula egyetemi óráin kaptam: ott szembesültem
először a költő különös, senki máséval össze nem téveszthető hangjával. Első előadásomat 1980-ban tartottam róla egy Budapesten rendezett nemzetközi konferencián,
amelyen társadalmi nem és költészet viszonyát vizsgáltam a nőköltő munkásságában.
Ezt később több tanulmány, előadás, rádióműsor és versfordítás követte. Azután más
tudományos témák felé fordultam, de mindvégig tanítottam Dickinsont, magyar és
amerikai egyetemeken egyaránt, amikor is verseinek százait olvastuk és elemeztük.
Néhány évvel ezelőtt újra írni kezdtem róla magyar és amerikai folyóiratokba, most
elsősorban performanszait és különleges trópusait vizsgálva. Hosszú évek tapasztalatai
alapján bátran állíthatom, hogy Dickinsont nem lehet sem kimeríteni, sem megunni,
mert minél mélyebbre ássa magát a kutató, annál több izgalommal szembesül, s annál
több kérdést kell megválaszolnia.
Egészen különleges öröm egy ilyen könyvet megírni. Bár nem vagyok színésznő,
mindvégig úgy éreztem, hogy a tudomány és az oktatás több évtizedes szolgálata után
ez itt az én jutalomjátékom. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy megkaptam
az élettől ezt a feladatot.
Ajánlom ezt a könyvet lányunokáimnak – remélve, hogy egyszer majd ők is
olvassák Dickinson verseit. Kívánom, hogy az ő életükbe is sok örömöt hozzon az
amhersti költő.

9
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BEVEZETŐ

1830-ban született, vagyis egy esztendőben Ferenc Józseffel, Madarász Viktorral
és Christina Rosettivel. Hazájában kortársa volt Henry Wadsworth Longfellow-nak
(1807), Ralph Waldo Emersonnak (1803), Nathaniel Hawthorne-nak (1804), Henry
David Thoreau-nak (1817), Walt Whitmannak (1819), Herman Melville-nek (1819), a
nőírók közül pedig Margaret Fullernek (1810) és Harriet Beecher Stowe-nak (1811).
Az európai költészetet tekintve John Keats (1795), Alfred Tennyson (1809), Robert
Browning (1812) és Charles Baudelaire (1821) mondható kortársának, az európai
nőírók közül pedig George Sand (1804), Elizabeth Barrett Browning (1806) és a már
említett Christina Rosetti (1830). Abban a korban élt, amelyet mi Arany János (1817),
Petőﬁ Sándor (1823) és Vajda János (1827) korának tekintünk, s amelynek bőségesen
publikáló magyar nőíróit – Szendrey Júliát (1828), Csapó Máriát (1830), Kisfaludy
Atalát (1836) és Majthényi Flórát (1837) – a kortársak és az utókor is csak alig-alig
vette észre.
Emily Dickinson kortársa volt mindegyiküknek, de irodalmi rokona egyiküknek
sem, és szellemi közösséget is legföljebb Keatsszel és Barrett Browninggal érzett.
Amit ő írt, az nem volt semmihez sem hasonlítható. Mintha egy távoli bolygóról jött
volna, az ismeretlenből, a végtelenből.
Költészetének alapélménye a bizonytalanság, a nem-tudás, illetve ennek az állapotnak az elfogadása, ami leginkább Keatsszel rokonítja. Mint David Porter részletesen
feltárja, a „megértésből való kizárattatás” 1 Dickinson költészetének meghatározó
érzése (Modern Idiom, 149 skk.). Ez a kétség irányítja ﬁgyelmét – verseiben mintha
e kizárattatás újabb és újabb allegóriáját alkotná meg. Azért kerül a halál ﬁgyelme
középpontjába, mert tudást csak a haldoklónak hozhat a halál – az élő számára maga
a felfoghatatlanság. A halál megértésére való törekvés helyett Dickinson végeláthatatlanul gyártja az alakzatokat a halálra, illetve arra az örök nem-tudásra és nem-értésre,
amely szerinte maga az emberi léthelyzet, a condition humaine.
A „Meghalván, hallom, légy zizeg” kezdetű verse (J465/Fr591.) jól mutatja, hogyan
allegorizálja Dickinson a tudásból való kizárattatást: egy konkrét képet alkalmaz, a
nyughatatlan és megértésre képtelen légyét, amely bármiféle terv vagy szabályszerűség nélkül röpköd össze-vissza.

1

„exclusion from comprehension”
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Meghalván hallom – légy zizeg –
A szobám nesztelen
Mint széllökések közt a lég –
Ha éppen – megpihen –
Szárazra dörzsölt – szemgolyók –
Haptákban szuszogás
Szobádban már – a Nagy Király
Mint titkos – suhogás –
S míg én – a végső harc előtt –
Hagyatkoztam nagyon
Belőlem – mi az átadó
S a maradó – vagyon
Kéken – bezümmögött – a légy –
Közém – s a fény közé –
És rámsötétlett – ablakom
S látva se láttam én – 2
(Szőcs Géza ford.)
Az izgága, csapkodó légy az értetlenség költői képe lesz. Megjeleníti mind az episztemológiai, mind az ontológiai kizárattatást: egyrészt a tudásból való kizárattatást,
a megérthetetlenség abszolútumát, másrészt – minthogy „valójában” a haldokló nem
érzékeli a legyet – a haldokló „valóságából” való kizárattatást. De a légy egyúttal a
halálfolyamat egyszeriségét, esetlegességét megragadó kép is, amely vulgarizálja a pillanatot, hiszen a haláltusába érzéketlenül bezümmögő légy mintegy gúnyt űz nemcsak
a fennköltségből, de a haldokló által megteremtett rendből is. Hiába a hagyatkozás, a
dolgok végső elrendezése, ez a rend egy csapásra felborul, amint megjelenik az apró
és nagyon is hétköznapi légy, amely nincs tudatában sem a helyzet pátoszának, sem
saját tudatlanságának. Mi több, a költő sem tud sokkal többet, legföljebb tudatában
van a maga tudatlanságának, valamint annak – és ebben mutatkozik meg Dickinson
episztemológiai radikalizmusa –, hogy végső soron talán nincs is mit tudni.
Vagyis Dickinson magáévá tette a keatsi „negatív képesség” elvét, de mintha meg
is haladta volna azt. A világ érthetetlen, vallja, de nemcsak azért, mert emberi ésszel
felfoghatatlan, hanem azért is, mert valóban hiányzik belőle a rend, a nagybetűs
R
, amely a felvilágosodásban gyökerező racionalitás biztos létalapja, és amelyet
a (romantikus) költő alkotó képzelete révén megalkot, vagy (a romantikus és a nagymodernista költő) immanens értékek vagy jelentések után kutatva feltár. Ezért aztán
a legtöbb Dickinson-vers nem a tudás vagy a hit példázata, hanem a tudatlanság és
a hit nélküliség állapotának parabolája.

2

A versek eredeti szövegét a Függelékben közöljük (185. oldal).
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A „Négy fa – egy magányos Mezőn” (J742/Fr778.) kezdetű versének is a külső
rend, pontosabban rendhiány a témája. Ez a nagyszerű költemény nem tartozik a
gyakran antologizált, elemzett és fordított versek közé, pedig Dickinson ﬁlozóﬁájának
és esztétikájának egyik legfrappánsabb kifejezése.
Négy fa – egy magányos Mezőn –
Terv nélkül
Vagy Rend nélkül –
Tétlenül áll – méltósággal – mint az uralkodók
A Nap – egy reggelen rájuk talál –
És a Szél is –
Nincs közelebbi szomszédjuk –
Mint az Isten –
A Mező – fogadja be őket –
Ők pedig – Őt – az Arra járó ﬁgyelmét –
Az Árnyékét – Mókusét, véletlen állatét –
Vagy a Fiúét –
Hogy tettük mit ad hozzá az Össztermészethez –
Milyen Tervet
Késleltetnek ők oly sokan – vagy hordoznak –
Az nem tudható – 3
(Szőcs Géza ford.)
Ez a költemény mintha semmit nem tartalmazna a 19. század derekán elterjedt természetfelfogásból. A természet itt nem az isteni rend hordozója, nem az istenséget
elfedő fátyol, nem szent szöveg, amelyet Isten mintegy rejtjelezve, szimbólumokban
tár olvasói elé, ahogyan az amerikai transzcendentalisták gondolták. A költő nem
az emersoni „átlátszó szemgolyó”, aki a hétköznapi dolgokban is a magasabb erők
működését képes felfedezni. Hiába keres szervező szimbólumokat a természetben:
nem fénylik föl a rend és az értelem.
Ezt a dickinsoni teret négy esetlegesen elhelyezkedő fa szervezi, amely kép rögzítésével a költő mintegy kiiktatja az érzékelés rendező impulzusát. Az appercipiált
táj a maga esetlegességében lesz a vers része; azelőtt rögzíti a látványt a költő, hogy a
vizualitás kulturális diszkurzusa szabályossá rendezné, illetve a szem szabályosként
érzékelné a négy fa szervezte tájat. Ebben az 1863-ban született versben Dickinson
valami nagyon hasonlót mond, mint Rimbaud „A látnok levelé” -ben,4 amelyet Paul
Demenynek küldött 1871. május 15-én: a költészetnek le kell vetnie az érzékelés és a

3
4

Lásd Függelék 185. oldal.
„Lettre du Voyant”
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gondolkodás bilincseit. Rimbaud erre az „érzékek [és a jelentések] összezavarását” 5
javasolja: hogy ne csak úgy érezzünk és gondolkodjunk, ahogyan a nyelv arra megtanított bennünket. Vagyis az észlelt tárgyakat és folyamatokat még az értelmezés
előtt kell a versnek regisztrálnia, hogy ezzel elkerülje a gondolkodási paradigmák
közvetítette sémákat, és az élmény közvetítés nélkül őrződhessen meg az alkotófolyamatokban. Ha nem ezt tesszük, akkor – mint Goethe mondta barátjának, Friedrich von
Müllernek – csak azt látjuk meg, amit már tudunk és értünk” 6 (Müller, 31). A nyelv,
valamint az általa közvetített gondolati és kulturális paradigmák csapdájából pedig
csak úgy törhet ki a költő, ha – elfogadva a nem-tudás keatsi állapotát – arról ír, amit
nem tud, valamint magáról a nem-tudásról és a nem-értésről. Ami – mint később ezt
részletesen tárgyalom – Dickinson egyik nagy témája.
Visszatérve a versre, itt a négy fa alkotja azt a kis mezőt, amelyet átjár a nap és a
szél, s amelynek szomszédja Isten: vagyis Isten nem fölötte lakik, nem uralja, de még
csak nem is rendezi a tájat, hanem egyszerűen csak érintkezik vele, az organicista
metaforán alapuló kompozíciónak mintegy a vízszintes tengelye mentén. A mező
önmagában és önmagáért van; nem más, mint kapcsolati lehetőség: befogadja a fákat,
teret ad nekik, és fordítva, a fák teret adnak a mezőnek. Továbbá olyan tér ez, amelylyel kívülről is kapcsolatba lehet lépni, mégpedig a ﬁgyelem által: bár esetleges (terv
nélküli), pusztán kontiguitáson alapuló kompozícióról van szó, amely fölkelti az arra
járók – árnyékok (hiszen rájuk talált a Nap), „véletlen állatok” és gyermekek – ﬁgyelmét.
Itt nemcsak látható Terv nincs, de emberi (az ember által várt) üzenet sem: nincs
mit kiolvasni ebből a térből. Ez a táj se nem lakott, se nem ősvadon; a természet nem
emberközeli, pasztorális, ugyanakkor nem is valamiféle őselvet megvalósító romantikus
pusztaság; nincsen itt sem hasznosság, sem ősi vadság. Ha egyáltalán beszélhetünk
tanulságról ezzel a térrel kapcsolatban, akkor az a transzcendens jelentés hiánya.
A tér legfőbb értelme az, hogy van, mégpedig belülről szervezetten.
Látható, hogy Dickinson sajátos felfogást képviselt a belső és külső formával
kapcsolatban: számára a külső rend hiánya nem zárja ki a belső rendet, amely lehet
akár egyszeri és esetleges is. Hiszen a tájat véletlenszerűen szervező négy fa − a nap
és a szél szomszédjaként − vonzza az arra járók ﬁgyelmét, akik nem tudhatják, hogy
a fák milyen „Terv” megvalósítóiként állnak éppen az adott helyen. A metonimikus
kompozícióban alkalmazott szinekdoché trópusára épülő költeményben a szerző az
ember számára látható külső alakzatot a belső renddel állítja ellentétbe. Míg a hagyományos külső formát az uralkodás, a monarchia rendet idéző metaforái jelenítik
meg, addig a belső tér szervező elve az egymásmellettiség – még Isten is szomszéd,
és nem fölöttes uralkodó, ahogyan ezt korábban említettem.
Általános ﬁlozóﬁai vetülete mellett ez a költemény magáról a költészetről is szól,
Dickinson saját költészetéről, és segít megértenünk kánonfelfogását is: azt, ahogyan
önmagát elhelyezi (vagy nem helyezi el) az irodalmi kánonban. Dickinson eszköze itt
5
6

„dérèglement de tous les sens”
„Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht”; 1819. április 24-i bejegyzés.
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az alakzathalmozás, amennyiben a természetben rejlő belső rendet – amely a külső
szemlélő számára rendhiánynak tűnik – a metonímia-szinekdoché alakzata ragadja
meg, míg a költészetre utalást a metafora. A négy fa szervezte táj önreﬂexív módon a
négy négysoros strófára utal, míg a mező (Acre) és a terv (Plan) – amelyek egyaránt
négybetűs szavak mind az angolban, mind magyarban – a vers terére és tervére, belső
és külső tájára, amelyet a kompozíció – akár a radikális modernisták vizuális prozódiájában és a korai amerikai posztmodernek mezőkompozíciós felfogásában – kialakít.
Ekként az organicista metafora a négy fáról azt a kompozíciós folyamatot előlegezi
meg külső képként, amelyet a metonimikus írásmód éppen megvalósít. Nem is más
ez, mint klasszikus mise en abyme, amelyben a folyamat a struktúra része, vagyis az
éppen megtörténő jelen már a jövőbe tagolódik. Mint később részletesen kifejtem, a
mise en abyme fordított szinekdochénak tekinthető, amikor is a rész-egész viszony
megfordul, és a véges rész tartalmazza a végtelen egészt. Vagyis Dickinson a trópusok
megtöbbszörözésével fejezi ki a térről, a tér szervezéséről és a terek egymáshoz való
viszonyáról alkotott radikális felfogását.
Nem kevésbé radikálisak formai megoldásai. Eleve alig szorít a versforma: a négy
négysoros versszak – a Dickinsonnál megszokott himnuszstrófa – jócskán fellazult
azzal, hogy a szótagszám – a negyedik sorok kivételével (ahol mindig két szótag
szerepel) – nem állandó, a metrum pedig spondeusokkal lelassított jambus, amely
valójában az angol nyelv természetes emelkedő lejtése. Ha itt nem is beszélhetünk
belülről szervezett, magáról minden kötöttséget lerázó, igazi szabadversről, az adott
formát kívülről felszabadító úgynevezett vers libéréről igen.
Dickinson modernsége többek között nyelvi defamiliarizációs technikájában áll:
szintaktikai és szószemantikai tekintetben egyaránt eltér a nyelvi szabályoktól, miközben rendre megsérti az angol vers megszokott metrikai, sor- és strófatördelési,
valamint központozásbeli normáit. Cristanne Miller szerint Dickinsonnál a jelentés
gyakran szinte elválik a szótól, a szavak jelentése esetlegessé válik (Dickinson’s
Structured Rhythms, 393). Úgy is mondhatnánk, hogy Dickinson magára a nyelvre
bízza az értelmet, amivel – mint Susan Howe költő-kritikus rámutat – a 20. századi
avantgárd egyik megelőlegezőjévé válik (The Birth-Mark, 141–147).
Költészetének általános tárgya az a természeti vagy emberi, belső vagy pszichológiai táj, amelyre az ő ﬁgyelme irányul – akár a négy fa alkotta térre az arra járóé.
Dickinson a megﬁgyelés mestere, aki a világot a maga változó voltában észleli. Elsősorban a belső folyamatok érdeklik, pontosabban a belső világban történő változások.
A külső világ gyakran a belső világgal párhuzamba állított külső alakzataként van
jelen költészetében, vagyis olyan belső tájként, amelynek ﬁkcionalitása Rimbaud-val
rokonítja. Marjorie Perloff Rimbaud-ra alkalmazott terminusát kölcsönvéve, Dickinson
tájai is „ellen-tájak” 7 (Poetics of Indeterminacy, 45 skk.), ekképp költészete valóban,
Robert Weisbuch frappáns megfogalmazásában, „tájtalan” 8 (203).
7
8

„anti-paysage”
„sceneless poetry”
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Folyamatköltészetében a belső változásokat követi nyomon, de nem hagyja, hogy
versei valamiféle végső egységgé rendeződjenek össze. Több kritikus is a szervezettséget hiányolja a dickinsoni corpusban, túlságosan atomizáltnak − vagy ahogyan első olvasója, Thomas Wentworth Higginson írta egyik levelében, „görcsösen
szaggatottnak” 9 − mondják az életművet, amelyből hiányzik a szervező irány (id.
Porter, Modern Idiom, 140). Látni kell ugyanakkor, hogy a költő a sorozatköltészet
nagyformáját követi, ami szintén megfelel a rendhiányról, esetlegességről és véletlenszerűségről alkotott elképzelésének. Másként szólva, minden Dickinson-vers töredék,
versszilánk, amelyet a maga elszigeteltségében kell olvasnunk – tudva, hogy ezek a
költemények nem állnak össze szervezett egésszé. Minden egyes vers fontos, mindegyik szinte azonos módon követeli meg ﬁgyelmünket. (Természetesen vannak jobban
ismert, többet szereplő darabok, de az, aki a ritkábban tárgyalt versekben mélyül el,
biztos lehet abban, hogy ugyanolyan gondolatgazdagsággal találkozik, mint a széles
körben ünnepelt költemények olvasásakor.) Költészetének ez a tulajdonsága megint
csak Rimbaud-val rokonítja: Dickinson is, akár Tzvetan Todorov szerint Rimbaud,
a szervezettség hiányát tette meg a szövegeket szervező elvnek10 (245).
*
Az amerikai költészet kánonjának eredetpontjában két költő áll: Walt Whitman és
Emily Dickinson. Ők teszik kétpólusúvá az amerikai költészettörténetet; ők alkotják
az amerikai költészet nagy hagyományainak és nagy vonulatainak ősforrását, akár a
műveik közvetítette esztétikai vagy társadalmi üzenetet, akár a verseikben kifejlesztett radikálisan újító beszédmódot, akár a költői ﬁgyelem tárgyát, akár a társadalmi
nem meghatározta látásmódot, akár formai kísérletezésük különös gyümölcseit tekintjük. Eredetiségük vitathatatlan: mindketten radikálisan megújították a korabeli
költői látás- és beszédmódot, valamint a költői formát. Whitman és Dickinson után
alapvetően átalakult az amerikai irodalomkritikusoknak és általában az olvasóknak
az eredetiséghez és a kiszámíthatósághoz való viszonya. Azt is mondhatjuk, hogy
Whitmanhoz és Dickinsonhoz vezethető vissza az a máig elterjedt szemlélet, amely
kizárólag az újnak és az újításnak tulajdonít értéket, elutasítva a kiszámíthatóság, a
költői klisé vagy panel minden formáját.
Bizonyos, hogy Dickinson mindig meglepő, és ez a váratlanság egyaránt érvényes
gondolatai újszerűségére és formái szabálytalanságára. Miközben más szövegek
esetében oly gyakran előfordul, hogy az olvasó szinte előre tudja, hogyan fejeződik
be egy-egy mondat, miféle konklúzió zárja a verset vagy milyen ritmusban halad
tovább, a Dickinson-olvasót mindig váratlanul éri a versek kognitív pályája, a sorok
tördelése, az egyes költemények versszerkezeti és prozódiai formája.

9
10

„spasmodic”
„De l’absence d’organisation, Rimbaud a fait le principe d’organisation de ces textes”
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Úgy tűnik, mindebben egyetért a Dickinson-kritika. Talán Porter volt az első, aki
nagyszabású monográﬁájában (Modern Idiom, 1981) Dickinson furcsaságát emelte
ki, „kumulatív különösségnek” 11 nevezve azt a módszert, amellyel költő elkerüli a
megszokott áttetszőségét (48). A nyugati irodalmi kánon szószólójaként ismert Harold
Bloom szerint is ennek a furcsaságnak köszönheti a költő a kanonizálást (288), míg
egy másik ismert Dickinson-kritikus, Suzanne Juhasz a jelentések különös többértelműségét és bizonytalanságát, valamint a képi nyelvből és a nyelvi játékokból eredő
váratlanságot tette meg a corpus lényegének (A Life with Emily Dickinson, 83–85).
Kanonizációja két, egymástól időben elváló szakaszban ment végbe. A kortárs
női prózaírókkal ellentétben Dickinson alig publikált, életében mindössze tíz versét
jelentette meg, azokat is mind névtelenül. Így előbb észre kellett venni a költőt, ami
a Mabel Loomis Todd szerkesztette első gyűjteményes kötet megjelenésével meg
is történt 1890-ben. Az irodalomértő közönség lelkes elragadtatással fogadta a verseket, s a korabeli kritika majd’ ötszáz kommentárban taglalta a költő géniuszát, a
megszokottól eltérőként írva le tematikáját és formavilágát (lásd Miller, Reading in
Time, 21). Ez az ünneplés azonban nem tartott sokáig: ezután az amerikai irodalmi
élet több évtizedre megfeledkezett az amhersti költőről. Végül az 1920-as évektől,
a modernizmus első hulláma idején újra fölfedezték Dickinsont, és előbb a költők,
majd az Új Kritika képviselői biztosítottak számára megingathatatlan helyet a modern irodalmi hagyományban. A költőtársak elismerésének és Dickinson kritikai és
tudományos feldolgozásának ﬁlológiai hozadékaként 1955-ben látott napvilágot a
Thomas H. Johnson szerkesztette kötet, amely az összes verset tartalmazta.
Az Új Kritika megjelenése óta Dickinsont gyakran tekintik a legfontosabb 19.
századi amerikai költőnek, aki, mint erre Alan Golding rámutat, az angol metaﬁzikus
hagyományok folytatójaként − Whitmant háttérbe szorítva − jeleníti meg a költészet
egyetemes és elvont, helyhez és időhöz nem kötött örök értékeit (87–88). Más kritikusok elsősorban vallási szkepticizmusa, a költői zárlat hiánya és intellektualizmusa
okán „kripto-modernnek” tekintik, illetve valóságos modernistának, és olyan költők
előfutáraként tartják számon, mint T. S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane,
Robert Frost, Theodore Roethke, e. e. cummings, Richard Wilbur, W. H. Auden, Robert
Bly (Anthony Hecht, 151–153). Elterjedt az a nézet is, mely szerint Dickinson viktoriánus költő, aki elsősorban Gerard Manley Hopkinsszal mutat szellemi rokonságot
(Judith Farr, Introduction, 14), míg mások a késő romantika groteszk vonulatának
képviselőjét látják benne (Cynthia Grifﬁn Wolff, [Im]pertinent Constructions). Napjainkban többnyire a nőirodalom vonulatában szokás Dickinsont elhelyezni, olyan
költőnők nagy elődjeként, mint Marianne Moore, Louise Bogan, Elizabeth Bishop
és Adrienne Rich. A feminista kritika Dickinsonban látja a Cixous-féle écriture
féminine, azaz a női írásmód archetipikus művelőjét, a „vulkanikus női szövegek”
létrehozóját, akinek kinetikus költészetében a düh operatív jelenléte is tetten érhető
(lásd többek között Sandra M. Gilbert–Susan Gubar, The Madwoman in the Attic,
11

„cumulative weirdness”
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581 skk.; Miller, Emily Dickinson: A Poet’s Grammar, 154 skk.; Margaret Homans,
Women Writers and Poetic Identity; Farr, Introduction, 15).
A kutatás jelenlegi állása szerint összesen 3507 szöveg, köztük majd’ 1800 vers
(összesen 2357 változatban), továbbá 52 úgynevezett borítékvers (envelope poems),
1150 levél és prózai töredék maradt fönn. Verseinek nem adott címet, még keletkezésük
dátumát sem jelölte meg, így az 1890-es kiadást szerkesztő Todd és Higginson jobb
híján a kézírására hagyatkoztak, amely évről évre változván viszonylag megbízható
támpontot szolgáltatott a művek kronológiájának felállításához.
Mindemellett a ﬁlológus dolgát jócskán megnehezíti a Dickinson-versek zárt
corpusának hiánya. Dickinson nem írt sem a nagyközönség, sem az utókor számára.
Minthogy soha nem dobott ki papírt, minden fennmaradt, vagyis a versek körülbelül
felének esetében több szövegvariánssal találkozhat az olvasó, amelyek között nincs
a szerző által véglegesnek ítélt szövegvariáns. S hogy a helyzet még bonyolultabb
legyen, a költő gyakran még az újraírt vagy tisztázott szövegekben is több változatot
hagyott egyes szavakra vagy sorokra, jelezve az alkotófolyamat bizonytalanságait,
valamint – és ez is mutatja hihetetlen avantgárd modernségét – a költői produktum
többértelműségeit.
Majd négy évtizeden át a Johnson-féle 1955-ös kiadás volt mérvadó. Howe azonban
már az 1980-as években fölvetette, hogy ez a kiadás sem teljesnek, sem deﬁnitívnek
nem mondható, amennyiben ugyanúgy meghamisította a corpust, mint 1890-es kiadás: a sok szövegvariáns közül Johnson szinte önkényesen választotta ki a végül
kanonizált változatokat (The Birth-Mark, 133–134).
Mára ezt a helyzetet két irányból is orvosolta a Dickinson-ﬁlológia. Előbb megjelent a Franklin-féle kétkötetes fakszimile kiadás (1981), majd a háromkötetes variorum
kritikai kiadás (1998), amely megadta a fennmaradt szövegvariánsokat is, egyúttal
pontosította a versek kronológiáját, új számozást alakítva ki a teljes corpusra. Ebből
készített azután Franklin egy, a maga módján „deﬁnitív” kiadást (1999), amely szigorú
ﬁlológiai szempontok alapján egy-egy változatot emel ki a variánsok közül. Így aztán
mégis létezik olyan gyűjtemény, amely alap-corpusnak tekinthető, miközben a ﬁlológus
ﬁgyelembe veheti a variorum-kiadásban feltüntetett összes szövegváltozatot. Mindeközben elkészült egy még teljesebb – és még könnyebben kezelhető – corpus: a Martha Nell
Smith által szerkesztett, grandiózus internetes kritikai adatbázis, az Emily Dickinson
Archive (2013), amely föltünteti az összes szövegvariánst, az összes javítást és átírást.
Smith a kéziratok fakszimiléit is föltünteti, amelyeken jól látható az eredeti tördelés
minden többértelműsége, és egy szótárral egészíti ki az adatbázist, amely a szavak
jelentését és összes előfordulási helyét is megadja. Vagyis Smith révén nagyjából teljes
az adattár, amelyben a Franklin által „deﬁnitívnek” tekinthetett változatok is elérhetők.
Az új fordítások esetében minden esetben ezeket a deﬁnitívnek tekintett variánsokat
vettük ﬁgyelembe. A versek számozását illetően pedig kettős számozást alkalmaztam:
minthogy ma már a Franklin-számozás számít hivatalosnak a Dickinson-kritikában,
miközben Magyarországon még mindig a Johnson-féle számozás használatos, a versek
mindkét számozását föltüntetem.
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A dickinsoni corpus leginkább antologizált és idézett darabjai a következők: J199/
Fr225., J214/Fr207., J258/Fr320., J280/Fr340., J303/Fr409., J341/Fr372., J441/519.,
J461/Fr185., J465/Fr591., J505/Fr348., J601/Fr517., J712/Fr479., J754/Fr764., J1129/
Fr1263., J1705/Fr1691., J1732/Fr1773., J1748/Fr1776., J1677/Fr1743.
A könyvemben tárgyalt versek alapján a következő kánon áll össze: J49/Fr39., J67/
Fr112., J135/Fr93., J199/Fr225., J213/Fr134., J214/Fr207., J223/Fr258., J249/Fr269.,
J252/Fr312., J254/Fr414., J258/Fr320., J280/Fr340., J297/Fr302., J303/Fr409., J305/
Fr576., J306/Fr630., J324/Fr236., J341/Fr372., J376/Fr581., J393/Fr560., J405/Fr535.,
J419/Fr428., J435/Fr620., J448/Fr446., J456/Fr682., J461/Fr185., J465/Fr591., J486/
Fr473., J505/Fr348., J508/Fr353., J510/Fr355., J512/Fr360., J519/Fr614., J520/Fr656.,
J527/Fr404., J528/Fr411., J536/Fr588., J563/Fr645., J569/Fr533., J574/Fr288., J593/
Fr627., J599/Fr515., J622/Fr688., J627/Fr696., J632/Fr598., J633/Fr601., J640/Fr706.,
J642/Fr709., J651/Fr550., J657/Fr466., J668Fr721., J670/Fr407., J674/Fr592., J695/
F720., J701/Fr731., J712/Fr479., J714/Fr490., J1719/Fr1752., J721/Fr743., J742/Fr778.,
J754/Fr764., J764/Fr487., J832/Fr814., J875/Fr926., J883/Fr930., J906/Fr830., J915/
Fr978., J1053/Fr573., J1072/Fr194., J1129/Fr1263., J1175/Fr1247., J1182/Fr1234., J1222/
F1180., J1270/Fr1260., J1430/Fr1447., J1463/Fr1489., J1556/Fr1586., J1581/Fr1665.,
J1677/Fr1743., J1695/Fr1695., J1717/Fr1751., J1732/Fr1773., J1741/Fr1761.
Ezek az életmű szempontjából jelentős versek most mind olvashatók magyarul
is, hiszen az elmúlt évtizedekben megjelent műfordításokon túl ez a kötet G. István
László, Kodolányi Gyula és Szőcs Géza negyven, eddig magyarul nem olvasható
Dickinson-versfordítását is tartalmazza.
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ÉLETE

Életét − akárcsak költészetét – Emily Dickinson tudatos elemekből építette föl, amelynek minden részlete, amint a költő minden cselekedete és gesztusa, metaforikus
jelentéssel bír. Számára, akár a puritánok számára, a világ csupa ﬁgurális üzenet: az
események mind önmaguknál mélyebb jelentéssel bírnak. 1862-től például azért hordott
mindig fehéret, mert az alkotóerőt fehér fénynek leíró költő így élte meg a verseiben
kifejtett „fehér választás” jogát, így gúnyolódott játékosan az angyali nőiesség viktoriánus ideálján, és így öltötte fel egyszemélyes szerzetesi rendjének ruháját.12 Gilbert
szerint Dickinson emblematikus szöveget írt életéből, afféle ironikus hagiográﬁát,
amelynek középpontjában ő maga áll egyfajta új-angliai apácaként (Rereading Women, 136), fehér ruhája pedig akár az üresnek látszó lap, melyre láthatatlan tintával
írta leveleit a világnak (145).
Mint számos kritikus – köztük Juhasz, valamint Gilbert és Gubar – rámutat,
Dickinson pontosan tudta, hogy költői hivatása („elhívása”, elhivatottsága) mennyire
ellentétes korának a nőkkel szemben támasztott társadalmi elvárásaival (lásd Juhasz,
Naked and Fiery Forms, 1 skk.; Gilbert–Gubar, The Madwoman in the Attic, 584,
613). Hiszen míg az önmagukat másokon − apán, férjen, gyermeken − keresztül
megélő nőktől a patriarchális társadalom az én visszaszorítását követeli meg, addig
a költészet a lírai ego érvényesítését kívánja. A költőnők körében évszázadok óta
ismert nagy dilemmát − amelyről Virginia Woolf Shakespeare kitalált nővére esetén
keresztül szólt – a sokhangú Dickinson a persona-váltás szellemes eszközével igyekezett megoldani, azaz különböző maszkokat öltött magára, különböző szerepekben
képzelve el magát. Így volt irányításra és gondoskodásra szoruló gyermek, önmagát
Istennek felajánló szerzetes, Krisztus menyasszonya, nőiségében tündöklő hitves,
szerető asszony, elhagyott szerető, kreativitástól duzzadó töltött puskacső vagy kitörő vulkán. Szerepjátszását az határozta meg, hogy a viszonyítási pontnak tekintett
Másikkal − az Isten, az Apa, a Kedves, illetve a Mester alakját felöltő patriarchális
archetípussal − szemben az engedelmes vagy a lázadó szerepét kívánta-e eljátszani
(lásd erről Gilbert–Gubar, 594, és Howe, My Emily Dickinson, 27).
Dickinson rajongott a rejtélyekért, ezért saját élete talányait is meghagyta a maguk
homályosságában. Legközelebbi barátai elfogadták tőle ezt: nem kutakodtak például
A fehérbe öltöző amhersti költőről eszünkbe juthat a néhány évvel ﬁatalabb kortárs, Mark Twain,
akinek örökös fehér öltönyében is efféle ironikus – az ő esetében a női divatot kacéran megirigylő –
játékosság fedezhető fel (lásd erről Susan Gillman, 186).
12
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szerelmi vonzalmainak részletei iránt. Ám az utókor mintha nem bírná nem „megfejteni”
a dickinsoni titkokat, és méltatlanul egyszerűsítő magyarázatokat gyárt arra például,
hogy miért élt visszavonultan, és miért utasította el a házasságot és a nyilvánosságot
egyaránt. Dickinson hitt a fátyol vagy a köd mögött rejtőzködő igazságban, amelyről
sohasem szabad hirtelen fellibbenteni a leplet. „A talány, mi megfejthető / Azonmód
el is vethető” (J1222/Fr1180.; Szőcs Géza ford.). Kerüli az embereket, írja egyik levelében, mert azok „A szent dolgokról hangosan beszélnek, és zavarba ejtik a kutyám” 13
(271. levél14). Ekképp Dickinson visszavonult életmódja és tartózkodó szemérmessége
nem pusztán romantikus individualizmusának tulajdonítható, hanem racionális céltudatosságának is: tudta, hogy csak a világtól távol bontakoztathatja ki költői géniuszát.
Emily Dickinson patinás új-angliai családból származott: első amerikai őse, Nathaniel Dickinson 1630-ban, John Winthrop puritán kongregációja tagjaként érkezett
Massachusettsbe, majd a connecticuti Wethersﬁeldben telepedett le. A Dickinsonok
nemzedékeken át világi, gyakorlatias emberek voltak, akik tisztességgel kivették a
részüket városuk és templomuk ügyeiből, akárcsak később Edward és Austin Dickinson, Emily apja és bátyja. Közben a család Amherstbe költözött, ahol a nagytermészetűnek mondott apa szorgalmas és sikeres ügyvédként és közéleti emberként
vívott ki tekintélyt magának, és a massachusettsi szenátusban is képviselte városát.
Mindemellett irodalomkedvelő ember volt, aki nemcsak olvasta a legfontosabb irodalmi
magazinokat, de maga is írt irodalmi témájú esszéket, így például Wordsworthről a
New England Inquirer egyik 1828-as számába. Impozáns házban laktak mindaddig,
amíg 1840-ben anyagi problémáik miatt az apa el nem kényszerült adni Homesteadnek nevezett kúriájukat, amelyet azután – a pénzügyi gondok elmúltával – 1855-ben
visszavásárolt és pazarul felújított (Wagner-Martin, 19–20).
A költő anyja, Emily Norcross Dickinson nem játszott fontos szerepet a szellemi
szférákban mozgó család életében, inkább csak a Dickinson-vonások örökítőjének
tekintették. „Anyám a gondolatot nem sokra tartja”,15 írja egyik levelében Dickinson
(261. levél). A költő sajnálattal ﬁgyelte anyját, aki egykor kiszakadt saját meghitt világából, s szüleitől és barátaitól távol, férje akaratának mindenben engedelmeskedve
élte életét. A jelen távlatából úgy tűnik, hogy számtalan más asszonyhoz hasonlóan
Mrs. Dickinson is a viktoriánus kornak a nők számára előírt korlátai miatt szenvedett
különböző krónikus „idegi” betegségektől.
A három Dickinson-gyermek közül Austin idősebb, Lavinia (Vinnie) ﬁatalabb
volt Emilynél. Lavinia találó megjegyzése szerint sajátos munkamegosztás alakult
ki a családtagok között: az apa hitt, az anya szeretett, Austinnak ott volt a város,
Emilynek gondolkodnia kellett, Vinnie pedig a háztartást vezette. Hasonló szellemi
képességeik és temperamentumuk – valamint hasonló érdeklődési körük (hiszen
„they talk of Hallowed things, aloud – and embarrass my Dog”
A Dickinson-ﬁlológia a levelekre is számukkal utal, mégpedig ahogyan a Thomas H. Johnson és Theodora Ward által szerkesztett The Letters of Emily Dickinson című háromkötetes gyűjteményben szerepelnek.
15
„My Mother does not care for Thought”
13
14
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mindketten írtak verseket) – révén Emily és Austin között különösen szoros kötelék
alakult ki, s a két idősebb testvér mindvégéig támaszra talált egymásban. Vinnie-ben
pedig azt szerette Emily, hogy kapcsolatuk nem volt „komplikált” . A két lány egész
életében a szülői házban lakott, ahol mindketten részt vettek a háztartási munkákban,
amelyek közül Emily elsősorban a rendszeres kenyérsütést és a kertészkedést vállalta. Előbbihez apja ragaszkodott, aki kizárólag Emily kenyerét és süteményeit volt
hajlandó megenni, utóbbihoz maga Emily: több száz különleges virágot és növényt
telepített kertjükbe és az apja által számára épített üvegházba (lásd erről Judith Farr,
The Gardens of Emily Dickinson).
A Dickinson-gyermekek közül csak Austin házasodott meg − felesége Emily
egykori iskolatársa és legjobb barátnője, Susan Gilbert lett −, de ő is csak a szomszéd
házig távolodott el. Sokáig idilli volt a helyzet: a két otthon szeretetet és védettséget
nyújtott minden lakójának. Később Austin és Sue házassága megromlott: a férﬁ
tizenhárom éven át folytatott viszonyt az irodalmi életben otthonosan mozgó Mabel
Loomis Todd-dal, aki azután Austin kérésére Emily költői hagyatékának gondozója
lett, és 1890-ben sajtó alá rendezte az első verseskötetet.
Már gyermekként a család és a szélesebb városi társaság kedvence volt. Linda Wagner-Martin szerint az apa „kedvenc ﬁának” tekintette Emilyt, és ugyanannyi szabadságot adott neki, mint Austinnak (3). Emily megkönnyebbüléssel fogadta a mozgásterét
behatároló korlátok eltűnését és a felnövekedéssel megnyíló szellemi lehetőségeket.
A gyermekkor gyakran a bezártság és a behatároltság metaforájaként szerepel verseiben, amikor akaratától megfosztva azt kell tennie, amit más kíván tőle (J486/Fr473.,
J588/Fr394., J959/Fr1072.). Ez a gyermekkori bezártság később a költészetben megtapasztalt szabadság megvonásának metaforája is lesz: „Prózába csuktak engem − / Mint
mikor kislány voltam − / S vak szekrénybe zártak”, írja a J613/Fr 445. számú versben.
Prózába csuktak engem –
Mint mikor kislány voltam
S vak szekrénybe zártak –
Hogy „nyugtom” legyen végre –
Nyugtom! ők így akarták –
Fejembe leskelődtek.
Nagy bölcsen egy Madarat is
Karámra ítélhettek volna –
Hisz ő, ha úgy akarná
Könnyedén, mint egy csillag
Lenevetne börtönére fentről –
És az én sorsom se fogság –16
(Szőcs Géza ford.)
16

Lásd Függelék 186. oldal.
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Felnőtt éveiben azután gyakran jelenik meg a gyermekkor nosztalgikus vágyképe: a versek megidézik egyszerűségét, ártatlanságát és egyszeriségét, a csak akkor
lehetséges tökéletes jelenlétet (J637/Fr701.).
Dickinson kiváló nevelést kapott. Tízéves korától hét esztendőn át az 1814-ben
megnyílt magángimnázium, az Amherst Academy diákja volt (melynek alapítói
között találjuk nagyapját és a szótáríró Noah Webstert, az iskola későbbi rektorát).
Az „angol kurzus” hallgatójaként elsősorban irodalmat és történelmet tanult, de a
tanárok a természettudományokra is nagy hangsúlyt fektettek. Több későbbi versében
a tudományokban jártas költőként jelenik meg, jó diákként felmondva a tanult leckét
(J3/Fr2., J569/Fr533., J1241/Fr1261., J1286/Fr1269., J1299/Fr1375.). Tartós barátságokat kötött az iskolában, mégpedig olyan lányokkal, akik számára szintén fontos
volt a szellemi tevékenység; velük együtt alapította a Láthatatlan Csapda (Unseen
Trap) nevű titkos társaságot és a Shakespeare klubot, s együtt írtak az Erdei levelek
(Forest Leaves) című iskolai újságba. Abiah Root, Emily Fowler, Jane Humphrey és
Helen Fiske még évtizedekkel később is fontos versek és levelek címzettje volt: ők
jól értették a költő enigmatikus, kódolt beszédmódját. Ezek a barátságok egész életén
végigkísérték Emilyt: a barátnők támaszt, védelmet és biztonságot nyújtottak egymásnak, mintegy igazolva a mai történészeknek a 19. századi különálló női szféráról
megfogalmazott állításait (lásd Linda K. Kerber, 159 skk.; Carroll Smith-Rosenberg,
Disorderly Conduct, 53 skk.). Az irodalomtörténészek közül többen is – így Nancy
Cott, Nina Baym és Wendy Martin – egyetértenek abban, hogy a 19. században a női
közösségek a versenyszellemtől egyre inkább áthatott férﬁszférához képest mélyebb
emberi értékek hordozói kívántak lenni.
Dickinson 1847-ben egy évig a Mount Holyoke Female Seminary hallgatója volt,
ahonnan apja kívánságára a tervezettnél hamarabb tért haza. Hálás volt ugyan a kiváló
női főiskolától kapott szellemi indításért, de nem tetszett neki az intézményben megkövetelt katonás rend, ráadásul magára maradt, mert az amerikai eszmélési mozgalom
(Great Awakening) − amely a szemináriumot sem hagyta érintetlenül − egyedül rá
nem volt hatással. „Egyedül állok a lázadásban”,17 írta (35. levél). A neves igazgatónő,
Mary Lyon (akit egyébként Emily nagyon szeretett) a „reménytelenek” közé sorolta
(Wagner-Martin, 7). Saját vélt értéktelenségének és elvetemültségének gondolata
szüntelen kínozta Dickinsont: félt, hogy gonoszságból és „keményszívűségből” halogatja a Krisztushoz való megtérést. „A késlekedő rosszak közül való vagyok”,18 írja
1850-ben (36. levél). Ebben az esztendőben mély vallási válságon ment át: nem tudta
elfogadni az énje teljes feladását követelő Isten autoritását, aki olyan világ ura, amely
társadalmilag és művészileg egyaránt elhallgattatja az önmegvalósításra törekvő,
kreatív nőket. Dickinson nem kért abból az üdvözülésből, amelynek feltétele a kapituláció, azaz személyisége teljes feladása. „Bizalmam Istenben és ígéreteiben teljes,

17
18

„I stand alone in rebellion”
„I am one of the lingering bad ones”
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és mégis, nem tudom miért, de úgy érzem, érzelmeimet jórészt a világ uralja. Nem
érzem, hogy Krisztusért mindent fel tudnék adni”,19 írja Abiah Rootnak (13. levél).
A baráti társaságban ekkor már több ﬁatalember is megjelent; közülük az életrajzírók Benjamin Franklin Newton, Edward Everett Hale, John Graves és Henry
Vaughan Emmons nevét emelik ki, akik Vinnie naplója szerint több százszor vizitáltak Emilynél. Ez a tény pusztán azért érdemel említést, mert az utókor hajlamos
sajnálkozni Emily Dickinsonon, mondván, hogy bizonyosan „nem sikerült” férjhez
mennie. Többen kételkedtek a költő döntéseinek tudatosságában, és úgy állították be
későbbi visszavonulását, mintha arra a körülmények kényszerítették volna − mintha
a „savanyú a szőlő” esete állt volna fenn. Az igazság azonban az, hogy Emily sokáig
ugyanolyan élénk társasági életet élt és éppúgy válogathatott (volna) a kérők közül,
mint a többi előkelő amhersti család lányai. Emellett nagy köre volt, férﬁak és nők,
akik mind nagy becsben tartották a barátságát. Dickinson – mint első szerkesztője,
a családdal közeli kapcsolatot ápoló Mabel Loomis Todd Bevezetőjében megjegyzi
– „kipróbálta” a társadalmat és a világot, de azok nem nyerték el a tetszését (xxv).
Így aztán több évnyi tépelődés és saját vulkanikus alkotóerejének felismerése után
nagyon is tudatos döntést hozott, miszerint a visszavonulást választja, a költészetnek
szentelve életét (lásd erről Adrienne Rich úttörő jelentőségű tanulmányát, 52 skk.).
Úgy is mondhatjuk, hogy a szavakba, a nyelvbe vonult vissza, amikor világ helyett a
költészet mellett döntött. Évekbe telt, amíg családja elfogadta a szellemi szférákban
mozgó zseniális leány hivatástudatát, amely a viktoriánus felfogás szerint ellentétes volt a női alkattal. Eleinte még apja is úgy vélekedett, hogy az alkotó, szellemi
tevékenység veszélyezteti a nők egészségét, elsősorban termékenységét, de később
megbékélt gondolkodó lánya művészetével (az említett Wordsworth-esszében az apa
éppen amiatt tartja nagyra az angol költő könyveit, hogy minden oldalukon újabb és
újabb gondolat bukkan elő [lásd Miller, Reading in Time, 30]). Lassan hozzászoktak,
hogy Emily gyakran éjszakába nyúlóan szobájába zárkózva olvasott és írt, és – mint
egy Samuel Bowlesnak küldött levelében maga a költő írja – „porcelán életet” 20 élt
(193. levél).
Bizonyos, hogy Dickinson hosszú fontolgatás és tépelődés után döntött arról is,
hogy nem kíván férjhez menni. „Személyes lázadásában” a nőktől akkoriban elvárt
alárendeltség helyett bátran és tudatosan választotta a függetlenséget és az alkotó
életet. Jellemző módon ebből a feladásból sem vesztesként került ki: saját hasznára
tudta fordítani a viktoriánus korra jellemző női bezártságot és a más nőket megtörő − gyakran még tébolyba is taszító – korlátozásokat. Mint Gilbert és Gubar (594
skk.), illetve Barbara Mossberg (122) rámutat: Dickinson azon kevesek közé tartozott,
akik a domeszticitást szabadságként, az apai szigort védettségként tudták megélni.
Martin szerint a költő olyan pionír, aki saját otthonát tekinti határvidéknek, amely
„I have perfect conﬁdence in God & his promises & yet I know not why, I feel that the world
holds a predominant place in my affections. I do not feel that I could give up all for Christ…”
20
„porcelain life”
19
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az alkotáshoz szükséges szabadságot biztosítja számára, s a passzív női szerepből
éppen – ahogyan ő maga írja – „az Otthon Végtelen Ereje” 21 segítségével tör ki (An
American Triptych, 81). Az otthon „szent dolog”,22 írja Austinnak, amikor az a Harvardon tanul (59. levél); „Otthon: ez Isten meghatározása”,23 írja később egy másik
levelében (483. levél).
Dickinson számára a ház valóban privilegizált helyszín volt, ahogyan később
Gaston Bachelard nevezi a lakott házat; egységességében is komplex tér, amelyben a
gondolatok, az emlékek és az álmok integráló erői működnek, s ahol az állandóság csak
még erőteljesebbé teszi működésüket (3–9). Amit Bachelard általában a lakott házról
ír, az különösen érvényes Dickinson esetében: az „egyszerűség középpontjai” mellett
a ház tele van olyan középpontokkal, amelyekben az intimitás „sűrűbb”, mint bárhol
másutt (29), valamint olyan középpontokkal, amelyekben a magány koncentrálódik,
miközben a ház védelmet is nyújt a külvilág ellenséges erőivel szemben (32–37).
Dickinson az új-angliai társadalom kiváltságos tagjaként elkerülhette a férjhezmenetelt, mivel apjától örökölt vagyona gondtalan életet biztosított számára a családfő
halála után is. Ennyiben feltétlenül különbözik azoktól az általa oly nagyra becsült
európai kortársnőitől, akik − mint a mégoly jómódba született George Sand, valamint
George Eliot, Emily és Charlotte Brontë − puszta megélhetésért írtak, s férﬁmaszk
mögé bújtak annak érdekében, hogy kiadhassák műveiket.
1856-ban a család alkalmazott egy állandó szolgálólányt, s ennek jótékony következményeként komoly alkotó energiák szabadultak fel a költőben. Immár csak akkor
kellett házimunkát végeznie, amikor kedvet érzett rá, és csak olyan munkát, amelyet
valóban élvezett. Abban a majd egy évtizedben, amikor Margaret a Dickinson-házban
szolgált, Emily 100–300 verset írt évente. De Margaret távozása után Emilynek újra
részt kellett vállalnia a háztartási munkákból, ami – különösen anyja agyvérzése után
– sok idejét és főként érzelmi energiáját kötötte le. Ezekben az években drasztikusan
csökkent verseinek száma, inkább csak leveleket írt; 1883-ban például csak 34 vers
és 84 levél, 1884-ben 42 vers és 80 levél született (Wagner-Martin, 165).
Életrajzírói több ifjúkori udvarló után három nagy szerelmet említenek: Charles
Wadsworth tiszteletest, Samuel Bowles újságírót és Otis P. Lord salemi bírót. Nem
tudni, beteljesült-e bármelyik, de a Dickinson-kritika − a költő szellemében − már rég
nem tulajdonít jelentőséget ennek a kérdésnek: „A beteljesülés a bolondok kapkodása,
de a várakozás az Istenek elixíre”,24 írja (922. levél; Károlyi Amy ford.; Válogatott
írásai, 131). Mindenesetre mindhárom romantikus vonzalomból sikerült megerősödve
kikerülnie, miután a szerelem mély, életre szóló barátsággá lényegült.

„the Infinite Power of Home”
„Home is a holy thing”
23
„Home is the definition of God”
24
„Consummation is the hurry of fools (exhilaration of fools), but Expectation the Elixir of the
Gods.”
21

22
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Wadsworth országos hírű prédikátor volt, akinek szónoki képességeiről Mark
Twain is nagy lelkesedéssel írt. Emily először Washingtonban találkozott vele, amikor a család 1855-ben meglátogatta az ott tartózkodó massachusettsi képviselő apát.
A Philadelphiában működő tiszteletes ezután gyakori vendég lett a Dickinson-házban,
és Wadsworth 1882-ben bekövetkezett haláláig tartó sűrű levélváltásuk fennmaradt
töredékei is mély érzelmekről árulkodnak. Úgy tűnik, egyenlő szellemi társra leltek
egymásban: a versekben, illetve a prédikációkban megjelenő gondolatok két, egymásra kölcsönösen ható intellektus termékei. Párhuzamok mutathatók ki Wadsworth
prédikációi és Dickinson számos verse – így a J1479/Fr1510., J356/Fr612., J431/Fr389.,
J201/Fr227., J550/Fr666., J241/Fr339., J1543/Fr1573. számúak – között.
A J1732/Fr1773. számú verset Wadsworth halála ihlette.
Kétszer lett vége, mielőtt
Véget ért, ez van hátra,
A Halhatatlanság veti
Életem harmadjára
Akkora reménytelenségbe
Éppen, mint a két másik.
Hogy válni kell, ennyi a menny,
Ez vár elkárhozásig.25
(Tótfalusi István ford.)
Ebben a komor hangulatú költeményben nemcsak a szeretett lény elvesztését gyászolja,
de szembesül a halhatatlansággal is, amelyet ﬁkcióként értelmez. Attól tart, hogy a
végnapi megvilágosodást nem követi újraegyesülés. Vagyis a teljes reménytelenséggel
szembenéző költő számára véglegessé válik a veszteség, a jövő pokla.
A második szeretett férﬁ Samuel Bowles volt, a Springfield Republican főszerkesztője, aki a nagyvilágiság köntösében hozta el barátságát – és minden bizonnyal
szerelmét – a költőnek. Annyi bizonyosan tudható, hogy Emily éveken át mélyen szerette a férﬁt, amit fennmaradt harmincöt levele és több mint ötven Bowlesnak küldött
verse igazol (köztük a J185/Fr202., J201/Fr227., J225/Fr197., J226/Fr275., J480/Fr459.,
J688/Fr193., J690/Fr195., J691/Fr272., J792/Fr187., J1033/Fr988. számúak). Ezekben a
költeményekben gyakran jelenik meg a romantikus kötődés és az alkotó élet közötti
választás kényszere, valamint a házasság, a „fehér választás”, a „királynő helyének”
metaforája, amely Dickinsonnál egyaránt jelenti a földi és az égi beteljesülést (J195/
Fr230., J461/Fr185., J528/Fr411., J1072/Fr194.).
Leveleiben Dickinson mindent feltárt Bowlesnak, ami a lelkében végbement, s a
versekben is kíméletlen őszinteséggel írt a benne dúló nagy viharokról (J502/Fr377.),
gyötrelmekről és szorongásokról (J193/Fr215., J376/Fr581.), a szörnyű belső történésekről (J281/Fr341., J937/Fr867.) és a reménytelenségről (J663/Fr274., J1398/Fr1432.).
25
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Amikor Bowles 1878-ban meghalt, az egyébként barátnőként szeretett özveggyel
együtt maga is özvegyként gyászolt. Sőt, a Bowles-gyermekek mellett működő házitanítónak, Maria Whitneynek (aki minden bizonnyal a férﬁ szeretője volt) is kifejezte
részvétét: „Gyakran gondolok rád a sötétség óta, − igaz, a másik éjszakájában nem
segédkezhetünk” 26 (537. levél).
Bowles helyét ezután a tekintélyes bíró, Otis P. Lord foglalta el Dickinson szívében,
aki mindvégig a legbensőbb barátok egyike is volt. Számos rajongó hangvételű levél
és érzésektől áradó vers született Otishoz vagy róla (750. és 780. levél; J745/Fr782.,
J1449/Fr1473., J1459/Fr1487., J1599/Fr1641., J1601/Fr1675., J1623/Fr1642., J1629/Fr1635.,
J1638/Fr1673., J1770/Fr1181., J1771/Fr1557., J1773/Fr1622.). Végül a férﬁ halála ihlette
a költő egyik legszebb gyászversét (J1632/Fr1653.).
Hát adj vissza a Halálnak engem –
Amelytől félni sosem féltem
Csak amiért elvett volna tőlem –
És most hogy elvett mégis Téged,
Saját Síromban éldegélek
Felmérve hosszát és a szélét –
Csak a Pokol tudja a méretét –
Pedig ez volt a Mennybéliség – 27
(Szőcs Géza ford.)
Mint annyi más versben, a költő itt is térben helyezi el azt, ami elképzelhetetlen: itt
éppen a saját sírjában való létet, amely ﬁzikai kiterjedést és egyúttal „méretet” ad a
halálnak és a fájdalomnak.
A „Mesternek” címzett három levél (187., 233., 248.) − amelyek csak piszkozatban
maradtak fönn a hagyatékban − képezi talán a Dickinson-rejtély legtöbbet faggatott
részét. Feltehetően az 1860-as évek legelején születtek, de sem keletkezésük pontos
dátuma, sem sorrendjük nem ismeretes, és az sem bizonyított, hogy Dickinson valóban
elküldte őket. A címzett személye végképp bizonytalan, s az irodalomtörténész életrajzírók is megosztottak ebben a kérdésben: egyesek szerint Wadsworth, mások szerint
inkább Bowles áll a „Mester” titulus mögött (lásd erről Sewall, 520 skk. és Martin,
100). Martin elképzelhetőnek tartja, hogy nem kell valóságos címzettet keresnünk,
mert Dickinson Charlotte Brontëtól vette át e ﬁktív levél műfaját, mégpedig az angol
írónőnek egy brüsszeli iskolaigazgatóhoz címzett leveleitől ihletve (101) – vagyis a
Master a Headmaster rövid formája csupán. A levelek mindenesetre remekművek:
őszinte, személyes hangvétel, tökélyre vitt metaforikus stílus és könyörtelen írói fegyelem jellemzi őket. Így ír a második (illetve a Dickinson-ﬁlológiában másodiknak
tekintett, és ott 1861-re datált), 187. levélben:
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„I have thought of you often since the darkness, – though we cannot assist another’s night.”
Lásd Függelék 186. oldal.
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Mester,
Ha látna golyó-eltalálta madarat, s az azt mondaná, hogy nincs meglőve, tán
meghatódna udvariasságán, de bizonyára kételkedne szavaiban. Egy cseppel több
a sebből, mi befesti az ön virágának mellét − akkor hinne? Tamás hite az anatómiában erősebb volt, mint a hite a hitben. […] Hallottam egy Megváltásnak nevezett
dologról, ami férﬁt és asszonyt megnyugosztal. Emlékszik, kérdeztem róla? − ön
valami mást adott nekem. Elfelejtettem a megváltást […] ha Isten akarata lett volna,
hogy ott vehetek lélegzetet, ahol ön lélegzik − s ha kívánnám oly erővel, mit nem
tudok elnyomni, hogy enyém legyen a királynő helye − a Plantagenetek szerelme
egyedüli apológiám. − Közelebb lenni, mint a templomi szentélyek, közelebb,
mint egy új kabát − mit a szabó csinált − meg van tiltva nekem. […] Mondja, és
én várok önre − mondja, hogy nem idegennel kell mennem − abba, a nekem próbálatlan karámba − hosszú ideig vártam − Mester − de tovább is várhatok − várok,
míg mogyoró hajam tarkás − és ön bottal jár − akkor az órámra nézhetek − s ha
a nap már eléggé bealkonyult − megpróbálhatjuk az eget −28 (Károlyi Amy ford.;
Válogatott írásai, 130).
Több kritikus szerint a Mester-levelek átmenetet tükröznek a puritanizmus és a romantika között: Dickinson − jó puritán módjára − aláveti ugyan magát egy magasabb
hatalomnak, a szenvedését erkölcsi erőpróbaként és hűsége bizonyítékaként állítva be,
de a címzett immár nem Isten, hanem a zsarnok, akaratos és egyúttal névtelen byroni
hős (Martin, 103; Gilbert–Gubar, 596). A Mester-levelek születésének föltételezett
idején (tehát az 1860-as évek elején) írt költeményekben hasonló lelki folyamatok
fedezhetők föl: a szenvedés által felmagasztosuló „Kálvária császárasszonya” (J1072/
Fr194.) abból nyeri erejét és hatalmát, hogy uralkodni képes szenvedésén, azaz a szeretett férﬁ iránti vonzalmát művészi alkotóerővé alakítja. Adrienne Rich és Joanna
Feit Diehl fölveti, hogy a „Mester” esetleg nem is más, mint Dickinson aktív, alkotó
énje, saját belső művészi ereje, melyre egyébként számos alkalommal hímnemben utal
verseiben és leveleiben egyaránt, így például a később részletesen tárgyalt J754/Fr764.
számúban (Rich, Vesuvius at Home, 53; Diehl, Dickinson, 10 skk.). Ennek megfelelően elképzelhető, hogy amikor a J1072/Fr194. számú versben a házasság „rangjáról”,
illetve „titulusáról” beszél, akkor is saját, hímnemben metaforizált kreativitására
utal, s ez az a kérő, akihez a beszélő végül odaadó asszonyként hozzáköti az életét.
1858 körül Dickinson csoportosítani kezdte verseit. Tizennyolc-húsz darab került
egy-egy „fasciculusba” (fascicle), ahogyan Mabel Todd nevezte őket később (xxiii),
amelyet a költő gondosan szalaggal kötött át. Dickinson halálakor húga, Lavinia öszszesen negyven ilyen fasciculusra talált. A versek nagyrésze különböző alkalmakra
született, s családtagok vagy barátok kapták meg őket levelek mellé. De minden
versről másolatot is készített, s mindvégig példás rendben tartotta alkotásait. 1862
áprilisában, a rejtélyes nagy trauma évében pedig különös lépésre szánta magát: levelet
írt a kor neves literátorának, Thomas Wentworth Higginsonnak, akit az írópalánták
pártfogójaként és segítőjeként tartottak számon.
28
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Mr. Higginson,
Túlságosan el van foglalva, hogy megmondja verseimről, elevenek-e? A tudat olyan
közel van önmagához − nem láthat tisztán − és senkim sincs, kit megkérdezhetnénk
− Gondolja, hogy lélegeznek? S lenne ideje, hogy ezt megmondja nekem? − eleven
hálát éreznék − Ha hibát követek el − mit ön meg akar mondani − őszintébb lenne
tiszteletem ön iránt. Hogy félre akarna vezetni engem − szükségtelen kérdezni −
mivel a becsület önmaga záloga.29 (Károlyi Amy ford.; Válogatott írásai, 132–133)
Higginson nem tudott mit kezdeni sem a levéllel, sem a csatolt versekkel (J86/Fr98.,
J216/Fr124., J318/Fr204., J319/Fr304., J320/Fr282., J321/Fr334., J322/Fr325.). Megkérte
tehát Dickinsont, küldjön további verseket, s mondjon többet magáról. A válasz még
enigmatikusabb.
Mr. Higginson,
[…] Köszönet a műtétért − nem volt olyan fájdalmas, mint ahogyan feltételeztem.
Más verseket küldök − ahogy kéri − ámbár nemigen különbözhetnek. […] Kérdezi
könyveimet: − Költők közül Keats és Browning és a felesége − prózából: Ruskin,
Sir Thomas Browne és a Revelációk. […] Kislánykoromban volt egy barátom, ki
megtanított az örökkévalóságra, de túl közel merészkedett ő maga − és sohasem
tért vissza. Nemsokára meghalt tanítóm − és évekig a lexikon volt egyedüli társam.
− Aztán még egy társat találtam − de nem volt megelégedve, hogy én vagyok a
tanítványa − és elhagyta a vidéket.
Kérdezi a társaságom, dombok − Uram és naplemente − és egy kutya − nagy,
mint magam, kit apám vett nekem − Ők jobbak, mint az emberi lények, mert tudnak,
de nem mondanak − és a nesz a tóban délben felülmúlja a zongorám − Bátyám és
Húgom van. − Anyám nem törődik a gondolattal − és Apám túl elfoglalt ügyvédi
aktáival − hogy észrevegye, mit csinálunk. − Sok könyvet vesz nekem, de kér, hogy
ne olvassam őket − mert fél, hogy megzötyögtetik az agyat. Vallásosak, kivéve
engem, és minden reggel megszólítanak egy Napfogyatkozást, kit „Atyjuknak”
neveznek. De félek, történetem fárasztja. Tanulni szeretnék − meg tudná mondani,
hogyan növekedjek […]?30 (Károlyi Amy ford.; Válogatott írásai, 133–134)
A levél Dickinson játékos pózainak egyike: a nők számára kötelező − szerény, alázatos,
ön-lekicsinylő − viselkedés tökéletes példája, szinte paródiája. Szándékosan ködösít,
elhallgat (így olvasmányait, remélve talán, hogy Higginson felismeri az utalásokat −
például Shakespeare-re), keveset mond saját magáról, s azt is elliptikus beszédmódban.
Nem akarja megkönnyíteni olvasója dolgát − bízik jó szemében és fülében. De hiába,
Higginson az egészet nem igazán érti, és egyre csak magára a költőre kíváncsi: látni
szeretné, legalább fényképen. „Hisz nekem − anélkül is? Portrém nincs, de kicsiny
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vagyok, akár az Ökörszem, hajam merész, akár a Gesztenye Bogáncsa − és szemem,
akár a Sherry a pohárban, mit a Vendég meghagy − Ez is megtenné?” 31 (268. levél).
Kár, hogy Dickinson nem talált jobb „Preceptort” . Progresszív politikai nézetei
mellett32 ugyanis Higginson konzervatív irodalmi ízlésű és nem túl perceptív kritikus volt, aki nem látta meg a költő zsenialitását. S ami még nagyobb baj: nem volt
tudatában saját korlátainak, különben megmutatta volna az írásokat Emersonnak
vagy más, nála talán jobb szemű kortársának. Leveleiből tudjuk, hogy amikor 1870
augusztusában végül meglátogathatta a rejtőzködő levélírót, kisszerűen gúnyolódott
Dickinsonon, Amherst különc és talányos vénkisasszonyának állítva be. Mindvégig a
hagyományosabb verselés irányába próbálta terelni írásművészetét, és a költő magabiztos eltökéltségét értetlenségnek és gyengeségnek vélte. Bár Dickinson élete végéig
levelezett vele, Higginson csak akkor látta meg költészetének valódi értékét, amikor
az 1890-ben megjelent kötet óriási hullámokat vert az irodalmi világban. Ezután pedig
minden módon igyekezett az amhersti költő egykori mentoraként beállítani önmagát.
Míg élt, Dickinson nagyságát csak három személy ismerte fel: Susan Gilbert Dickinson, Mabel Loomis Todd és Helen Hunt Jackson. Sue a legközelebbi barátnő és a
legtöbb vers címzettje volt, aki hosszú nekrológjában már rögtön a költő halála után
megírta az első komoly és értő kritikát. Mabel Todd, az 1890-es kötet egyik szerkesztője csak távolról rajongott érte; nem ismerték egymást annak ellenére, hogy Mabel
Austin szeretője volt. Jackson viszont szintén gyermekkori barátnő volt, aki maga is
írt, és hét könyv, valamint több száz prózai írás szerzőjeként a nagyság felismerésének
adományával is rendelkezett. Éveken át biztatta Dickinsont, hogy jelentesse meg verseit, s a nyomtatásban napvilágot látott néhány darab Hunt erőfeszítéseit dicséri. Csak
korai halála akadályozta meg abban, hogy ő legyen a Dickinson-hagyaték kurátora.
A világtól való távolságtartás Dickinson számára azt is jelentette, hogy nem
tartott kapcsolatot kora irodalmi szereplőivel. A körülötte levő barátok és barátnők
mind műveltek voltak ugyan, de az irodalom kérdései nemigen foglalkoztatták őket.
Így nem maradt számára más, mint az olvasás. Többször is ír arról, mit jelentenek
számára a könyvek (J371/Fr569., J1587/Fr1593., J1687/Fr1687.). Szenved, amikor
szemproblémái miatt az orvos eltiltja az olvasástól, s amikor újra könyvet vehet a
kezébe, csak úgy „habzsolja a zamatos passzusokat” 33 (id. Wolff, Emily Dickinson,
165). Azonos szellemi érdeklődésű társak hiányában a könyvekkel beszélgetett:
„rokonait a polcon” 34 tisztelte bennük (J604/Fr512.), s Platónnal és Szophoklésszel
éppúgy folytatott párbeszédet (J371/Fr569.), mint Pál apostollal (J1492/Fr1537.), Edward
31
„Could you believe me – without? I had no portrait, now, but am small, like the Wren, and my
Hair is bold, like the Chestnut Bur – and my eyes, like the Sherry in the Glass, that the Guest leaves
– Would this do just as well?”
32
Higginson egyik tagja volt annak a „Titkos 6” nevű társaságnak, amely támogatta John Brownnak a Harper’s Ferry-nél véghezvitt támadását, majd a polgárháború hős ezredeseként számos csatába
vezette 900 felszabadított rabszolgából álló lovas alakulatát (Wagner-Martin, 61).
33
„devoured the luscious passages”
34
„Kinsmen of the Shelf”
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Hitchcockkal, az Amherst College tudós rektorával (J954/Fr1070.), Charles MacKay
skót költővel (J288/Fr260.) vagy Higginsonnal (J1126/Fr1151., J1393/Fr1428., J1360/
Fr1391.). Könyvtára majd minden darabjában látni ﬁnom aláhúzásait, bejegyzéseit;
ezek bizonysága szerint legtöbbet a Bibliát forgatta, azután következett Shakespeare,
Keats, Kempis Tamás, Longfellow, Marvell, Thoreau, Emerson, Bryant, Tennyson,
Matthew Arnold, Charlotte Brontë, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Robert
Browning, Thomas Carlyle, Thomas De Quincey és Theodore Parker. A Jane Eyre, az
Aurora Leigh és A vízimalom (Mill on the Floss) szerzői – Charlotte Brontë, Elizabeth
Barrett Browning és George Eliot – esetében örömmel látta a női irodalmi ambíciók
beteljesülését, ugyanakkor a Krisztus követéséből megtanulta „megvetni a világot” .
Jó Kempis-tanítványként megvalósította a legbelsőbb, legszemélyesebb szférákba
való visszahúzódást, elszegődve Krisztus Menyasszonyának is (J817/Fr818.). Robert
Browningtól elleste az irodalmi maszk mögé rejtőzés izgalmas fortélyát: drámai
monológjaiban ő is szívesen bújik „kitalált személyek” bőrébe (J234/Fr249.). Igazat
kell adnunk Howe-nak, aki Dickinson tehetségét szintetikusnak nevezi: ő valóban
„mindenevő gyűjtögetőként” asszimilálta, építette magába vizsgálódásaiból azt, amit
használhatónak tartott (My Emily Dickinson, 21 skk.).
A Dickinson-kritika sokáig úgy vélekedett, hogy költészetéből hiányzik mindenféle történelmi vagy politikai utalás. Mai vélemények szerint azonban a 19. század
eseményei sorra megjelennek verseiben – igaz, inkább áttételesen (lásd erről Miller,
Reading in Time, 147–175). Elsősorban a nagy trauma-versek – köztük a „Nagy kín
után csak üres héj marad” (J341/Fr372.) és „Agyamban van temetés” (J280/Fr340.)
kezdetűek – szolgálnak példaként erre az áttételes tárgyalásra: ezek a polgárháború
évei alatt születtek, és minden bizonnyal a háború óriási veszteségei ihlették őket.
Polgárháborús vers a „Nem haltam meg, mert álltam én” (J510/Fr355.) és a „Jó volna
tudni – hogyan szenvedett” (J622/Fr688.) is, amelyekben a háborús haláltudat leírását
adja, s a polgárháború kontextusában kell olvasni az otthon maradottak aggodalmát
és gyászát bemutató verseket is (J444/Fr524., J583/Fr419., J596/Fr518., J639/Fr704.,
J715/Fr491., J944/Fr891.). A háború amhersti veszteségeit alkalmi gyászversekben
örökítette meg, amelyekben nemcsak a behívott ﬁatalemberek haláláról, de a várva
várt béke eljöttéről is ír (J962/Fr822., J739/Fr737.). Valószínűleg Lincoln halálának
évfordulója ihlette a J1130/Fr1156. számú költeményt, de leveleiben egyéb politikai
kérdéseket is érint, így például a Whig és a Demokrata Párt viszályát. Új-Anglia
uralkodó szellemi áramlatai − így a transzcendentalizmus és a puritanizmus – hasonló áttételes formában jelennek meg a világtól mindeközben valóban elvonultan
élő művész írásaiban.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Dickinson mennyire vonzódott a
képzőművészethez: jól ismerte az amerikai természetfestők, valamint a preraffaeliták
munkásságát. Farr három festőt emel ki, akit Dickinson a legtöbbet tanulmányozott:
John Ruskint, akinek természetesszéit is olvasta, valamint Frederic Edwin Church
és Thomas Cole amerikai művészeket, a Hudson-festőiskola tagjait, akiktől a fény
tiszteletét (például a J1556/Fr1586. számú versben) és az egyik állapotból a másikba
31

Bollobás.indd 31

2015.05.13. 15:14:25

történő átlépés – vagyis a transitus-pillanatok – megragadását tanulta el (lásd erről
Farr, Dickinson and the Visual Arts, 74 skk.).
Már egészen ﬁatalon, az 1850-es évektől kialakult betegség- és haláltudata. A kor
leggyakoribb betegsége, a tüdőbaj tizedelte rokonait és barátait, elragadva szeretett
házitanítóját, kedvenc nagynénjét, unokatestvéreit és barátnőit. Emily is gyakran
betegeskedett: köhögési és lázrohamai miatt az orvosok tüdőbajra gyanakodtak,
rejtélyes fejfájásai és gyakori ájulásai alapján pedig epilepsziára. Wagner-Martin
rámutat, hogy Dickinson felmenői közt mindkét ágon találni epilepsziától sújtott
elődöket, sőt kedvenc unokaöccse, Gilbert is e betegségben szenvedett (és még Emily
életében meg is halt).
Ebben a nehéz időszakban, amikor Emily oly sokat betegeskedett és szerettei közül
többet is elveszített, egy kutya változtatta meg az életét: 1849-ben ugyanis apja egy
újfundlandival lepte meg, Carlóval, aki a következő tizenhat esztendőben valóságos
lelki társa lett, és akiről több írásában is megemlékezett.35 Ez a majd’ 60 kilós kutya –
amelyet 34. levelében a „legnemesebb művészi alkotásnak” 36 nevezett – családtagként
élt a házban, és Dickinson soha nem feledkezett meg róla, amikor családtagjairól írt
vagy nevükben leveleket küldött (lásd erről Maureen Adams könyvét). A kor szokásaival ellentétesen a kutya bent lakott a házban: éjjel Emily ágya mellett aludt, nappal
sem tágítva az olvasó-író gazdasszonya mellől. Együtt járták a várost körülvevő
Pelham-hegyeket. Dickinson sok száz mérföldet gyalogolt vele, és 400 virágfajtát
gyűjtött össze és préselt herbáriumába az évek során. De Carlo elsődleges szerepe
talán az volt, hogy a költő hallgatósága legyen. Dickinson ugyanis először neki olvasta
föl verseit, még mielőtt letisztázta vagy továbbküldte volna azokat a címzetteknek.
Carlóval mindent megbeszélt, megosztotta vele gondolatait a legnehezebb ﬁlozóﬁai
kérdésekről is, hiszen a kutya „a legjobb logikus” 37 (J500/Fr370.). Mint 358. számú
levelében írja, „Mindezekről a dolgokról szoktam beszélgetni Carlóval – ekkor az
ő szemében értelem gyúl, és bozontos lábával lassít léptein.” 38 Először 1863-ban ír
a kutyák rövidebb élete fölött érzett fájdalmáról (J1067/Fr606.), majd amikor Carlo
tizenhat évesen meghal, megindító versben gyászolja meg (J1068/Fr895.). „Vágyódom
Carlo után – a természet, nékem úgy tűnik, barát nélkül játszadozik” 39, írja ekkor
Higginsonnak (319. levél). Csak egyetlen reménye marad: hogy halála után az első lény,
aki a mennyben fogadja, „drága, hűséges, öreg barátja, Carlo” 40 lesz (id. Adams, 187).

35
Számos írása születik Carlóról vagy vele kapcsolatban; ezek között említendő a J186/Fr237.,
J500/Fr370., J589/Fr617., J822/Fr817., J1185/Fr1236., J520/Fr656. és J1068/Fr895. számú vers és a 34.,
262., 265., 268., 271., 319., 358., 423. számú levél.
36
„The Dog is the noblest work of Art”
37
„the best Logician”
38
„I talk of all these things with Carlo, and his eyes grow meaning, and his shaggy feet keep a
slower pace”
39
„I wish for Carlo […] Nature, seems it to myself, plays without a friend”
40
„this dear, faithful, old friend Carlo”
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1861 és 1865 között súlyos szembántalmak gyötörték. Már gyermekkorában megjelent nála is az anyai ágon öröklődő exotrópia, vagyis kifelé divergáló kancsalság, ami
miatt két alkalommal (1864-ben és 1865-ben) is hosszú hónapokat töltött Bostonban,
ahol a legnagyobb szaktekintélynek számító bostoni szemorvos, dr. Henry Williams
kezelte (Guthrie, 11). Ezekben a hónapokban nemcsak a fájdalmas kezelések miatt
szenvedett, de azért is, mert otthonától távol kellett élnie, lényegében eltiltva az
olvasástól és az írástól. Majd újabb hónapokon át lábadozott otthon, nappal állandó
kötéssel a szemén, amelyet csak az éjszaka sötétjében vehetett le. „Jó Reggelt – Éjfél” 41 (J425/Fr382.), írja, felkészülve a különös, fordított napirendre, amikor is a nap
hajnalban megy le (J415/Fr427.): kedvenc házi foglalatosságait, így a kertészkedést
is éjszaka kellett végeznie (Wagner-Martin, 67). A családi betegség (anyja és mindkét testvére is szenvedett a kórtól) súlyosbodásától tartva kezdett neki már ﬁatalon
kéziratai rendezésének, folyamatosan letisztázta verseit és fasciculusokba csoportosította őket. A nap erős fényétől lényegében egész további életében el volt tiltva, és
minden bizonnyal ezzel magyarázható a déli nap utáni vágya, a „dél” metaforájának
gyakorisága, a vakság toposzának állandó fölbukkanása, valamint a látás helyébe
lépő képzelet és hit megerősödése (lásd erről Guthrie, 11–14). És minden bizonnyal
részben ez volt az oka annak is, hogy egyre visszavonultabb életet élt.
1862-re érett meg benne véglegesen az elhatározás, hogy életét a költészetnek
szenteli. Mint egyik ekkor írt versében (J527/Fr404.) olvasható:
Letenni ezt a Világot, mint a Zsákot –
És szépen elsétálni, messzire,
Energia kell hozzá – lehet, hogy Végvonaglás –
Ez egy Skarlátszín út előtted42
(Szőcs Géza ford.)
Ekkorra már mindenféle költői álarcot kipróbált − a szégyenlős iskolás lányét, az
epekedő szerelmesét, a hű barátét, a többszólamú és többszemélyes Én hordozójáét, az érett költőét. Elsajátította a misztikus és az orpheuszi hangot, a himnuszok
és rapszódiák eksztatikus stílusát, valamint a külső és belső jelenségek anatómiai
pontosságú megﬁgyelőjének a beszédmódját. A próza helyett tudatosan választotta
a költészetet (J613/Fr445.), hiszen a költészet az, ami a dolgokat oldalról, rézsút vagy
„srégen” megvilágítva (J1129/Fr1263.) bámulatos jelentést képes leszűrni a banális
értelmekből (J448/Fr446.). Dickinson a „szív emlékezője”,43 akit költészete segített
az élmények megértésében: versei adnak formát a tapasztalásnak (Martin, An American Triptich, 117). Írásművészetét hol Isten szolgálatába állítja (J1247/Fr1353.), hol
pedig az isteni alkotással egyenértékűnek tekinti (J569/Fr533.). Közben persze jól

41
42
43

„Good Morning – Midnight –”
Lásd Függelék 188. oldal.
„heart’s remembrancer”
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tudja, hogy életformája, viselkedése a legtöbb ember szemében inkább az őrültekkel
rokonítja (J435/Fr620.).
Ugyanakkor súlyos döntéseket hozó autonóm nőként jelenik meg a nagy választás,
azaz a „cölibátus” és a visszavonultság témájához fűződő verseiben; „Mattie, ez itt
a szabadság”,44 mondta szobájáról unokahúgának (id. Rich, Vesuvius at Home, 49).
Költeményeiben metaforikus értelmet nyer ez a szoba, amelyet Istennel, az univerzummal, saját költészetével, a halállal, az érzelmek locusával, illetve a virágokat
védő cseréppel azonosít (J403/Fr532., J470/Fr605., J632/Fr598., J670/Fr407.). Több
kutató a papok és remeték cölibátusát, illetve a buddhista szerzetesek ashramba
vonulását ismeri fel Dickinson választott magányában, szándékosan egyszerűvé
tett − és megtisztított − életmódjában: a világból való kivonulás mindegyik esetben
valami magasabb célt és hatalmat − Istent vagy a művészetet – szolgálja (lásd Gilbert–
Gubar, 581 skk.; Rich, Vesuvius at Home, 49; Martin, An American Triptich, 154
skk.). Ekként az 1862-től szinte szerzetesi ruhaként hordott fehér öltözék akár a cölibátust választó költő elszentelődésének külső jegyeként fogható föl. Úgy érezte, csak
a külső, publikus Én visszaszorításával képes a világra való nyitottságát fenntartani
(J812/Fr962.). Így lett a magány, a befelé fordulás, a világtól való visszavonulás nagy
költője. A lírai Én (hiszen Dickinson sem egyszerűen önmagáról írta verseit) magánya
ugyanakkor sohasem jelent társtalanságot, inkább fenséges vendéglátást (J298/Fr303.):
megosztja életét királynői énje társaival, a barátokkal és a barátnőkkel éppúgy, mint
belső világának szereplőivel. Igaz, nagyon meg is válogatja társaságát, amint erről
„A lélek társat választ” (J303/Fr409.) kezdetű versében ír.
Negyvennégy éves volt, amikor 1874-ben apja meghalt. Amherst egyik legprominensebb polgárát az egész város gyászolta, még a boltok is bezártak a temetés
napján. Ezután Emily szinte folyamatosan gyászolt. Elveszítette anyját (aki 1875-ben
bekövetkezett agyvérzése után még hat évet élt, mindvégig lányai ápolására szorulva),
Bowlest, Lordot, Wadswortht és legkedvesebb unokaöccsét, a mindössze nyolcéves
Gilbertet. A vallás vigaszát nem tudta elfogadni, így minden haláleset − de különösen
a kisgyermekeké − inkább kérdéseket fogalmazott meg benne. Úgy érezte, az ő dolga
az, hogy segítsen a gyászolónak kikerülni a fájdalom labirintusából. „A Sötétség első
szelete a legsűrűbb, Drága − Azután a Fény felremeg”,45 írja sógornőjének (874. levél).
A hetvenes években szinte folyamatosan betegeskedett. Felerősödtek a kínzó fejfájások, a versekből ismert tűzkoronák, és szemproblémái sem enyhültek. Mindennek
ellenére életöröme nem fogyatkozott meg, miközben a halált is érdeklődéssel, szinte
lelkesedéssel várta. Egyik legutolsó levelében − amelyben Mrs. Edward Tuckermannek fejezte ki részvétét férje halála felett − utoljára írt az „élés” eksztázisáról, amely
átnyúlik a halálba. „Most az eksztázis Istené, aki ﬁait fogadja. Mily eksztatikus! Mily

44
45

„Mattie: here’s freedom”
„The ﬁrst section of Darkness is the densest, Dear – After that Light trembles in”
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végtelen! Szól az elragadtatott hang, még nem is hang, csak látomás: »Nem bocsátlak
el, míg meg nem áldalak«” 46 (1035. levél).
1886-ban, ötvenhat éves korában halt meg, valószínűleg veseelégtelenség következtében. Utolsó levelét két unokahúgának, Louise és Frances Norcrossnak címezte:
„Kis Kuzinok, Visszahívtak − Emily” 47 (1046. levél).
Temetésén az egyszerű presbiteriánus szertartás után Higginson olvasta föl Emily
Brontë Nem gyáva lélek az enyém (No Coward Soul Is Mine) című versét. Dickinson
végakarata szerint nem a városi úton, hanem a vadvirágos májusi mezőkön át vitték
ki ibolyával és fenyőlevéllel borított koporsóját – amerikai szokás szerint a jó barátok,
a vállukon – a temetőbe.

„The enthusiasm of God at the reception of His sons! How ecstatic! How inﬁnite! Says the blissful voice, not yet a voice, not yet a voice, but a vision, »I will not let thee go, except I bless thee«.”
47
„Little Cousins, Called back – Emily”
46
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NYELVI-FORMAI ÚJÍTÁSAI 48

Dickinson elsődleges újítási terepe a nyelv: a nyelv törvényeit hol kiaknázva, hol
felülírva, mindig újragondolva sajátos szintaxist és szemantikát alakított ki. Ezeken
az új nyelvszerkezeti megoldásokon túl versszerkezeti újításokat is bevezetett, elsősorban a metrum és a sortördelés szintjén. Dickinson különös, senki mással össze
nem téveszthető költői hangja alapvetően ennek a több szinten folytatott nyelvi-formai
innovációnak köszönhető, amelyhez mindvégig következetesen ragaszkodott.
Nyelvtudatossága korán kialakult. A nyelv rendszere iránt érdeklődő Emily kézikönyvként használta az 1841-es Webster-szótárt, amely a szavak etimológiáját is
megadta. Minden bizonnyal erre az alapos nyelvészeti munkára gondolt, amikor
Higginsonnak küldött második levelében így írt: „évekig a lexikon volt egyedüli
társam” 49 (261. levél; Károlyi Amy ford.; Válogatott írásai, 133). J728/Fr754. számú
versében pedig arról a nagy éhínségről ír, amelyet csak a szótár csillapíthat.50
Nyelvi újításai az akkoriban érvényes kulturális hagyományok tükrében értelmezendők, hiszen Dickinson azokkal párbeszédet folytatva alakította ki egyéni hangját.
Naponta forgatta az angol protestáns Bibliát, az 1611-es úgynevezett King James
Bible-t, amely a „tiszta”, mindenki számára közérthető puritán stílus legismertebb
megjelenítője. Ezt tanulta az angol és amerikai protestáns szónoklat-gyűjteményekből
is, és ezt hallotta minden vasárnap a templomban. De ezt hallhatta otthon is, hiszen
ügyvéd apja (aki mellesleg politikai szónoklatairól is híres volt) és szintén ügyvéd
bátyja a szó igazi mesterei voltak. A puritán szónoklat alapvetően mindig racionális
és rövid, akár Dickinson versei. Elmondhatjuk, hogy a puritán diszkurzuson nevelkedő Dickinson a tiszta stílus lecsupaszító technikáit fölismerve fejlesztette tovább
e puritán racionalizálás – egyszerűsítés, kihagyás, sűrítés – újító gesztusait.
A család könyvtárában fellelhető egyéb olvasmányok szintén a puritán stílus racionalizáló, letisztító-lecsupaszító impulzusát erősíthették benne. Tudjuk, hogy nagy
ﬁgyelemmel forgatott jogi és teológiai szakkönyveket, és rendszeresen olvasott napilapokat és folyóiratokat is, amelyekből nemcsak a kor nagy társadalmi problémáiról
tájékozódhatott, de megismerhette az igényes értekező próza stílusát is. A Dickinsonházba három napilap járt (köztük a Springfield Republican), továbbá számos mérvadó
48
Ebben a nyelvi újításokat bemutató fejezetben a verseket általában eredeti formájukban tárgyalom,
mivel a magyarra történő fordításokban esetleg éppen a releváns rész vész el.
49
„for several years, My Lexicon – was my only companion”
50
„Easing my famine / At my lexicon”
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folyóirat: a The Atlantic Monthly, a Harper’s New Monthly Magazine, a Scribner’s
Monthly. Vagyis Dickinson komoly kulturális és nyelvi hagyományokon nevelkedett,
amelyek művészi kalandozásai kiinduló pontjául szolgáltak.
Bizonyos, hogy tudatosan törekedett új költői hang kialakítására. Nem pusztán
nyelvtudatosságról van itt szó – hiszen minden költőről nyelvtudatosságot feltételezünk –, hanem a nyelv felszabadításáról önnön szabályai alól. Számára a nyelv volt a
tapasztalat elsődleges közege. Ezért van az, hogy gyakran nem is a valóságból meríti
az élményt, hanem a nyelvből, amelybe – úgy látja – a valóság mintegy beletűnik. És
Dickinson úgy gondolta, hogy akkor képes a nyelvbe tűnt valóságot befogadni, ha
nemcsak a nyelv által ismertnek nyit, hanem annak is, amire azelőtt nem volt nyelv:
vagyis ha nem az ismert gondolati sémákba és nem a nyelv szabályai szerint konstruált
nyelvi sémákba illeszti a befogadandó világot. Ehhez pedig föl kellett szabadítani
a nyelvet önnön szabályai alól. Ezt a felszabadító gesztust nevezi Porter „a nyelvre
irányuló autogeneratív koncentrációnak” 51 (Modern Idiom, 114), Dickinsont pedig a
nyelvben gyökerező szabadság költőjének, akinél a nyelv nem rendezi az élményt és
a tapasztalatot, hanem éppen azt segíti elő, hogy a költő az élmény és a tapasztalás
folyamataiban azok átrendezése nélkül vehessen részt (Modern Idiom, 6).
És – tegyük hozzá – Dickinson számára az élmény és a tapasztalás folyamatai
alapvetően mind nyelviek. Költészetében a szavak közlekedési eszközök, nyelve az
élmény és a tapasztalás közlekedését szolgálják: vagyis – Miller találó megnevezésével
– afféle „közlekedési nyelvről” 52 van itt szó (Dickinson’s Structured Rhythms, 392).
A nyelvi élmény pedig a ﬁzikaival egyenrangú: a könyv „fregatt” (J1263/F1286.), a
szavak pedig erőt adó étkek (J1651/Fr1715.).
Egyéni hangját a nyelv különböző szintjein érvényes szabályok felrúgásával vagy
fellazításával éri el. Dickinson egyrészt eltér a megszokottól, vagyis az orosz formalista Viktor Sklovszkij ismert kifejezésével: „eltávolítást” 53 alkalmaz, idegenné téve
azt, ami ismerős a nyelvben – vagyis „defamiliarizálja” mindazt, ami „familiáris”, és
amit épp ismerős volta miatt a beszélő nem is érzékel a hétköznapi kommunikációban (id. Victor Erlich, 176–177). Mint az orosz formalisták és a prágai nyelvészkör
szerint általában a költészet, Dickinson is a defamiliarizáció különböző technikáival
deformálja a nyelv normáit, ami – Jan Mukařovský kifejezésével – nála is „a nyelven tett egyfajta erőszakként jelenik meg” (127). Mindeközben megvonja a nyelvtől
transzparenciáját, láthatóvá és érzékelhetővé téve magát a „közvetítő” médiumot.
Ezt a folyamatot nevezi Mukařovský „előtérbe helyezésnek”,54 amelynek révén nem
lehet nem ﬁgyelembe venni a nyelvet, hiszen immár nem a jelentést szolgáló eszköz,
hanem maga a jelentés.

51
52
53
54

„autogenerative concentration on language”
„vehicular language”
„остранение”
„aktualisace”
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Szintaxis és szókészlet
Dickinson olvasója legelőször talán a nyelvi kihagyásokat érzékeli: ezzel a leginkább
szemet szúró defamiliarizációs technikával eltér a 19. századi irodalmi nyelv grammatikus mondatokat előíró szabályaitól. Sajátos nyelvi megoldásokkal kialakított
szaggatott hangja több dolgot is elárul a szerzőről. Először is azt mutatja, milyen
aprólékos ﬁgyelemmel igyekszik elemezni a világot és a nyelvet. Rávilágít továbbá
azokra a folyamatokra, amelyek lejátszódnak elméjében, s amelyek során az olvasó
mintegy tanúja lesz a gondolat megszületésének és formálódásának – annak, amit
Mallarmé „költői aktusnak” 55 nevez. Dickinson megengedi, hogy olvasója ne csak
gondolkodása kimunkált végtermékét olvassa, hanem tanúja legyen a gondolat megszületésének is, vagyis hogy a gondolkodási folyamatba is beléphessen. (Ez a gesztus,
mint később rámutatok, a radikális modernistákkal és a posztmodernekkel rokonítja.)
De ez a szaggatottság a hétköznapi nyelvet, a beszélt nyelvet is idézi, amennyiben
a dickinsoni költői nyelv összes „furcsasága” – többek között a továbbiakban tárgyalt kihagyások, habozó megállások, töredezettség, túlzott parataxis és hipotaxis,
a grammatikai (elsősorban kategorizációs és kombinációs) szabályok megsértése,
a szemantikai üres hely – inkább csak az írott nyelvben furcsa, a beszélt nyelvben
viszont elfogadott.
A szaggatottságot Dickinson a kéziratokban is érzékelteti: különös apró vonalkákat
használ, amelyek mint villogó szemaforok jelzik elliptikus írásmódját. Ezek a nem
könnyen értelmezhető vonalkák – amelyeket kezdettől gondolatjelekként nyomtatott
a Dickinson-ﬁlológia – akasztják meg sorait, lelassítva, mintegy darabjaira szedve
a szintaktikai egységeket. Hol hiányzó mondatrészek helyett állnak, hol a szerkezetek töredezettségét hangsúlyozzák. Előbbi esetekben a vonalkák kapcsolják össze a
fragmentumokat, a mondatszilánkokat, utóbbi esetekben apróbb részekre bontják a
nagyobb egységeket. Nemcsak mondatzáró pozíciókban használja gondolatjelszerű
vonalkáit, ahol nyugalmi szünetjeleknek olvashatnánk őket, hanem – és ezek az
izgalmasabb esetek – mondaton belül is, mégpedig szócsoportok, köztük elsősorban
névszói csoportok elkülönítésére.
Másutt kihagyott, kitörölt mondatrészek helyett állnak, a kihagyást téve meg a
dickinsoni nyelvi sűrítés elsődleges eszközének, amelynek révén többértelmű lesz
a szöveg, vagyis a rövidebb nyelvi anyag több jelentést képes tárolni. Ellipszisektől
zsúfolttá tett szintaxisára jó példa a J745/Fr782. számú vers,56 amelyben az ötödik sortól
kezdődő második mondat alanya hiányzik, azt csak mintegy beleértjük a két mondatot
határoló gondolatjel, valamint a három párhuzamos mondat- és strófaszerkezet okán.
Miller kétfajta kihagyást különböztet meg: visszaállíthatót és visszaállíthatatlant
(Grammar, 28 skk.). Előbbi esetekben a parafrázisba általában bele tudjuk szőni a
kihagyott szavakat, amelyeket elsősorban az általa fölöslegesnek vélt ismétlések
55
56

„acte poétique”
Lásd Függelék 188. oldal.
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elkerülése érdekében törölt a költő. Erre a visszaállítható kihagyásra példa a J754/
Fr764. számú vers utolsó strófája, amely angolul így hangzik:
Though I than He – may longer live
He longer must – than I –
For I have but the power to kill,
Without – the power to die – 57
A törölt vagy beleértett részek visszaállítása után pedig a következőképp kell olvasnunk:
Though I may live longer than He [may live]
He must [live] longer than I [live]
For I have but the power to kill,
Without [having] the power to die –
Általában azonban jóval nehezebb az olvasó dolga: Dickinson elliptikus szerkezetei
nem egykönnyen egészíthetők ki, vagyis a törlések általában nem állíthatók vissza.
Miller ebben a tekintetben a posztmodernek előfutárjának nevezi Dickinsont, s rámutat,
hogy kihagyásai és elliptikus töredezettsége a teljes évszázaddal később alkotó Charles
Olson verseit idézik. Később majd Olsonnál esnek ki rövidebb, hosszabb mondatrészek,
s az ő Maximus verseiben (Maximus Poems) válnak általánossá az amhersti költő által
bevezetett visszaállíthatatlan kihagyások (Grammar, 89–90). Olson számos poétikai
írásából tudjuk, hogy nála ez a módszer a beszédnél gyorsabb gondolat regisztrálását,
a belső folyamatok papírra történő projekcióját szolgálta; ez az úgynevezett projektív
vers. Bár Dickinson nem írt poétikai esszéket, feltételezzük, hogy hasonló szándék
vezérelte, amikor elvetette a „kerek” vagy a „teljes” mondat normáját. Ő is sietett
az írással, hogy hűen regisztrálja gondolatait. A belső élményt a maga folyamatában
kívánta papírra vetni, mielőtt az utólagos intellektualizáció végérvényesen leállítaná
az élmény folyamatát és átlátható szerkezetté alakítaná. Ezért ragaszkodott ahhoz
is, hogy megmaradjanak a bizonytalanságok és a többértelműségek, amit különböző
eszközökkel ért el: kihagyással, szintaktikai kettőzéssel, a mondatgrammatika szabályainak ﬁgyelmen kívül hagyásával, a szintaxis és szemantika kategorizációs és
kombinációs szabályainak elvetésével, lexikai újítással és szemantikai „üres helyek”
kialakításával. A továbbiakban ezeket a defamiliarizáló sajátosságokat veszem sorra.
A kihagyás nagyszerű példáját szolgáltatja a korábban tárgyalt „Négy fa – egy
magányos Mezőn” kezdetű vers (J742/Fr778.) is, amelynek első strófájával kapcsolatban három lehetséges kiegészítésről szóltam. A további strófákat is hasonló módon

57

Bár hogy én éljem túl-e Őt –
Neki kell tovább élnie –
Mert csak gyilkolni tudok én,
Meghalni – nincs Erőm –
(Szőcs Géza ford.)
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lehet – akár több változatban is – kiegészíteni.58 Látható, hogy az efféle nehezebb
esetekben az elliptikus szerkezeteket több szövegvariánssal is kiegészíthetjük, s az,
hogy melyiket választjuk, már az értelmezéstől függ. Vagyis a szintaktikai többértelműség feloldása értelmezési kérdés.
Parataktikus és hipotaktikus szerkezeteit egyaránt a kihagyás szervezi: halmozó
mellérendeléseiben és halmozó alárendeléseiben az általa fölöslegesnek tartott szavak kihagyásával sűrít, mintegy lecsupaszítva a nyelvi szerkezetet. Ez a módszer is
a gondolkodás folyamatának regisztrálását szolgálja.
Az elliptikus írásmód egyik velejárója a parataxis, amikor is rövid nyelvi egységek
követik egymást, mellérendelt kapcsolatban. A parataktikus szerkezetek metonimikus
mellérendelések, amelyeket vagy jelez kötőszó, vagy nem. Dickinson leggyakrabban
konjunktív parataxist használ, amelynek kötőszava az és (például a J754/Fr764. számú versben hat and kötőszót találunk sorkezdő pozícióban, amelyek parataktikusan
kapcsolják össze a szerkezeteket), amely James R. Kugel szerint a Biblia dikcióját
idézi (10). Valóban a gondolatritmus bibliai technikája fedezhető fel számos versében,
amelyben a konjunktív parataxist ismétlődő kötőszavakkal jelöli. A J536/Fr588. számú
vers jó példája ennek a kötőszóval jelzett ismétlődő visszatérésnek:
The Heart asks Pleasure – ﬁrst –
And then – excuse from Pain –
And then – those little Anodynes
That deaden suffering –
And then – to go to sleep –
And then – if it should be
The will of it’s Inquisitor
The privilege to die –
Gyakran a metaforikus írásmód részeként kell olvasnunk a parataktikus szerkezeteket, amennyiben a metafora két, egymással egyenrangú és lényegében felcserélhető
elemét hozzák közös szerkezetbe. Halmozó parataxis található számos versében, így
a J870/Fr910., a J300/Fr191., illetve a jól ismert J754/Fr764. számúban.
Halmozott hipotaxisai is a gondolkodás folyamatát követik: nem valamiféle
szimmetrikus, „kerek egész” érvelést szolgálnak, hanem azt mutatják, ahogyan a
gondolkodó az egyik gondolatról a másikra lépdelve szinte maga mögött hagyja a
gondolkodás kiinduló tárgyát. Dickinsonra éppen ez az aszimmetrikus, egy irányba
haladó halmozott alárendelés vagy beágyazás a jellemző. Ezt fedezzük föl J375/
Fr578. számú versében.

A kihagyással elhagyott részek lehetséges kiegészítéseit itt is a megfelelő strófák alatt, szögletes
zárójelben adom meg. Lásd Függelék 188. oldal.
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The Angle of a Landscape –
That every time I wake –
Between my Curtain and the Wall
Opon an ample Crack –
Like a Venetian – waiting –
Accosts my open eye –
Is just a Bough of Apples –
Held slanting, in the Sky –
Többszörös beágyazásokkal van itt dolgunk: a második sortól egymást követő alárendelt
mellékmondatok miatt a főmondat vége egyre messzebb kerül az elejétől. A többszörös hipotaktikus beékelések, közbeszúrások miatt az első sor alanyi szerkezetéhez
végül a hetedik sorban kapcsolódik az állítmányi szerkezet. Ezek a hipotaktikus
alárendelések megakasztják a főmondatot, amely csak több kitérő után zárul le. Csak
lassan halad előre az olvasó, miközben teljes ﬁgyelemmel kell a mondatokat követnie,
észben tartva az összekapcsolható szintaktikai egységeket; csak akkor lesz számára
értelmes ez a sokszorosan lefékezett összetett mondat, amikor az végre nyugvópontra
ér. Miller szerint Dickinson hipotaktikus megoldásai leginkább Henry James késői
mondatszerkezetéhez hasonlíthatók, amennyiben mindketten mondatszerkezeti közbeékeléssel lassítják le az olvasási folyamatot (Grammar, 93).
Dickinson gyakran annyira eltér az angol szintaxis szabályaitól, hogy az már-már
a megértés rovására megy. Az eddig tárgyalt kihagyáson, elliptikus írásmódon, halmozott parataxison és hipotaxison túl gyakran él egy különös szerkezettel, amelyet
Miller szintaktikai kettőzésnek59 nevez (Grammar, 37 skk.). Szintaktikai kettőzést
találunk például a „We miss Her, not because We see” kezdetű (J993/Fr771.) költemény első strófájában.
We miss Her, not because We see –
The Absence of an Eye –
Except it’s Mind accompany
Abridge Society
Itt az elliptikus sűrítés következtében kiestek bizonyos mondatrészek, és a megmaradó
szintaktikai elemek metonimikus erőteret alkotnak. A második sor ugyanis egyaránt
tekinthető az első mondat tárgyának és a második mondat alanyának. Előbbi esetben
így hangzana a mondat: „We see the absence of an eye”; vagyis a szem hiányát, a
hiányzó szemet látjuk. „Hiányzik” a halott, de nemcsak azért, mert nem látjuk és ő
sem lát bennünket, hanem azért is, mert a lelke sincs jelen. Utóbbi esetben a „The
Absence of an Eye” a második mondat alanya: „The absence of an eye abridge[s]
society”; vagyis a szem hiánya megrövidíti a társadalmat – kivéve azt az esetet,
gondolhatnánk, ha az elhunyt lelke nem tűnt el vele.
59

„syntactic doubling”
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A szintaktikai kettőzés sajátos – metonimikus és parataktikus – változatával találkozunk a „Négy fa – egy magányos Mezőn” kezdetű versben (J742/Fr778.), amelyet
később, a metonímia-fejezetben tárgyalok részletesen.
A következőkben sorra veszem, miként tér el Dickinson a mondatgrammatika
szabályaitól. Kezdem a szórenddel. Dickinson gyakran megváltoztatja az angol szigorú
szórendjét: hol az ige elé dobja a tárgyat („It’s twinkling Travels it pursues” [J1468/
Fr1502.]), hol mondatzáró pozícióban használja az állítmányi csoportot („Nor what
consoled it, I could trace” [J584/Fr421.]), hol egyszerű inverziót alkalmazva megfordítja a szórendet („By homely Anguish strung” [J241/Fr339.]; „Pompless no Life can
pass away” [J1626/Fr1594.]).
Egyik legkülönösebb eszköze az igék ragozási szabályainak megsértése. Hol a
segédigét hagyja el („Hoary [is] the Fruition” [J1217/Fr1255.], „Before it [can] see
the Sun!” [J1255/Fr1298.]), hol az igeragot (J619Fr685., J675/Fr772., J642/Fr709.).
A következő versben (J515/Fr653.) például hét esetben alkalmaz szabálytalan ragozást
(ezt vastag szedéssel jelölöm).
No Crowd that has occurred
Exhibit – I suppose
That General Attendance
That Resurrection – does –
Circumference be full –
The long restricted Grave
Assert her Vital Privilege –
The Dust – connect – and live –
On Atoms – features place –
All Multitudes that were
Efface in the Comparison –
As Suns – dissolve a star –
Solemnity – prevail –
It’s Individual Doom
Possess each – separate Consciousness –
August – Absorbed – Numb –
Úgy tűnik, Dickinsonnak sajátos célja van az inﬂekció nélküli igékkel. A J642/Fr709.
számúban például egyértelműen a többes Én kifejezésére szolgál („Myself – assault
Me”, „Me – of Me”), s a nyelvtani bizonytalanság az éntöbbszörözés lehetőségét
sugallja. De az esetek többségében az igerag elhagyása – ami általában egyes számú
alannyal társított többes számú igeformát jelent – a ﬁzikai valóságból való kiemelés
és elvonatkoztatás eszköze. Vagyis a konkrétat elvonttá teszi, az egyedit általánossá,
a partikulárist pedig egyetemessé emeli. Miller szerint a ﬁzikai környezetből kívánja
kiemelni a történéseket ezzel a kötőmódnak is olvasható szerkezettel, amely hozzá42
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járul a versek ﬁlozoﬁkus-spekulatív hangjához is (Grammar, 65 skk.). Porter hasonló
szellemben érvel, amikor az inﬂekció nélküli igeformákat a dickinsoni nem-referenciális írásmód alapelemének tekinti. Szerinte Dickinson ezzel is a kívülre utalást
igyekszik megvonni a nyelvtől, vagyis azt, hogy versei a ﬁzikai világra mutassanak,
arra legyenek referenciálisak (Modern Idiom, 54).
Hasonló távlatnyitás lehet a célja az igeidők váltásával is. Figyelmen kívül hagyva az igeidő-egyeztetésnek az angolban viszonylag szigorú szabályait, szívesen vált
idősíkokat. J515/653. számú versében például a múltból a jelenbe ugrik:
All Multitudes that were
Efface in the Comparison –
Egyik legismertebb versében, a „My Life had stood – a Loaded Gun” kezdetűben
(J754/Fr764.) pedig kétszer is a múltba ugrik a jelenből:
My Life had stood – a Loaded Gun –
In Corners – till a Day
The Owner passed – identified –
And carried Me away –
And now We roam in Sovreign Woods –
And now We hunt the Doe –
And every time I speak for Him
The Mountains straight reply –
And do I smile, such cordial light
Opon the Valley glow –
It is as a Vesuvian face
Had let it’s pleasure through –
And when at Night – Our good Day done –
I guard My Master’s Head –
’Tis better than the Eider Duck’s
Deep Pillow – to have shared –
To foe of His – I’m deadly foe –
None stir the second time –
On whom I lay a Yellow Eye –
Or an emphatic Thumb –
Though I than He – may longer live
He longer must – than I –
For I have but the power to kill,
Without – the power to die –
43

Bollobás.indd 43

2015.05.13. 15:14:26

Az első szakaszban múlt időben vannak az igék, a másodikban jelen időben; a harmadik és negyedik szakaszban három jelen idejű sor után egy-egy múlt idejű következik, végül az utolsó két szakasz jelen-, illetve jövőidejűségre vált. Vagyis pusztán
az igeidők defamiliarizációjával azt állítja, hogy ami a múltban történt, folytatódik
a jelenben, sőt a jövőben is: a jövő a múlt közvetlen folyománya.
Kissé más jelentése van az igeidő-váltásnak az „I started Early – Took my Dog”
kezdetű (J520/Fr656.) versében, ahol végig múlt időt használ, majd hirtelen egy feltételes módot, amely több funkciót is betölthet az angolban: utalhat jövőbeli múltra/
múltbeli jövőre, utalhat gyakran ismételt, rendszeres cselekedetre, illetve feltételes,
hipotetikus történésre:
I started Early – Took my Dog –
And visited the Sea –
The Mermaids in the Basement
Came out to look at me –
And Frigates – in the Upper Floor
Extended Hempen Hands –
Presuming Me to be a Mouse –
Aground – opon the Sands –
But no Man moved Me – till the Tide
Went past my simple Shoe –
And past my Apron – and my Belt
And past my Boddice – too –
And made as He would eat me up –
As wholly as a Dew
Opon a Dandelion’s Sleeve –
And then – I started – too –
And He – He followed – close behind –
I felt His Silver Heel
Opon my Ancle – Then My Shoes
Would overflow with Pearl –
Until We met the Solid Town –
No One He seemed to know –
And bowing – with a Mighty look –
At me – The Sea withdrew –
Az igeidők váltásával Dickinson ebben a versben is sajátos hatást ér el: az egyszeriként
induló, időben elhelyezett, konkrét esemény időtlenné tágul, a múlt behatol a jelenbe
és a jövőbe. Nincsen olyan valóságos időkeret, sem olyan közös fogalmi tér, amely
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magába foglalhatná ezeket az eseményeket: egy elképzelt, hipotetikus és egyúttal
metaforikus világban vagyunk.
Szintaktikai szabálysértései között kell említeni azokat az eseteket, amikor nem
tesz különbséget tárgyas és tárgyatlan igék között, és a tárgyas igét tárgyatlanként
használja. A „Four Trees – opon a solitary Acre” kezdetű (J742/Fr778.) versben – ahogyan a metonímia-fejezetben részletesen tárgyalom – az egyik olvasatban a maintain
ige mellől hiányzik a tárgy. Másutt, így a „To pile like Thunder” kezdetű versben
(J1247/Fr1353.) a pile és a consume tárgyas igék kategorizációs szabályait sérti meg
a tárgyatlan ige használatával. Hasonló kategorizációs szabálysértést alkotnak azok
az esetek, amikor összemosódik a cselekvő és a szenvedő mód. A „Departed – to the
Judgment –” kezdetű vers (J524/Fr399.) kétértelműségét, szemantikai és értelmezési
bizonytalanságát éppen ez a szabálysértés adja, hiszen a két egymás mellé helyezett
ige („Surrendered – Cancelled”) közül csak a második (cancelled) szenvedő alak,
de ez a második szó visszahatóan megváltoztatja az előző szó nyelvtani alakját, s
analogikusan abból is szenvedő alakot képez, a tárgyatlan igéből (surrender) pedig
tárgyasat.
The Flesh – Surrendered – Cancelled –
The Bodiless – begun –
Two Worlds – like Audiences – disperse –
And leave the Soul – alone –
Egyéni szintaxisával, a szintaktikai normák következetes felrúgásával oly mértékben megnehezíti a megértést, hogy olvasásunk rendre lelassul, elbizonytalanodunk,
meg-megállunk. Dickinson a grammatikai szabályok megszegésével éri el ezt a
szintaktikai fékezést: a szavak kiszabadulnak megszokott környezetükből és önálló
életet kezdenek élni. A szintaxis abroncsából szabadult nyelvben pedig a kapcsolati
jelzéseiktől lecsupaszított szavak kerülnek előtérbe, nem egyszerűen közvetítve a
költői üzenetet, hanem azzá válva. Ezt nevezi Porter „szó-zsarnokságnak”: amikor
nem is a „tartalom” a fontos, hanem maga a „mondás” (Modern Idiom, 130).
Szókészlete meglehetősen gazdag. William Howard viszonylag korai, 1957-es
összesítése szerint a dickinsoni corpus 7200 lexikai tételből áll, amelyből 2333 szó
nem szerepel a vizsgált három kortárs – Emerson, Keats, Lanier – szókészletében
(229). Vagyis Dickinson szótárának egyharmada szinte botrányosan egyéni. Olykor
a tudományos diszkurzus szaknyelvi kifejezéseit (orvostudomány, nyelvtan, matematika, hadászat, történelemtudomány, jogtudomány, teológia, földrajz) emeli be a
költői nyelvbe, miközben hétköznapi szavakat – így elsősorban a házimunkával vagy
a háziasszonyi teendőkkel kapcsolatos kifejezéseket – is gyakran szerepeltet a versekben, nem törődve azzal, hogy ezt a szókészletet elődei és kortársai nem tartották
kellőképpen „emelkedettnek” . De Dickinson még ennél is tovább megy: 159 olyan
szót használ, amelyik egyáltalán nem szerepel szótárban, vagyis ezeket ő alkotta.
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Bizonyos, hogy tudatosan választotta az amerikai angol szavakat a brit angol
szókészletével szemben (lásd erről Lindberg-Seyersted, 70). Amerikai szókészletére
példa a checks (railway tickets helyett), corn (maize helyett), liquor (spirits helyett),
mail (post helyett), vest (waistcoat helyett), I guess (I believe helyett), sick (ill helyett).
Nyilvánvalóan tudatosan választotta meg a rövid és a hosszú szavakat is. Mint erre
Allen Tate elsőként mutatott rá, a költő különös feszültséget kelt az angolszász és a latin
eredetű szavak között (Reactionary Essays, 22), s míg a rövid (egy- vagy kétszótagú)
angolszász szavakat a konkrét és sajátlagos jelentések megragadására használja, addig
a többszótagú, „idegen” eredetű (latin vagy görög tövű) szavakat az elvont és általános
jelentések kifejezésére alkalmazza (New England Culture, 165). Juhasz „dimenzionális” és „konceptuális” szótárnak nevezi ezt a két lexikai csoportot (Undiscovered,
29). Mindehhez Howard azt is hozzáteszi, hogy Dickinson szótárában ugyan jóval
több latin derivációjú szó szerepel, mint a hétköznapi nyelvben, de a kevesebb elemet
számláló angolszász szókészlet elemeinek előfordulása arányaiban kiugróan magas, s
ekként az olvasó végül több angolszász szóval találkozik, mint latinnal vagy göröggel
(235). Ha pedig Dickinson legkedvesebb szavait tekintjük (110-et számoltak össze),
ezeknek 86 százaléka angolszász eredetű, miközben a többszótagú latin-görög gyökerű
szavak pusztán 15 százalékát alkotják a dickinsoni szótárnak (235). Igaz, utóbbiak
között találjuk Dickinson többször előforduló mesterfogalmait, így a circumference,
az infinity és az immortality szavakat.
Dickinson lexikai defamiliarizációi között kiemelt szerepet kapnak a szófajváltással
létrehozott új, egészen különös jelentések, amelyeket a szófajok kategorizációs szabályainak megsértésével alkot. Ezek általában metaforikus konstrukciók, amelyekben
módosul a mondat fogalmi szerkezete, miközben a lexikális jelentés érintetlenül
marad (lásd Fónagy, A költői nyelvről, 162). Miller részletesen tárgyalja a költő
ezen szófajmetaforáit (Grammar, 60), rámutatva, hogy leggyakrabban új főneveket
hoz létre, olykor pusztán mondatbeli pozícióváltással képezve igéből főnevet („The
Daily Own – of Love” [J580.]; „Piles of Solid Moan –” [J639/Fr.]) vagy melléknévből
főnevet („Brow to Barefoot! [J275/Fr.]; „I sometimes drop it, for a Quick –” [J708/
Fr.], „We talk in careless – and in toss – ” [JJ663/Fr274.]). De szerepeltet főnevet
is melléknévként („How Goblin it would be – / And ﬂy” [J590/Fr619.]; „His notice
instant is” [J986/Fr1096.]; „A prayer – that it more angel – prove” [J493/Fr280.]), illetve határozószót főnévként („Stare stolid into mine” [J609/Fr440.]). Az is előfordul,
hogy angolban nem létező (inkább az agglutinatív nyelvekre, így például a magyarra
jellemző) képzővel változtat szófajt, így alkotva például melléknevet igéből vagy
főnévből („The overtakelessness” [J1691/Fr.]; „The fairer – for the farness – / And for
the foreignhood!” [J719/Fr.]). Az olyan esetekben pedig, amikor egy szó több szófajú,
Dickinson szívesen használja a szó ritkább szófaját. Howard a compass példáját emeli
ki (238), amelyet – akár Shakespeare A két veronai nemesben (II. iv. 214) – igeként
használt több versében is (J788/Fr739., J477/Fr714., J609/Fr440.).
De szemantikai kategorizációs szabályok is sérülhetnek, amikor például elvont
főnév lesz a cselekvés alanya („The Plenty hurt me – ’twas so new” [J579/Fr439.]; „But
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Epoch had no basis here / For Period exhaled” [J1159/Fr1166.]), vagy amikor határozatlan névelőt használ anyagnév előtt, vagyis megszámlálhatatlant megszámlálhatóként
kezel („Crisis is a Hair” [J889/Fr1067.], „I wish I were a Hay” [J333/Fr379.], „And
then he drank a dew / From a convenient grass –” [J328/Fr359.]). Emellett különös
jelzői szerkezeteiben megsérti a szavak kombinációs szabályait, egy szemantikai térbe
hozva többek között elvont és konkrét terminusokat, időbeli és térbeli folyamatokra
vonatkozó kifejezéseket vagy érzelmi és ﬁzikai állapotokat kifejező szavakat („broken
mathematics”, „penurious eyes” [J88/Fr78.], „sudden sky” [J282Fr342.], „delirious
hem” [J414/Fr425.], „stumbling buzz” [J465/Fr591.], „sumptuous destitution” [J1382/
Fr1404.], „sumptuous despair” [J505/348.], „outer wine” [J383/Fr645]).
Végül szólni kell a dickinsoni szószemantika egy nehezen meghatározható sajátosságáról, amikor is a költő egyszerűen szabadon hagyja a jelentést, és csak a helyét jelöli.
Miller szerint ezekkel a „meg nem nevezett szemantikai üres helyekkel” 60 (Grammar,
76) a költő megvonja a referencialitást a szavaktól, amelyek így nem utalnak semmire.
Ez történik például a J448/Fr446. számú versnek rögtön az első sorában („This was
a Poet – It is That”), ahol három szemantikai üres helyet is találunk: this, it, that.
Ezeknek a névmásoknak mintha nem volna referenciális tartalma; grammatikailag
egyik sem utal egy korábbi főnévre (személyre vagy tárgyra) – igaz, azt mindenki
érzi, hogy a vers a költőről szól, tehát a második sorban kezdődő állítmányi csoport
alanya a költő, illetve az őt helyettesítő valamelyik névmás. Mint később részletesen
tárgyalom, ez a szemantikai üres hely leggyakrabban a katakrézis egyik formája,
amelynek másik formája majd metaforikus lesz (lévén a katakrézis, mint később erről
is részletesen írok, referens nélküli metafora).

Helyesírás, központozás
Roy Harvey Pearce Dickinson formai sajátosságai közül elsősorban egyéni helyesírását,
saját központozását, sortördelését emeli ki, rámutatva, hogy mindez egyfajta privát
nyelv és privát nyelvhasználat felé mutat (174 skk.). Valóban: aki akár csak néhány
Dickinson-verset olvasott is (szöveghű kiadásban), az később bizonyosan felismeri a
többi verset is, hiszen helyesírása és központozása egészen egyéni, csak Dickinsonra
jellemző és mással összetéveszthetetlen rendszerré áll össze.
Helyesírásbeli „szabálytalanságait” (vagyis amikor megsérti az adott preskriptív
szabályokat) és központozásbeli idioszinkráziáját (amikor is az angol központozás normatív szabályait veszi semmibe) mind defamiliarizációs gesztusként kell értelmeznünk.
Egyéni helyesírásának azonnal látható jegye a nagybetűk használata a kiemelt
szavak elején. Ez a szókezdő kapitalizáció túlnyomórészt a főneveket érinti, és többféle funkciót teljesít: tárgyiasít, megszemélyesít vagy allegorizál elvont főneveket
(„the General Nature”, J742/Fr778.; „I can wade Grief” J252/Fr312.; „give me back
60

„unnamed blanks in meaning”
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to Death; „all that Hell can guess” ; J1632/Fr1653.; „My Life had stood – a Loaded
Gun”, J754/Fr764.), vagy egyénivé, egyedivé alakítja a köznevekkel jelölt tartalmakat
(„The Eyes around”, J465/Fr591.). A konkrét főnevek esetében a nagybetűs írásmód
éppen az ellenkező irányban hat: az egyedi és különleges tartalmak absztrahálódnak
és általánossá válnak („the Landscape listens”, J258/Fr320.).
Dickinson szívesen egyszerűsíti vagy rövidíti a nehézkesnek tartott angol helyesírást
(wo, tho’), és számos egyéb nyelvi megoldással is hozzájárul verseinek kollokvializálásához. A hétköznapi nyelvet idézi az imént említett egyszerűsítő helyesírással, a
korábban tárgyalt kihagyásokkal, parataxis és hipotaxis mértéktelen alkalmazásával,
a versmenetet lelassító gondolatjelekkel, valamint számos köznyelvi fordulattal. De
a beszélt nyelv ritmusát idézi a versmérték szabálytalanságaival is, mint például a
J247/Fr266. számú versében,61 amely a kezdő trocheusokon túl spondeusokkal és
egyhangsúlyos (akár egyszótagú) verslábakkal tér el a jambikus normától. A himnuszstrófa rendje sem igen fedezhető föl benne, hiszen a sorok hossza, szótagszáma,
verslábszáma mind eltér.
Szinte hallani a felháborodott beszélő hangját a már korábban tárgyalt „Of course
– I prayed –” kezdetű (J376/Fr581.) vers első szakaszában is.
Of Course – I prayed –
And did God Care?
He cared as much as on the Air
A Bird – had stamped her foot –
And cried „Give Me” –
Az első két sor vitathatatlanul kollokviális: mintha egy kérdésre válaszolna, türelmetlenül és túlfűtötten, a beszélt nyelvből vett fordulatokkal, külön metrikai hangsúlyt
adva az érzelmi-értelmi tekintetben hangsúlyozandó szavaknak.
Of Course – I prayed –
And did God Care?
Az egymás után három egyszótagú szót külön-külön nyomatékosító értelmi hangsúly és a mássalhangzó-torlódások (And did God Care) spondeusokká lassítják a
jambikus mértéket. Mintha egy beszélgetésfoszlányt hallanánk, amelyből csak az
egyik személy hangja ér el hozzánk, de az – mint Miller rámutat – drámai portrét
fest önmagáról (Grammar, 105).
Dickinson szívesen használ csak a hétköznapi angolban engedélyezett összevonásokat („Don’t tell! they’d banish us” [J288/Fr260.]), hétköznapi szófordulatokat, mint
„you know” (J288/Fr260.), „You’re right – ‘the way is narrow’” (J234/Fr249.) vagy „I
mean” (J307/Fr549.), valamint olyan általános, szinte generikus jelentésű fordulatokat
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Lásd Függelék 189. oldal.
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a hétköznapi angolból, mint „thing” (például J583/Fr419., J621/Fr687., J1373/Fr1400.,
J1455/Fr1495., J1699/Fr1729., J254/Fr314., J607/Fr337.) vagy „a something” (J1683/1716.).
Kollokviális nyelvét leginkább angolszász eredetű szavakból állítja össze. Ezt
teszi a J376/Fr581. számú vers korábban idézett két sorában, valamint számos más
költeményében, informálissá téve a dikciót.

Versforma
Dickinson a versforma terén úgy utasította el az angol nyelvű költészet hagyományos
formai szabályait, hogy közben innovatív módon átalakította metrikai, strófaszerkezeti
és rímkezelési lehetőségeit. Amikor hangsúlyt és szótagot egyaránt számoló metrumban62 ír, akkor is rendre lazít a mértéken. Alig néhány verse született szabályos, ötös
vagy ötödfeles jambusban, az angol vers uralkodó (hangsúlyt és szótagot egyaránt
számoló) metrumában, amely a patriarchális rend versformájának, illetve a művelt
(„egyetemi”) beszédmód prozódiájának tekinthető (lásd Annie Finch, 13 skk., John
Crowe Ransom, 32). A protestáns himnuszköltészet invenciózus hagyományának
megfelelően lazít e verselés szabályain, hol a metrumot, hol a strófaszerkezetet, hol a
rímszerkezetet szabadítva ki a versmérték abroncsából. Ugyanakkor egy másik angolszász tradíció fellazítása is tetten érhető költészetében: az angol balladaköltészetben
eredő, a tisztán hangsúlyokat számláló63 verselésről van szó, amelynek szabályaitól
Dickinson hasonló találékonysággal tér el mérték, strófaszerkezet és rímszerkezet
tekintetében. Ezért mondhatjuk azt, hogy a dickinsoni vers túlnyomórészt vers libéré,
amely alapvetően az örökölt formák megbontására-lazítására törekszik, miközben csak
ritkán találkozunk e formáknak a vers libre-ben, vagyis a klasszikus szabadversben
megvalósuló teljes elutasításával.
Látvány
Dickinson nagy hangsúlyt helyezett a szöveg mint egész képi alakjára, így a művészi
élmény részének tekintette a vers vizuális megjelenését, beleértve a papíron levő
vízjellel való kapcsolatát is. E formai újítások kétségkívül a modern, modernista,
kísérletező írásmóddal rokonítják költészetét, amennyiben prozódiájában nemcsak a
fül közvetítette hallható ritmusra ﬁgyelt, hanem a szem által érzékelt vizuális ritmusra
is. Vagyis, mint Paul Fussell rámutat, Dickinsonnál a vers valóban a szem és a belső
fül közös munkája (135).
62
Angolul accentual syllabic meter, amelynek nincs elfogadott magyar fordítása, amely kifejezné
a metrum lényegét, vagyis azt, hogy nemcsak a hangsúlyos szótagokat számlálja, de a hangsúlyosok
közti hangsúlytalan szótagokat is.
63
Angolul ez az accentual meter, amely a magyar szakirodalomban „ütemhangsúlyos verselésként”
ismert.
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A J1545/Fr1577. számú versben például két prozódiai struktúra feszül egymásnak:
a hallható és a látható ritmus. Előbbi a hangsúlyok rendje, utóbbi a sortördelésé és
strófaszerkezeté.
The Bible is an antique volume,
Written by unknown men
At the request of hallowed Spectres –
Subjects, Bethlehem,
Genesis, Bethlehem’s ancestor,
Satan, the Brigadier,
Judas, the great Defaulter,
David, the Troubadour,
Sin, a distinguished precipice, –
But we must desist.
Boys that “believe” are very lonesome,
Other boys are “lost.”
Had but the tale a warbling teller,
All the boys would come –
Orpheus’ sermon captivated,
It did not condemn!

A

B

C

D

Míg a szabályos hangsúlyok által létrehozott balladaforma a sorokat strófákba gyűjti,
addig a szemünk előtt összeálló sztichikus vers – az egyetlen 16 soros strófa – egyfajta kibővített nagyszonettet alkot. A négy- és a háromhangsúlyos sorok szabályos
visszatérése négy gondolati egységet sugall: ez a hallható ritmus rendje; a vizuális
forma – amely értelmi egységek mentén tördelt sorokból áll össze – ugyanakkor
egyetlen hosszú gondolat keretének tűnik.
A dickinsoni versben nagy szerepe van a vizualitásnak, a vizuális ritmusnak, vagyis
a szöveg sortördeléssel elért képi megjelenítésének. Sortördelése egész költészetében
egyéni: változó sorhosszban ír, és amit későbbi szerkesztői végül egy-egy hosszabb
sorba egyesítettek ki, az a kéziratokban gyakran elhajló vagy megtörő kettőzésként
jelenik meg. Ezt nevezi Roland Hagenbüchle „diagrammatikus írásmódnak”,64 amely
az angol-amerikai költői modernizmust elindító imagisták látványtechnikájához
hasonlítható (Emily Dickinson’s Poetic Covenant, 27).
Valóban, Dickinson vizuális prozódiája tekintetében is a modernekkel, modernistákkal rokon, hiszen a kéziratokban következetesen megtalálható belső sortördelés
nála is a prozódia vizuális tagolását szolgálja: éppúgy a grammatikai egységek (mondat, szócsoport, szó, szótag) és a prozódiai-ritmikai egységek (versszak, sor, félsor,
versláb) ellenpontozásából jön létre, mint később a vizualitástól inspirált imagista
kádencia. Dickinson egyéb tekintetben is pre-imagistának tekinthető: rokonterületekként kezelte a költészetet és a festészetet, többször utalva a festészet metaforájával
saját művészetére (lásd erről Farr, Dickinson and the Visual Arts, 65 skk.). Tette ezt
64

„diagrammatic mode”
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anélkül, hogy a vizuális struktúrát egyértelműsítő nyomtatásban képzelte volna el
verseit, vagy akár az 1860-as években feltalált írógéppel dolgozott volna.65 Vizuális
művészként – mint Sirkka Heiskanen-Mäkelä rámutat – rokona tehát a kínai és japán
kalligráﬁa régi mestereinek (id. Hagenbüchle, Emily Dickinson’s Poetic Covenant,
27), akiket, tegyük hozzá, az imagisták is mestereiknek tekintettek.
Dickinson korát jócskán meghaladó modernségéhez nemrég szolgált újabb adalékkal a Dickinson-stúdiumok legfrissebb szenzációja, a 2013-ban megjelent The
Gorgeous Nothings (Csodálatos semmiségek) című kötet, amely a költő 52, mindeddig kiadatlan szövegét tartalmazza fakszimile kiadásban és átiratban. Verseknek
nevezik őket, de a szó tágabb értelmében, mert inkább vázlatokról, verstöredékekről
és verskezdeményekről van szó, melyek között bölcselkedés, jegyzet és egyszerű
ﬁrkálmány is található. 1864 és 1886 között születtek ezek a szövegek, amelyekhez
Dickinson a postán kapott levelek borítékait bontotta szét, hogy lírai vagy prózai
töredékeivel újabb réteggel egészítse ki – elfedve vagy éppen láthatóvá téve – a papíron szereplő írást. Mintegy visszaküldi őket feladójukhoz, tudván, hogy – mint a
gyűjtemény szerkesztője, Martha Werner írja – a visszaút mindig másfelé visz, mint
az odaút. Ezen a visszaúton szétszóródnak a versek, amelyek címzettje egyszerre
senki és mindenki (208).
Különös művészi újrahasznosításról van tehát szó e borítékversek esetében, mégpedig egyszerre több modern-posztmodern írásmód szellemében. A borítékot tekinthetjük
objet trouvénak, amelyet a művész felhasznál; tekinthetjük verskollázsnak, amelyben
a szövegtöredékek az üres területektől függően helyezkednek el. De tekinthetjük a
verseket palimpszesztnek, amennyiben Dickinson felülírja a borítékokon szereplő
írást; végül a boríték-írást felfoghatjuk a vers objektista-objektivista kezelésének,
amennyiben a boríték mint ﬁzikai objektum határozza meg a ráírt szöveg formáját,
közben a szöveget is tárgyiasítva. De bármely modern-posztmodern gesztust fogadjuk
is el, a vizualitás szövegszervező elve nyilvánvaló.
Howe, a kötet bevezetőjének szerzője (aki, mint említettem, a sajátos dickinsoni
vizualitás legelső újraértelmezője volt) a nyelv kötelékeinek oldását látja ezekben a
szövegekben, és ﬁzikai tárgyakként való értelmezésüket javasolja. Ugyanakkor ezek
a szövegek nem statikusak, írja, hanem „telepatikus elektromosságot” szórnak szét
maguk körül (Preface, 7). Szerinte ez a sajátos „műfaj” a tovatűnő pillanatot kapja
tollvégre. Egy másik kritikus, Jen Bervin a szövegek levéljellegét emeli ki. A takarékos puritán háziasszony nem dobja ki a borítékokat, hanem használható írófelületet
keres rajtuk kívül és belül, miközben megőrzi a papír levéljellegét, esetenként akár
meg is szegve a levéltitok normáját azzal, hogy publikussá teszi a feladók által írt
szövegeket (9).
65
Az írógép egyébként az 1890-es években terjedt el az amerikai írók között, forradalmasítva még
a prózaírók, köztük Henry James és Mark Twain írásmódját is. Ezra Poundot a pisai börtönben kapott
írógép inspirálta a Pisai Cantók megírására, majd később a korai posztmodernek (például Charles
Olson és Allen Ginsberg) is az írógép adta lehetőségnek tulajdonították verseik különös vizualitását.
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A borítékversek némelyike szinte avantgárd szellemben kokettál a vizualitással: valóságos modern-posztmodern konkrét vagy képversek ezek, Apollinaire vagy Emmett
Williams módjára. Így például a 821. számú borítékra írt szövegnek nemcsak tárgya
a madár röpte, hanem föl is veszi a röpülő madár formáját: szabályos képversként
azt performálja, amit elmond. Mindeközben a boríték lazán mozgó „füle” – angolul
wings [szárnyak], vagyis itt a madárkép „szárnya” – szintén a madárvers része. De
valamiképpen mindegyik borítékvers a költőnek a látvány iránti érzékenységéről
árulkodik: a verskép vagy szövegkép minden esetben a jelentés része.

„Clogged only with Music, like”
(A821. számú borítékvers)
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Strófaszerkezet
A nagy költészeti hagyományok közül minden bizonnyal az angol himnuszköltészet és balladaköltészet gyakorolta a legmélyebb hatást Dickinsonra. Fiatal korától
rendszeresen énekelt az amhersti templomban, mégpedig elsősorban a protestáns
Amerikában legnépszerűbb 18. századi angol himnuszszerző, Isaac Watts énekeskönyveiből, amelyek egyébként több példányban is megtalálhatók voltak a Dickinson-ház
könyvgyűjteményében. Verseinek nagy hányadában – azok mélyén felsejlő rendként
– vagy a Watts-féle himnuszformák egyike, vagy a balladastrófák valamelyike érhető
tetten. A négysoros strófa mellett viszonylag nagy számban írt strófabontás nélküli
verseket, amelyek ritmusuk tekintetében mégis négysorosokká állnak össze, még ha
ez a hangzás nem tükröződik is a vizuális formában. Háromsoros strófaszerkezetet
csak egészen ritkán alkalmazott J526/Fr402., J809/Fr951., J825/Fr898.).
Leggyakoribb strófaformája tehát a himnusz- és balladastrófák közül átvett négysoros. Míg a himnusz hangsúlyt és szótagot egyaránt számoló metrumban íródott,
és általában nyolc szótagból állt (vagyis a verslábak kétszótagúak voltak), addig a
ballada (ütem)hangsúlyos verselésben íródott, négyhangsúlyos sorokban, amelyekben
a hangsúlytalan szótagok száma kötetlen. Michael L. Manson szerint ez a 4 × 4-es
formáció a sor ritmikus egységét feltételezi, és lényegében független az aktuális
metrumtól vagy rímtől (368).
Négy himnuszforma közül választhatott Dickinson, pontosabban ezt a négy formát
tehette meg megszegendő normának, amelytől rendre eltért, ezzel is kifejezve eltávolodását attól a gondolatrendszertől, amely magát a himnuszköltészetet inspirálta.
A leggyakoribb az úgynevezett közönséges mérték (common meter), amelyben a
sorok hol négy, hol három hangsúllyal rendelkeznek. A közönséges himnuszstrófában
változnak a nyolc- és a hatszótagú jambikus sorok (ez a 8–6–8–6 szótagú strófa).
A J561/Fr550. számú vers – amelyet később fordításban is idézek – a közönséges
mérték kiváló példájával szolgál.
I measure every Grief I meet
With narrow, probing, eyes –
I wonder if It weighs like Mine –
Or has an Easier size –

˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ |˘ ʹ

Manson szerint sajátos dipodizmus jellemzi ezt a formát (737), amennyiben a gyengébb nyomatékú (nyolcszótagos/négyütemű) hívósorok nagy nyomatékú (hatszótagos/
háromütemű) válaszsorokkal váltakoznak. Erre példa a J540/Fr660. számú vers is:
I took my Power in my Hand –
And went against the World –
’Twas not so much as David – had –
But I – was twice as bold –

˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ
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I aimed my Pebble – but Myself
Was all the one that fell –
Was it Goliah – was too large –
Or was myself – too small?

˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ |˘ ʹ

Dickinson szívesen alkalmazta a hosszú mértéket (long meter) is; itt mindegyik sor
négy jambikus verslábból áll. Ilyen 8–8–8–8-as hosszú mértékben írta például a
J584/Fr421. számú versét:
It ceased to hurt me, though so slow
I could not see the trouble go –
But only knew by looking back –
That something – had obscured the Track –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

Nor when it altered, I could say,
For I had worn it, every day,
As constant as the Childish frock
I hung opon the Peg, at night.

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

But not the Grief – that nestled Close
As Needles – ladies softly press
To Cushions Cheeks –
To keep their place –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

Nor what consoled it, I could trace –
Except, whereas ’twas Wilderness –
It’s better – almost Peace –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

Minden bizonnyal az úgynevezett rövid mérték (short meter) tekinthető a legdrámaibb himnuszformának, ahol a harmadik sor kivételével mindegyik sor hatszótagú,
míg a harmadik nyolcszótagú. Vagyis ebben a 6–6–8–6-os strófaformában négyből
három sor nagy nyomatékú (mert háromhangsúlyos), és kiemelt prozódiai szerephez
jut a harmadik (négyhangsúlyos) sor, amely a fogalmi nyomaték hordozója lesz. Erre
a mértékre példa a J1052/Fr800. számú vers.
I never saw a Moor.
I never saw the Sea –
Yet know I how the Heather looks
And what a Billow be –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

I never spoke with God
Nor visited in Heaven –
Yet certain am I of the spot
As if the Checks were given –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
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Negyedik lehetőségként választhatta még a félmértéket (half meter), ahol minden
sor – talán kissé monoton módon – három jambikus verslábból áll, vagyis hat szótag
található mindegyikben (6–6–6–6). A J699/Fr728. számú versben a kezdőstrófa szabályos
félmérték, de a további versszakokban már a rövidmértéket követi a vers prozódiája.
The Judge is like the Owl –
I’ve heard my Father tell –
And Owls do build in Oaks –
So here’s an Amber Sill –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

That slanted in my Path –
When going to the Barn –
And if it serve You for a House –
Itself is not in vain –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

About the price – ’tis small –
I only ask a Tune
At Midnight – Let the Owl select
His favorite Refrain.

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

Ez tehát a himnuszstrófa, amelyet Dickinson felhasznált, hol betartva a szabályokat
(ritkábban), hol eltérve tőlük (gyakrabban). Hol a négy alapstrófa valamelyikéből indult
ki, hol keverte a különböző strófaszerkezeteket, miközben változtatott a szótag- és
hangsúlyszámon (ezzel a sorok hosszát is módosította, általában rövidítve őket), a
strófán (leggyakrabban rövidítve azt is) és lazított a metrumon is. A himnuszforma
mindazonáltal jól felismerhető versei mögött, még ha olykor csak nyomaiban jelenik
is meg az ismerős strófa.
Hasonló invenciózussággal alakította át a hangsúlyos verselést követő balladastrófát, immár nem hangsúlyt és szótagot egyaránt számoló metrumban, hanem ütemhangsúlyos mértékben. Erre a lazító-távolító gesztusára is jó példa az „Of course –
I prayed –” kezdetű (J376/Fr581.) vers:
Of Course – I prayed –
And did God Care?
He cared as much as on the Air
A Bird – had stamped her foot –
And cried “Give Me” –
My Reason – Life –
I had not had – but for Yourself –
’Twere better Charity
To leave me in the Atom’s Tomb –
Merry, and nought, and gay, and numb –
Than this smart Misery.

ʹʹ
ʹʹ
ʹʹʹʹ
ʹʹʹ
ʹʹ
ʹʹ
ʹʹʹʹ
ʹʹʹ
ʹʹʹʹ
ʹʹʹʹ
ʹʹʹ
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A strófatörés nélkül sorakozó 11 sor egyik strófaformának sem felel meg, mégis
felidézi az alapképletet, miközben a versmérték nem jambus, hanem a régi angol
(ütem)hangsúlyos verselést követi, erős értelmi és érzelmi ütemhatárokkal. Az erős,
szinte indulatosan kopogó nyomatékok három versszakra osztják a verset, 2–2–4–3,
2–2–4–3 és 4–4–3 hangsúllyal. Vagyis rövidülnek a sorok, és a sorokba szedett vers
(tehát a nem prózavers) alapszabályaként működő izokronizmus értelmében lelassul
a tempó: akár hangos, akár néma olvasással követjük a sorokat, ugyanannyi időt kap
mindegyik sor, még az is, ahol kevesebb a hangsúlyos szótag. Ezzel pedig erősödnek
a rövidebb sorok hangsúlyai, és nagyobb érzelmi töltetűvé válik a lírai hang. Mint
Miller rámutat, itt „beleértett strófaszerkezetről” 66 beszélhetünk, amelynek tördelését
a még oly elmosódott rímképlet is alátámasztja (Dickinson’s Structured Rhythms,
396). Amikor pedig a két norma egymásnak feszül, megint csak lelassul a tempó.
Vagyis Dickinson több olyan prozódiai eszközt használ, amely lassítja a verset, és
többletnyomatékkal látja el a megfelelő helyeket, különös szenvedélyt, szinte vehemens indulatot kölcsönözve ezzel a vers beszélőjének. (Hogy beszélőről van szó, azt
a kollokviális nyelvhasználat mutatja, amelyről később külön szólok.)
Egy másik jól ismert versében, a „There’s a certain Slant of light” kezdetűben
(J258/Fr320.) egészen másként alakítja az ütemhangsúlyos strófaformát.
There’s a certain Slant of light,
Winter Afternoons –
That oppresses, like the Heft
Of Cathedral Tunes –

4
3
4
3

Heavenly Hurt, it gives us –
We can find no scar,
But internal difference –
Where the Meanings, are –

3
3
3
3

None may teach it – Any –
’Tis the Seal Despair –
An imperial afﬂiction
Sent us of the Air –

3
3
3
3

When it comes, the Landscape listens –
Shadows – hold their breath –
When it goes, ’tis like the Distance
On the look of Death –

4
3
4
3

Itt kétfajta balladastrófát alkalmaz ugyanabban a versben: két 4–3–4–3 szerkezetű
strófa fog közre két 3–3–3–3 szerkezetűt.

66

„implied stanzaic structure”
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Versmérték
A himnuszforma uralkodó versmértéke a jambus, amelyhez csak a korai versekben
ragaszkodik következetesen. Ezt látjuk például az 1858-ban született „If I should die”
kezdetű darabban (J54/Fr36.):
If I should die –
And you should live –
And time sh’d gurgle on –
And morn sh’d beam –
And noon should burn –
As it has usual done –
If Birds should build as early
And Bees as bustling go –
One might depart at option
From enterprise below!

˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ
˘ ʹ |˘ ʹ | ˘ ʹ

Minden ütem jambikus, és minden ictus vagy a szó természetes hangsúlyából, vagy
értelmi hangsúlyából adódik, ami azt is jelenti, hogy a metrikai és a nyelvtani egységek teljes együttállásával van dolgunk.
Dickinson többféleképpen is változtat a jambikus himnuszstrófán: trocheusokkal
megfordítja a ritmust (leginkább sorkezdő pozícióban, ami megengedett az angol
verselésben), spondeusokkal lelassítja, anapesztusokkal (és olykor daktilusokkal)
felgyorsítja. Vagyis gyakorta él a váratlan mértékvariálás eszközével, ami – csakúgy,
mint a dickinsoni gondolatjelek – az értelmi hangsúlyok kiemelését szolgálja.
A versmérték-lazítás példáiként elsőnek az olyan darabokat kell említeni, amelyekben az ötös jambus szigorán enyhít, csak itt-ott tartva meg a szabályos ötlábú
jambikus sorokat (J293/Fr292., J319/Fr304., J616/Fr454., J622/Fr688., J691/Fr272.,
J797/Fr849., J959/Fr1072., J1030/Fr1082.). A J303/Fr409. számú vers szabályos ötös
jambussal indít, majd az összes további sorban eltér ettől a normától, miközben a
himnuszforma is csak áthallásos módon van jelen.
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The Soul selects her own Society –
Then – shuts the Door –
To her divine Majority –
Present no more –

˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ

Unmoved – she notes the Chariots – pausing –
At her low Gate –
Unmoved – an Emperor be kneeling
Opon her Mat –

˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ| ˘ ʹ|˘
ʹ˘|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ| ˘
˘ʹ|˘ʹ

I’ve known her – from an ample nation –
Choose One –
Then – close the Valves of her attention –
Like Stone –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘
˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘
˘ʹ

2015.05.13. 15:14:28

Akár a szótagszámot (10–4–8–4, 9–4–8–4, 9–2–9–2), akár az ütemszámot
(5–2–4–2, 4–2–4–2, 4–1–4–1) tekintjük, két jelenséget ﬁgyelhetünk meg. Egyrészt –
a kilenc- és nyolcszótagú sorokban – rendre megközelíti a jambikus pentametert, az
uralkodó versmértéket, mégpedig éppen az Uralkodóra (Emperor) utaló sorokban,
miközben egyre távolabb is kerül tőle. Másrészt a verslábak és a szótagok számát
váltogató strófákban az ütemszámmal mintegy felidézi a himnuszformát, de anélkül,
hogy követné. A close ige ugyanakkor szabályos szemantikai zárlatot ad a versnek
– még ha a metrum ezt nem is nyomatékosítja.
Egy másik ismert versben (J341/Fr372.) talán még nyilvánvalóbb az ötös jambus
rejtett vonzása.
After great pain, a formal feeling comes –
The Nerves sit ceremonious, like Tombs –
The stiff Heart questions “was it He, that bore,”
And “Yesterday, or Centuries before”?

ʹ˘|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

The Feet, mechanical, go round –
A Wooden way
Of Ground, or Air, or Ought –
Regardless grown,
A Quartz contentment, like a stone –

˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ

This is the Hour of Lead –
Remembered, if outlived,
As Freezing persons, recollect the Snow –
First – Chill – then Stupor – then the letting go –

ʹ ˘ | ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ʹ|˘ʹ|˘ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ| ˘ ʹ
˘ ʹ | ˘ ʹ | ˘ ʹ| ˘ ʹ| ˘ ʹ

Mint Finch rámutat, itt az ötös jambus a nagy fájdalmat követő mozdulatlansággal
és bénultsággal kapcsolódik össze, valamint metaforikusan a krisztusi szenvedéstörténetre épülő kereszténységgel, amely az alakzati jelentésátvitellel szintén a merev
mozdulatlanság világába utalja a vers gondolati építményét (29). Az első strófa szabályos tízszótagú jambikus sorait egy szabálytalan, a verslábak számát (és ekképp
a sorok hosszát is) váltogató ötsoros versszak követi, amely a himnuszstrófa laza
variánsának tekinthető (8–4–6–4–8). Ezután következik két sor, amely szótagszámát
tekintve közönséges mértékként (6–6–10–10) olvasható. Az egymással váltakozóverslábak azonban ellentétes irányt követnek: a daktilusok ereszkedő, a jambusok
pedig emelkedő ritmust. Ezt a több soron át tartó formai bizonytalanságot azután
karakteresen szünteti meg a vers ötös jambusban írt zárlata, amely szemantikailag
nyitva hagyja a túlélés kérdését. Úgy tűnik, választ csak a „merev” versmérték ad,
amely lelassítja a ritmust. Mintha fokozatosan elfogyna a vers ritmikus energiája.
Vagyis a versmérték azt mondja, amit értelmileg csak sugall a zárlat: a „fagy, kábulat,
majd megadás” végleges.
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Az „I felt a Funeral, in my Brain” kezdetű vers (J280/Fr340.) két strófaszerkezetet
ütköztet: a 8686-os szerkezethez négy strófában igazodik, míg a második versszakban a 7686-os szerkezetet követi. Metrikailag pedig a versmérték és a grammatikai
ritmus különös szinkópája ﬁgyelhető meg: az ütemek rendre jambikusak, de egyes
kulcspozícióban levő – és kulcsjelentésű – szavak ereszkedő lejtésűek.
I felt| a Fun | eral, in| my Brain,
And Mour | ners to | and fro
Kept tread | ing – tread | ing – till | it seemed
That Sense | was break | ing through –

8
6
8
6

And when | they all | were seated,
A Ser | vice, like | a Drum –
Kept beat | ing – beat | ing – till | I thought
My mind | was go | ing numb –

7
6
8
6

And then | I heard | them lift | a Box
And creak | across | my Soul
With those | same Boots | of Lead, again,
Then Space – | began to toll,

8
6
8
6

As all | the Heav | ens were | a Bell,
And Be | ing, but | an Ear,
And I, | and Sil | ence, some | strange Race
Wrecked, sol | ita | ry, here –

8
6
8
6

And then | a Plank | in Rea | son, broke,
And I | dropped down, | and down –
And hit | a World, | at eve | ry plunge,
And Fi | nished know | ing – then –

8
6
8
6

Két ritmus feszül tehát egymásnak ebben a versben: a versmérték és a grammatikai
ritmus, pontosabban az egyes szavak fonetikai ritmusa. Előbbi jambikus metrumú,
utóbbi ennek ellentettje, vagyis trochaikus. A versben aláhúzással jelölt szavak – Funeral, Mourners, treading, breaking, Service, beating, Heavens, Being, Silence, solitary,
Finished, knowing – kezdőszótagja hangsúlyos, így ezek fonetikai ritmusa ereszkedő
(trochaikus) lejtést eredményez. A két ritmus egymásnak feszülése pedig azzal jár,
hogy a szóhatárok és az ütemhatárok nem esnek egybe, ekként az olvasó – nem találván ritmikai nyugvópontot a sorokban – állandó továbbolvasásra kényszerül. Mintha a
metrum hajtaná a grammatikát, a grammatika pedig a metrumot – mígnem a legutolsó
sorban a vers egyszerűen megszakad anélkül, hogy grammetrikai zárlatot kapna.
Dickinson hasonló szabadsággal kezeli a balladaforma ütemhangsúlyos verselését.
A „We dream – it is good we are dreaming” kezdetű versben (J531/Fr584.) például
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6 és 9 között változó számú szótagot találunk a sorokban, míg a hangsúlyos szótagok
száma állandó, három.
We dream – it is good we are dreaming –
It would hurt us – were we awake –
But since it is playing – kill us,
And we are playing – shriek –

szótagszám
9
8
8
6

hangsúlyok
3
3
3
3

A „Did you ever stand in a Cavern’s Mouth” kezdetű versben (J590/Fr619.) különös
metrikai váltást ﬁgyelhetünk meg: az első két versszak ütemhangsúlyos balladamértékét két jambikus strófa követi. A „Blazing in Gold” kezdetű versben (J228/Fr321.) a
hangsúlytalan szótagok halmozását ﬁgyelhetjük meg, míg a „Did we disobey Him”
(J267/Fr299.) és az „I went to Heaven” (J374/Fr577.) kezdetűben éppen az ellenkező
módszerrel van dolgunk: itt szinte nem is maradtak hangsúlytalan szótagok a hangsúlyosok között (például a „Just one time” sorban).
Mint korábban említettem, Dickinson a versformák – köztük a strófaszerkezet,
a sortördelés, a versmérték – lazításával tért el a hagyományos formáktól és alkalmazta a vers libéré technikáit. Valódi szabadverset csak egészen kivételes esetekben
találunk nála – és ilyenkor mindig nagy ﬁgyelmet kell szentelnünk ennek a radikális
verstechnikai választásnak. Ezek közé tartoznak az „I know some lonely Houses off
the Road” (J289/Fr311.), a „The nearest Dream recedes – unrealized” (J319/Fr304.),
az „It is dead – Find it” (J417/Fr434.), a „While it is alive” (J491/Fr287.), az „I can
wade Grief (J252/Fr312.), a „Victory comes late” (J690/Fr195.) és a „Would you like
summer?” (J691/Fr195.) kezdetű versek. Ezekben a darabokban semmi nem állandó:
sem a szótagszám, sem a hangsúlyos szótagok száma, sem a strófaszerkezet, sőt, a
rímek is hiányoznak. A sortördelés a szintaxis egységeit követi, hiszen a metrum nem
írja fölül a grammatikai ritmust. A grammatika – vagyis az élő beszéd – ritmusa
uralja ezeket a verseket.
Grammetrika
A dickinsoni prozódiát általában a grammetrikai szabályok érvényesülése, vagyis
a grammatikai osztás és a prozódiai bontás együttállása jellemzi. Más szóval, a ritmikus szerkezet (így a versmérték és a sortördelés is) a nagyobb nyelvtani egységek
– szócsoportok, mellékmondatok, mondatok – mentén formálódik. A grammatikai
egységek általában megfelelnek a ritmikai egységeknek, a metrikai hangsúlyt a fonetikai mellett a frázis- és mondatgrammatikai hangsúly határozza meg.
Dickinson azonban e téren is szívesen eltért a maga állította normától, amikor a
mérték döccenőit nem metrumváltással éri el, hanem az ütemhatároknak a nyelvtani
metszésekkel megvalósított ellenpontozásával. Ezt teszi, mégpedig nagyon látványosan, a „Grief is a Mouse” kezdetű versben (J793/Fr753.), amelynek utolsó két
versszakát idézem.
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Grief is a Juggler – boldest at the Play –
Lest if He flinch – the eye that way
Pounce on His Bruises – One – say – or Three –
Grief is a Gourmand – spare His luxury –
Best Grief is Tongueless – before He’ll tell –
Burn Him in the Public square –
His Ashes – will
Possibly – if they refuse – How then know –
Since a Rack could’nt coax a syllable – now
Látható, hogy a „Grief is a Juggler” kezdetű versszak trocheusokkal bevezetett jambikus sorokból áll (ami szintén elfogadott). Ami azonban megtöri ezt a szabályos
lejtést, az a cezúraszerű sormetszet: a gondolatjel a harmadik jambust vágja ketté
(-ler – bold-). Hasonló a helyzet a versszak utolsó sorában (-mand – spare), majd
a következő versszak utolsó három sorában szintén gondolatjellel nyomatékosított
sormetszet szakítja ketté a verslábakat: a jambust, a spondeust, illetve az anapesztust
(-shes – will; -fuse – How; -lable – now).
A strófaszerkezetet a mondatgrammatika határozza meg, vagyis a mondatok
általában a strófákkal érnek véget, és szintaktikai átkötés inkább csak a sorok szintjén mutatkozik. Amikor tehát áthajlással (enjambement-nal) találkozunk, biztosak
lehetünk benne, hogy annak jelentése van (J1683/Fr1716.):
That she forgot me was the least
I felt it second pain
That I was worthy to forget
Was most I thought upon
Faithful was all that I could boast
But Constancy became
To her, by her innominate
A something like a shame
Azzal, hogy a második versszak második sora végén nincs grammatikai törés, a
grammatika felülírja a prozódiát, és ezzel az ütemhangsúlyok is gyengülni kezdenek.
Ez a grammetrikai feszültség pedig jelzi az olvasó számára, hogy ﬁgyeljen: most
következik az, ami a legfontosabb a versben.
Sajátos grammetrikai jelenséggel találkozhatunk az áthallásos himnuszforma példájaként már idézett „The Soul Selects Her Own Society” kezdetű (J303/Fr409.) versben
is, amelyre Donald Wesling hívja fel a ﬁgyelmet (127). A hangsúlyrend (5–2–4–2,
4–2–4–2, 4–1–4–1) a himnuszstrófát idézi, ám Dickinson grammetrikai eszközökkel
erősen árnyalja ezt a szerkezetet. Az öt mondatvég mind a sorok végére esik (2, 4,
6, 8, 12), vagyis e tekintetben tiszta a képlet. Azonban a nyelvtani és a versmérték
adta ritmus itt-ott nem esik egybe. A negyedik sor kezdőszava present: fonetikailag
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kezdőhangsúlyos, de metrikailag a második szótagra kerül a hangsúly. A második
strófa pedig két, csak látszólag azonos szerkezetű mondatot tartalmaz: a párhuzamot
a kétszer szereplő unmoved jelenti, amely azonban két különböző mondatszerkezetbe
van beágyazva. Az elsőben az unmoved szabályosan az alanyra vonatkozik, a másodikban azonban alany nélküli szerkezetet alkot; tudjuk ugyan, hogy az előző mondat
alanyát kell beleértenünk, de szintaktikailag mégsem stimmel ez a szerkezet. A vers
akadozó mondatgrammatikáját csak a szabályos versmérték hajtja tovább.
Rímszerkezet
Dickinson verseiben gyakori a zárlathiány vagy az esetleges, véletlenszerű zárlat.
Az œuvre egészét tekintve Porter rámutatott, hogy a befejezetlenségek a töredezettség
érzetét keltik (Modern Idiom, 105), ami „kumulatív jelentőséggel” 67 (106) bír.
A verstechnikai zárlatok között azonban van egy, a rím, amelyet Dickinson szívesen alkalmazott – igaz, csak a legritkább esetben találunk szabályos vagy végigvitt
rímképletet. Versmértékéhez hasonlóan rímkezelését is a normafeszítés jellemzi:
akár a rímképletet, akár a rím tisztaságát tekintjük, Dickinson inkább csak felidézi
a rímsort, azután rendre eltér tőle.
Mint már említettem, leggyakoribb strófaformája a 4 × 4-es, amelynek dickinsoni
rímképlete (xaya) felidézi az abab rímrendet. A félrímek és a keresztrímek mellett
egész költészetében csak igen ritkán találhatunk kétsorosokat idéző páros rímet (a
ritka példák közé tartozik a J544/Fr665., a J816/Fr966. és a J938/Fr868. számú vers).
Sajátos összhangot ﬁgyelhetünk meg a rímelés és a metrum között. Az „I had no
time to Hate – Because” kezdetű (J478/Fr763.) versben például a közönséges mérték
laza rímszerkezettel párosul:
I had no time to Hate – Because
The Grave would hinder me –
And Life was not so Ample I
Could ﬁnish – Enmity –

a
b
c
b

Nor had I time to Love –
But since Some Industry must be –
The little Toil of Love – I thought
Be large enough for Me –

d
b
e
b

A rímképlet itt elsősorban a metrum megerősítőjeként szolgál, amennyiben rímtelen
nyolcszótagú sorokat rímes hatszótagúak követnek.

67

„cumulative signiﬁcance”
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Pályája egészét tekintve Dickinson a tiszta rím és a részrím alkotta két fő pólus
között ingadozik.68 Lindbergh-Seyersted rámutat, hogy a költő korai, szabályosabb
rímeket (vagy sok rímet) kedvelő pályaszakasza után a rímekkel és a rímtelenséggel
egyaránt invenciózus kísérletezésbe kezdett, majd életének utolsó évtizedében viszszatért az élénkebb (vagy szabályosabb) rímeléshez (157).
Korai költészetének rímekben bővelkedő versei között említhetjük azokat, melyeket
Higginsonnak küldött. Az első levélhez csatolt négy vers (J216/Fr124., J318/Fr204.,
J319/Fr304., J320/Fr282.) és a másodikhoz csatolt három (J86/Fr98., J321/Fr334., J322/
Fr325.) mind alkalmaz rímeket, a rímlehetőségek teljes skáláját vonultatva föl a tiszta
rímtől (row – Snow, chase – Race, Hands – Sands) a konszonánson (Noon – Stone), az
asszonánson (drop – Dots) és a magánhangzórímen (Boy – sky) át a rímtelen sorokig.
A középső, kísérletező korszak két laza rímtípusban bővelkedik, amelyek variálása – mint Lindbergh-Seyersted rámutat – hozzájárult Dickinson egyéni költői
hangjának kialakításához (165 skk.). Unortodox módon fejlesztette ki konszonáns és
hangsúlytalan rímeit, a lehető legkülönfélébb megfeleléseket téve meg a párosítások
alapjául. Szívesen kombinálja is a konszonáns és a hangsúlytalan rímet: Dusk – Asterisk (J1616/Fr1571.). A bright – Freight (J878/Fr922.) párosban például az azonos
mássalhangzók közrefogta magánhangzó is hasonló. A Feet – Fate (J1318/Fr1231.)
rímben a kezdő mássalhangzó azonos, míg a magánhangzó hasonló. A was – bestows
(J815/Fr819.), a belső rímként szereplő died – lived, illetve a sorvégi when – begun
(J816/Fr966.) és Result – effect (J951/Fr911.) párosokban pedig kizárólag az utolsó
mássalhangzók egyeznek meg.
Hangsúlytalan rímei hasonló változatosságot mutatnak. Némely esetben a páros
egyik tagja hangsúlyos, a másik nem (possess – Holiness [J849/Fr954.], Play – Holiday [J814/Fr1110.], Lens – Circumference [J883/Fr930.]); máskor egyik rímszótag
sem hangsúlyos (pausing – kneeling [J303/Fr409.], syllable – Chronicle [J864/Fr810.],
Another – Foreigner [J977/Fr976.]). A rímelés lehetőségeit a végsőkig feszítve Dickinson olyan hangsúlytalan párokat is összeköt egymással – és tekint rímelőnek –,
amelyek kizárólag egyetlen szótagzáró mássalhangzóban azonosak (heal – unavailable
[J1270/Fr1260.], regret – Cataract [J853/Fr961.], Bird – breakfasted [J885/Fr932.],
chestnut – present [J1635/Fr1670.), sőt olyanokat is, amelyeknél a szótagzáró más1. Tiszta rímről akkor beszélünk, ha két sorvégi hangsúlyos szótag magánhangzója és a szótagot
záró mássalhangzója is azonos (sleep – keep). 2. Részrímről pedig akkor, ha ez az azonosság csak részlegesen valósul meg. Az angol valójában rímszegény nyelv; ez az oka annak, hogy oly sokféle részrímet
használnak az angolul író költők. Ezek a következők: (a) az asszonánc (amikor zárt szótagban csak
a magánhangzó ismétlődik: feet – queen), (b) a konszonánc vagy mássalhangzós asszonánc (amikor
csak a hangsúlyos szóvégi mássalhangzó ismétlődik: port – chart), (c) a magánhangzó-rím (amikor
bármilyen magánhangzó zárhatja a hangsúlyos nyílt szótagot: blew – sky) és (d) a hangsúlytalan vagy
másodlagos hangsúlyú rím. Ez utóbbin belül több aleset ﬁgyelhető meg: (i) a tiszta rím (amelyben az
egyik elem hangsúlytalan vagy másodlagos hangsúlyú: fling – quivering, honey – variety), továbbá
egyéb (ii) közelítő rímek, ezen belül (x) az asszonánc jellegűek (draw – reservoir), (y) a konszonánc
jellegűek (down – following) és (z) a magánhangzórím jellegűek (now – opportunity).
68

63

Bollobás.indd 63

2015.05.13. 15:14:28

salhangzó csak hasonló (push – impotence [J854/Fr963.], inch – Experience [J875/
Fr926.], Noon – Remembering [J882/Fr1114.]).
Dickinson azonban nemcsak a normától való eltéréssel, az angol rímszabályok
fellazításával tette különlegessé rímelését. Lindbergh-Seyersted szerint a leglátványosabban azzal újította meg rímtechnikáját, hogy rímeit ütköztette a nyelvtannal (170
skk.). Rímvirtuozitása ennek a frappáns grammetrikai összehangolásnak köszönhető.
Az egyébként alig érzékelhető konszonáns vagy hangsúlytalan rímek kiemeléséhez
nyelvtanilag megfeleltethető párokat választott, főnevet főnévvel, igét igével állítva
párba. Ezt teszi például a „Pursuing you in your transitions” kezdetű versben (J1602/
Fr1664.), amelyben a transitions – Hues, Motes – Myths, be – play rímpárok azonos
szófajúak. Ezt teszi az „Of God we ask one favor” kezdetűben (J1601/Fr1675.) is:
Of God we ask one favor, that
We may be forgiven –
For what, he is presumed to know –
The Crime, from us, is hidden –
Immured the whole of Life
Within a magic Prison
We reprimand the Happiness
That too competes with Heaven –
Itt a múlt idejű melléknévi igenév rímpárja szintén múlt idejű melléknévi igenév
(forgiven – hidden), a Prison – Heaven rím szófajilag és szemantikailag is párt
alkot, amint a Life – Happiness rímpár is. Vagyis a gyenge rímeket grammatikai
megfeleléssel erősíti.
Másutt épp az ellenkezője történik: a tiszta rímet lazítja azzal, hogy más-más
szófajokból veszi tagjait. Lindbergh-Seyersted a „No Life can pompless pass away”
kezdetű (J1626/Fr1594.) verset idézi ennek példájaként (172):
No Life can pompless pass away –
The lowliest career
To the same pageant wends it’s way
As that exalted here –
How cordial is the mystery
The Hospitable Pall –
A “this way” beckons spaciously
A miracle for all –
Dickinson a szófajok variálásával éri el, hogy a rímek (away – way, career – here,
mystery – spaciously, Pall – all) ne tűnjenek triviálisnak vagy tolakodónak. Másutt
ellentétes jelentésű szavakat rímeltet (most – least [J670/Fr407.]), ismét másutt pedig
a hangzáson alapuló rímpárok helyett értelmi rímpárokat használ (lost – found [J29/
Fr20.]; come – gone [J86/Fr98.]), amivel valójában fel is számolja a konvencionális
rímelést.
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*
Összegzésként elmondható, hogy Dickinson az amerikai költői nyelv és forma minden
aspektusát megújította. Költői nyelvét a puritán tiszta stílus és a 19. század derekán
elterjedt, népszerű értekező próza hagyományaival folytatott dialógusaként értelmezhetjük. Tudatosan az amerikai angolt használja (beleértve a helyesírás egyszerűsítéseit),
miközben hasonló tudatossággal nyúl a közös szókészlet angolszász (és nem görög
vagy latin) eredetű elemeihez. A puritán stílus egyszerűsítő-lecsupaszító gyakorlatát
továbbfejlesztve invenciózusan alakítja ki nyelvi defamiliarizációs technikáit. Sajátos
szintaxisát kihagyásokkal teszi szaggatottá, hűen követve a gondolkodási folyamatot.
Az ellipszist a sűrítés nyelvi eszközeként használja, hol többértelműséget csempészve
soraiba (például a szintaktikai kettőzésekkel), hol a hétköznapi nyelvhez közelítve
mondatait. Az angol mondatgrammatika normáitól a szórend, az igeragozás, az
egyeztetés, az igeidők általános szabályainak ﬁgyelmen kívül hagyásával tér el. Lexikai újításai egyaránt szintaktikaiak (amikor a szavak kombinációs szabályait rúgja
föl) és szemantikaiak (amikor a szelekciós szabályokról „feledkezik meg”), a dikció
egyik sajátosságaként pedig megjelenik a szemantikai üres hely jelensége, amikor is
explicit módon megvonja a referencialitást a szavaktól. Mindezzel végül gyakran a
nyelv teljes destabilizációját éri el: a jelentés nem mutat a nyelven túl, és ezzel a nyelv
kizárólagos tapasztalati világként mintegy rázárul a beszélőre.
A költői forma tekintetében is leleményes újító volt. Elsősorban a protestáns himnusz- és balladaköltészet uralkodó versformáit átalakította át, szellemesen lazítva a
közismert normákon. A himnuszok általános szerkezetét szubverzív módon kezeli,
ﬁgyelmen kívül hagyva mind az uralkodó szótagszámot, mind a szabályos metrumot (a hangsúlyt és szótagot egyaránt számláló mértéket, vagyis leggyakrabban a
jambikus lejtést), mind pedig a megkövetelt strófa- és rímszerkezetet. Hasonlóképp
felforgatja a balladaköltészet hagyományát, amikor követi ugyan az ütemhangsúlyos
verselést, de értelmi hangsúlyokkal zsúfolja tele a sorokat, és ütemszámaiban nem
követ semmiféle szabályszerűséget, vagy amikor a strófaszerkezet normáin változtat. Dickinson kiaknázza a grammetrikai lehetőségeket, gyakran diszkordanciában
tartva a grammatika és a prozódia osztását. Rímeit tekintve bejárja a tiszta rím és a
részrím vagy rímtelenség közötti teljes spektrumot. Sortördelése egyéni, a versforma
hangsúlyos elemeként kezeli a vizualitást, a vizuális ritmust, a képi megjelenítést.
Különösen a 20. század nagy kísérleti hagyományait előrevetítő képverseiben nyilvánvaló a látvány jelentésként való értelmezése.
Ekképp költői nyelvét és költői formáját tekintve Dickinson egyaránt a modern és
a posztmodern költői hagyományok megelőlegezőjének tekinthető.
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TÉMAKEZELÉSE

Miről is írt ez a nagyszerű költő? – Erre a kérdésre természetesen nem lehet röviden
válaszolni, mert az efféle válaszkísérlet elkerülhetetlenül leegyszerűsítené művészetét.
Porter rámutat, hogy Dickinson költészetében amúgy sincsenek tematikai folytonosságok, a hasonló témájú versek nem kapcsolódnak össze. Kizárólag saját tudata adja
mindannak keretét, amire ﬁgyelme irányul (Searching, 194).
Mégis, ha csak mintegy tantermi gyakorlatként és a további, lényegi elemzést
előkészítendő megpróbáljuk elsorolni nagy témáit, különleges listát, listákat kapunk.
A Johnson-féle kiadás tematikai indexe több oldalon gyűjti egybe a majd háromszáz
költői témakört. Albert Gelpi vagy negyvenet sorol föl könyve tárgymutatójában,
köztük a következőket: áhítat, madarak, báb-lepke, tündérmese, tudat-öntudat, tapasztalás, lemondás, kegyelem, őrület (elmeháborodottság), veszteség, elszigetelődés,
felfedezés, hegyek, az univerzum mint játék, szentség (szakramentum), házasság,
beszéd és csönd, a természet mint folyamat (Emily Dickinson, 199–200). Fatima Falih
Ahmed Al-Bedrani három-négy nagy témakört említ – szerelem, halál, halhatatlanság
és kreativitás (id. Porter, Searching, 187), Porter pedig a következőket sorolja föl:
a lélek társasága, lelki gyötrelem (ezen belül fájdalom, rettegés és összeroppanás),
halál, költők és költészet, a természet és az amhersti vidék, Isten és istenhit. Ezeken
túl megnevezi még az egyértelmű témát nélkülöző „probléma-verseket” és az öngyilkosság-verseket (Searching, 187).
Bár nyilvánvalóan ez mind igaz, és összefoglaló és absztraháló jellegükből adódóan
az efféle listák adnak is bizonyos rálátást költészetének egészére, meggyőződésem,
hogy Dickinson esetében kissé félrevezetők, mert főnevesítik témakezelését, vagyis
a nominalizációs címkékkel éppen témakezelésének különleges folyamatszerűsége
vész el. Pedig a Dickinson-versek tárgyánál fontosabb az a mód, ahogyan a témákról
ír. Éppen ezért a következőkben erről a különleges dickinsoni témakezelésről szólok.
Témakezelését illetően legelőször négy általános megállapítást tehetünk. Először
is Dickinsont mindig a folyamatok érdeklik; másodszor, ezeken belül is alapvetően
mindig a belső folyamatokról ír. Ugyanakkor számos verse ellentmondani látszik ennek
a két tézisnek: mintha nem folyamatokról, hanem állapotokról írna, és mintha nem
belső élményeiről, hanem a külső valóságról. De amikor például egy lelkiállapotról
vagy ﬁzikai állapotról ír, valójában mindig azt boncolgatja, hogy hogyan jött létre,
illetve mi a következménye. Amikor pedig látszólag a külső világról ír, történései
csak szempontkészletet kínálnak számára, hogy az őt valóban érdeklő belső világról,
annak folyamatairól gondolkodjon, próbálja megérteni őket.
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Ehhez kapcsolódik harmadik megállapításom: Dickinson költészete alapvetően
kognitív, sőt gyakran pre-kognitív, vagyis mindvégig arra törekszik, hogy felfogja
és megértse a folyamatokat. A megértésre törekvés azonban nem azonos a megértés
bizonyosságával: Dickinson Sziszüphosz elszántságával próbálkozik újra meg újra a
megértéssel, miközben meggyőződése – mint erről a bevezetőben már szóltam, idézve
Porter kardinális tételét (Modern Idiom, 149) –, hogy az emberi lét alapélménye a
megértésből való kizárattatás.
Negyedszer, témakezelésével kapcsolatban meg kell állapítani, hogy verseinek
színhelye az Én, vagy – hiszen Dickinsonnál az Én általában nem egyes – az Ének által
lakott tér. Ez az „Éntér” különféle konceptualizációkat nyer költészetében, amennyiben
nyílt természetbeni mezőként vagy zárt, ember által épített házként jelenik meg. Ezt
a rész-egész viszonylatot pedig jellemzően a mise en abyme alakzata szervezi, alapot
szolgáltatva Dickinson különös misztikus költőként való értelmezéséhez.
A következőkben ezt a négy megállapítást bontom ki.

Folyamatesztétika, transitus-költészet
Dickinsont tehát az érdekli, milyen folyamatok vezetnek bizonyos állapotokhoz,
illetve ezek az állapotok milyen folyamatokat eredményeznek; továbbá az, ami egy
adott eseményt követ, az utánérzet, illetve amit Porter „utótudásnak” 69 nevez (Modern
Idiom, 9). (A válságélményeket követő utótudás élményét, illetve az azzal kapcsolatos
verseket a következő részben tárgyalom.)
Ez az érdeklődés jellemzi azokat a verseit, amelyekben a múló pillanatot örökíti
meg. E költeményeit a ﬁgyelem esztétikája szervezi, akár a külső, akár a belső világ
történéseiről legyen szó. A belső és külső élményekre való ﬁgyelés során Dickinson
rendre több érzékszervét is mozgósítja: a J1480/Fr1511. számú versben „az elbűvölő hűs,
mit a zene hagy” 70 költői képet például a hangingerre adott auditív és taktilis válasz
együttese teszi váratlanná. Az J1576/Fr1627. számú versben a hegedűből felröppenő
hang nem egyedül jelenik meg, hanem az érintéssel együtt; mindeközben, írja a költő,
az érintés önmagában nem dallam, inkább a testben megbúvó lélek, akár a dagály a
tengerben.71 Vagyis az érzékeny fül a zene taktilis jellegére taktilis választ képes adni.
Ehhez a jelenséghez kapcsolódik egyik legismertebb verse, a J1463/Fr1489. számú, amely nemcsak az utóélmény érzékközi megjelenítése miatt érdemel ﬁgyelmet,
hanem az alakzatburjánzás által kiváltott bizonytalanság miatt is.

69
70
71

„afterknowledge”
„The fascinating chill that Music leaves”
Lásd Függelék 190. oldal.
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Szétfoszlik az út,
Andalít a kerék,
Bíbor folt villan át,
Smaragdszín zizegés,
És a Bokron minden Bimbó
Elrendezi borzas haját –
Talán a Posta Tuniszból –
Könnyed reggeli utazás – 72
(Kodolányi Gyula ford.)
Ez a nyolcsoros remekmű alapvetően a kolibriról szól – igaz, egészen szokatlan költői eszközökkel ragadja meg a madarat. A leírás szokatlansága abban áll, hogy nem
csendéletszerű, vagyis nem statikus – feltehetően azért, mert a kolibrit soha nem látni
mozdulatlanul. Ekképp a madár külső jegyei helyett pergő-búgó mozgását és e gyors
mozgás miatt szinte hallható színeit mutatja be a vers. Ez történik az első négy sorban,
amely „ábrázolás” helyett az érzékelt szín- és hangélményt ragadja meg. Majd ezt az
utat folytatja a vers következő négy sora, amely a kolibri távoztával beálló helyzet
bemutatása: az addig lehajló virágok felemelik fejüket, mintha jó hírt kaptak volna –
akár Shakespeare Viharjában Tunisz királynője magától a naptól, „Kit nápolyi / Hír
el nem ér, ha nem a nap viszi” (II. i.; ford. Babits Mihály). Vagyis egyaránt témája a
versnek a percepció és az utóhatás; a kettő együtt alkotja a dickinsoni komplex élményt.
Mindezen túl több szövegszervező alakzat található a versben, egymással különös összjátékot alkotva. Az élmény érzékköziségét hangsúlyozza „a smaragdszín
zizegés” jelzői szerkezet elemeit összekapcsoló szintesztézia, amely jelen esetben
valóban „színhallás”, ahogyan Fónagy Iván frappánsan magyarította e trópus nevét
(A költői nyelvről, 524). Az egész verset meghatározó metonímia az ok és az okozat
egymásutániságára épül: a „szétfoszló” úton járó kolibri csak a pillanat töredékére
jelenik meg – amikor konkrét voltában nem is érzékelhető, csak elvont mozgásként,
színként és hangként –, mégis új helyzetet idéz elő, mély nyomot hagyva azokban,
akik megélték látogatását. A vers végső soron metaforikus, amennyiben a kolibri
valami hasonlóan tünékeny, de utóhatásában tartós, talán örökre emlékezetes élmény
helyett áll. Ilyen a szexuális élmény, de ilyen a szellemi megvilágosodás élménye is,
amelyről Dickinson több más versében is ír, így például a J1581/Fr1665. számúban.
A legmesszebb futó Dörgés
Közelebbről szólt, mint az Ég,
S dübörög tovább – bár a Forró Dél
Már félretette sok lövegét –
A Villám, mely elsőnek jött,
Csak engem ütött meg,
S én nem adnám oda
72

Lásd Függelék 190. oldal.
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E nyilat egész Világért sem.
Tartozását az oxigénért
Kiﬁzetheti a Tudós –
De a Villámért
Hálánkat leróni bajos –
Heve feléget otthonokat
S feldíszíti a napokat,
És minden harsány érdem
Csak mellékes szikrája
E földresújtó fénynek –
E gondolat halk mint Hópehely –
Hang nélkül bukik le:
Az Élet továbbrezgés –
Ily egyszerű a mese – 73
(Kodolányi Gyula ford.)
A vers az intellektuális élmény ünneplése: a gondolaté, amely villámként csap a
gondolkodóba, megvilágosodást hozva. A becsapódó villámlás után megszületik a
gondolat, amely nem dörgéssel, hanem a hópehely csöndességével érkezik, miközben
az életre reﬂektálva annak értelmezését adja.
Dickinson egész költészetén végigvonul a percepció érzékközi ünneplése, amikor is a
világnak a különböző érzékszervek általi együttes észlelése fölötti örömének ad hangot.
„A virágok nem egészen evilágiak” – írja a 417. levélben. „Olyanok, mint a Szentek.
Velük bizonyára jobban Otthon érezhetjük magunkat, mint Isten Szentjeivel.” 74 A látás,
a hallás, a tapintás, a szaglás és az ízlelés számára olyan képesség, amely – mint Martin
rámutat – túltesz az ígéret földje megannyi csodás látványán (American Triptych, 162).
Talán részben Dickinson szembántalmaival magyarázható, hogy a látás képessége
központi helyet foglal el költészetében. Retteg a betegség elhatalmasodástól, amely
– attól fél – lelki vakságot is eredményezne. Azonban mintha erősítené éleslátását
a tudat, hogy bármikor elveszítheti szeme világát, s megérti, hogy a legﬁnomabb
percepció a rövid életűek ajándéka (J1717/Fr Fr1751.).
A különböző érzékszervekkel felfogott élményfoszlányok sajátos szinesztéziákban
olvadnak össze: hallja a templomi dallamok súlyát75 (J258/Fr320.), és egy cirkusz megjelenése ízélményt és színélményt jelent számára. „Pénteken megízleltem az életet.
Nagy falat volt. Egy cirkusz haladt el házunk előtt − a vöröset még mindig érzem
lelkemben” 76 (318. levél). Vagyis az ízlelést, a látást és a hallást összekapcsolva, több
Lásd Függelék 190. oldal.
„Flowers are not quite earthly. They are like the Saints. We should doubtless feel more at Home
with them than with the Saints of God”
75
„the / Heft of Cathedral Tunes”
76
„Friday I tasted life. It was a vast morsel. A Circus passed the house—still I feel the red in my
mind”
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érzékszerv együttes aktivizálásával teszi intenzívvé élményeit, különös tömörséget
adva a mindig váratlan költői képeknek. Dickinsonról is elmondható, amit Fónagy
az általa „érzékszint-váltásnak” nevezett szinesztéziáról általánosságban állít: a költő is „kétfelől közelíti meg a tárgyat, és két érzéki élmény metszőpontjában rögzíti,
konkretizálja” (A költői nyelvről, 153).
Valóban, a szintesztézia, mint Nicholas Ruddick rámutat, „érzékközi képalkotás” :
olyan asszociatív módszer, amely több érzékszerven át érkező impulzusok kombinációját állítja elő, lehetővé téve, hogy a költő az egyik érzékszervi tapasztalatot egy
másik érzékszerv tapasztalatára fordítsa le (61). Ez az alakzat Dickinson költészetében
is az introspekció eredménye, hiszen létrehozásának elengedhetetlen feltétele, hogy a
költő állandóan vizsgálja az érzékelés alapvető folyamatait, és ezáltal képessé váljon
előbb elkülöníteni, majd összekapcsolni a különböző érzékszervekre ható ingereket
(62). Elmondható továbbá, hogy a szintesztézia általában bináris szerkezetű: az öt
érzékimpulzus – vagyis az optikai élmény, a hang-, a szaglás-, az íz- és a tapintásélmény – közül leggyakrabban kettő kapcsolódik össze, mégpedig úgy, hogy a
jelöletlen elsődleges érzékszervet érő inger áttevődik egy másik érzékszervre. Ilyen
ingerátvitel történik például a J430/F388. számú vers „hangokba kapaszkodtam”
(I clutched at sounds) mondatában, ahol Dickinson a hallás érzékét a tapintás érzékére vetíti, és a metaforizált hangélmény során taktilis élménnyé válik. Látszólag
ez történik a kapaszkodás toposzát kibontó másik versben, a J427/F385. számúban
is, ahol az „arany érintés” (golden touch) jelzős szerkezet mintha az optikai-taktilis
transzfer esete volna. De Dickinson itt valószínűleg nem a szinesztetikus érzékátvitel
módszerét alkalmazza, hanem egy ismert narratívát sűrít a névszói csoportba, így
idézve meg az érintésével mindent arannyá változtató Midász király legendáját (66).
A J81/Fr82. számú versben a száz furulya száz fából előszálló hangjának megjelenítésével ír a madárének „ezüstös lopózásáról”,77 vagyis érzékközi analógiát teremt
ok-okozati kapcsolat tömörítésével. Hiszen az ezüst a madárénekre vonatkozik, de a
jelzős szerkezet kihagyással jött létre. Ami kimaradt, az a furulya, amely közvetít a
madárének és az ezüstszín között: a madárének olyan, mint a furulyaszó; a furulya
ezüst hangszer, amelynek hangját ezüstössé teszi az anyaga; ekként a madárének is
ezüstös hang: „ezüst madárének” (76).
A szinesztézia Dickinsonnál is gyakran metaforikus, vagyis nála is „érzékváltó
metaforákról” beszélhetünk (Fónagy, A költői nyelvről, 153). De nemcsak metaforához
és sűrítéshez kapcsolódhat, mint az előbbi versben, hanem a megszemélyesítésnek
alárendelt eszköz is lehet. Ruddick a J630/Fr595., J722/Fr745., J591/Fr622. és J281/
Fr431. számú verseket említi, amelyekben a lírai én a megszemélyesített villámlás
„énekét” hallja a vihar dörgésében („a Villámlás énekel” [Lightening […] singeth]), a
megszemélyesített hegyek színét emeli át tekintetük leírására („Ibolyaszín Tekintet”
[Violet Gaze]), a megszemélyesített nap sárga színét látja annak tervében („a Nap
77

So silver, steal a hundred Flutes
From out a hundred trees –
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Sárga Terve” [His Yellow Plan/The Sun]), illetve a megszemélyesített igazság lesz
meztelen (kopasz) és hideg („az Igazság, a Kopasz, és Hideg” [The Truth, is Bald,
and Cold]) (66).
„Fény, adieu, veled itt –” (J1556/Fr1586.) kezdetű költeménye az egyik legszebb
az érzékelést ünneplő darabok közül.
Fény, adieu, veled itt –
Oly hosszú volt – oly rövid –
Köszönöm, hogy meghallgattál –
Mindenség Tanítója –
Örök Törvényhozója –
Adtál – elhagytál – 78
(G. István László ford.)
Mint Farr hangsúlyozza, Dickinson a luminista és impresszionista festészet (konkrétan a Hudson-festőiskola) ihletésében írta meg dicsőítő ódáját a fényhez, amelynek
platóni ideáját a transzcendencia metaforájaként üdvözli (Dickinson and the Visual
Arts, 89). Valójában tehát nem is a fényt ünnepli, hanem az ideáját – és a percepciót,
amely az eszmét is láthatóvá teszi.
Egész költészetén végigvonul a belső folyamatok pontos appercipiálásának igénye, a jelenségek lefolyásának követése. J536/Fr588. számú versében például azt a
folyamatot beszéli el, amelynek során a gyönyör vagy az öröm fájdalommá alakul.
Gyönyört kér a szív – először –
Majd – kíntól Felmentést –
Majd – Apró Csillapítókat –
Tompítni szenvedést –
Majd – hogy elalhasson –
Majd – ha úgy akarja
Inkvizítora, legyen hát
Halál a kiváltsága – 79
(Kodolányi Gyula ford.)
E folyamat több lépcsőjét különbözteti meg: előbb örömöt kér a szív, azután a fájdalom
enyhítését, majd az érzéketlenséget, végül a halál kiváltságát. Látható, hogy miközben
egyre kevesebb örömmel is beérné a szenvedő, valójában egyre többet kér kínzójától
(inkvizítorától), aki teljhatalommal rendelkezik fölötte. Dickinsonnál soha nem a
szenvedés az abszolút rossz, hanem az érzéketlenség, a szenvedés meg nem élése.
Tehát mindaddig elfogadható az öröm és a fájdalom, amíg a tudat önmaga tudatában
van. Számára ez a tudatosság, az öröm és a fájdalom teljes megélése a legmagasabb
78
79

Lásd Függelék 191. oldal.
Lásd Függelék 191. oldal.
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szintű tudatállapot, amely akkor ér véget, amikor az inkvizítor engedélyezi a meghalást, ezzel pedig az érzék- és tudatvesztést.
Számos nagyszerű versében egy adott állapotból egy másikba való átlépést írja
le; ezeket a darabokat Farr találóan transitus-verseknek nevezi (Dickinson and the
Visual Arts, 68). Több száz ilyen vers található a corpusban, hiszen ez a transitusérdeklődés végigkísérte Dickinson egész pályafutását. Mindegyikben az átlépés
pillanata foglalkoztatja: egyik állapotból vagy létformából egy másikba, ebből a világból a másikba, életből halálba. Tipikusan transitus-metaforákat alkot a virágnyílás
és a naplemente pillanatait megragadó versekben (J620/Fr686., J667/Fr787.]). De a
természetben érzékelt metamorfózisok nem önmagukban érdeklik, inkább csak az
elmében zajló átváltozások analógiáiként szolgálnak. Ez történik az Elizabeth Barrett
Browning-hommage-ban (J593/Fr627.), amelyben az átváltozások egyre különlegesebb lényeket állítanak elő (méhből pillangót, pillangóból hattyút; közönségesből
különlegest; hétköznapiból mennyeit alkotnak), mígnem Barrett Browning költészete
hatására az elme is átváltozik, hiszen az az „Isteni Őrület” elmeállapotát idézi elő.
Megbabonáztak akkor –
Komor Lány-lelkemet –
Olvastam a sötét Hölgyről –
Gyönyörű – Arca lett –
Hogy éjszaka jött-e a Dél
Vagy délben volt fenn – a Menny –
Olyan Őrület volt a Fény –
Nem tudtam eldönteni –
A Méh – mint a Lepke röpült –
A Lepke – mint a Hattyú –
Nem fért el egy sem – a Füvön –
A legapróbb Nyirettyű
Ha magának zenél a Föld
Hogy jó kedve legyen –
Óriás hangszernek tűnt Titán
Operaszínpadon –
Feltornyosultak – a Napok –
A jelentéktelent
Ünneppé avatta akkor
Valami hirtelen –
Nem értettem mi változott –
Lélekállapotom
Olyan mint a Megszentelés –
Csak élem – nem tudom –
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Ez egy Isteni Őrület –
Kijózanodhatom –
A Veszély Ellenszere ez –
Megakadályozom –
Ha Varázskönyvem forgatom –
A Mágus alszik el –
Mágiám – oly természetű
Mint Isten – hinni kell – 80
(G. István László ford.)
Több jól ismert költeményének tárgya a halál nagy transitus-pillanata, köztük az
„Agyamban van temetés” (J280/Fr340.), a „Meghalván, hallom, légy zizeg” (J465/
Fr591.) és a „Mert nem vártam meg a Halált” (J712/Fr479.) címűekben. (Később, a
dickinsoni kognitív bizonytalanságnak szentelt fejezetben más halál-verseit is tárgyalom, mégpedig a megértésből való kizárattatás és a halállal kapcsolatos „utótudás”
élményének aspektusából.)
A felsoroltak közül az első (J280/Fr340.) – amely 1862-ben, a polgárháború nagy
veszteségeket hozó évében született – annak a folyamatnak a történetét írja le, amikor
a szubjektum „agya” (Brain) vagy „tudata” (Sense) saját megszűnését érzékeli. Az „elme” megfagyásáról (My Mind was going numb) és a „lélek” recsegő megtöréséről
(creek across my Soul) ír, egyenlőséget vonva – legalábbis metaforikus szinten – az
agy, a tudat, az elme és a lélek között.
Agyamban van temetés,
Éreztem: gyászmenet
Lépked, lépked, míg úgy tűnik,
A tudat átreped.
S hogy mindnyájan leültek,
Szertartás, mint a dob
Döngött, míg gondolom,
Hogy elmém megfagyott.
Hallottam: ládát vonnak ők,
És lelkemben recseg
Az ólomcsizma-hang megint,
A tér meg kongni kezd
Akár harang lenne az ég,
S a lét csak puszta fül,
És én s a csönd de furcsa faj,
Zátonyon, egyedül.
80

Lásd Függelék 191. oldal.
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Elmémben deszkaszál törik
S fokonként zuhanok,
Egy-egy világhoz ütközöm
S az eszmélet halott.81
(Károlyi Amy ford.)
A folyamat linearitását emeli ki a komplex parataktikus szerkezet, amikor is egymásutániságot sugall az egyes folyamatrészek és (and) kötőszóval történő, mellérendelt
összekapcsolása. A 20 soros vers egyetlen, több mellékmondatból álló, összetett
mondatot alkot. A versmérték majdnem teljesen szabályos: minden sor jambikus, és
(az 5. sor kivételével) végig ragaszkodik a himnuszstrófa négyes és hármas verslábainak váltogatásához.
Akár a halál, akár a téboly transitus-folyamatának leírásaként értelmezzük a verset, az énkettőzés sajátos dickinsoni allegóriáját követhetjük nyomon. Helen Vendler
egyrészt az elemző Én és a fenyegetett Én82 megkettőzését olvassa ki a sorokból,
másrészt az önmagát analizáló Én szétválását a holttestre és a gyászolókra (142).
Az elemző Én nagy tárgyilagossággal követi végig halála folyamatát, miközben a
tébolyba zuhanás szörnyű magányosságát is megélni látszik, amikor is egyedül a
csönd szegődik társául. A versben összekapcsolódik az agy és a lélek betegsége és
halála, vagyis a megszűnés testi és lelki folyamata, nagy transitus-élménye: sorban
leáll az agy, a tudat, az elme és a lélek működése, majd a 13. sorban véget ér a „lét”
(Being) is – vagyis bekövetkezik a teljes megsemmisülés. Mégis, mint Vendler hangsúlyozza, a vers zárlatában a költő visszaveszi ágenciáját, amennyiben nem pusztán
aláveti magát a megsemmisülés folyamatainak, hanem aktív cselekvő alanyként ő
maga fejezi vagy végzi be (Finished) „eszméletét” (knowing).83 Végül a halál elhozza
a végső tudás lehetőségét. Ezt az értelmezést támasztja alá az utolsó sorba befurakodó Keats-sor a „Mért nevettem ma éjjel” („Why Did I Laugh Tonight? No Voice
Will Tell”) című szonettből: „a Vég a Lét jutalma” 84 (Szabó Lőrinc ford.). Vagyis a
halál jogosan tekinthető a végső tudást elhozó, ekképp nevetésre ingerlő pillanatnak,
amelyet az élet jutalmaként kap a haldokló.85
A Bevezetőben már tárgyalt, J465/Fr591. számú vers is a meghalás folyamatát
követi nyomon: itt a légyzümmögés az utolsó hang, amit a haldokló észlel, míg hallása
és látása egyaránt be nem zárul.

Lásd Függelék 192. oldal.
„analytic self”, „threatened self”
83
Ez az utolsó momentum sajnos elsikkad a magyar változatból; talán helyesebb lett volna a „S
bevégzem eszméletem” (Finished knowing) fordítás.
84
„Death is Life’s high Meed”
85
A Keats-áthallásra Péter Ágnes hívta föl a ﬁgyelmemet. Köszönet érte.
81

82
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Meghalván, hallom, légy zizeg.
A szobám nesztelen.
Mint széllökések közt a lég
Ha éppen megpihen.
Szárazra dörzsölt szemgolyók,
Haptákban szuszogás.
Szobádban már a Nagy Király
Mint titkos suhogás.
S míg én a végső harc előtt
Hagyatkoztam nagyon
Belőlem mi az átadó
S a maradó vagyon,
Kéken bezümmögött a légy
Közém s a fény közé
És rámsötétlett ablakom
S látva se láttam én.86
(Szőcs Géza ford.)
Különös módon a már meghalt személy hangját halljuk itt, aki elbeszéli a meghalását
megzavaró bizarr, szinte groteszk eseményt, amikor is egy légy repül be a szobába, a
haláltusáját vívó ember két viharos rohama közötti csöndet töltve ki zümmögésével.
A haláltusánál jelen levő rokonság kisírt szemmel és visszafojtott lélegzettel követi
a folyamatot, nagy megilletődöttséggel várva a Nagy Király érkezését. Maga a haldokló is várja a halált: hagyatkozott, s ezzel felkészült a távozásra. Ezt a kétszeresen
tudatos felkészültséget zavarja meg a légy, amely – látható, hallható és mozgásban
levő impulzusként – a jelenlévők több érzékszervére hat egyszerre. Egy nagyon is
konkrét és közönséges légyről van itt szó, amely semmiképp nem lehet a testet a
halállal elhagyó szárnyas Lélek fennkölt emblémája. Inkább a testi bomlás hírnöke,
aki talán idő előtt jelent meg. Mint Vendler állítja, ő a halandóság emlékeztetője: a
halállal kapcsolatos nagyszabású illúziók helyére lépő igazság, a halandóság igazságának szimbóluma (268).
A J712/Fr479. számú versben ﬁnom és elegáns kérő a halál, aki csodás kalandra,
felfedezésre invitálja szíve választottját (amint a J689/Fr284. számú versben is). Elhagyják az élet nagy állomásait, majd a lebukó napot is – vagyis a végtelenbe érnek.
Ezen a ponton elbizonytalanodik a narrátor: mintha a nap hagyta volna el őket, talán
ettől kezd el fázni, dideregni. Ekkor írja le ruházatát: könnyű nyári öltözéket visel
(fátyolruha és tüll körgallér van rajta), vagyis nem készült föl a hosszú, más évszakokba
nyúló utazásra. Már ott is vannak a földből kiemelkedő „háznál”, a sírnál, miközben
gyorsan pörögnek az évszázadok.
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Mert nem vártam meg a Halált –
Hát megvárt engem Ő –
Ketten ültünk Lovaskocsin –
Meg az Örökidő.
Szép lassan hajtottunk előre –
Nem ismert kapkodást –
Hagytam Munkát és Örömöt,
Hogy lessem Mosolyát.
Iskolához értünk – szünetben
Birkóztak alakok –
Elhagytuk a dermedt Mezőt –
A lebukó Napot –
Vagy minket – hagytak ott –
Reszket a Dér – testünkre hűl –
Rajtam csak egy Fátyolruha
Meg Körgallér – csak Tüll –
Elértünk a Házhoz, ami
A Földből Kidagadt –
De alig láttuk a Tetőt –
A Párkány – Föld alatt –
És telnek az Évszázadok –
Gyorsabban mint a nap –
Látom, hogy a Lovak feje
Végtelenbe mutat – 87
(G. István László ford.)
Vendler részletes elemzésében leírja, hogy a vers legnagyobb találmánya az „Örökidő”
és a „Végtelen” összekapcsolása: előbbi a nyitóstrófa zárlataként szerepel, utóbbi az
egész vers zárlatának zárószava. A nagy utazásról szól, amely a sír bizonyosságának
felismeréséig vezet – vagyis a személyes „Örökidő” illúziójának feladásáig. Különös
módon a beszélő sokáig semmi kivetnivalót nem lát a Halállal tett kocsikázásban: a
Halál igazi úr, kedves, udvarias, mosolygós, így nem csoda, hogy a beszélő minden
foglalatosságát odahagyva társául szegődik. Naivitása – írja Vendler – mindaddig
tart, amíg a hidegtől és a látványtól el nem kezd borzongani. Rádöbben ugyanis,
hogy akár a mezőn bámészkodó gabonaszárak, ő is tudja már, mi következik: aratás,
kasza, halál. A Halál csak megmutatja neki a sírt, s hagyja, hogy levonja következtetését. Tudatára ébred saját korábbi, immár örökre levetett naivitásának: személyes
„Örökidő” nincs, csak a világ Végtelenje, Örökkévalósága, ahová a lovak tartanak.
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S rátör a végső döbbenet: elveszítve örökösnek hitt társát, „Örökidőt”, egyedül kell
szembenéznie a halál üres terétől való félelmével, a horror vacuival, és az ember
számára értelmezhetetlen Végtelennel (225–230).
Hasonló a témája a „Halkan kérdezte meg –” kezdetű versnek (J1053/Fr573.),
amelyben a halál (vagy Isten) ismét hintón jön a beszélőért, s elragadja a végtelenbe,
ahol minden földi rend – így az évszakok és a napszakok rendje – felborul.
Halkan kérdezte meg –
Hogy Övé vagyok-e –
Nem mondott semmit rá a Szó,
Csak Szemem mondta – Te –
Aztán magasba vitt
Túl a Világ zaján
Oly gyorsan, mint a Szekerek –
Messze – forogva – fönn –
Elmerült lent a Föld,
Mint lábai alatt
A Táj – annak, ki Léghajón
Az Éterre hajolt –
Lent eltűnt az Öböl –
Szárazföld – született –
Örökidő volt – mielőtt
Örökre – megjöhet –
Nem voltak Évszakok –
Nem volt Éjjel – se Dél –
A Nap – megállt az Ég színén –
A Hajnalt – tűzte fel – 88
(G. István László ford.)
A transitus-élmény nemcsak Dickinson nagy témáinak egyike, de írásmódjának alapvető ihletője is. Folyamatesztétikájában nemcsak a világ folyamatként való érzékeléséről van szó, hanem a költő saját tudatának, belső világának érzékelési folyamatairól
is. Vagyis a transitus-téma maga is egy átváltozási folyamat részévé válik, amikor a
költő ﬁgyelmének fókuszába a táguló tudat lép, amely egyre inkább önmagának is
„tudatában van”.
Folyamatköltészetének ekképp része sajátos időfelfogása is: a költő által megélt
jelenben ott munkál a múlt is. Ezért tartja fontosnak a múltbanézést, a visszatekintést,
a múlt életben tartását. Hiszen a múlt jövője a jelen: „A visszatekintés a várható fele
88

Lásd Függelék 194. oldal.

77

Bollobás.indd 77

2015.05.13. 15:14:30

/ Néha majdnem több” 89 (J995/Fr1014.) – ezért kell a múltra emlékezni. Igaz, nem a
külső eseményekre, hanem a tudat múltjára: tudnunk kell, hogyan érzékeltük a világot
a múltban, és hogyan látjuk a jelenben. Martin nem véletlenül nevezi Dickinsont a
„szív emlékezőjének”,90 akit emlékező tudata képessé tesz a múlt eseményeinek felés (verseibe) bedolgozására, majd végül megértésére (An American Triptich, 117).
Whitmannel ellentétben Dickinson énje emlékező Én, állítja Agnieszka Salska (id.
Hagenbüchle, Emily Dickinson’s Poetic Covenant, 24); ahhoz pedig, hogy a tudat
„tudatánál” 91 legyen, ahogyan a J822/Fr817. számú versben írja, elengedhetetlen a
folyamatosan „hátratekintő perspektíva” 92 (Porter, Modern Idiom, 13), amelynek révén
a „Végtelent – a Mostak alkotják”,93 mint ahogyan J624/Fr690. számú versében írja.

Introspekció, belső élmények
A puritán megtéréstörténetekhez hasonlóan Dickinson költeményeiben is állandó
önvizsgálatnak lehetünk tanúi, a Jó és a Gonosz harcának; igaz, a küzdő felek nem
Isten és Sátán alakjában, hanem Élet és Halál, illetve Érosz és Agapé formájában
jelennek meg (J822/Fr817.). Introspektív költeményeiben gyakran megjelenik a tükör,
mint az önvizsgálat eszköze (J629/Fr593.), és az Istenhez vezető út keresése helyett
saját tudatának feltérképezését választja. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy nem
az Édent, nem a más- vagy túlvilágot választja, hanem a természetet és általában a
ﬁzikai, megélt valóságot, amelyben a mennyei „realitásokat” látja megjelenni, és
amelyet a halál fenyegetése még értékesebbé tesz (J1408/Fr1435.). Erről ír következő
(J668/Fr721.) versében is:
A „természet”: mit látunk.
A domb. A délután.
Mókus, méh, napfogyatkozás −
Nem, több. A menny talán.94
(Tábor Eszter ford.)
Dickinson szerint nem a hegyre épült városban, hanem a földi élet valóságában kell a
Paradicsomot keresni: „Eksztázist találok abban, hogy élek − az életnek puszta érzete
öröm” (342a. levél; Károlyi Amy ford.; Válogatott írásai, 137).95

89
90
91
92
93
94
95

„Retrospection is Prospect’s half, / Sometimes, almost more”
„heart’s remembrancer”
„Consciousness that is aware”
„backward-looking perspective”
„Forever – is composed of Nows –”
Lásd Függelék 195. oldal.
„I ﬁnd ecstasy in living – the mere sense of living is joy enough”
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A puritán introspekció különleges művésze tehát Dickinson, aki belső folyamatait, gondolatainak és érzéseinek alakulását szigorú önmegﬁgyeléssel kíséri, majd
„valósághűen” mondja el. A Dickinson által ünnepelt percepció valódi tárgya mindig
a bent, s az érzékek közvetítette észlelés a lélek vagy az elme vad tájaira viszi. Dickinson olyan lélektani felismeréseket tesz, amilyenekhez jó harminc évvel később jut
el a pszichológia tudománya, elsősorban a költővel nyilvánvaló szellemi rokonságot
mutató William James. Dickinson több versében mintegy megelőlegezte a James által
kidolgozott pszichológiai szemléletet. Számos verse (J822/Fr817., J642/Fr709., J861/
Fr905., J479/Fr458., J396/Fr552., J937/Fr867.) arról szól, ahogyan elméje érzékeli saját
működését; ez pedig egybecseng James (ön)tudat-értelmezésével. Dickinson számára
a tudat, az odaﬁgyelés, az eszmélés, az intenzív észlelés egyet jelent az örökkévalósággal és a végtelennel, hiszen itt él tovább mindaz, amire ﬁgyelme irányul. A hiányt
és a veszteséget a tudat létezéssé és nyereséggé képes átalakítani (J546/Fr647., J622/
Fr688., J624/Fr690., J889/Fr1067., J1071/Fr1103., J1084/Fr1099., J1179/Fr1202.). Porter
nyilván erre a befelé ﬁgyelésre gondol, amikor megjegyzi, hogy Dickinson versei nem
kifelé tekintők, hanem a belső megismerési folyamatot jelenítik meg (Modern Idiom,
6). Költészetében ezeket a belső élmények kiváltotta folyamatokat követi nyomon. Ez
az a lakatlan – sőt valójában még föl sem fedezett – új kontinens, amelynek kutatására
vállalkozik, ahogyan ezt J832/Fr814. számú versében írja.
„Soto” – Magad kutasd –
Odabenn – megtalálod
Az „Új Kontinenst” – Önmagad –
Gyarmatos – sosem járt ott – 96
(Kodolányi Gyula ford.)
„Oly vad a tájék itt belül” 97, írja egyik levelében (432. sz.), utalva erre a felkutatlan
belső vadonra.
Költeményei ﬁnom pszichológiai érzékről tanúskodnak. Zárkózott, szemérmes,
visszafogott költő, ugyanakkor lírai monológjaiban énje legmélyebb titkait fedi fel
(J280/Fr340., J322/Fr325., J410/Fr423., J465/Fr591., J512/Fr360., J822/Fr817., J1695/
Fr1701.). Martin a „psziché ásatásairól” 98 beszél, a puritán megtéréstörténetekhez
hasonlítva azt a régészmunkát, amelynek során Dickinson lelke mélyrétegeit tárja
föl. Isten és Sátán harca Érosz és Agapé harcává lényegül, írja Martin, miközben a
megtérő puritán felkészült szíve a léttudat legintenzívebb formájává válik (An American Triptich, 117).
Költészetében elsődlegesen a lelki válságok, a fájdalmas krízisélmények elemzéseit
rögzíti. A fájdalom határait igyekszik megtalálni (J650/Fr760.), és a lélekre lecsapó
ragadozó (hím) állatként személyesíti meg a szenvedést (J252/Fr312.), amely – mint
96
97
98

Lásd Függelék 195. oldal.
„Within is so wild a place”
„excavations of the psyche”
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David S. Reynolds rámutat – más 19. századi nőírókhoz hasonlóan nála is az egyik
legfontosabb téma (416). A válságélményeket nem elhallgatni vagy eltagadni próbálja, inkább artikulálni és kimondásuk révén megszelídíteni. J1123/Fr1188. számú
versében arról ír, hogy a seb, amelyről nem vesznek tudomást, olyan mély lesz, hogy
a szenvedő egész életét képes elnyelni.
Roy Harvey Pearce szerint Dickinson a „létezésbe esés” 99 fájdalmából nyeri a
szabadságot, hiszen éppen a fájdalom feldolgozása által győzedelmeskedik emberi
mivoltunk korlátain (174 skk.). A szenvedés elviselésének eszközéül pedig költészete
szolgál, jelesül az olyan versek, mint a J241/Fr339., J280/Fr340., J465/Fr591., J764/
Fr487. számúak.
Minden belső történés érdekli, boldog érdeklődéssel fogadja mindegyiket, és
szinte válogatás nélkül rögzíti őket. Ezért nevezi Porter projekt nélküli költőnek,
akinek „uszony nélküli elméje” 100 – ahogyan Dickinson ír önmagáról egyik levelében
1866-ban (319. sz.) – csak sodródott az egyik intenzív élménytől a másikig (Modern
Idiom, 151–153).
Dickinsonnak ez a szinte kényszeres belső analízise nem eredményez vallomásos
hangot, mert szinte önmagától elvonatkoztatva vállalkozik az ismeretlen kontinens
feltérképezésére. Analízise tárgyát önmagától függetlenítve, eltávolítva vizsgálja,
elsősorban a kognició folyamatára és az élmény intenzitására koncentrálva. Számos
verse tanúskodik erről a világot kizáró befelé fordulásról (J753/Fr793., J383/Fr645.).
Legismertebb mind közül „A lélek társat választ” kezdetű (J303/Fr409.), melyről
később részletesen szólok.
Ez a témája az „A lélek legfőbb perce” kezdetűnek is (J306/Fr630.), amely szerint
a „kolosszális lényeg” csak a világtól eltávozott lélek számára látható; az örökkévalóság is csak az ilyen pillanatokban nyílik meg, mégpedig az elzárkózásra képes
„választott kevésnek” .
A lélek legfőbb perce
Az övé – egyedül –
Mikor barát és minden
A semmibe merül –
Vagy ő lép oly magasra,
A csúcsra távozó,
Nem látja földi szem,
Csak a Mindenható.
E földi nem-lét ritka,
De oly igaz lehet,
Akár a jelenés, a
99
100

„falling into existence”
„ﬁnless mind”
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Légnek alávetett,
A választott kevésnek
Tárt örökkévaló,
A kolosszális lényeg,
A nem romolható.101
(Károlyi Amy ford.)
Az intenzív élmények közül mindenekelőtt a fájdalom, a megélt fájdalom érdekli,
amelyet a megvilágosodás eszközének tekint. Olyan állapotnak, amely az élet legintenzívebb megélését teszi lehetővé. A gyötrelmek számos válfaját írja le, precízen
elhatárolva a félelmet a kétségbeeséstől és az elkeseredettségtől. A J305/Fr576. számú
versben például a félelmet az időbeliség szempontjából állítja szembe a kétségbeeséssel.
Kétségbeesés, félelem
Olyan különböző
Mint hajót törő pillanat
S a roncsot előző.
A tudat meg se rebben,
Megbékélt, mint a szem
A szobor homlokán, ami
Tudja világtalan.102
(Károlyi Amy ford.)
Juhasz rámutat, hogy míg a félelem a jövő dimenziójában mozog, akár a remény, addig a kétségbeesés fogalmából az időbeliség eleme kiesett. Itt már nincs jövő, hiszen
nincs remény; következésképp nincs félelem sem (Undiscovered, 63). Vagy ahogyan
Wagner-Martin fogalmaz, a félelem a depresszió állapotára vonatkozik, hiszen akkor
jelenik meg, amikor a kétségbeesést hozó pillanat elmúlt, amikor a bánatot elfogadta
a szenvedő, de retteg az újabb, immár ismerős fájdalmaktól (71).
Az elkeseredettség merev tompaság (J756/Fr767.), amelynek nincs mértékegysége,
és minthogy az elkeseredettség pillanataiban az észlelés kapui bezárulnak, gyakran
érzékeletlen is marad. Erről ír „Nem haltam meg, mert álltam én” (J510/Fr355.) kezdetű versében.
Nem haltam meg, mert álltam én,
És fekszik mind a holt;
Nem éj ez, nyelvét öltve ki
A harang délre szólt.

101
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Nem volt ez fagy, mert húsomon
Sirokkó futkosott,
Se tűz, lábam márványköve
Hűtene templomot.
Mégis, mindebből valami;
Az ünnepélyesen
Elrendezett formák, akár
A temetésen.
Mintha rámához lenne
Gyalúlva életem,
Miben nem lélegezhetek;
S kissé mint éjfelen,
Mikor megáll, mi tik-takolt,
S körbe bámul az űr,
Vad első őszi fagytól
A föld pulzusa hűl.
Káosz és végenincs hideg,
Nincs mentő deszkaszál,
Se szárazföldről híradás:
Jogos reményhiány.103
(Károlyi Amy ford.)
A súlyos lelki válság utóérzeteként jelentkező kétségbeesés minden érzékszervére
hat: előbb a teljes sötétség és az őrült harangzúgás, a dermesztő hideg és a sirokkó
égető szele sokkolja, majd saját temetését érzékeli – látva, hallva, ízlelve és bőrén
érezve az életet és a halált. Ugyanakkor az agya tagadóan értelmezi az érzékszervek
által továbbított ingereket: tudja, hogy mindaz, amit érzékel, nem halál, nem éjszaka,
nem fagy, nem tűz. Mégis, mindez a halállal rokon, hiszen hamarosan megszűnik
az idő, ő maga pedig mintha egy merev rámára volna kifeszítve a fagyos térben,
az emberlakta vidéktől távoli, dickinsoni „perem-végtelenben”,104 ahol káosz uralkodik.105 A káosz pedig, mutat rá Vendler, az értelmetlen és érthetetlen szenvedés
birodalma (155). Mindamellett – mint ezt Stonum megfogalmazza – ez a vers is egy
sajátos dickinsoni paradoxonra épül: miközben tárgya az érzékszervek eltompulása,

Lásd Függelék 196. oldal.
„circumference”
105
Úgy vélem, Károlyi Amy fordítása jól ragadja meg a kétségbeesésnek ezt a meghatározó szemantikai elemét – a jövőtlenséget és reménytelenséget –, amikor az angol despair szót „reményhiánynak”
fordítja.
103

104
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a világgal kapcsolatot teremtő érzékek elzáródása, a tompaságnak ezt az állapotát
ﬁnom érzékenységgel írja le, a fenséges régiójába emelve ezzel a verset (74).
A J252/Fr312. számú versben – amely Dickinson ritka szabadverseinek egyike – a
fájdalom ismerősként, szinte jóbarátként jelenik meg.
A fájdalmon mint nagyvizen
Átgázolok –
Ez nekem így –
Ez megszokott –
De ha az Öröm hozzám érne
Az lábam feltöri –
S megbotlom én –
Mint részegek –
Ti kavicsok – ne nevessetek –
Az Új Ital miatt volt –
Az lehetett!
A Hatalom az puszta Kín –
A Fegyelem sodorja meg őt,
Megsodorja, míg Súlyok lógnak –
Adjál az Óriásnak – Balzsamot –
Elgyengül tőle módfelett s legott –
Miként az Ember gyengül el –
De adj neki Himmalát –
Vállára kapja – Ugyanő!106
(Szőcs Géza ford.)
A fájdalom nem egyszerűen elválaszthatatlan társ, hanem olyan állapot Dickinson
számára, amelyet megélője kontrollálni tud. Ez adja vonzerejét, és ebben a kontrollálhatóságban különbözik az örömtől, amely a maga féktelenségével elrettenti a
költőt. A kontrollhiány legfőbb veszélye az énvesztés: az öntudat, a tudatosság, az
introspekció gyakorlásának az elvesztése, miközben a fájdalom éppen az énmegtartást
szolgálja, hiszen a fegyelmet erősíti. Vendler rámutat, hogy Dickinsonnál a fájdalom
a belső fegyelem eszköze, amelynek segítségével az ember rendre meghaladja saját
képességeit; ezzel ad sztoikus erőt és hatalmat a szenvedőnek, magát a hatalmat is
puszta kínná alakítva (116). Míg tehát a fájdalom megerősíti alanyát, mert az elviseléséhez szükséges ágenciával látja el, addig a boldogság elgyengíti, elerőtleníti; úgy is
mondhatnánk, hogy „pácienssé”, az öröm passzív elszenvedőjévé teszi azt, akit elér.
Másutt (J1717/Fr1751.) arról ír, hogy a túlságosan nagy öröm megakasztja az elme
fogaskerekeit, amelyek egy nagy gépezet részeiként a téboly ellen védenek. Vagyis
Dickinson felfogásában az öröm nemcsak a józan észt és tisztánlátást, de az épelméjűséget is veszélyezteti.
106

Lásd Függelék 196. oldal.

83

Bollobás.indd 83

2015.05.13. 15:14:30

Ha a szűken mért élet
A jót kidomborítja,
A mindennapi élő
Oly mély örömben állhat,
Hogy fogaskereke
A forgó emberésznek,
Melynek bűvös szíja
Józanságunk befogja,
Azonnal megakad.107
(G. István László ford.)
A J561/Fr550. számú versben a fájdalmat ﬁzikai dimenziókkal látja el, mérhetővé
teszi. Előbb súlyát és hosszát méri le, hogy saját fájdalmával összehasonlítsa. Ezután
osztályozza a fájdalom okait: ínség, nagy hideg, az otthon hiánya. A sokáig elszenvedett fájdalom pedig olyan depressziót okozhat, amelynek következtében a szenvedő
elveszíti az életkedvét és vágyik a halálra.
Megmérek minden bánatot,
Szemem vizslatva néz:
Van-e oly nagy mint az enyém,
Vagy nem olyan nehéz?
Csak tudnám, régen cipelik,
Vagy épp csak kezdetén?
Nem tudom kínom dátumát,
Oly öreg már e kín.
Csak tudnám, fáj-e élni így,
És hogyha rajtuk áll
S övék a választás joga,
Nem jobb-e a halál?
Látom, a sorsba beletört
Mosolya visszatér.
Ama fénynek utánzata,
De olaja csekély.
Csak tudnám, hogy rárakódó
Évezredek alatt
A régen sajgó sérülés
Kap-e tőlük vigaszt?
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Vagy nem szűnően egyre fáj
Át évszázadokon
A szerelem kontrasztjaként
Növekvő fájdalom.
A megbántottak száma sok,
Az ok is rengeteg,
Egy a halál, egyszer jó s csak
Beszegzi a szemet.
Van nincs-keserv, van fagy-keserv,
És van remény-veszett,
Van, hogy a földet láthatod,
De tilos földidet.
Ámbár pontosan nem tudom
Nevét, mégis reám
Szívet átdöfő vigaszú
Ha a Kálvárián
Látom hányféle a kereszt
S mikép hordják sokan,
Megfog: tán van köztük olyan
Mint a tulajdonom.108
(Károlyi Amy ford.)
A költőnek be kell látnia, hogy a sok fájdalom közül az övé a legnagyobb: hiszen
ő szerelmese halála miatt szenved. Ez a fájdalom csak a kereszthalált elszenvedő
Krisztuséval mérhető, mert ez is gyógyíthatatlan. Vagyis saját fájdalmát megélve,
illetve méricskélve-elemezve végül eljut a Krisztussal való empatikus azonosulásig.
Másutt (J553/Fr670.) azt állítja, hogy bár a történelem csak egyetlen kálváriát és
keresztre feszítést tart számon, a Krisztusét, valójában ez a szenvedéstörténet azóta
sokszor megismétlődött – talán annyiszor, ahány ember élt a világon. Hogy pontosan
hányszor, arról nem szól a történelem: ezeket a hétköznapi – és hozzánk közelebb
megélt – szenvedéseket a krónikások nem jegyezték föl.
Dickinson a belső élményeket is folyamatukban elemzi. Vagyis nem a válság
állapota érdekli, hanem a folyamata: a kiváltó élmény és az általa előidézett változás, az élmény és a válság hozta tudás. Vagyis e tekintetben is az utóhatás – a már
korábban említett „utótudás” . Porter ezért nevezi Dickinsont – frappáns kifejezéssel
– az „utániság” 109 költőjének, akit az élmény röpke pillanatait követő változás érde-
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kel, s akinek költői eszközei is nagyrészt ennek az „utániságnak” a megragadására
formálódtak (Modern Idiom,10).
Talán a legismertebb utóérzés-verse a J341/Fr372. számú, amelyet – minthogy az
elemzést elősegítő kulcsszavak hol az egyikben, hol a másikban találhatók – most
két fordításban idézek.
Nagy kín után csak üres héj marad –
A kövült idegek mint sírkövek –
A merev szív kérdi, ő szenvedett,
És tegnap vagy évszázadok előtt?
A gépies láb körbejár –
A földből, légből, semmiből
Merev, közönyös
Út kinő,
Kvarcmegnyugvás, akár a kő –
Az ólom-óra ez,
Ha túlélt, emlegetett,
Mint fagysérültnek hóra gondolás –
Elébb fagy, kábulat, majd megadás –
(Károlyi Amy ford.)
*
Nagy fájdalmat kábult érzés követ –
Az Idegek ünnepi Sírkövek –
A Szív azt kérdi, Ő volt, aki fájt,
Tegnap vajon vagy Századokon át?
A Láb gép módra lépeget –
Fásult úton –
Föld, Lég, Bármi lehet –
Mi benne nő,
Oly Egykedvűség, mint a kő.
Az Ólom-Óra ez –
Mit éppúgy nem feledsz,
Mint a Havat a Fagyásnak kitett –
Jég s Kín előbb – majd a Hagyjuk, Minek –110
(Hárs Ernő ford.)

110

Lásd Függelék 198. oldal.

86

Bollobás.indd 86

2015.05.13. 15:14:31

A zsibbadtság-élmény vagy kő-élmény nagyszerű bemutatása ez a vers, amelyet
a mai kritika a polgárháborús versek közé sorol (lásd Miller, Reading in Time, 165).
Dickinson a hiány aspektusából közelíti meg a fájdalom vagy a trauma utáni pillanatokat, miközben a halált a jelenlét, az érzékelés által még kitöltött állapotként írja le.
Vagyis a fájdalmat követő „nem-érzést” határozza meg az olyan pillanatokon keresztül,
amelyek a halált idézik ugyan, de érezhető, megélhető, megragadható élményként.
A három versszak körkörösen haladva újabb és újabb metaforikus analógiákat
bont ki. Az első szakasz az idegek és a szív megszemélyesítésével mutatja be a merev, kábult, üresen ünnepélyes, „formális” érzést. Az idegek megkövültek, és ülnek,
akár a sírkövek, míg a halálba dermedt szív már alig emlékszik, milyen volt érezni a
fájdalmat, és csak annyit tud, hogy szenvedése a krisztusi passióval rokon. A második
szakasz a fájdalmat követő érzést a gépiesen járó lábbal hozza kapcsolatba, amely
mintha el is vált volna a fájdalom érzésétől, miközben maga a fájdalom – akár a fából
kövületté vált kvarc – nagy belső szervezettségű, s ekképp áthatolhatatlan. Végül a
harmadik strófa egy még szilárdabb anyaggal társítja a nagy fájdalom utánérzetét:
az ólommal, amely az idő dimenziójába lépve, az időt megakasztva-lehúzva teremt
végességet immár a jövőben. Ekkor a szenvedő hagyja, hogy elhatalmasodjék rajta
a fájdalom utóérzete, kábán megadva magát az ólomerőnek.
Az utóhatás – utóérzés és utótudás – helyeit látogatja meg számos egyéb versében
is (J378/Fr633., J414/Fr425., J470/Fr605., J599/Fr515., J761/Fr484., J802/Fr858., J856/
Fr1092., J963/Fr824., J1231/Fr1226., J1046/Fr1088.), valamint a korábban tárgyalt
„Nem haltam meg, mert álltam én” kezdetűben (J510/Fr355.), melyben az élményt a
reménytelenség állapota követi.
Másutt (J1175/Fr1247.) a halál közelsége pezsdítő élményt jelent – amikor csak
hajszállal menekül meg az ember az olyan helyzetből, amely bizonyosan tragédiával
végződött volna:
De jó a Majdnem-halál!
Már nyoma sincs a vésznek,
Ám izgatja az Elmét
Jóval a Tett vagy Eset után is
Akárha Szél csiklandaná.
Ha nem volnánk ily bátrak,
Nem tetszenénk a Szélnek,
Amikor szent Csápjai
Hajunk tövéhez érnek.111
(Sujtó László ford.)
Dickinson – amint azt korábban a J252/Fr312. számú vers kapcsán is említettem – nehezebben birkózik az örömmel, mint a szenvedéssel; pontosabban az öröm pillanatait
111
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nem tudja a fájdalom pillanataitól függetlenül kezelni. Juhasz rámutat, hogy miközben
kívánja az örömöt, tart is tőle. Sajátos stratégiát dolgoz ki kezelésére: időben és térben helyezi el, s vizsgálja az öröm állapotát éppúgy, mint az azt megelőző és követő
folyamatokat (Undiscovered, 86).112
Most lássunk egy olyan verset (J214/Fr207.), amelynek témája az örömállapot,
vagyis amely az örömöt megelőző és azt követő eseményektől függetlenül – mint
Juhasz fogalmaz – „media res” módon vizsgálja az érzést (Undiscovered, 116).
Gyöngybe vájt kelyhekből iszom
Sosem párolt italt,
Rajna minden borkádja sem
Csordít ily alkoholt.
A szél az, mely fejembe szállt,
A harmat részegít,
Olvadt kékség kocsmáiban
Tántorgok nyáron át.
Már kidobja a beszeszelt
Méhet a liliom,
A lepke is torkig nyakalt,
De én még, még iszom!
Szeráfok hósipkája int
S ablakban mind a szent,
Hogy lássák a kis korhelyt
A Napnak dőlni lent.113
(Tótfalusi István ford.)
Ebben a versben az öröm minden dickinsoni jegye megtalálható: a beszélőt magával
ragadja az örömmámor, s immár nem ura a helyzetnek, midőn a beteljesült boldogság
pillanatait éli. Elragadtatottsága a hétköznapok világából egy másik tudatállapotba
emeli, a fantázia, a bódulat és a pazarló szertelenség világába. Vagyis a „sosem
párolt ital” paradoxonával induló vers metaforikus szintre lép, miközben a rejtély
jelentéseként a fantázia örömvilágát nyújtja.

Az öröm előtti folyamatokról ír a J257/Fr317., J572/Fr539., J1036/Fr984., J807/Fr865., J1299/
Fr1375., J1430/Fr1447., J1199/Fr1224. szánú versekben is, valamint a korábban többször is említett
J252/Fr312. számúban; az öröm állapotáról többek között a J528/Fr411., J211/Fr205., J1042/Fr999.,
J249/Fr269., J214/Fr207., J461/Fr185. számúakban; az öröm utánérzetéről vagy utántudásáról pedig a
J379/Fr664., J1406/Fr1451., J366/Fr405., J349/Fr350. és J76/Fr143. számúakban.
113
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Különös lélektani jelenségeket észlel, köztük a földönkívüliség és a déjà vu élményeit. Előbbi nagyszerű példája a J875/Fr926. számú vers, amelyben a fahíd jeleníti
meg az emberi sors bizonytalanságát.
Pallónként lépdelek,
Vigyázva, tétován,
Fejem körül a csillagok,
Lábamnál óceán.
Csak azt tudom: mi jön,
Tán végső talpalat,
Ezért ez imbolygás, minek
Neve: tapasztalat.114
(Tábor Eszter ford.)
Susan van Zanten hangsúlyozza, hogy a hídon áthaladó ember itt saját határélményéről
gondolkodik: két part és két dimenzió – a fönt és a lent – közötti élményről van szó,
amely a ﬁgurális megjelenítés révén metaﬁzikai jelentést kap (529). Az ember a fent
magasságában fénylő csillagok és a lent mélységében elterülő tenger találkozásában él
(amely találkozást az állítmányi szerkezet enjambement-ja prozódiailag is megerősíti
[I felt / About]). A határélmény, pontosabban a határköziséget megjelenítő hídélmény
ekképp nem más, mint maga a condition humaine. Mindezen túl mintha egy földönkívüli utazást is nyomon követnénk, mégpedig nem kint, hanem bent: vagyis az utazás
színhelye az elme maga, amely itt félelmetes nyílt térként jelenik meg. Élményekre
vágyik a beszélő, ezért lép be az elme belső terébe, ahol kezdetben még viszonylag
biztos talajon jár. Az óvatosan lépkedő költő azonban hamarosan észreveszi, hogy a
csillagok és az óceán között imbolyogva akkorára nőtt, mint maga a világmindenség.
Vagyis az elme – a mise en abyme borzongató alakzata révén – a végtelen univerzumot tartalmazza, ekképp pedig az elmében való lét maga a földönkívüliség. Hasonló
természetfölötti élmény a tárgya Dickinson egy másik versének (J378/Fr633.) is,
amelyben az elme előbb egy gömbszerű, fojtogatóan zárt térben helyezkedik el, majd
kifordul ez a gömb, s a beszélő a véges és a végtelen határán találja magát, amelyre
a költőnek saját terminusa van: circumference.115
J883/Fr930. számú versében még tovább megy: a költő, akár a lámpagyújtó, meggyújtja a kanócot, s úgy szórja szét a felgyújtott lámpások fényét, mint azok a lencsék,
amelyek az önfényű bolygók fényét izzítják föl. Vagyis a költő nem ágens – nem a
coleridge-i alkotó géniusz –, hanem pusztán közvetítő a fény és a lámpa között. Műve
értéke attól függ, hogy az alkotás fénye meddig ér, vagyis hogy az általa csiholt tűz
milyen sok embert képes felizzítani.
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115

Lásd Függelék 199. oldal.
A peremfogalomról a katakrézissal kapcsolatos fejezetben részletesen szólok.

89

Bollobás.indd 89

2015.05.13. 15:14:31

A Költő csak meggyújtja a Lámpát –
Maga kialszik –
A Fény a Kanócban
Felizzítja
A Napnak is Kanóca van –
Fényét a Kor miként a Lencse
Saját Gömbhéján szórja szét –116
(Szőcs Géza ford.)
Mint Stonum rámutat, a lámpametafora egyaránt vonatkozhat a költőre és az olvasóra.
Előbbi esetben a gondolat, hogy a költők versei tovább fénylenek, mint ameddig a
költők élnek, nem igazán új. Utóbbi esetben viszont igen: az olvasó az, akit a költő
felizzít, ekként az olvasó lencséje által lángol föl a költészet. S minthogy olvasók
újabb és újabb nemzedékei olvassák majd a verseket a költő halála után, lencsék
láncolatai szórják majd a fényt, a fény – vagyis a költészet – ágenseivé emelve az
olvasók generációit (47).
Különös lélektani élményt ír le egy másik versében (J701/Fr731.): úgy érzi, az
elméjén átsuhanó gondolattal vagy képpel már korábban is találkozott.
Átvillant ma egy Gondolat –
Járt már itt máskor is –
De nem volt vége – akkor sem –
Azt sem tudom, melyik évben –
Azt sem, Hová tűnt – és mért jött
Másodízben hozzám el –
És hogy mi volt az pontosan –
Megmondani nem Tudom –
De valahol – a lelkemben –
Láttam egyszer – hiszem –
Éppen csak felötlött – ennyi volt –
S többé felém sem jött –117
(Kodolányi Gyula ford.)
Ebben a versben a déjà vu vagy paramnézia pszichológiai jelenségének ﬁguratív
megragadása áll előttünk. Dickinsont, akár több kortársát – köztük Hawthorne-t és
Tolsztojt –, nagyon érdekelte ez a jelenség, még azelőtt, hogy a tudományos szakirodalomban Émile Boirac és Emil Kraepelin leírta volna 1876-ben, illetve 1886-ban
(lásd Alan S. Brown, 394). Itt a költő a gondolat megszemélyesítésével írja le azt a
különös érzést, amikor úgy érezzük, „már láttuk” azt, ami épp történik. A kreativi116
117
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tás sajátos felfogásával találkozunk itt, amennyiben a költő géniusza nem irányítja a
folyamatot, hanem pusztán befogadja azt: a gondolat lesz az ágens, amely látogatást
tesz az elme házában. Vagyis nem az alkotó elme irányítja a gondolkodási folyamatot,
inkább a gondolat mint öntörvényű látogató tér be a nyitott házként megjelenített
elmébe. Ugyanakkor a gondolat be is csaphatja az elmét: lehet, hogy az egész csak
olyan, mintha korábban is megtörtént volna. A képileg kibontott fogalom tehát az
észlelés illúziójára is vonatkozhat, vagyis egy bizonytalan referensre, mely esetben
katakretikus konstrukcióval van dolgunk.
Dickinson számos versében boncolgat különös, nehezen meghatározható, határélményben megjelenő lelki- vagy elmeállapotokat. Stonum a „kvalitatív fenséges”
verseinek nevezi ezeket, mert itt a fenséges mint minőség (és nem mint szerkezet)
sejlik föl, mégpedig az élet rendes szövetében keletkezett félelmetes, talán végzetes
szakadás formájában (115). A kritikus a J963/Fr824. számú verset tekinti e kvalitatív
fenséges legtömörebb megfogalmazásának, ahol a fenségesség maga a rettenet, a „borzasztóság”, a szörnyűség, az affektív intenzitás felsőfoka. A törvényektől szabályozott
kisvárosi léttel még csak közös határa sincs ennek az állapotnak: azon túl helyezkedik
el, a helyszíntelenség határtalanságában, amely a transzcendencia birodalma (115).
Vagyis ez a fenséges vidék nem a „másik” világ, hanem a két világ – az evilág és a
másik, az evilág és a túlvilág, a föld és a menny, az idő és az örökkévalóság – közti
szakadékban, szakadásban elhelyezkedő furcsa birodalom (116).
A „Mögém bukik – a Végtelen” kezdetű vers (J721/Fr743.) helyszíne is ez a fenséges helyszíntelenség, amely félelmetes vízióban tárul elénk.
Mögém bukik – a Végtelen –
Elém – Mi nem hal meg sosem –
Közben – Magam vagyok –
A Halál felfénylő Kelet,
Mikor mindjárt Hajnal lehet,
Nyugat felé ragyog –
Mondják – aztán – a két Világ –
Együtt – örök Királyi-ház –
Nincs Apja – nincs Fia –
Ő – a mindig uralkodó–
Ő – a magában változó –
Két – Isten egymaga –
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Csodák hullnak elém – és így –
Csodák mögém – csoda a Híd –
Félhold a Tengeren –
Északra tőle mély az Éj –
És délre tőle mély az Éj –
És Örvényben – a Menny –118
(G. István László ford.)
Mintha ez az utazó már maga mögött is hagyta volna a halált, és most azt a határvonalat próbálja meghatározni, amely föltartóztatta (Stonum, 181–182). A párhuzamos
első és harmadik versszak közé ékelt második strófában katasztrófaként éli meg az
utazást, amelyből nincs menekvés. Míg az első versszak a halhatatlansággal állítja
szembe az örökkévalóságot, addig a harmadikban az idő és a tér mintha tótágast állna: mindenütt éjféli sötétség, a hold a tengerben van, az örvény az égen, és felborul
az égtájak két tengelye. Míg a halhatatlanság (Immortality) mindig pozitív fogalom
Dickinsonnál, addig az örökkévalóságot (Eternity) gyakran a végtelen űrrel és monotóniával, valamint végtelen regresszussal társítja. E két versszak közé ékelődik
a vers nagyszabású látomása: az egyszeriség és összehangoltság királysága, ahol a
tökéletesség önmaga megsokszorozásával biztosítja fönnmaradását.
Martin tétele értelmében Dickinson modern szekuláris kozmológiájában a tudat
veszi át a lélek szerepét. Ebben a világban az isteni kegyelem az eksztázis formáját
ölti, az isteni kötelék az emberek közti szeretetét, és a barátság hozza létre a kiválasztottak közösségét. A természet Paradicsomként, az otthon mennyországként, a
nyelv szentségként jelenik meg, s a művészetben kikristályosodó élmény teremti meg
az öröklét lehetőségét (Martin, An American Triptich, 79).
Jóllehet Dickinson pogányként festette le önmagát, a puritanizmus számos jegye fedezhető fel műveiben. A kereszténység nem elvont eszmeiségként van jelen
írásaiban, hanem megélt és megélhető élményként. Nem fogadja el a hagyományos
vallást, inkább saját egyházat teremt (J324/Fr236.), amelynek temploma a természet.
Más a templomban ül vasárnap –
Én otthon maradok –
Egy seregély csak a kántor, a kert
Kupolája ragyog –
Más miseruhába – én –
Csak szárnyaimat viselem –
Templomi harangszó helyett
Madárka énekel nekem.

118

Lásd Függelék 200. oldal.
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Jónevű pap beszél – az Úr –
A prédikáció szerény.
Nem is kerülök végül se a mennybe –
Csak mendegélek én.119
(Székely Magda ford.)
Saját egyházát a krisztusi mintájára építi, analógiákat vonva a templom és az otthon,
a seregély és a kántor/kórus/sekrestyés, a miseruha és saját „szárnyai”, a harangszó
és a madárének között. Ebben a templomban maga Isten a pap, aki sosem beszél túl
hosszan. Legkülönösebb eleme ennek a világnak, hogy az üdvözülés valójában csak
„mendegélés”, ahogyan a magyar fordítás találóan fogalmaz. A lélek ugyanis már
el is érte a nagy célt (és nem csak affelé igyekszik): már üdvözült. Így aztán csak
„mendegél”, a célba ért nyugalmával.
Másutt arról ír Dickinson, hogy egyháza a Krisztuséval vetekszik, mivel ő is tud
annyira szenvedni (J1072/Fr194.) és szeretni (J456/Fr682.), mint Krisztus tudott.
Annyira, hogy nélküled is
Bírom – szeretlek – hogy van ez?
Csak úgy, mint Jézus?
Mutasd meg,
Hogy Ő – szeretetett –
Ahogy én – szeretlek –120
(G. István László ford.)
Előfordul, hogy átírja és ezzel személyessé teszi a zsidó-keresztény ikonográﬁát: a
bibliai alakokat hús-vér emberekként (J403/Fr532.) vagy a puritán múlt személyiségeiként (J357/Fr615.) képzeli el. Ábrahámot elmarasztalja feltétlen engedelmessége
miatt (J1317/Fr1332.), s váratlan képzettársítással a puritán hagyományt az orpheuszival
kapcsolja össze (J1545/Fr1577.). Néhány vallásos versében a végtelen megértésére
törekszik (J364/Fr398.), másokban saját kételyeivel birkózik (J376/Fr581.). Néhol
szinte istenkáromló hangot üt meg; ilyenkor gyorsan magára ölti a tudatlan és ártatlan
gyermek maszkját (J1601/Fr1675., 251).

Episztemológiai és kognitív bizonytalanság
Mint korábban említettem, Dickinson számára a megismerés és a tudás lehetetlensége
az emberi léthelyzet alapélménye. Erre a léthelyzetre alkotott nagy metaforája a sötétben botorkáló ember, aki lassan elkezd látni valamit, még ha nagyon halványan vagy
bizonytalanul is. De csak annak a számára adatik meg ez a belső látás – vagy „másként
látás” (illetve Károlyi Amy fordításában „más látás” [J627/Fr696.]) –, aki elfogadja
119
120

Lásd Függelék 201. oldal.
Lásd Függelék 201. oldal.
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a sötétséget, és elég bátor ahhoz, hogy kimerészkedjen. Vagyis, paradox módon, a
megismerés és a megértés lehetősége csak azok esetében merül föl, akik elfogadják
a megismerés és a megértés lehetetlenségét. Ebben a fejezetben az episztemológiai
és kognitív bizonytalanság tematikai vetületeivel foglalkozom, a metafora-fejezetre
hagyva e bizonytalanság tropologikus aspektusait.
A J419/Fr428. számú vers a nyelvi és metaﬁzikai sötétségben botorkáló, majd
ebből a botorkálásból tudást merítő ember nagyszabású víziója.
Hozzászokunk a Sötéthez –
Mikor a fényt kioltják –
Mint mikor a szomszéd
Kísér ki, tartva a lámpást –
Egy pillanat – tétován lépünk
Hisz az éjszaka oly új –
Aztán – Szemünk a Sötéthez
Szokik – s lábunkhoz áll az út –
S így van a nagyobb Éjekkel is –
Az Elme Estéivel –
Mikor Hold nem ad jelet –
S benső – Csillagunk – sem kél fel –
A Bátrak – alig haboznak –
S néha homlokuk fának
Ütközik – de amint
Látni megtanulnak –
Vagy a Sötétség lesz más –
Vagy valahogy a látás
Idomul az Éjfélhez –
S az Élet majdnem biztosan jár.121
(Kodolányi Gyula ford.)
Hasonlóan ahhoz a bátran tapogatózva araszolóhoz, aki lassan látni kezd a sötét
éjszakában, belső látásra tesz szert az, akik közel merészkedik a nagy lelki sötétségekhez. Az óvatosság bénulttá és vakká teszi az embert, míg a lelki válságokkal való
szembenézés bátorrá és látóvá. Nemcsak a sötéthez való alkalmazkodásról van itt
szó, hanem az ismeretlenbe merészkedésről is, mutat rá Juhasz (Undiscovered, 23).
Emellett a sötétben látás metaforája: Dickinson nyelvfelfogásáról is árulkodik: mintha
jobban látna nyelvi sötétségben, a nyelv kategóriái nélkül – vagyis abban a helyzetben,
amikor a nyelv által használt fogalmak nem érvényesek, és a világ pusztán folyamatok
121

Lásd Függelék 201. oldal.
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halmaza. Mintha Alfred North Whitehead ﬁlozóﬁáját előlegezné meg ez a felfogás,
mely szerint az észlelés során a ﬁzikai testeket az elme látja el tulajdonságokkal, de
ezek a tulajdonságok valójában nem részei a testeknek122 (55). És amint Whitehead
különbséget tesz a „kognitív felfogásként” 123 meghatározott percepció és a „nem-kognitív” – pontosabb kifejezéssel: pre-kognitív – felfogásként124 deﬁniált „prehenzió”
(megragadás) között (67), úgy tesz különbséget Dickinson is a világosban és sötétben
látás között, az utóbbit tekintve a megismerési folyamat előtti „prehenziónak”.
Elképzelhető, hogy részben szemproblémája miatt izgatja ennyire a látás, a másként
látás és a sötétben látás kérdése. „Olyan régen beteg vagyok, hogy már nem is ismerem
a napot”,125 írja húgának, Laviniának (435. levél). J574/Fr288. számú versében pedig –
amelyben a nyári hónapokat próbálja felidézni, elképzelve, amint a földistennő vörös
színben pompáztatja kertjüket – azon mereng, hogy betegsége révén mit is vesztett.
Lábadozván – sok beteg nap után –
Kértem, hogy a szabadba mehessek,
S a Napfényt kézen foghassam,
S lássam ahogy a dolgok –
Virágba nyílnak – s aztán
Visszamentem, folytatni Játszmám
A fájdalommal – nem tudván,
Az erősebb ki lesz –
Míg vívtunk, a nyár mélyebb lett –
Virágait felváltva –
Pirosabbakkal – a világot –
Ily bájjal – ámítva –
Mintha ámítná – magát is –
Mintha gyermek elől,
Ki elfogy – majd Holnap – Szivárvány
Takarná el a Sírt,
A Diófából dámát csinál –
Magházához illeszt Főkötőt –
Szórja – ragyogó fénycsíkjait –
S Brazil Színeket pingál

122
„the bodies are perceived as with qualities which in reality do not belong to them, qualities which
in fact are purely the offspring of the mind”
123
„cognitive apprehension”
124
„uncognitive apprehension”
125
„I have been sick so long I do not know the sun”
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Ruhavállakra köröskörül –
Aztán mindkét Párakarját
Felemeli – hogy avatatlan
Szemünk ne lássa távozását –
Beteg lévén – mit vesztettem –
Veszteség volt-e? Vagy éteri
Kegy, hogy a Sírt felmérhettem –
S most – a Napot mérhetem –126
(Kodolányi Gyula ford.)
Dickinson úgy ír itt az elmúlásról, hogy nem az elmúlás évszakát választja tárgyául
– mint Keats teszi Az őszhöz (To Autumn) című versében –, hanem az elmúlt évszakról ír: a nyárról, amely kimaradt életéből, vagyis úgy múlt el, hogy számára meg
sem történt. Ezért keresi kertjükben a nyár nyomait: bizonyítékot akar találni, hogy
valóban ott járt, még ha távollétében is. És bár nyomaiban felleli a nyarat, vigaszát
ahhoz a gyermekéhez hasonlítja, akinek a halála előtti napon szivárvány jelenik meg
az égen. Ugyan saját kérdésére – hogy nyereség-e vagy veszteség, amit távollétével
elszenvedett – itt sem válaszol; a betegségből gyógyuló ember mintha új erőre kapna,
és nemcsak felépülése miatt, de a veszteség pontos felmérése révén is. A „majdnemhalálból” való megtérés, ahogyan egy másik, korábban idézett versében nevezi ezt az
élményt (J1175/Fr1247.), újult életerővel tölti el azt, aki megtapasztalta ezt az érzést.
Ezért írja e vers zárlatában, hogy „mennyei előnyt” kap az, aki mértéket vett a sírról,
mert azután pontosabban fogja a Napot mérni.127
Dickinson egyik iránytűje Keatsnek a negatív képességről vallott elképzelése
(amelyről olvashatott az 1848-ban megjelent levelekben, hiszen a kötet megvolt a
családi könyvtárban), nevezetesen az a gondolat, amely a bizonytalanságok között
maradás képességét hangsúlyozza. Ahogyan Keats írja a Dilkével tett sétáról szóló
beszámolójában:
Arra a negatív képességre gondolok, aminek következtében az ember képes megmaradni bizonytalanságok közepette, titkok, kétségek közt, anélkül, hogy irritáló
módon kapkodna a tények s a ráció után.128 (Levél George és Tom Keatsnek, 1817.
december 21, 27. [?]. Péter Ágnes ford.; Keats levelei, 47)
Dickinson korábban idézett J419/Fr428. számú versében ez a keatsi tétel a sötétségbe
merészkedő lélek fogalmi metaforájában jelenik meg. Dickinson azonban mintha
tovább is lépne ezen a gondolati úton, mégpedig két irányban. Először is azt állítja,
Lásd Függelék 202. oldal.
„Or that Etherial Gain / One earns by measuring the Grave – / Then – measuring the Sun –”
128
„I mean Negative Capability, that is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries,
doubts, without any irritable reaching after fact & reason”
126
127
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hogy az, aki a sötétség bizonytalanságát felvállalja – vagy a kételkedés hitét, ahogyan
912. levelében írja („A hit: kételkedés” 129) –, annak a lelke kitágul, és belső látásra
tesz szert. Másodszor pedig azt, hogy a sötétben tapogatózó ember jelenléte talán
magát a sötétséget is megváltoztatja. Ezzel mintha megelőlegezné a heisenbergi bizonytalansági elv tételét, miszerint a tér paraméterei megváltoznak a teret megtöltő
anyag elrendeződése, valamint a szemlélő jelenléte vagy hiánya szerint. Ekképp még
a botorkáló ember jelenléte is befolyásolhatja az objektívnek vélt „abszolút” valóságot.
Ezen objektivitás „abszolút tárgyát” kérdőjelezi meg egy másik versében is (J1071/
Fr1103.): „Abszolút Tárgy – az nincs”,130 írja. A tárgy abszolút voltát kizárja az a számára magától értetődő tétel, miszerint a tárgyat csak a percepció folyamatai teszik
láthatóvá. Ugyanakkor az is megtörténhet, hogy a tárgy éppen a percepció folyamatában
tűnik el: „Egy Tárgy észlelésének az ára / Pontosan a Tárgy elveszte”,131 írja ugyanitt.
Vagyis mintha mindkét vers (J419/Fr428., J1071/Fr1103.) a heisenbergi bizonytalansági elv költői előképét adná, amelynek értelmében a tárgyakat appercipiáló ﬁgyelem
– így a belső látást kialakító botorkáló ﬁgyelme – intenzitásának függvényében maguk
a tárgyak, illetve objektívnek hitt paramétereik is módosulhatnak. Ekként a látás:
reláció, mégpedig a megﬁgyelő és a megﬁgyelt között, s így nem is beszélhetünk a
megﬁgyelőtől független, „abszolút” valóságról.
Amikor Dickinson a világot befogadja, kimerészkedve akár a teljes episztemológiai
és kognitív sötétségbe, akkor valójában a szavakat fogadja be. J773/Fr872. és J872/
Fr1064. számú versei alapján azt mondhatnánk, hogy olyan lakoma az övé, amelyen
a szavak szolgálnak táplálékul: ők csillapítják éhségét, és tudja, hogy csak velük
táplálkozhat. Ám a szavakat sem fogadja el bizonyosságként; bennük is kételkedik,
majd újragondolja, újraértelmezi, és végül (általában) bizonytalanságokká alakítja
őket. Amikor újrajárja a szigniﬁkáció folyamatát, nem egyszerűen episztemológiai és kognitív bizonytalanságának ad hangot, hanem megint csak privilegizálja a
folyamatokat. Nem fogadja el a megismerés és a kogníció eredményét, akármilyen
szilárd alapokra tűnik is az támaszkodni. Dickinsont maga a gondolkodási folyamat
érdekli, hiszen ő – mint Hagenbüchle rámutat – a világot is folyamatként, folyamatos
változásként érzékeli és ragadja meg (Emily Dickinson’s Aesthetics of Process, 135).
Ekképp erősen foglalkoztatja az a folyamat, amelynek során szavak jelentést kapnak, illetve elveszítik jelentésüket: ezeket is újra végigjárja, beékelve önmagát jel és
jelentés közé. Harold Bloom „névmegvonásnak” 132 nevezi Dickinson e költői gesztusát, amikor is megfosztja a nevétől a névvel rendelkező dolgot, amivel a bizonyosság
bizonytalansággá, sőt ürességgé válik, Dickinson pedig a fenséges vidékére ér (308).

129
130
131
132

„faith is doubt”
„The Object absolute – is nought”
„Perception of an object costs / Precise the Object’s loss”
„unnaming”
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Vagyis a szavakat is újraértelmezi, új fogalmakat alkot, miközben kizökkenti
helyükből a nyelvben rögzült jelentéseket. Még érzékeli is, sőt föl is jegyzi azt a
pillanatot, amikor „a jelentés kimegy a dolgokból” :
Veszélyes az a pillanat bárki számára, amikor a jelentés eltávozik a dolgokból, és
az Élet egyenes derékkal áll – pontosan – és mégsem jön a jel. Pedig vannak ilyen
pillanatok. Ha túléljük őket, kitágítanak bennünket.133 (919. levél)
Vagyis megﬁgyeli (vagy inkább elősegíti) a jel és a jelentés szétválását, aminek
eredményeképp a szó üres marad. Mintha a negatív képesség nyelvi megfelelőjét
gyakorolná Dickinson: a bizonyosság bizonytalansággá válik, a jelentés eltávozik, a
jel kiürül, és nincs más, csak üres jel, kognitív hiány.
Dickinson azonban nemcsak hisz a bizonytalanságok elfogadásában, hanem feladatának is tartja a bizonyosságok vagy bizonytalanságok újragondolását. A dickinsoni episztemológiai és kognitív bizonytalanság talán halál-verseiben érhető tetten a
leglátványosabban. Nem véletlen ez, hiszen a halál a megértésből való kizárattatás
legegyértelműbb példája: nemcsak az ember tudatlansága miatt, hanem a halál elfogadhatatlansága miatt is. A halál e felfogása jelenik meg a J216/Fr124., J445/Fr344.,
J449/Fr448., J622/Fr688., J1732/Fr1773. számú versekben, valamint a korábban tárgyalt
nagy halál-versek (J280/Fr340., J465/Fr591., J712/Fr479., J1053/Fr573.) mindegyikében.
J622/Fr688. számú versében például váratlan narratív konstrukciót feleltet meg
a halállal kapcsolatos tudás lehetetlenségének: Krisztus kereszthalálának történetét.
Miller megközelítésében a vers nemcsak Krisztus kereszthaláláról szól, hanem a
polgárháború áldozatairól is. Vagyis a passió nagy témájának konkrét történelmi aktualitást ad a vers születése idején, 1863-ban folyó amerikai polgárháború (163–164).
S a túlélők nemcsak Krisztus, de a háborúban elesett katonák halálfolyamatából is
kizárattattak.
Megtudni, mint szenvedett – oly nagyon
Szeretném – s volt-e, Kire
Bízhatta pislákoló tekintetét –
Míg biztosan – a Mennyre nem talált –
Tudni, türelmes volt-e – tán derűs –
Úgy halt-e, ahogy elképzelte –
Vagy másképp – Jó volt-e halni az a Nap –
És Útján Napfény nézett-e reá –

„’Tis a dangerous moment for any one when the meaning goes out of things and Life stands
straight – and punctual – and yet no signal comes. Yet such moments are. If we survive them they
expand us.”
133
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Mi volt végső Gondolata – Otthon – Isten –
Vagy hogy a közönyös mit szól majd –
Hallván, hogy Emberi lényét itt hagyta –
E Napon –
És kívánsága – Volt-e –
Sóhaja legalább – erős –
Lett volna bár – nékem érthető –
És bízott-e míg a Rossz –
Ki nem röppent belőle – az örök Jóban –
S kimondta-e – kinek neve volt a Kedves –
Utoljára Kinek neve –
Kinek neve volt az – mely felfakadt belőle –
Kábulata mélyén –
S félt-e – vagy nyugodt volt –
S ó, vajon tudta-e –
Mily Biztossá nőhet a Bizonyság –
Hogy a Kedves, ki volt aki volt
S a Kedves ki túl jó volt, hogy lehessen –
Örökléti Keresztúton – egymásé lehet134
(Kodolányi Gyula ford.)
Vagyis bizonyosan soha nem tudhatjuk meg, hogy Krisztus, az esendő-halandó ember
mit érzett a keresztfán, vagy hogy a haldokló katona mit érzett a csatatéren: szenvedett-e, kapott-e együttérzést tekintetektől, türelmes volt-e, esetleg még elégedett is,
érte-e a nap az arcát, milyen gondolatai és vágyai voltak, beszélt-e, félt-e, nyugodt
volt-e? – Ezt a sok kérdést teszi föl a vers, válasz nélkül hagyva mindegyiket. Igaz,
már a kérdésföltevések is azt sejtetik, hogy nincsenek egyértelmű válaszok: Krisztus
és a katonák mind gyarló emberekként haltak meg, s mint Jane Donahue Eberwein
rámutat, csak abban bízhatunk, hogy a halál pillanatában a haldokló már a Paradicsomra szögezi pillantását, és nem arra, amit elveszít (206). A kiválasztottság fényes
bizonysága pedig az lehet, mondja egy másik kritikus, Juhasz, hogy – mint az utolsó
versszak írja – az életben megtapasztalt, de a halállal elvesztett szeretet biztosítékot
jelent a haldoklóra váró isteni szeretet mértékét illetően. De persze mindezt csak a
költő feltételezi, bármiféle tudás nélkül. Az efféle tudásból az ember óhatatlanul ki
van zárva. Ebben a helyzetben csupán a remény marad, hogy a halál nem tudatvesztést jelent, hanem valamiféle magasabb szintű, tágabb és intenzívebb tudatállapotot
(Undiscovered, 142–143).
Az összes élmény közül talán a halál az, amelyeknek utóhatását a leggyakrabban
igyekszik felmérni költészetében. Minthogy a halál esetében bizonyosan nem lehet134

Lásd Függelék 203. oldal.
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séges utótudásra szert tenni, nem is a megértésre törekszik, hanem a vigaszadásra
és – ami jóval ritkább az irodalomban – a halál folyamatának pontos leírására.
A halálról való teljes nem-tudás sajátos formában társul a vigasztaló szerepével:
mintha Dickinson saját kételyét alakítaná vigasszá, a szkepszistől a megnyugvásig
vezető úton. Ezt a vigasztaló szerepet több versében és még több levelében gyakorolja,
hol úgy, hogy idézi az anyagmegmaradás elvét (J954/Fr1070.), hol úgy, hogy örvendezik a halál előtt megadatott „mennybéli” pillanatok fölött (J1632/Fr1653.). Hiszen
a halál bizonyossága elsősorban az élet szeretetére tanít, vallja; másként fogalmazva,
az élet a haláltól nyeri el értelmét (J689/Fr284.).
Számos versében ismerkedik a halállal (J280/Fr340., J1030/J1082.), szinte érzelemmentes tudásvágytól hajtva; másutt énvesztésként (J874/Fr923.) és reményvesztésként
(J652/Fr456.) jeleníti meg. Több versében szinte kokettál vele, így a korábban tárgyalt
„Mert nem vártam meg a Halált” (J712/Fr479.) kezdetűben, amely egyaránt mutatja
az angol metaﬁzikus és a preromantikus, úgynevezett sírkerti költők, valamint Robert
Browning hatását.
Az élményre való nyitottság jelenik meg a halál pillanatában is − Dickinson szinte kíváncsi, hogy érzékszervei meddig képesek regisztrálni az eseményeket (J465/
Fr591., J875/Fr926.). A halál mindenekelőtt az idő egyik dimenziója, amely minden
pillanatot nagyobb fénnyel világít be (J1684/Fr1690.). A percepció kerül előtérbe J695/
Fr714. számú versében, amelyben szinte imagista stílusban kizárólag a megﬁgyelésre
korlátozza a halál iránti ﬁgyelmét, tartózkodva a folyamat értelmezésétől. Vagyis a
költő egyetlen lehetséges feladata az, hogy nagyon pontosan leírja a halál folyamatát
(J519/Fr614.):
Meleg volt mint mi, majd
Bekúszta tagjait
A fagy – mint üveget a dér –
Míg minden eltűnik.
A homlok, mint a kő,
Az ujj már túl hideg
A kínhoz – mint csuszka-patak,
Befagytak a szemek.
Megdermedt – ennyi volt –
A faggyal megtelő
A közönyt sokszorozta, mint
ki már csak gőgre jó.
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S míg kötélen a súly
Elsüllyedt odalent,
Jel nélkül, engedelmesen,
Gyémántként lezuhant.135
(Székely Magda ford.)
Bár a titkok különösen vonzzák, azt is tudja, hogy a nagy rejtélyek, a metaﬁzikai
dimenziók, a lényegi igazságok teljes feltárása sohasem lehetséges. Az igazságot
megfogalmazhatatlannak tartja, illetve csak mintegy kerülő úton véli megközelíthetőnek, amint arról J1129/Fr1263. számú versében ír. A vizsgált tárgyra eső egyenes
fénysugár vakítja a szemet, ezért inkább a ferdén eső fényben bízik, amely az igazságot
részenként és mintegy oldalfényben tárja elénk.
Az igazat mondd: de mondd ki srégen
A Siker ott vár a Peremvidéken.
Túlragyogja erőtlen elégtételünket
Mint a Villámfény, melyet a Gyermekeknek
Könnyűvé teszünk kisded mesékkel
Az a jó, ha az Igazság
Káprázata csak aprókat lépdel,
Vagy mindenki belévakul.136
(Szőcs Géza ford.)
A versírás metaverse ez, amely Dickinson sajátos – elkerülő – írásmódját illusztrálja.
Mint Stonum rámutat, ez a vers a Dickinsonnál meglehetősen ritka „üzenet” – miszerint az igazságot csak közvetett, ferde, rézsútos módon lehet feltárni – többféle
megfogalmazását adja. A négy, központozás nélküli mondat nem egymásra épülve
bontja ki, fejleszti tovább a témát, hanem az első sorban aforizmaként kimondott állítást a következő három mondat csak mintegy újraszövegezi. Ugyanakkor ez a három
mondat valójában kétértelművé teszi az indító állítást, hiszen egyrészt azt mondja,
hogy a villámlás az igazság hirtelen megnyilvánulása, másrészt ennek az ellenkezőjét:
azt, hogy a rézsút kimondás az igazság megfelelő formája (62–64).
Minthogy Dickinson az ember alapélményének tekinti az episztemológiai és kognitív bizonytalanságot, vagyis a megismerésből és a megértésből való kizárattatást,
nem is törekszik a világ titkainak megfejtésére, inkább a bizonyosság elkerülése,
az ismeretlenség, a bizonytalanság teszi boldoggá: „Az az igazság, hogy a szellem
legnagyobb szükséglete az ismeretlen[ség], még akkor is, ha ezért senki nem mond
köszönetet Istennek”,137 írja unokatestvéreinek (471. levél). Vonzzák a talányok, de
éppúgy izgatják a mindennapi események, hiszen azokban a nagy misztériumok
lenyomatát látja (J1222/F1180.):
135
136
137

Lásd Függelék 203. oldal.
Lásd Függelék 203. oldal.
„It is true that the unknown is the largest need of the intellect, though for it, no one thinks to thank God.”
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A talány, mi megfejthető,
Azonmód el is vethető.
Oly dohos semmi nem lehet,
Mint az, mi tegnap még meglepett.138
(Szőcs Géza ford.)

Többes Én, Éntér, mise en abyme
Dickinsont erősen foglalkoztatták a tudat önmagával folytatott vitái, amit a puritán
önéletrajzírók „a lélek polgárháborújának” neveztek.139 A J642/Fr709. számú vers ezt
a nagy puritán belső háborút írja le, miközben az énkettőzés különös, borzongató
állapotáról ír.
Kiűzhetném magamból
Magamat –
Nincs oly szív, mely beveszi
Váramat.
De mert én vagyok ostromlóm;
Nyughatom,
Addig, amíg le nem győzöm
Tudatom?
S mert egymáson uralkodunk,
Megoldás
Van egyéb, mint a magamról
Lemondás?140
(Tábor Eszter ford.)
Az egymással hadban álló két Én, az Én és a Magam (Me, Myself) lakja a közös
otthont, kölcsönösen uralkodva egymáson. A beszélőpozíció állandóan változik – az
első strófában az Én (Me) hangját halljuk, akinek ellensége a Szív; a másodikban a
Magam (Myself) szól: az ő ellensége a Tudat. A harmadikban a két szereplő már nem
különbözik (angolban Me) – teljes bizonytalanságban hagyva az olvasót afelől, hogy
ki akar kit elűzni, vagy hogy ki kivel hadakozik. Csak az bizonyos, hogy mindig
mindketten belül vannak, és hogy az Én legyőzésének föltétele a tudatosság – vagyis
az Énnek önmagáról való tudatosságának a – legyőzése. Dickinson konklúziója tehát

Lásd Függelék 204. oldal.
Lásd az angol puritán költő, George Goodwin Auto-Machia című népszerű versét, melyben az
Én belső polgárháborúiról ír („I sing my SELF; my Civil Warrs within”).
140
Lásd Függelék 204. oldal.
138
139
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az, hogy az öntudat (az önmagunkról való tudás) nem más, mint az Én találkozása az
Énnel (vagy a Magammal), és ez a találkozás mindig harc, mindig küzdelem.
E belső háború gondolatából adódóan Énjét gyakran kettősnek vagy többesnek
képzeli, és ezek az Ének közös térben élnek. Mint a J683/Fr579. számú versben írja,
a Lélek egyszerre az Én barátja és ellensége, aki kémet küld ellene.141 Gyakran olyan
térként konceptualizálja Énjét, amelyet több Én foglal el. Ezt az érzést fogalmazza meg
egyik ritkábban idézett versében (J858/Fr1061.), a „Magunk egyenesen fekszem” 142
mondattal, többes alannyal jelölve a két szereplőt, de egyes számú igével utalva erre
a közös térre, az Énre. Másutt (J458/Fr693.) megkülönböztethetetlen a két Én, amikor
is mindkettő önmagát látja, midőn a másikra néz.143 Rimbaud-szerű éntöbbszörözésnek144 vagyunk tanúi, amely jelen esetben énkettőzés, mégpedig konkrét ﬁzikai
valóságában elképzelve oly módon, hogy a sír zárt terében éppen az énhasadással
előállt nyílás ereszti be a fényt. Itt nemcsak a ﬁzikai énhasadás révén előállt ﬁzikai
térképe borzongatóan egyéni, hanem a metafora jelentése is, miszerint az Én belső
törései teszik lehetővé a tudást, sőt még az életet is.
Dickinsonnál az Én jellemzően a tér dimenzióit veszi föl: az Én – vagy az elme,
vagy a lélek – zárt ﬁzikai térben helyezkedik el. J1741/Fr1761. számú versében – az
ablatívusz, vagyis a nyelvtani távolítás esetének analógiájára – „ablatívusz-birtoknak”
nevezi az életet, amelytől a meghalt eltávolodott. Hiszen a tér és idő dimenzióiban élő
Én vagy lélek nem az úticél reményétől „villanyozódik föl”, hanem az elmúlt élettől,
a múlt megélt pillanatainak az emlékétől: attól, ahonnan jön.
Hogy soha nem jő el már újra
Ettől mézédes az élet.
Elhinni ami hihetetlen
Nem pezsdíti fel a lelket.
Hogy ha ugyan majd létezik még,
Nem más lesz, mint ablatívuszBirtok – Ettől kél az étvágy
Vagyishát, épp ellenkezőleg.145
(Szőcs Géza ford.)
Judith Banzer Dickinsonnak a metaﬁzikus költőkkel való rokonságával magyarázza
a lélek efféle konceptualizálását, amely az épület jegyeivel látja el a lélek struktúráját
(421). Dickinsonnál az isteni is lakik valahol: imában, békében, szent zenében – vagy
éppen vendégként a lélek házában:
141
142
143
144
145

„The Soul unto itself / Is an imperial friend / Or the most agonizing Spy / An Enemy could send”
„Ourself am lying straight”
„So looked the face I looked upon – / So looked itself – on Me –”
„Je est un autre” (levél Paul Demenynek, 1871. május 15.)
Lásd Függelék 205. oldal.
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Mikor Vendég érkezik hozzá
A lélek immár nem fog útra kelni –
Mert ez a társaság mennyeibb néki –
Törli azt, hogy indulni kéne –
És azonkívül az illem is tiltja
Hogy távozzon a Házigazda
Ha az, aki meglátogatta – Őt
Az nem más, mint az Emberek Uralkodója.146
(Szőcs Géza ford.)
Ebben a J674/Fr592. számú versben a lélek tehát egyszerre ház és házigazda, aki
magát Istent látja vendégül. A visszavonulás hitvallásaként is olvashatjuk ezt a verset,
amelyben a lélek a nagyon tisztelt vendég kedvéért boldogan marad otthon, könnyű
szívvel mondva le a világról.
Az elme dickinsoni „folyosóin” a lélek önmagával találkozhat. J670/Fr407. számú
versében a költő az Én mélyrétegeibe merül alá, félelem nélkül járva be a psziché
rejtélyes labirintusát.
Nem kell Kastélynak lenned – a Kísértet –
Nem kell Ház – megtalál –
Az Elme folyosója – rosszabb
Az igazinál –
Biztonságosabbak az Éjfél
Külső árnyai
Mint a Belső Találkozás
Hideg hívásai –
Biztonságosabb a Kolostor
Kövén a Vágta –
Mint fegyvertelen hagyott magad
Meglátása –
Magadtól mélyen rejtve Benned
Írtózhatol –
A Bérgyilkos a Házban
Kisebb Horror.

146

Lásd Függelék 205. oldal.

104

Bollobás.indd 104

2015.05.13. 15:14:32

A Test – Fegyvert szerez –
Ajtót bezár –
Felsőbb szellemre, Többre vár és
Nem talál –147
(G. István László ford.)
Ebben a gótikus románcirodalomtól ihletett versben szellemjárta középkori kastély
képével ragadja meg az elmét. A külső és a belső elemei egyértelműen megfelelnek
egymásnak: Dickinson párhuzamba állítja az elme (pontosabban az agy) folyosóit
egy kastély szobáival, a külső (szellem)árnyakat a belső találkozásokkal vagy vendégségekkel, a kőkolostort a „fegyvertelen hagyott magaddal”, a házban lakó bérgyilkost az énben elrejtőző másik énnel. Az olvasó elkerülhetetlenül gótikus irodalmi
olvasmányokra asszociál: olykor az elme menekülne a zárt épületből, de éppúgy
képtelen a menekülésre, mint Edgar Allan Poe gótikus novelláinak szereplői. Vendler
a metaﬁzikusok kézjegyét is fölfedezi a versben, elsősorban a dickinsoni kettős Én
fogalmában, a „Magadtól mélyen rejtve Benned” 148 horrorisztikus metaforájában (185).
Másutt (J393/Fr560.) Dickinson a lélek házának szobáit is leírja: a „legszebb percek” elmúltával csak üres, barátságtalan, bútortalan szobák maradnak.
Ha legszebb percünk tovább tartana
Fölül is múlhatná a Mennyet –
De ez keveseké – s nekik sem kockázat nélküli
Az ilyen – nemigen adatik –
Hacsak nem ajzószerként – Ha
Jő a Bánat –
Vagy az Önkívület – a Tartalék
Ezek a Mennyei pillanatok –
Isten Biztosítéka
Oly mértékben, mint amily Bizonyos
Hogy el fog jőni –
Oly biztos a Távozása is – és az elvakított Lelket
Magára hagyja bútortalan Termeiben –149
(Szőcs Géza ford.)
Juhasz két kiváló monográﬁájában is részletesen tárgyalja a dickinsoni belső tereket
(Naked and Fiery Forms; Undiscovered). Számos vers elemzésével alátámasztva
mutatja be, hogy Dickinson fogalmi univerzumában az elme: hely. Vagyis az elme
(és gyakori szinonimája, a lélek) mindig többdimenziós tér: hol a belső élmények
nyílt terepe, tere, vidéke, hol zárt tér, esetleg a belső élményekre rázáruló ház (Naked
147
148
149

Lásd Függelék 205. oldal.
„Ourself – behind Ourself – Concealed”
Lásd Függelék 206. oldal.
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and Fiery Forms, 14 skk.). Az elme terét konkrét és elvont fogalmakat összekapcsoló
térbeli metaforákkal írja le. Vagyis – állítja Juhasz – az elme terében a konkrét és az
elvont mindig egymással kölcsönös kapcsolatban jelenik meg: ami elvont, az mintegy
„háziasítva” a ﬁzikai térben létezik (20), ami pedig ﬁzikai, az elvontan és testetlenül
(16). Számos versben barlangok és folyosók (J777/Fr877., J670/Fr407.), ablakok és
ajtók (J303/Fr409., J657/Fr46.), pincék (J1182/Fr1234.) töltik ki ezt a belső teret, az
elme épületét (Undiscovered, 16 skk.).
A korábban is idézett, „A lélek társat választ” kezdetű versben (J303/Fr409.) a
bezárkózó, a világot kívül rekesztő Ént ünnepli, miközben megint csak épületként
konceptualizálja az Éntért. Zárt és zárható konstrukcióként jelenik meg a lélek lakóhelye: az Én tere olyan épület, amelynek ajtóit építője – ha kellőképp erős és autonóm
– rá tudja csukni a világra, kizárva akár a császárt is.
A lélek társat választ,
S ajtót betesz.
Őnéki már a majoritás
Kívül reked.
Nem mozdul, hogyha hintó áll meg
A kapunál,
Nem mozdul, hogyha császár térdel
Lábainál.
Tudom, hogy egyet választott csak,
Az volt övé,
Aztán ﬁgyelme héját zárta,
Akár a kő.150
(Károlyi Amy ford.)
A lélek – ha megtalálta saját társaságát – mintha három fallal is elzárná magát a
világtól: kapu vezet át a külső falon, ajtó a középsőn, szelep a legbelsőn, ő pedig
mindhármat bezárja. Érzéketlen marad a hintókon érkezők iránt; ők még a külső
kapun sem jutnak túl. De érzéketlen a kapun bejutott, és most a küszöbön térdeplő
császár iránt is. Csak saját választottját engedi be a legbelső térbe – ez a személy
az egész világgal felér. (Nem tudni, hogy a lélek „saját társasága” önmaga-e vagy a
külvilágból érkezett. Annyi bizonyos, hogy amit Dickinson „társaságnak” nevez, az
egy személyt jelent, vagyis az Éntér akár kétszemélyes is lehet.) Miután pedig ez a
társ bebocsátást nyert a szívébe, még érzékei szelepeit is elzárja, és csak befelé ﬁgyel.
Az J1182/Fr1234. számú versben az emlékezet válik az elme házává.

150

Lásd Függelék 206. oldal.
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Van hátsó része és eleje is az Emlékezetnek
Olyan ő, mint a Ház
Van padlása is neki
Kacatnak meg az egereknek
Mélységes mély pincéi vannak
Amilyent csak kőműves rakhat
Kutasd át, s tárt karokkal mérd le
Soha ne jöjjön el kiűzetésünk belőle.151
(Szőcs Géza ford.)
Előáll itt egy bonyolult architektúrájú építmény: van eleje és hátulja, magas padlása
és mély pincéje; a padlást egerek, a pincét rejtélyek és emlékek (szellemek?) lakják.
A ház tehát maga az Én, az emlékező Én, amelynek lakói az emlékek. Ezt a tartály-/
tartalommetaforát azonban a második szakasz megfordítja: ott a ház lesz az emlékezet,
lakója pedig az emlékező Én, önmagunk, írja Juhasz (18–19).
Juhasz gondolatmenetét most elhagyva egy olyan fogalmi-alakzati bravúrra szeretnék rámutatni, amely Dickinsonnál másutt is fellelhető: a mise en abyme-ra. A mise en
abyme trópusának gyakori alkalmazása az Éntér és a világ rész-egész kapcsolatának
szinte misztikus felfogását jelzi. Dickinson úgy képzeli el Énjeinek zárt terét, hogy
ott valami végtelenség nyílik meg a befelé ﬁgyelő elme számára, amely egyaránt
lehet a tér végtelensége (ennek példáit alább vizsgálom) és – mint Wendy Baker
rámutat – a fény és a hő végtelensége (83). A véges/végtelen szereposztás érvényes
mind az Én/emlékezet, mind az emlékezet/Én viszonyra. Bár látszólag az Én a ház,
amely tartalmazza az emlékeket, valójában az emlékezés az, amelyben az emlékező
Én lakik. Vagyis az Én terét Dickinson a mise en abyme alakzatával ragadja meg,
mindeközben megfeleltetve egymással a vers témáját és annak ﬁguratív struktúráját.
J632/Fr598. számú versében például az agy nyer mise en abyme-szerű térbeli
konceptualizációt, amennyiben végesként végtelen terek elnyelésére képes.
Az Elme – tágabb, mint az Ég –
Hisz – egymás mellé téve –
Egyikbe belefér a Másik
Téged is – idevéve –
Az Elme mélyebb a Tengereknél –
Kéket a Kékkel – összevetve –
Egyik felszívja a másikat –
Mint vizet szivacs, Vödörbe vetve –

151

Lásd Függelék 207. oldal.
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Az Ész súlya épp az Istené –
Hogy – font a fonthoz – mint aránylik –
Mérheted bár – csak abban mások –
Az egyik Hang – Szótag a másik –152
(Szőcs Géza ford.)
Vagyis a világ lesz az Éntér része, és nem fordítva: a világ az elmében és ekképp a
nyelvben létezik, ahol a múlt a jelen, és az emlékezet megőrzi mindazt, amit a halál
el akar venni az embertől.
Másutt (J1695/Fr1696.) a lélek önmaga befogadására képes: véges térként „beengedi” – akár a házigazda a vendéget – végtelen önmagát, „véges végtelenséget” 153
teremtve. Tehát a lélek önmagába nyer bebocsátást;154 Dickinson ezzel a képpel ragadja
meg a tudatosság állapotát.
Dickinson fogalmi univerzumában maga a költészet is lehet az Éntér: a képzelet,
vagyis – mint az „A Lehetségesben lakom” kezdetű versben (J657/Fr466.) írja – a
„Lehetséges” tere.
A Lehetségesben lakom –
Szebb Otthon mint a Próza –
Jóval több ott az Ablak –
Magasra nyit – Ajtója –
Cédruserdő Termei –
Szem nem látja a végét –
Örökké állnak a Tetők –
Tág keretük a kék Ég –
A legjobb – Látogatók –
Mást nem is kell – tenni –
Kitárni mind a két Karom –
A Paradicsom – ennyi –155
(G. István László ford.)
Két lakhelyet állít szembe egymással a költő: a Lehetséges lakát és a Próza házát, ekképp
azonosítva a költészetet a Lehetséges végtelenével. A költői képzelet házáról van tehát
itt szó, amely szebb lak a prózáénál. Dickinson két fogalmi párost ütköztet, a képzelet/
valóság és a költészet/próza kettőst, és a mise en abyme trópusával – amennyiben a
két kitárt kéz az Édent magába foglalhatja – arra utal, hogy a képzelet vagy a költészet
olyan ház, amelyben elfér a költői kontempláció minden tárgya. A Lehetséges az az
152
153
154
155

Lásd Függelék 207. oldal.
„Finite inﬁnity”
„A soul admitted to itself”
Lásd Függelék 207. oldal.
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Éntér, amely a költő énjeinek lakhelyéül szolgál: ablakai és ajtói vannak, amelyeken
keresztül a gondolat kifelé és befelé közlekedik. Kívülről még csak be sem látni ebbe
az épületbe, mely tartós cédrusból épült, és védelmezőn emeli az ég kupoláját lakója
fölé. Látogatóba csak a kiválasztottak jönnek, ekképp lakója egyetlen feladata, hogy
kinyújtott kézzel befogja a végtelent: a szavakat és a jelentéseket.
Dickinson valódi misztikus költő, akinek holisztikus, élményben gyökerező,
nem-lineáris, komplex látásmódja az egész megragadására törekedett, a nagy minta,
a Gestalt feltérképezésére. Az a dimenzió érdekelte, ahol az Én fel tud olvadni az
eksztázis magasabb rendű tudatállapotában (J1640Fr1671.), és az énvesztést a kozmikus egyesülés öröme kíséri (J1079/Fr1109.).
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GONDOLKODÁS ÉS TROPIZÁLÓDÁS

Ebben a fejezetben az előző részben leírt témakezelés alakzati és ﬁgurális vetületeivel
kívánok foglalkozni. Azt vizsgálom, hogy melyek Dickinson kedvelt trópusai és ﬁgurái, s hogy ezek mennyiben feleltethetők meg gondolkodási sémáinak. Feltételezhető,
hogy Dickinson korábban tárgyalt transitus-költészete, belső élménykezelése, a rendre
felbukkanó episztemológiai és kognitív bizonytalanság, valamint az Én(ek) és az elme
térbeli konceptualizációja mind meghatározott alakzati-ﬁgurális struktúrák felé mutat.
Így például a metafora, a jelentésátvitel klasszikus trópusa a transitus-szemlélet és a
belső/külső megfeleltetés természetes alakzatának tekinthető. Az episztemológiai és
kognitív bizonytalanság egyaránt kapcsolatba hozható a paradoxonnal, a metaforával, a katakrézissel és a mise en abyme-ba fordított szinekdochéval, amiként a belső
élmények térbeli konceptualizációja a szinekdochéval és a metonímiával.
Elfogadva a nyelvi és a kognitív struktúrák egybeesésének tételét, vagyis hogy a
gondolkodás az alakzatok elrendezettségében „ﬁgurálódik”, ahogyan Füzi Izabella
fogalmaz (14), a következőkben tárgyalt alakzatokat és ﬁgurákat a dickinsoni gondolkodást rendező-szervező kognitív struktúráknak tekintem. Elfogadva Füzi meglátását, miszerint a ﬁgurák és a trópusok megkülönböztetése során a különbség rendre
áthelyeződik és átneveződik, s „a ﬁgurativitás nem más, mint a trópusok rendszerét
felülíró elv” (21), a továbbiakban nem teszek különbséget trópusok és ﬁgurák között.
Dickinson sziporkázóan szellemes költő, aki olvasójától nemcsak gyors észjárást
követel, hanem a váratlan fordulatok iránti nyitottságot is. „Egy vékony ﬁckó a fűben”,
írja a kígyóról (J986/Fr1096.; Weöres Sándor ford.); a vasútról pedig: „Mérföldet hogy
fal, nézni jó” (J585/383.; Károlyi Amy ford.). Már korábban is rámutattam, hogy
mondatfűzése és gondolati pályája mindig kiszámíthatatlan: soha sem úgy fejezi
be mondatait, ahogy várnánk. Ennek a váratlanságnak részben az alakzathalmozás
– azaz több alakzat szimultán működése – az oka. Hagenbüchle szerint ez a politropizmus szemantikai csúszást eredményez, amennyiben az alakzatok láncolatokat
alkotnak, s az egyik alakzat „megfejtése” a következő alakzat lesz, miközben a sor
tovább folytatódik (Emily Dickinson’s Poetic Covenant, 28). Vagyis alakzataival nem
megszüntetni, hanem fenntartani kívánja a jelentésbeli bizonytalanságokat, ezzel is a
közvetettség, az indirekció stratégiáját szolgálva, amikor is az igazságokat „srégen”
mondja ki, ahogyan J1129/Fr1263. számú versében írja.
Politropizmusa minden bizonnyal az angol metaﬁzikus költőkkel rokonítja. Akár
John Donne, Andrew Marvell, Henry Vaughan vagy George Herbert (akiknek munkásságát jól ismerte), Dickinson is szinte zsonglőrködik a burjánzó alakzatokkal: hol
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a paradoxont keveri a metaforával, hol a metaforát a metonímiával, hol a metaforát a
katakrézissel, hol a szinekdochét a metaforával. A metaﬁzikusokat idézi az a mód is,
ahogyan kapcsolatot teremt az elvont fogalmak és a mindennapi konkrét jelenségek
közt (J889/Fr1067.). Ezt teszi a J254/Fr414. számú versben is, a remény fogalmát a
madár viselkedésével jelenítve meg.
Tollas kis jószág a „remény”,
Lelkünk ágára ül,
Fújja szövegtelen dalát,
És sosem némul el.156
(Tótfalusi István ford.)
Mindezzel, ahogyan Banzer rámutat, az elme „Kettős Birtokát” 157 (J1090/Fr1050.)
teremti meg, ahol „öreg szomszédja” 158 maga Isten. Ugyanakkor létre is hozza azt a
„kettős látást” 159 (J906/Fr830.), amely egységnek tekinti a múlandót az örökkel, az
idegent az ismerőssel, a tényt a misztériummal. Ez tekinthető az emberi lét nagy kérdéseit elemző meditatív-látomásos költészete alappillérének. A „Jégsarki rejtelem” 160
(Károlyi Amy ford.; J1695/Fr1695.) magányában Dickinson gondolataival és érzéseivel
beszélgetett, amelyek révén a hit és a szkepszis, a vágy és a lemondás, a bizakodás
és az elkeseredettség között tépelődő elme képes volt megvalósítani a metaﬁzikusok
egyik legvágyottabb ideálját, gondolat és érzelem egységét. Ekként állítja, hogy „Van
téboly, ami tiszta ész” 161 (Károlyi Amy ford.; J435/Fr620.), vagy hogy a fenyő „Csak
egy Tenger – Száron” 162 (J797/Fr849.). A párhuzamok és a kapcsolatok e felismerése,
továbbá a földi és a lelki-szellemi örömök, a szerelmi eksztázis és a veszteség fölötti
fájdalom összekapcsolása, valamint a nyelv adta izgalmak élvezete és Istenhez való
ambivalens és heterodox viszonyulása mind olyan jegye költészetének, amely a metaﬁzikusokkal való rokonságot igazolja, érvel Banzer (417–421).

Paradoxon és oximoron
A tagadás Dickinson költészetének uralkodó gesztusa. „»Nem« – ezt tartjuk a legvadabb szónak a Nyelvben” 163 – írja egyik levelében (562). Nem csoda, hogy a no
és a not a corpus leggyakrabban előforduló szavai között szerepel. És nem csoda az
sem, hogy költészetének gyakori alakzatai között különleges helyet foglalnak el a
156
157
158
159
160
161
162
163

Lásd Függelék 208. oldal.
„Double Estate”
„Our Old Neighbor – God”
„Compound Vision”
„polar privacy”
„Much Madness is divinest Sense –”
„Just a Sea – with a Stem”
„»No« is the wildest word we consign to Language”
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tagadásra épülő trópusok és ﬁgurák, legfőképpen a paradoxon. Ezen alakzatok által
békíti össze az ellentéteket, és ezek által épít magasabb szintű gondolati egységeket.
Dickinson mintha a Bachelard által száz évvel később megfogalmazott „nem ﬁlozóﬁájának” előfutára volna, amely – mint Bachelard írja –, „nem az elutasítás, hanem
az összeegyeztetés talaján áll” (A nem filozófiája, 17). Dickinsonra is érvényes, amit
Bachelard erről az újfajta gondolkodásról állít: a „nem” soha nem végleges, hanem
a végső koordináció érdekében véghezvitt dekoordinációs művelet (73), amely „a
tudásnak szélesebb alapokon való újraszervezését vonja maga után” (123).
Dickinson az ellentmondások költője, aki, miközben feltárja a dolgok belső ellentmondásait, egyúttal gondolati és nyelvi hidakat emel az oppozíciók közé. Számára
– mint Inder Nath Kher rámutat – a rettenet és a szépség azonos, s költészetében az
éles ellentétek elmosódnak. Felfogása szerint az élet a gazdag szegénység, a vigasztaló
veszély, az örömteli bánat, a ragyogó sötétség és a békés vihar, vagyis a legmélyebb
harmonikus disszonancia megtapasztalása164 (21).
Dickinson elveti a racionális gondolkodásra alapuló logocentrikus nyelv nagy
hierarchiáit, előszeretettel használva a paradoxont és a vele közeli rokonságban álló
oximoront. Költészetének ez a sajátossága egyaránt rokonítja az angol metaﬁzikus
költészettel és a nagymodernizmussal, miközben arra is magyarázatot kapunk, hogy
a 20. század elején miért a szemantikai-értelmezési instabilitást, valamint a jelentés
többértelműségét és megfoghatatlanságát középpontba állító Új Kritika végezte el
Dickinson kanonizálását. Dickinson költészete ideális példákat szolgáltatott a Cleanth
Brooks által megfogalmazott tétel (The Well Wrought Urn, 3) – miszerint a költői nyelv
a paradoxon nyelve – igazolására: az „igazságokat” valóban gyakran a paradoxon
(és az oximoron) segítségével ragadja meg. Ezért érvényes az ő verseire is az, amit
Brooks Keats kapcsán társít a paradoxonnal: „a szellemesség szapora szikrázása”
(Keats erdei történetmondója, 394).
A logika szabályait megtörő, szószerkezetekben, szintagmákban vagy mondatokban
létrejövő oximoron kapcsolja össze az ellentétes, ellentmondásos vagy egymással öszszeférhetetlen fogalmakat és jelentéseket. Fónagy megfogalmazásában itt „a kijelentés
előjelet vált” (Gondolatalakzatok, 8). Az angol-amerikai szakirodalom az oximoront
partikuláris és lokális alakzatként írja le (Cuddon, 635), amennyiben az két azonos
szintaktikai helyen levő jelentéstartalom ellentétére vonatkozik. Mondatalakzat, hiszen
belső szerkezete az ellentétbe állított jelentéstartalmak szintaktikai helyétől függ.
Ekképp ellentét feszülhet alany és állítmány, alany és alany, állítmány és állítmány
(vagy bővítményei), jelző és jelző, vagy bármilyen egyéb mondatrész között. A J756/
Fr767. számú versben például az utolsó két sorban – „Tökéletes, bénító öröm / Belenyugvó [elégedett], akár a bánat” 165 – a bénító öröm és a belenyugvó-feladó öröm a
jelzők által megjelölt tulajdonságok és a jelzett főnév szemantikai ellentétére épülnek.
„life is the most profound revelation of harmonious dissonance, rich poverty, comforting danger,
joyous grief, luminous darkness, and peaceful tempest”
165
„A perfect, paralyzing bliss / Contented as despair”
164
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Az oximoronnál összetettebb gondolatalakzat a paradoxon, amely „két egymásnak
ellentmondó állítást kapcsol össze, melyek látszólag kizárják egymást, s bizonyos
jelentésszinten összekapcsolásuk látszólagos képtelenséget eredményez”, célja pedig
a mélyebb igazságtartalmak feltárása (Szathmári et al., 437). A szintaktikai helyeken
működő, partikuláris és lokális oximoronnal ellentétben a paradoxon általános és strukturális alakzat (Cuddon, 635), hiszen itt a belső, szerkezeti ellentét mindig gondolati
egységet képez. Vagyis „nem két mondatrész mechanikus szembeállításáról van […]
szó, hanem egy komplex gondolat ellentmondásokat hordozó nyelvi megjelenítéséről”
(Szathmári et al., 437). Ez a szerkezeti paradoxon uralkodó retorikai eszközzé vált
például az angol metaﬁzikus költők műveiben – éppúgy, mint Dickinson verseiben,
amelyekben a komplex gondolati egységek szintén gyakran belső ellentmondásokra
épülnek. A J761/Fr484. számú versben – amelyben azt állítja, hogy míg a látó ember
sötétségben tapogatózik, addig a vak belső világosságban él, ahol jobban „lát” 166 –
az alany és az állítmány belső ellentmondása között feszül az oximoron (a látó/vak
ember lát), egyúttal az ok és okozat között is (a vakság lesz a látás előidézője), aminek révén a paradoxikus szembeállítás és összekapcsolás „botrányt” – szkandalont
– eredményez a konklúzióban.
Bár a paradoxon és az oximoron elsőre mindig botrányosan meglepő, némi gondolkodás után elfogadhatóvá válik a többnyire párhuzamos állítások által felvillantott
mélyebb igazság. Ekképp a két alakzat kiváltotta érzelmi reakcióban megdöbbenés
és egyetértés követi egymást.
A J405/Fr535. számú versben Dickinson arról ír, hogy a magány akkor a legteljesebb, amikor még a magányosság sem marad a magányos ember társa. Ugyanakkor
– és talán ez a vers igazi skandaluma – inkább a reménytelenséget választja, mint a
reményt és a beteljesülést, a kielégített gyönyört.
Magányosabb lehet
Magányosság híján.
Már úgy megszoktam végzetem,
Egy másik béke tán
Megtörné a homályt,
Kamrám rőfnyi tere
A szentséget, mi tőle jő
Nem fogadhatja be.
Szokatlan a remény,
Betolakodna és
Megszentségtelenítené
A szenvedés helyét.

166

„I shut my eyes – and groped as well / ’twas lighter – to be blind –”
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Tán könnyebb, ha kihagy
Erőnk, parthoz közel,
Mint elérni kék szigetem,
Hol megöl a gyönyör.167
(Károlyi Amy ford.)
Dickinson szemantikai összeférhetetlenségeket kiaknázó költészetének kiemelt retorikai eszköze tehát ez a két alakzat, amelyekkel gondolati vázat ad a tagadás által való
igenlésnek. Ekképp ír többek között J135/Fr93. számú versében a magától értetődő
hétköznapi dolgokról, amelyek értékét hiányuk fájdalmas megtapasztalása adja.
Vízre szomj tanít,
Földre: járt Óceán,
Üdvre: beléhaló,
Békére: harci hír,
Szerelemre: a sír,
Madárra: hó.168
(Károlyi Amy ford.)
Vagyis ha az elliptikus mondatokat gondolatban kiegészítjük, akkor a vers azt állítja,
hogy a szomjazó értékeli igazán a vizet, a tengeren járó a szárazföldet; mámorra
fájdalom tanít, békére a csaták elmesélése. Valódi érzéseinkre a szeretett lény halála
után döbbenünk rá, míg a madarak hiányát akkor vesszük észre, amikor tél van. És
bár az angolban – még ha elliptikusan is, de – ugyanaz a mondatszerkezet ismétlődik
a különböző sorokban (X is taught by Y), a teljes mondatokká kiegészített parafrázisban az ellentétes jelentéstartalmak más és más szintaktikai helyen jelennek meg:
a paradoxon két eleme hol a tárgy (a vizet issza a szomjúhozó, az óceánokat járja az
ember; a madarakat és a havat látja), hol az alany (aki megéli mámort és a fájdalmat),
hol az állítmányi bővítmény (az vágyik a békére, akinek csatákról mesélnek), hol
pedig az alany és a tárgy (a szerető szereti a szeretettet, aki meghalt) pozíciójában
szerepel. Ily módon minden szintaktikai viszonyt átsző az oximoron, paradoxikussá
szervezve mind az élményt, mind a vers szerkezetét. Vagyis az ellentéteken alapuló
gondolkodás egyaránt működik élményszervező és versszerkezeti elvként.
Az oximoron változó szintaktikai pozicionálása más és más képi alakzatban manifesztálódik ebben a versben. Az angol eredetiben ugyanis az utolsó három sorban
három különböző ﬁguratív viszony áll fenn az oximoronok által összekapcsolt jelentéspárok között: míg a „battles told” az allegorizálás – a csatákról való mesélések
– folyamatában ragadja meg a béke és a háború viszonyát, addig a „memorial mold”,
vagyis a sírhant a szerelemnek véget vető halál metonímiájaként, a madaraknak életteret adó hó pedig a madarak jelenlétét megszüntető metonímiaként teszi ezt. Vagyis

167
168

Lásd Függelék 208. oldal.
Lásd Függelék 208. oldal.
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Dickinson alakzathalmozással ad nyomatékot a paradoxont alapvető szervező elvvé
emelő, lokális oximoronoknak.
Egy másik híres versében a tébolyt azonosítja a tiszta ésszel (J435/Fr620.):
Van téboly, ami tiszta ész
A szemnek, amit lát −
Az ép ész pedig téboly −
Ebben is, másban is
Győz a majoritás −
Bólints − és ép az ész,
Tagadj − veszélyes a neved −
Jön a láncraverés −169
(Károlyi Amy ford.)
Dickinson a nagy transzcendentalista téma, a nonkonformizmus paradoxonát tárja
elénk, azt állítva, hogy a normák elutasítását a társadalom gyakran a téboly jeleként
értelmezi, mert azt feltételezi, hogy az illető valamiféle elmebéli zavarodottság miatt
nem igazodik a társadalmi normákhoz. A költő jól ismerte Thoreau írásait, aki a
lelkiismereti szabadság elvét hirdetve a börtönt jelölte meg az igaz emberek valódi
helyének arra az esetre, ha a kormány akár csak egyetlen embert is igazságtalanul
börtönbe zár (98). Vagyis – paradox módon – a tisztesség fogalmának szinonimája
lesz a börtönviseltség (amely az általános vélekedés szerint éppen a tisztességtelenség
szemantikai mezőjébe tartozik). E thoreau-i „tisztességes = börtönviselt” egyenlőség
mellé tehát odakerül Dickinson saját paradox egyenlete: „téboly = józanság, épelméjűség”. Vagyis a dickinsoni nonkomformizmus éppen racionálisan, „ép ésszel”
gondolkodva utasítja el a kötelező igazodást.
Az egymást kizáró ellentétekben megvalósuló, paradoxikus látás példája a J67/
Fr112. számú vers is, amelyben a veszteség igazi győzelemként, a hiány valódi többletként jelenik meg.
Legszebb a siker annak
Ki sosem éri el.
Tudni, hogy mi a nektár,
Ahhoz koplalni kell.
Ki a bíborló seregből
A zászlónál terem,
Nem tudja úgy leírni,
Mi az, hogy győzelem,

169

Lásd Függelék 208. oldal.
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Mint a halálra sebzett,
Ha meglopott fülét
Távoli szép triumfus
Kínja repeszti szét.170
(Gergely Ágnes ford.)
Dickinsonnál soha nem beszélhetünk az ellentétek egyszerű szemantikai egyenletéről. Vagyis nem arról van szó, hogy a „veszteség = nyereség”, vagy hogy a „hiány =
bőség, meglét”, hanem arról, hogy csak a veszteséget és hiányt megtapasztaló ember
képes igazán megélni a (nemlétező) győzelmet és a (nemlétező) bőséget, teljességet,
gazdagságot. Más fogalmazásban, az öntudat, a tudatosság és a megélés kárpótol a
hiányért és a veszteségért. Richard Wilbur ezért emeli ki ebben a versben a kompenzáció gondolatát: míg a győztes feláldozza öntudatát a győzelemért, addig a vesztes
lelkileg gyarapodik, amennyiben nagyobb tudatossággal éli meg a vereség állapotát.
Vagyis Dickinsonnál a vesztes „jár jobban” (37). Fontos érzelmi irányultsága ez
Dickinson poézisének: a hiány gazdagabb, mint a bőség, az elutasítás valójában tökéletes birtoklás. Erről ír J325/Fr328. számú versében is, amelyben a fájdalom ellenére
kitartó vándor hasonlatával szemlélteti a legyőzött különleges tudatállapotát, amely
kitörölhetetlenül bevési magát az emlékezetbe. A veszteség megélése pedig magasabb
szintű tudatosságot eredményez, ami elvezethet ahhoz a lelki- és tudatállapothoz,
amelyet Dickinson – a puritán teológia értékrendjét követve – a legértékesebbnek
tartott: a felkészültséghez.171
A versekben azonban a költő nem pusztán a puritán felkészültség ideálját követi,
de saját gondolati rendszert is kialakít, amely az étvágy és a vágy ellentétére épül:
az étvágy az étel megszerzésével kielégíthető, így meg is szűnik, míg a magasabb
rendű vágy éppen kielégítetlensége folytán marad fenn. A materiális étvágy materiális
kielégítésével csak veszít a lélek, hiszen fel kell áldoznia tudatosságát, érzékenységét és nyitottságát. A vágy Dickinson-féle struktúrája szerint ezért jobb „üzlet”
(a corpusban valóban sok a közgazdasági fogalom) a hiány, a megvonás, a feladás,
a kudarc és a veszteség, mert a spirituális szférában mindez önmaga ellentétébe csap
át (lásd erről Joan Burbick, Emily Dickinson and the Economics of Desire). Erről szól
számos verse (J439/Fr626., J572/539., J620/Fr686., J664/Fr279., J726/Fr750., J745/
Fr782., J761/Fr484., J985/Fr995., J1430/Fr1447., J1551/Fr1581.), köztük olyanok is,
amelyek az eucharisztiában szereplő táplálékot nevezik meg a vágy tárgyául (J159/
Fr135., J579/Fr439., J1077/Fr1106., J1240/Fr1291., J1314/Fr1330.). A szomj és az éhség
gyakran a spirituális vágy metaforájaként, az ételek és az italok pedig a vágyott szellemi táplálékok vagy a szeretett személyek metaforájaként jelennek meg (J132/Fr126.,
J439/Fr626., J566/Fr529., J579/Fr439., J612/Fr444., J728/Fr754., J791/Fr748., J1430/
Fr1447.). A vágyakozást – mint Vivian R. Pollak rámutat – éppen kielégítetlensége
emeli lelki szférába (62). Ugyanakkor azt is ﬁgyelembe kell vennünk, hogy Dickin170
171
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son csak olyan ételekről és italokról ír, amelyek szimbolikus jelentőséggel bírhatnak.
Cynthia Grifﬁn Wolff ezek között említi a Szentföldön őshonos tamarindot, a bibliai
konnotációkat hordozó almát, valamint az Úrvacsora kellékeit: a vizet, a bort és a
kenyeret (Emily Dickinson, 210). Vagyis olyan étkekről van szó, amelyek eleve lelki
vagy spirituális dimenzióban helyezik el fogyasztójukat, és ekként „transzcendens
tranzakciók” részei (210).
Egyik késői versében (J1430/Fr1447.) olyan lakomáról ír, amelyen a mértékletesség
(önmegtartóztatás, absztinencia) lesz maga a táplálék, és ez nagyobb örömöt képes
szerezni, mint a bor. Figuratív módszere itt nemcsak abban áll, hogy egymás mellé
sorakoztatja az elvont fogalmakat (vágy, öröm, mértékletesség, cél, lélek), a lakoma
konkrét élményével társítva azokat, hanem abban is, hogy az elvont fogalmak közül elsősorban a negatívakra építi a komplex pozitív képi szerkezetet. Ilyen negatív
absztrakció a versben a „nem ismeri” („ismeretlen”, unknown), a „mértékletesség”
(abstemiousness), a „torzít” (defaces), „el ne érd” (ungrasped), valamint a magyar
fordításban nem szereplő no nearer („nem közelebb”) és disenthrall („rabságot megszüntet” ; ez Dickinson egyéni újítása, amelyben fosztóképzővel látja el az enthrall
[„rabul ejt” ] igét). Vagyis nemcsak egyszerűen absztrakciókról ír, azokat néha (például a lakoma képében) konkrét élményekhez társítva, hanem az elvontságot mintegy
fokozva, az absztrakciókat negatívjukra fordítja, így ragadva meg a fájdalmasan
megélt hiány élményét.
Ki nem vágyott, nem ismeri
Őrült öröm hevét,
A mértékletesség tora
Torzítja a borét.
A vágy célja karhossznyira,
Vigyázz, hogy el ne érd,
Mert ha teljesül, széttöri
A lélek bűvkörét.172
(Tábor Eszter ford.)
A dickinsoni éhség- és szomjúságfogalmat elemezve Pollak rámutat, hogy a mértékletesség vagy önmegtartóztatás olyan negatív absztrakció, amely meghökkenti
és kíváncsivá teszi az olvasót, miközben az elképzelt lakoma nem konkretizálódik,
sőt egyre elvontabbá válva belevész az elképzelhetetlen ismeretlenbe. A téma hasonló, közelítő-távolító kezelését látjuk a második versszakban is, ahol a vágy előbb
megjeleníti az élet lakomáját, majd a képzelet régiójába utalja. A várakozás mindig
izgalmasabb a beteljesülésnél, ami amúgy sem valósulhat meg az anyagi világ szintjén. Hiszen valódi beteljesülést csak a fantázia nyújthat (68). Ebben a szellemben írja
Emily Sue-nak: „Hogy hiányzol nekem, Sue, ez erőt ad” 173 (364. levél).
172
173
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Izgalmasan összetett paradoxon szervezi a gondolatilag egyik legösszetettebb
Dickinson-verset, a J640/Fr706. számút, amelyben jól nyomon követhető a belső
ellentmondásokból összeálló gondolati egység.
Nem élhetek veled,
Élet lenne ez,
S az élet odafenn,
A polc megett
Kulcsát sekrestyés őrzi,
Ő tartogat,
Porcelánja az életünk,
Csésze hasadt,
Kilökte háziasszony,
Repedt, fakúlt,
Új sèvres-i tetszik és nem
Divatjamúlt.
Nem halhatok veled,
Mert egy marad,
Ki társa szemét zárja,
S az nem te vagy.
És dermedésed én
Tán nézhetem,
Halálnak tisztessége
Nem jár nekem?
Nem üdvözülhetnék veled,
Mert arcodon a menny
Jézust kioltaná –
S az új kegyelem
Sütné szemem, mi a föld
Betege még,
S te fénylenél, akár ő,
Csak közelebb.
Majd elítélnek, mert te
Ministránsa voltál az égnek,
Vagy akartál lenni,
De én nem –
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Szemem úgy átitattad,
Többé nem láthatom
A kicsinyes nagyságot,
Mi a Paradicsom.
S ha kárhoznál, hát én is,
Bár nevem
Kürtölné égi hír
Még oly zengzetesen.
S ha üdvözülsz,
És én itéltetem,
Magamnak lennék a pokol,
Ott lenni, hol te nem.
Így messziről találkozunk,
Én itt – te ott,
Ajtónk félig nyitott
Közbül az Óceán s az imádság
És fehér kenyerünk:
Halálraszántság.174
(Károlyi Amy ford.)
Ez Dickinson legismertebb és leghosszabb szerelmes verse, amelyben a veszteség
kinyilvánítása révén jut el – egy nagyszabású összetett paradoxont kibontva – a szenvedély ünnepléséig. Wolff részletes elemzése szerint (Emily Dickinson, 418–422) már
az első két sorban szereplő paradoxon is többféleképpen értelmezhető, amennyiben
az „Élet” egyaránt vonatkozhat egyrészt a megélt földi életre és az áhított örök életre,
másrészt az örök boldogság isteni birodalmára és a szerelmesek magasabb rendű
Paradicsomára is. A mennyei vagy paradicsomi boldogságra való törekvés egyre
magasabb régiókba emeli a verset, miközben rokonítja a nagy keresztény allegóriákkal
is. Ugyanakkor a mennyország csak Isten hatalma révén – és az azt elfogadó hívők
számára – létezik; ha a szerelmesek saját „magán” mennyüket különbnek tekintik,
akkor az isteni törvény ellen vétenek. Ekként a beteljesült szerelem csúfot űz az
üdvözülés keresztény hitéből, hiszen az „új kegyelem” lépne az eredetileg Krisztus
révén kapott kegyelem helyére, a szeretett férﬁ pedig – azzal, hogy arca „kioltaná”
a Krisztusét – valójában Krisztus helyét foglalná el. A szerelmesek ekként nem az
isteni kegyelem általi üdvözülésre törekszenek, hanem egymás által akarnak üdvözülni, ami független az isteni szándéktól. Afféle fordított megtéréstörténet áll tehát
előttünk, amely az üdvözüléssel kezdődik és – a veszteséggel mért nyereség révén – a
veszteség örömével végződik. A költemény mindeközben folyamatosan váltogatja a
hétköznapi és az emelkedett dikciót, az alkalmazott szófordulatok és mondatszerke174
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zetek segítségével is alátámasztva a mennyei és a földi szerelem, az ima és a szerelmi
vágyakozás, a halál és az élet, a menny és a pokol, az üdvözülés és az elkárhozás, a
veszteség és a nyereség ellentétei által szervezett paradoxonok gondolati egységét.
Vendler, aki szintén alaposan elemzi a verset (298–303), kicsit más megközelítést alkalmaz, amikor a versben megjelenő istenkáromlás elemét hangsúlyozza.
A narrátorként megszólaló női hang számára azért nem engedélyezett az általa hőn
vágyott egyesülés, mert szerelmese az Ég szolgálatában áll. Isten szolgája tehát kettős
kötelékben él, ketten vetélkednek szerelméért: Isten és a narrátor. A szentségtörés
határát súrolva azt állítja a vers, hogy a mennyországba bebocsátást nyerve szerelmese kioltaná magának Krisztusnak a fényét, aki pedig János evangéliuma szerint
a „világ világossága” (Jn 8,12). A férﬁért folyó vetélkedésben a Paradicsom – illetve
valójában maga Isten – kicsinyessége, sőt alantassága mutatkozik meg. És minthogy
szerelmesétől távol tartaná, a Paradicsom (Isten) hitvány és gonosz. Vagyis a keresztény dogmát megfordítva a bűn nem a testé, hanem Istené – aki féltékeny, kicsinyes és
alantas. Mindezt Dickinson egyik formailag legzártabb versében mondja el, amelynek
3+2+2+2+2+1 strófaszerkezeti szimmetriája és kimódolt prozódiája mintha az isteni
alkotás tökéletességével kívánna vetekedni. A vers egészen az utolsó versszakig szabályos jambikus metrumot követ, háromütemű sorok váltakoznak kétüteműekkel, és
ekként akár jambikus pentameternek is tekinthetnénk. De a hosszú, ötütemű sorokkal
éppen a vers lendülete, érzelmi telítettsége veszne el, míg ebben a felezett sorképletben
a rövid sorokkal járó sorvégi szünet a túlfűtött, ziháló mértéktelenség hatását kelti.
A sorok éppúgy párhuzamosak, mint a szerelmesek által elfoglalt dimenziók, s ez az
elrendezés a legutolsó strófában kap tematikai megerősítést. Kiderül, hogy paradox
módon a szerelmesek – két, egymástól az óceánnal elválasztott szoba lakóiként –
csak a távolságban találkozhatnak. Más olvasatban elmondható, hogy a párhuzamos
világokban élő szerelmesek találkozása – akár a párhuzamos vonalaké – kizárólag a
végtelenben lehetséges, ami Dickinsonnál az öröklét szinonimája.
Dickinson költészetében kiemelt helyet foglal el tehát a tagadás két nagy trópusa,
a paradoxon és az oximoron, amelyek mindig a magasabb szintű szintézis eszközei.
Az ellentéteket összebékítő gondolati és nyelvi hidak segítségével mintegy újraszervezi
a rendelkezésre álló tudást, képessé téve olvasóit a világ harmonikus disszonanciájának
megtapasztalására. Egyaránt használja a partikuláris és lokális alakzatnak tekintett
oximoront és a mélyebb igazságtartalmak ellentmondásosságának feltárására hivatott
paradoxont. Dickinson egyéni alakzatkezelését mutatja az a mód, ahogyan konkrét és
elvont fogalmat von be az ellentmondások és a mélyebb egységek megragadására: a
magányosságot teszi meg a magányos ember társául és a mértékletességet szolgálja
föl táplálékul a lakoma résztvevőinek. Szívesen aknázza ki azokat az ellentéteket,
amelyeket a nagy kulturális és tudományos narratívák diszkurzusában talál, amikor
például a szentségtörést teszi meg az üdvözülés zálogául vagy a párhuzamos síkok
végtelenben való találkozásában lel reményt a szerelmesek jövőbeli egyesülésére.
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Metafora
Mint korábban említettem, Dickinson számára a világ csupa ﬁgurális üzenet, amelyben az események rejtett jelentéseket közvetítenek. Ez a meggyőződése magyarázza
alapvetően metaforikus látásmódját. A külső és a belső tengelyek metszéspontjában
élünk, írja, (J451/Fr450.): erővektorok találkozásában, amelytől a világ nagy kereke
lendületet kap. Mindeközben a külső a belsőtől nyeri el jelentőségét.
„Összehasonlítóan látunk” 175 – írja (J534/Fr580.). Dickinson olyan költő, akinek
valóban „van szeme a hasonlóságokhoz” – mint Arisztotelész a jó metaforákat kiötlő
emberről mondja (id. Richards, 120). Számára a metafora a költészet lényegéhez tartozik, hiszen az analógiák és a hasonlóságok meglátásán alapul. Önmagát „mezítlábas
költőként” aposztrofálva mintegy magától értetődően, a hétköznapi valóságból vett
képekkel ír a halálról mint „Udvarias Kérőről” 176 (J1445/Fr1495.), a „szőke gyilkos” 177
dérről (J1624/Fr1668.), az „erős Madonnákként” 178 ülő hegyekről (J722/Fr745.), Istenről, aki maga a „Határvidék” 179 (J1090/Fr1050.), a bűn „tekintélyes szakadékáról” 180
(J1545/Fr1577.), a „Tudat délórájáról” 181 (J1056/Fr1020.), az élményről, mely „elforduló
út” 182 (J910/Fr899.) vagy a délről, mely „arany orca” 183 (J737/Fr735.). Több versének
tárgya az apró konkrétumok és a nagy metaﬁzikai pillanatok kapcsolódása: „Meghalván, hallom, légy zizeg” (J465/Fr591.), írja; a pszichét pedig földrajzi metaforákkal
(J1354/Fr1381.) ragadja meg. Sajátos látásmódról tanúskodik az, ahogyan a gondolati
jelenségeket ﬁzikai tárgyakkal azonosítja (J437/Fr623., J632/Fr598., J976/Fr973.,
J1203/Fr1273., J1716/Fr1783.), illetve ahogyan az elvont fogalmakat a legkonkrétabb
élményekkel határozza meg (J185/Fr202., J254/Fr314., J889/Fr1067., J915/Fr978.,
J1392/Fr1424., J1547/Fr1493., J1763/Fr1788.).
Metaforái mindig váratlanok és gyakran merészek: mindig különös párhuzamokra és hasonlóságokra épülnek, vagyis a nyelv szelekciós tengelyén (ahogyan a
jakobsoni metafora-meghatározás értelmében a metafora mindig mozog [„A nyelv
két aspektusa”, 129]) Dickinson olyan kapcsolódási pontokat lát meg, amelyek mások
számára mindaddig láthatatlanok maradtak. A dickinsoni metafora jellemzői közül
kettőt emelnék ki. Az első a már korábban is tárgyalt episztemológiai és kognitív
bizonytalanság, amelynek tropologikus aspektusa a metafora két fogalmi elemének
megkülönböztethetetlenségére vonatkozik. Vagyis nem tudni, hogy – I. A. Richards
metaforaelméletének ismert terminusait alkalmazva – melyik a tartalom és melyik a
175
176
177
178
179
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183

„We see – Comparatively”
„supple Suitor”
„blonde Assassin”
„Strong Madonnas”
„Frontier”
„a distinguished Precipice”
„Consciousness – is Noon”
„Angled Road”
„Chin of Gold”
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hordozó (tenor és vehiculum). Csak az bizonyos, amit Richards általában a metaforáról ír: „A tartalom és a hordozó együttese olyan jelentést eredményez […], amelyet
e kettő együttműködése nélkül nem lehet elérni” (125).
Metaforáinak másik jellemzője nem kevésbé egyéni: bár a metafora alapvetően
mimetikus trópus (lásd Jacques Derrida, A retorika virágai), Dickinson költészetében
a mimézist gyakran felváltja a performativitás. Vagyis legeredetibb metaforikus kapcsolatai nem egyszerűen meglevő hasonlóságokra épülnek, hanem elő is állítják ezt
a hasonlóságot, megteremtve (és nem megjelenítve) a jelentésátvitel, a megfeleltetés
vagy a leképezés alapját. Metaforikus kapcsolatai azért olyan váratlanok és meghökkentők, mert nem kész fogalmakkal operál, hanem újakat teremt. E performativitás
radikális példáját szolgáltatja a katakrézis alakzata, amely Dickinson gondolati költészetének kedvelt trópusa (és amelyet külön fejezetben tárgyalok). Katakréziseket
– vagy katakretikus metaforákat – alkot akkor, amikor a kognitív bizonytalanság
extrém eseteit kívánja bemutatni: amikor a nyelv rendelkezésre álló fogalomtárával
elégedetlen lévén, a megismerés folyamatának kogníció előtti pontjára igyekszik
visszatérni. Vagyis amikor a kognitív sötétségben botorkálva próbálja megragadni
a világot, mégpedig a prehenzió korábban említett whiteheadi fogalmának megfelelően, vagyis még mielőtt a nyelvben fogalmak kapcsolódnának az appercipiálandó
tárgyhoz, testhez vagy folyamathoz.
Poétikai értelmezésben a metafora alapvetően „kopula-trópus” (Christopher Kelen, 19), vagyis az alakzat két tagját184 a létige kapcsolja össze.185 A metaforával mint
létige-alakzattal nemcsak azt állítja, hogy az alany = állítmány, hanem – és ekkor már
a katakrézis felé lép – hogy az alany valami más, mint önmaga. Vagyis alapvetően a
prehenzió prekognitív megragadási folyamatát követve állítja, hogy az alany „valami más” – más, mint a benne rejlő fogalom. Ez magyarázza a dickinsoni metaforák
A metafora által összekapcsolt két elemet különböző metaforaelméletek más és más elnevezéssel illetik: tartalomnak és hordozónak (tenor és vehiculum; Richards); főtémának és melléktémának,
fókusznak és keretnek (Max Black); kikövetkeztetett látens kijelentésnek és felfüggesztett manifeszt
kijelentésnek, illetve szimbolizáltnak és szimbolizálónak (Fónagy Iván); tárgyi elemnek és képi elemnek
(Kemény Gábor); tárgyi és fogalmi szintnek, illetve forrástartománynak és céltartománynak (kognitív
metaforaelmélet) nevezik.
185
Az összekapcsolás lehetséges módjai közt említendő mindenekelőtt az Arisztotelész, Cicero
és Quintilianus által egyaránt hangsúlyozott hasonlóság és analógia (lásd Thomas Gibbons, 23–24
és Black, 438–440), továbbá a modern nyelvészek, köztük Jakobson által kiemelt helyettesítés (lásd
„A nyelv két aspektusa” és Black 436–438). Jakobson szerint a metafora alapja a szelekció, amely
jellemzően in absentia működik, s „az adott kódban összekapcsolt, de a konkrét üzenetben együtt meg
nem jelenő egységekkel foglalkozik” („A nyelv két aspektusa”, 129); itt a szubsztitúciót a hasonlóság
alapján lehet véghezvinni. A hasonlításelmélet és a helyettesítéselmélet mellett több más teória született a metafora működésének magyarázatára, köztük a kölcsönhatás-elmélet (amelynek értelmében
„a szimbolizáló és a szimbolizált interferenciája új jelentés-struktúrát hoz létre”; Max Black, id. Fónagy,
A költői nyelvről, 131), a rétegződéselmélet (amely a metaforát „képzetek egymásra rétegződésének
tekinti”; Gustav Stern, id. Fónagy, A költői nyelvről, 132) és a hálózatelmélet (amely „a jelentések
közötti összefüggéseket hálózatként fogja fel”; Quillian, id. Fónagy, A költői nyelvről, 132).
184
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és metafora-katakrézisek váratlanságát és merészségét; sőt, azt is mondhatnánk,
hogy botrányos, felforgató merészségét. A kogníciót megelőző prehenzióhoz való
visszatérése okán Dickinson valóban „impertinens” – vagyis rendre fennáll a Jean
Cohen által a modern költészetben leírt „szemantikai impertinencia” (illetve másutt
„állítmányi impertinencia”) esete (id. Ricœur, 225; Cohen, 181).
A poétikai megközelítések mellett a kognitív metaforaelmélet is jól felhasználható
Dickinson metaforáinak vizsgálatához, különösen összetett fogalmi metaforáinak
megértéséhez. Ebben az elméleti keretben a metaforát két fogalmi tartomány – a
forrástartomány és a céltartomány – megfeleltetése alkotja, amelynek során a forrástartomány segítségével értelmezzük a céltartományt. Mint Kövecses Zoltán fogalmaz, fogalmi tartomány „összefüggő tapasztalatok bármely rendszere lehet” ;
fogalmi metafora példáját véve azt mondhatjuk, hogy az utazással
kapcsolatos konkrét és koherens tudásunk alapján fogjuk megérteni az élet elvont
fogalmát. Ekként az utazás forrástartománya, pontosabban az utazással kapcsolatos
tapasztalataink összefüggő rendszere szolgál az élet mint céltartomány fogalmainak
megértéséhez. Amikor pedig a forrástartomány (
) bizonyos elemeit megfeleltetjük a céltartomány (
) bizonyos elemeinek, egy leképezési rendszert alakítunk
ki, amely a fogalmi metaforát (
) alkotja; egy bizonyos konkrét
elemkészletet (utasok, jármű, utazás, távolság, akadályok, válaszút, úti cél) mozgósítunk
a céltartományban leképzett fogalomkör kialakítására. Vagyis egy forrástartomány
szerkezetét a céltartomány fogalmára vetítjük, ott is szerkezeti egységbe foglalva az
elemeket. Ezek a szerkezeti fogalmi metaforák. (A metafora, 19–24).
A kognitív teoretikusok a szerkezeti metaforák mellett – a fogalmi metaforákon
belül – elkülönítik az úgynevezett képiséma-metaforákat, amelyek nem a tudás vagy
tapasztalat elemeinek a forrástartományból a céltartományba történő kivetítésével
jönnek létre, hanem bizonyos képekről alkotott sematikus elképzeléseknek az elvont
fogalmakra történő kiterjesztése révén. Erre példa André Breton metaforája, „Feleségem dereka homokóra”, amelyben a költő a feleség testképére a homokóra képét
vetítve hozza létre a képiséma-metaforát. Kövecses többek között a ki-be („kifogytam
a pénzből”), föl-le („le vagyok törve”) és előre-hátra („hátramaradt a fejlődésben”)
képiséma-szerkezet-fajtákat különbözteti meg (52–53). Kognitív teoretikusok a költői képiséma-szerkezetet létrehozó műveletek között említik a kiterjesztést (amikor
a forrástartomány elemei alapján új nyelvi kifejezések jönnek létre), a kidolgozást
(amikor a forrástartomány egységben létező elemei hasonló egységekben jelennek
meg a céltartományban), a kritikus kérdezést (amikor a költő rákérdez a létező fogalmi metafora elemeire) és a komponálást (amikor a költő különböző metaforákat
együttesen alkalmaz) (61–63).
A továbbiakban a poétika elméleti keretét esetenként a kognitív metaforaelmélet
megközelítésével egészítem ki, attól függően, hogy az adott versről melyik analitikus
módszer képes többet mondani. Ha például az analógián és hasonlóságon alapuló
megfeleltetés vagy a tartalom/hordozó bizonytalansága érhető tetten a versben, akkor
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a poétika eszköztárához nyúlok, ha pedig a képiséma-metaforák a markánsak, akkor
a kognitív metaforaelmélethez.
Az analógián vagy hasonlóságon alapuló behelyettesítés során leggyakrabban egy
konkrét elem segít az elvont megértésében. Meglehetősen egyértelmű ez a konkrét/
elvont megfeleltetés a következő Dickinson-versben (J764/Fr487.):
Az Előérzet − hosszú Árnyék − a Gyepen
Jelzi − minden Nap lemegyen −
Üzenet a riadt Füvön −
A Sötétség − majd erre jön −186
(Kodolányi Gyula ford.)
Itt a költő a gyepre vetülő árnyék konkrét képét felelteti meg az előérzet elvont érzésének, az árnyék tulajdonságaival ruházva föl az érzést. Minthogy a fűre vetülő
árnyékot mind jól ismerjük, tudjuk, hogy mely tulajdonságai aktivizálódnak itt.
Ennek értelmében többek között azt mondhatjuk, hogy az előérzet olyan imbolygó
és magától értetődően természetes, mint az árnyék, és egyúttal egy nagyobb sötétség
– a nap eltűnte után érkező éjszaka – hírnöke is. A metafora tehát nemcsak leíró, de
egyben „előíró” is: előre utal arra, ami még nem következett be. Ezért nevezi Juhasz
preskriptívnek és aforisztikusnak a metaforát, a verset pedig oktatószövegnek (Undiscovered, 30–31).
Metaforái gyakran konkrét élményformában jelenítik meg a legelvontabb érzéseket
is, mint például a „Gúzsban a lélek” kezdetű versében (J512/Fr360.).
Gúzsban a lélek – rettegés
A mozdulat előtt –
Feltör valami félelem,
Megáll, bámulja őt –
Köszönti – a ciróka ujjtól
Irtózik a haja –
Kobold a szájon – ott, ahol
A Kedves valaha –
Hogy ily szép eszmét meggyaláz
Ily gondolat sara –
Kitör a lélek, kiszökik,
Ajtókat felszakít,
Ring az időn – akár a bomba,
Úgy táncol odakinn –
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A rózsától elzárva rég
A méh – örömre lett –
Nem ismer mást, ha szabadul,
Csak édeni delet –
Újra fogoly a lélek,
Mint bűnöst vezetik,
Bilincs szárnya bokáján,
Énekén zár megint.
Az iszonyat köszönti,
A szó elvettetik –187
(Székely Magda ford.).
Vendler „gótikus erotikus” szövegnek nevezi ezt a verset, amelyben a Lélek szerelmese
hűtlenségére gyanakszik: előbb a gyanakvás tölti el bénító révülettel, majd a gyanú
eloszlásával mámoros örömben úszik, de végül újra a gyanakvás börtönében találja
magát, ahol az iszonyat érzése nem fejezhető ki szavakkal (161–162). A költő az undort
keltő kobold alakjában tárgyiasítja a gyanakvás elvont fogalmát, amely kendőzetlen
erőszakkal támad a Lélekre, aki ritkán tud csak szabadulni tőle. A költő egyszerre több
forrástartomány fogalmát vetíti a gyanakvás céltartományára: a megkötözött és ezáltal
bénultságra ítélt emberét, az elzártságából kiszabaduló méhét, amely végre szabadon
zsonghatja körbe a rózsát, végül a megbéklyózott elítéltét. Bilincs tartja fogva azelőtt
szárnyaló lábát, amelyet a következő sorban említett ének miatt (amelyet szintén zár
merevít) immár verslábaknak olvasunk. Vagyis működésbe lép a negyedik, immár az
előbbieket összefoglaló forrástartomány, a versé, mely lehet szigorúan kötött (akár a
megkötözött ember vagy a megbilincselt fogoly) vagy szabad (akár a méh). E három
metafora közé ékelődik a kobold képiséma-metaforája, amely a kobold képét vetíti
az asszonyát ajkon csókoló szerelmes képére, valamint a börtönben sínylődő fogoly
lábainak képiséma-metaforája, amely antropomorﬁzálja a verslábat. Végül ezek az
életre kelt verslábak megsemmisülnek a lelket köszöntő iszonyat megjelenésével:
ebben a horrorban már nincs helye a nyelvnek.
Több fogalmi metafora találkozik például a J563/Fr645. számú versben, köztük
és
képiséma-szerkezet.
Nem vagyok biztos, hogy az év
Is lábakon halad,
Mégis a múlt tünetei
Mozgásra vallanak.

187
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Lábamnak célja távolibb,
Mosolygok múltakon,
Mik úgy duzzadtak tegnap is,
Ma roppant cél, mi von.
Nem kétlem, egykori magam
Énhozzám méretett,
De mostan ügyetlenül áll –
Kinőttem énemet.188
(Károlyi Amy ford.)
De nemcsak az említett két képiséma-szerkezet működik ebben a versben. Jóval
egyénibb az idő növekvő gyermekként való konceptualizálása, aminek értelmében
nemcsak az idő halad, hanem az Ének is. Akár a kígyó, amely leveti kinőtt bőrét,
a beszélő is „kinövi” gyermek-énjeit – éppúgy, mint a folyton haladó idő, amely ha
lába van, akkor bizonyosan kinövi a cipőjét. Vagyis ez a kinőhető gyermek-Én olyan
képiséma-metafora, amely az éntöbbszörözést az idő állandó haladásával, az örök
változással magyarázza.
Dickinson metaforahasználata bizonyos esetekben meglehetősen egyértelmű. A nagy
természeti ciklusokat például az életciklusok metaforájaként ragadja meg. Ekképp a
delet és a nyarat az emberi élet zenitjének felelteti meg, míg az éjt és a telet a halálnak. Ugyanakkor, mint Edwin Folsom a J1020/Fr1056. számú vers kapcsán rámutat,
a nyár örök Édene puszta szóépítmény marad költészetében, a tél pedig nem lesz a
tavaszi újjászületés előképe. A tél sohasem hiteget bennünket a transzcendencia csalfa
reményével: ez az évszak nem egy másik életbe való átlépés lehetősége Dickinsonnál,
hanem éppen a transzcendens remény ellentételezése, örökös negatív háttere (363–364).
A tél és a halál egymás megfordítható metaforái, amennyiben a metaforák alapját képező aránypár azonos: tél : halál = utolsó évszak : utolsó életszakasz. Vagyis
mindkettő lehet forrás- és céltartomány egyaránt. Ezen túlmenően a tél és a halál
kapcsolata gyakran metonimikus, hiszen egymás kísérői: a halál télen érkezik (J45/
Fr62.), illetve az egyik fölbukkanása világosan jelzi a másik jelenlétét (J158/Fr222.,
J281/Fr341., J287/Fr259., J411/Fr424., J1136/Fr1130., J1624/Fr1668.). Az is előfordul,
hogy a tél maga a halál, amely havazásként jön el (J409/Fr545.), jégcsapokat növeszt
a lélekben (J768/Fr493.), végtelen hómező (J158/Fr222.), és átveszi az uralmat a test
fölött, akár a fagy a tó fölött (J519/Fr614.). A J311/Fr291. számú versben csöndes rettenet
árad a téli képből: a halál téli vihar képében pusztít el mindent, ami él, fehér fátyolként
beborítva a begyűjtött gabonát és az elmúlt nyár minden emlékét. A tél – akár a halál
– az ember nagy próbatétele: aki megbirkózik a kemény téllel, annak a haláltól sem
kell tartania. Ezért nem is örül az enyhe télnek, amely nem teszi próbára a halandókat
(J1133/Fr1155.). Végül is, állítja Folsom, Dickinsonnál a tél konok tény, amely hajthatatlan erőként húz vissza minden transzcendencia iránti vágyat a földre (375–376).
188
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Dickinson költészetére jellemző, hogy metaforáit nem külön-külön alkotja meg,
hanem koherens láncot fűz belőlük. Ekképp a hideget gyakorta kapcsolja össze
a sötétséggel, illetve a sötétséget hozó vakság rettenetével. Erről a rettenetről ír a
Higginsonnak küldött első levélben 1862-ben, míg ugyanebben az évben egy Joseph
Lymannak küldött levelében Szibériának nevezi a bostoni kezelések után a kötések
vakságában töltött nyolc hónapot189 (id. Wolff, 165). Nemcsak a valóságos vakságtól
fél (bár súlyos szembántalmai során többször huzamosabb időre lényegében elvesztette szeme világát), de a lelki vakságtól is. Ez a metafora tehát nagyon is valóságos
referenciális alapokra épül, egyértelműsítve a szem, a látás és a nap képei köré koherens metaforikus láncolatban konstruált trópusok jelentését. Míg a napfény, a nyár
és a mennyország a tisztánlátás megjelenítőiként szerepelnek, addig a sötétség, a tél
és a pokol a ﬁzikai és lelki vakságot helyettesítő képek. Bármennyi delet befogadna
véges szemeivel,190 írja a kezelésekre reﬂektáló egyik ismert versében (J327/Fr336.),
amelyben a valóságos és metaforikus fény iránti vágyát fogalmazza meg. Másutt a
világ feladását a látás elvesztésével érzékelteti (J745/Fr782.), a tudatosságot, a tudat
kiteljesedését pedig a dél képével (J1056/Fr1020.). Ugyanakkor olyan verset is találunk
(J106/Fr161.), amelyben a nap a szigorú apa jelképe, az éjszaka pedig olyan időszak,
amikor a naprendszer ura megpihen, szabadságot – vagy ahogyan ő maga írja, „éji
lehetőséget” 191 – biztosítva alattvalói számára (Gilbert–Gubar, The Madwoman in
the Attic, 601).
Számos versében merít a női domesztikus szféra forrástartományából. Ide tartozik a pók, amely a költő alkotóerejének ﬁguratív megjelenítése. Elképzelhető, hogy
Dickinson Keatstől merítette ezt a metaforát,192 vagyis olvasta az angol költő 1818.
február 19-én Reynoldsnak írt levelét (az 1848-ban megjelent levelekben), amelyben
a költői géniuszt a pókéhoz hasonlítja, aki képes „önnön belsejéből légi citadellát
szőni”,193 s „csodás körbenjárásával […] betölti a leget” 194 (Péter Ágnes ford.; Keats
levelei, 56). De Dickinson sajátos csavart visz a metaforába, amikor a forrástartomány
gendermeghatározását kitágítja azzal, hogy nemcsak a pókot mondja nőneműnek,
mint Keats, hanem a teljes forrástartományt, a női (háziasszonyi) szférába helyezve a
metafora konkrét elemét, a pókot. És bár Dickinsonnál a pókot a nagytakarítás során
elpusztítják, ez a rovarművész önmagából remekművet – „gyöngyház fonalat” 195 –
gombolyít és saját belső hangjaira táncol (J605/Fr513., J1138/Fr1163.). Vagyis, mint
Gilbert és Gubar rámutat, a pók női foglalatosságokat űz: sző és táncol, hasonlóan a

189
190

191
192
193
194
195

„I had eight weary months of Siberia”
„As much of Noon as I could take
Between my ﬁnite eyes –”
„Night’s possibility”
Köszönöm Péter Ágnesnek, hogy felhívta a ﬁgyelmemet erre a párhuzamra.
„like the spider spin from his own inwards his own airy citadel”
„she ﬁlls the air with beautiful circuiting”
„Yarn of Pearl”
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kislányhoz, aki egy másik versben (J326/Fr381.) a táncra mint kreativitása kiteljesedésére vágyik (The Madwoman in the Attic, 634).
Hasonlóan tiszta metafora a szomjúság és éhség, amely a vágy elvont fogalmát
konkretizálja. Több versében is találunk éhséggel és szomjúsággal kapcsolatos metaforákat, és mindre jellemző, hogy a testi szükségletek forrástartományként szolgálnak
a vágy intenzitását kifejező metaforák céltartományának alapjául. Erre jó példa a
J1430/Fr1447. számú vers.
Ki nem vágyott, nem ismeri
Őrült öröm hevét,
A mértékletesség tora
Torzítja a borét.
A vágy célja karhossznyira,
Vigyázz, hogy el ne érd,
Mert ha teljesül, széttöri
A Lélek bűvkörét.196
(Tábor Eszter ford.)
Viszonylag egyértelmű metafora Dickinsonnál a híd is, amely az emberi sors- és
léthelyzet, vagyis a condition humaine képi megjelenítése. Korábban már tárgyaltam a J875/Fr926. számú versben alkalmazott fahídmetaforát, amely a nagy emberi
hídélmény és határélmény kifejezőjeként kap metaﬁzikai jelentést. Emellett két másik
nagyszerű hídverset kell említeni, a J915/Fr978. és a J1433/Fr1459. számút, amelyben
a költő a függőhíd technológiából mint forrástartományból merítve alkotja meg az
egyik világból a másikba történő utazás metaforáját, a híd képisémájával ragadva
meg az életút transzcendenciáját és rejtélyes bizonytalanságát.
J915/Fr978. számú versében pillértelen hídként határozza meg a hitet.
A Hit – Pillértelen
Híd ami összeköt
Látványt és Látvány nélkülit –
Elvész a Szem mögött –
A Lelket beköti
Bátran mintha Acél
Páncélok körbe védenék –
És Odaátig ér

196
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Ahol messze talán
Többé nem lenne így
Tétova Lábunknak az Út
Az egyedüli Híd.197
(G. István László ford.)
A pillér nélküli híd költői képe nem katakrézis, hanem referenssel rendelkező metafora; konkrét képi alapjául minden bizonnyal a Niagara-vízesés fölé 1855-ben épített
Roebling-féle modern függőhíd – vagyis stabil támpillér nélküli híd – szolgál. Mint
Susan Van Zanten rámutat, a hit hídja igazi függőhíd: biztos támaszték nélküli, imbolygó építmény, amely átível – akár a második sor végén az enjambement – attól,
amit látunk, addig, ami gyenge szemünkkel nem látható. Ugyanakkor „páratlan” is,
amint az angol szójáték jelzi (pierless/peerless). A hídon áthaladó elől párafüggöny
fedi el a tudást adó lényeget, bizonytalanságban és tudatlanságban hagyva a vándort.
Mintha Dickinson azt állítaná, hogy a tudás hiánya teszi szükségessé a hitet: talán
ezt sugallja a Nescessity különös írásmódja, amikor is a necessity [szükségesség]
szóban feltűnik a nescience [tudatlanság] fogalma is. A ködfüggönytől eltakart híd
tehát a hit hídja, amely nagy mélység fölött ível az ismeretlenbe, akár a Niagara-híd.
Ekként a függőhíd magának a hídélménynek a metaforája, hiszen összeköti a látottat
a láthatatlannal, az időt az örökkévalósággal, a hídon áthaladó pedig bizalommal,
bátran várja, mi fogadja a túloldalon.
Tematikailag ide kapcsolódik J1433/Fr1459. számú verse is, amely a hit metaforájaként jelöli meg a karcsú és törékeny szerkezetet. Van Zanten leírja, hogy a vers akkor
született, amikor a Connecticut folyón megépült a hetedik Sunderland-híd, amelynek
a Dickinson-család is részvényese volt. Amherst városa egymás után hat alkalommal
épített a folyó fölött egyre modernebb építményeket: előbb fából, majd később – miután
a hideg teleket követő jégzajlás és áradás rendre elsodorta az építményeket – kőalapra
emelték a vaslánccal megerősített műtárgyat. A költő tehát ünnepli a hídépítőket, de
ünnepeli egyúttal azokat is, akiknek van bátorságuk – és persze hitük – áthaladni az
ismeretlenbe vezető hídon. Mindezen túl az is elmondható, hogy Dickinsonnál a híd
nemcsak technológiai vívmány, természeti és esztétikai tárgy, nemzeti szimbólum
és a hit metaforája, hanem a „technológiai fenséges” hordozója is, hiszen itt maga
Isten a hídépítő mérnök – amivel Dickinson visszatér a fenséges eredeti forrásához,
Istenhez (Van Zanten, 531–537). Dickinson hídmetaforája pedig – mint oly sok más
metaforája – megint csak kognitív bizonytalanságot sugall, hiszen az alakzatban
összekapcsolódó mindkét elem lehet tartalom és hordozó, forrás- és céltartomány.
Nem tudhatjuk ugyanis, hogy a hídépítő lesz-e Isten metaforikus megfelelője vagy
pedig Isten a hídépítő metaforája.
Michelle Kohler hangsúlyozza, hogy Dickinson metaforáit a költő igazságkeresése
részeinek kell tekintenünk. Metaforáiban kapcsolta össze a tudományos-empirikus
módszereket és a ﬁlozóﬁai (spirituális) megismerés módozatait. Úgy vélte, metaforáival
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áthidalhatja az egyre szélesedő szakadékot a kétfajta gondolkodás között (64–65). Valóban tudjuk róla, hogy egész életében igyekezett követni kora (természet)tudományos
eredményeit és gondolkodását, és a kor tudományosságát ﬁgyelve azt látta, hogy az
empirikus módszerek immár nem fedik föl az isteni rend evilági megnyilvánulásait,
inkább szétbontják a rend és az állandóság képzetét – éppen azt, amelyet fölfedni lettek
volna hivatottak. Ekképp Dickinson nem is az örök igazságokat keresi, hanem azokat
a következtetéseket, amelyek az éppen alkalmazott módszerektől függően változnak.
Természetesen Dickinson igazságkeresési módszere nem természettudományos,
hanem költői, ezen belül is leggyakrabban metaforikus, ami ugyanakkor teret enged
a tudományos szemléletnek is. A metafora kettős struktúrája lehetővé tette számára,
hogy egyrészt ﬁgyelembe vegye (és egyúttal kritikusan is szemlélje) az anyagi világ
paramétereit, másrészt ezekre építve olyan általános és elvont, hasonlóságokon és
különbségeken alapuló képi megjelenítést alkalmazzon, amely megfelel az általa
vallott tudományos és poétikai elveknek. Kohler a J1173/F1140. számú verset hozza
föl példaként erre a kettős igazságkeresési módszerre: a villámlás itt a „Sötétség
Apparátusa”, amely egyszerre tartozik az anyagi és a rejtett világhoz, soha nem fedve
föl teljesen azokat a helyeket, amelyeket a sötétség sem takar teljesen soha198 (65).
A villámlás maga is alakzat, akár a metafora, amennyiben egyszerre része a ﬁzikai
világnak és annak transzcendens forrásának, ekképp jelenítve meg utóbbi fenséges
voltát (66). Hasonló kettősséget mutat ki Kohler a J1241/Fr1261. számú versben, ahol
a beszélő az empirikus megismerés és a lelki reveláció ellentétes erői küzdelmének
tanúja. A beszélő azon töpreng, hogy ha a transzcendens igazságok hozzáférhetetlenek
és a tudományos módszerek korlátozottak, akkor egyáltalán lehetséges-e bármit is
tudni. Az orgonavirág és a napnyugta ﬁzikai képeit hívja segítségül a halhatatlanság megismeréséhez, tudván, hogy kérdésére pusztán empirikus módszerekkel nem
lehet válaszolni. Úgy tűnik, a halhatatlanságról nincs valódi mondanivalója sem a
természettudósnak (aki analizál), sem annak, akit Dickinson „a Hit Tudósának” 199
nevez (aki szintetizál). Az orgona és a napnyugta beleélő és revelatív tanulmányozása
azonban mégis ad tudást, mégpedig a kettő közti különbségről. Ugyanis a ciklikusság két változatáról van szó: a valóságos halálba tűnésről (az orgona esetében) és a
látszólagos halálról (a nap esetében). Utóbbi elfogadásához szükséges a „vak” hit:
hit abban, amit a szem nem lát. Vagyis a vers visszatér a Hit Tudósához, aki – talán
költőként, metaforáiban – mégiscsak képes megélni a jelenéseket, ha érzékszervei
kellőképpen kiﬁnomultak (69–75). Sajátos dickinsoni csavarral zárul ez a vers is: bár
a metaforikus látásmódot ünnepli, megint csak kognitív bizonytalanságban hagyja
olvasóit, akik a metafora mindkét elemét (orgona/napnyugta, halhatatlanság) azonos
mértékben tekinthetik tartalomnak és hordozónak, forrás- és céltartománynak.
Másutt (J599/Fr515.) a fájdalom mintegy kimarja az anyagot, majd mély sötétséggel
vonja be, amelyet azután körülfon az emlékezés (lásd erről Porter, Modern Idiom, 31):
198
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Van olyan szenvedés,
Mely mindent eltemet,
Aztán önmélyét elfedi,
Hídja a révület.
Emlékezetünk rajta
Járhat veszélytelen,
Mint holdkóros, ki ébren
Porrá zúzódna lenn.200
(Tábor Eszter ford.)
Dickinson rendre metaforákat alkalmaz, amikor a szerelemről vagy a női szexualitásról ír. „Jázmin” (Harebell [harangvirág]) lesz a nőből, „Méh” a férﬁból a J213/
Fr134. számú versben, amelyben két kérdést fogalmaz meg, majd mindkettőt megválaszolatlanul hagyja.
Ha a Jázmin oldaná övét
A szerelmes Méhnek,
Égiként imádná a Méh
A Jázmint, mint régen?
Ha átadná – meggyőzötten –
Gyöngy-erődjét e Menny –
Tényleg Éden lenne Éden,
És Herceg – a Herceg?201
(Kodolányi Gyula ford.)
Dickinson két érzékeny témát érint itt, és csak kérdésekben fogalmazza meg azt, amire
metaforákban utal. Egyrészt a vágy és a vágy beteljesülése kapcsán fölmerül benne,
hogy a vágy lobogását talán éppen maga a beteljesülés oltja ki. Másrészt a beteljesült
szerelem különös gender-aspektusaira kérdez rá: hogyan ítéli meg a világ a lányt, aki
elvesztette a „tisztaságát”? A Méh azután is tiszteli-e a Jázmint, hogy az odaadta neki
szüzességét? És ha az ostromolt nő (akinek becéző neve „Éden”) enged a férﬁnak (a
„Hercegnek”) és „gyöngy-erődjét” – a Jelenések könyvéből ismert gyöngykapukat
(Jel 21,21) – megnyitja, akkor a férﬁ is elveszíti-e társadalmi rangját – miként a nő
bizonyosan? A kérdés azzal kap implicit választ, hogy a férﬁt hercegnek teszi meg,
akinek rangja örökölt, ennélfogva megingathatatlan. A kettős párhuzamra együtt
ad – szintén csak implicit – választ a vers: ez a tisztelet- vagy rangvesztés kizárólag
a nőket érinti, és sem az állatokra és a növényekre, sem a férﬁakra nem érvényes.
A rovart (méhet) és a virágot (jázmint) nem érintik efféle társadalmi elvárások,
hiszen ők a természet törvényének engedelmeskednek. Az emberek közül is csak a
nőt szégyeníti meg a társadalom, hiszen a „bukott férﬁ” fogalma eleve nem létezik.
200
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A metaforikus írásmód indirekciója mintha egyszerre fejezné ki a költő szégyenlősségét és a kérdés általánosítását. A szégyenlősség nem megalapozatlan, hiszen
valóban tabukérdésről van szó. Ugyanakkor a metaforák kettős szintjei – vagyis
hogy előbb a természeti és az emberi-társadalmi közti analógiára kérdez rá, majd
a férﬁ és a női társadalmi konstrukciók közti különbségekre – általánossá emelik a
költőt foglalkoztató kérdést.
Narratív bravúrja miatt is jól ismert versében, a „Korán keltem, hívtam kutyám”
kezdetűben (J520/Fr656.) a férﬁ udvarló szerepét osztja a tengerre, aki vágytól hajtva
veszi üldözőbe a kutyáját a parton sétáltató nőt.
Korán keltem, hívtam kutyám,
A tengerhez megyek.
Vízfenékről a sellők
Kibújtak: nézzenek.
Cirkálók a tenger színén
Nyújtották kóckezük,
Azt hitték, homokzátonyon
Rekedt egér vagyok.
Lelket nem láttam, míg az ár
Cipőmön átcsapott,
És kötényemen, övemen,
Fűzőmön túlfutott.
Úgy tett, mint aki most bekap,
Akár a harmatot
Egy pitypangvirág ujjasán.
És végül megfutok
És ő, ő követ szorosan,
Ezüst-sarka tapod
Bokámon és a lábbelim
Gyöngyökkel futtatott,
Míg a városba nem jutunk.
Itt kit sem ismer. És
Felém köszönve szélesen
Visszahátrál a víz.202
(Károlyi Amy ford.)
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Két világ találkozik itt: a valóságos és a fantasztikus. Utóbbinak része a tenger és a
sellők, előbbinek a tengerpart, a homokzátony, a cirkálók, a város és természetesen a
kutya, aki Dickinsonnak is lelki társa volt hosszú éveken át. A nő a két világ összeérő
peremén sétál, ﬁgyel a kutyájára, miközben a tenger ostromolja, átcsapva cipőjén,
ruháján, sőt még fűzőjén is. A tenger a nő sarkában van, szó szerint, vízgyöngyökkel
futtatva be cipőjét. Majd amikor beérnek a városba, ahol a járókelők meglátnák, széles mozdulatokkal – mint a modorosan hajbókoló udvarló, aki jól tudja, hogyan illik
viselkednie társaságban a hölgyekkel – elbúcsúzik és visszahátrál. Akár szexuális
fantáziaként olvassuk ezt a verset (mint Miller [Grammar, 74]), akár halálfantáziaként
(mint Weisbuch, [204]), a szöveg metaforikus szerkezete egyértelmű. A vágytól hajtott
tengerár vagy a nőt elrabolni igyekvő halál jelenik meg előttünk, egyre üldözve őt.
Mindeközben – mint Weisbuch rámutat – a tenger az ismeretlen, kontrollálhatatlan és
irracionális ösztönök szimbólumaként is olvasható, amely félelmet kelt az énvesztéstől
rettegő nőben (204). Az egyszeri feltételes mód rendszerességet sugall, míg az utolsó
strófa visszatérése az egyszerű múlt időhöz azt jelzi, hogy a történet megnyugtató
zárlatot kap: a nő megmenekült üldözőjétől, most még kapott egy kis haladékot.
Az „Éltem – mint Töltött Puskacső” kezdetű verse (J754/Fr764.) ritka metaforikus
és – mint később tárgyalom – metonimikus bravúrra épül.
Éltem – mint Töltött Puskacső –
Mely Falhoz téve – áll
S melyet Gazdája – felragad –
Ha éppen arra jár –
Királyi Erdők fái közt –
Űzünk most Őzsutát –
Nevében szólalok meg én
S a Visszhang válaszol –
Hát még ha fényes mosolyom
A Völgyön átragyog –
Vezúvi arcból feltörő
Öröm, én ez vagyok –
És ha jó Véget – ért a nap –
Őrzöm az Úr fejét –
Jobb, mintha elnyelné a párt
Együtt – a Párnamély –
Ki Őt gyűlöli – gyűlölöm –
Annak már annyi is –
Ha Sárga Szemem rávetem –
S Hüvelykem megfeszül –
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Bár hogy én éljem túl-e Őt –
Neki kell tovább élnie –
Mert csak gyilkolni tudok én,
Meghalni – nincs Erőm – 203
(Szőcs Géza ford.)
Az egyik legismertebb, legtöbbet idézett és elemzett Dickinson-vers ez, amelyben a
költő egy váratlan metaforát alkot – az egyik lehetséges értelmezés szerint – önnön
alkotóereje megjelenítésére. Az élet mint „Töltött Puskacső” olyan költői kép, amely
maszkulin (szinte fallikusan férﬁas) tulajdonságokkal ruházza föl az életet, ezen belül
elsődlegesen a kreativitást, miközben az alkotófolyamatot egyrészt érzéki örömként,
másrészt pusztító folyamatként konceptualizálja. Vagyis az elsülő fegyver egyfelől
vulkanikus élvezetet ad („Vezúvi arcból feltörő / Öröm”), másfelől gyilkol – igaz,
mindig a gazdát szolgálva és védve („Királyi Erdők fái közt – / Űzünk most Őzsutát”).
A vers első szakaszaiban úgy tűnik, hogy a puska mindig a Gazdát szolgálja: nappal
lelövi az őzsutát, éjszaka pedig őrzi az Úr álmát. Látható, hogy a fegyver nem egyenrangú a gazdával (nem fekszik mellette a „Párnamélyben”), hanem alárendeltjeként
szolgálja, mégpedig úgy, hogy nemcsak vadászaton, vagyis azonosulva a ravaszt
meghúzó hüvelykujjal, hanem utasítás nélkül is bünteti azt, aki a gazdát bántja („Ki
Őt gyűlöli – gyűlölöm – / Annak már annyi is – / Ha Sárga Szemem rávetem”).
Vagyis mintha mégis az Úr egyenrangú társává válna, aki maga dönthet az ellenség
lelövéséről. A legutolsó szakaszban pedig már valóban autonóm lénnyé válik a töltött
puskacső, amely a gazdát túlélve még mindig képes gyilkolni („Mert csak gyilkolni
tudok én, / Meghalni – nincs Erőm –”). Ez pedig nem helyénvaló, állítja a beszélő: az
Úrnak kellene tovább élnie, mert ő, a fegyver csak gyilkolni tud, de meghalni nem.
Számos kritikus elemzi részletesen a verset. Az alábbiakban bemutatok közülük
néhányat, jelölve az értelmezés keletkezési dátumát is.
Klasszikus feminista elemzésében Rich (1976) elsőként értelmezi a verset a női alkotóerő allegóriájaként. Szerinte itt valamiféle pusztító démontól való megszállottságról
van szó: az alkotóerő általi birtokoltságról, amelyet nőművész esetében a társadalom
destruktívnak ítél. A nő tudja, ha egyszer megszállta – birtokába vette – a démon,
többé nem engedi el, s önismeretét (és egyúttal társadalomismeretét) mutatja, hogy
pusztító fegyverként ír önmagáról. Énje kettős: egyrészt vadász, másrészt élettelen
tárgy, amelyet a tulajdonos aktivizál. A puskacső csupa energia, visszhangja betölti
a völgyet, és gazdája helyett is képes szólni. A női tudatot Rich abban az ambivalenciában látja megjelenni, amellyel a vers az alkotóerőhöz viszonyul: gyönyört ad,
miközben destruktív is lehet A puska feminizálását támasztja alá az is, hogy számára
elképzelhetetlen a gondolat, hogy túléli tulajdonosát: hiszen neki (a tulajdonosnak)
kell tovább élnie – mivel jó feleség módjára a puska sem élni, sem meghalni nem tud
az őt birtokló ember nélkül (111–113).
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Sharon Cameron (1978) a Mester-levelek címzettjével azonosítja a tulajdonost,
aki mint szerelmes „ragadja fel” a beszélőt, dühödt hévvel sajátítja ki szerelmesét,
miközben inkább őrködik mellette, mintsem ágyába bújik. Vagyis erotikus kapcsolatról van szó, amely végül – mint az utolsó versszakból megtudjuk – nem működhet.
A beszélő szenved, amiért nemcsak az erotikát, de a kreativitást is más hívja életre
benne; ő maga nem lehet más, mint a halál ágense – anélkül, hogy tárgya lehetne.
Ezért lesz identitásának lényege a pusztítás és a düh (426–427).
Gilbert és Gubar (1979) szerint a költőnek megfeleltetett fegyver sátánian ambiciózus, amelyet a múzsaként szolgáló tulajdonos katalizál. A két kritikus ironikusnak
olvassa az utolsó versszakot, amely a költőt teszi halhatatlanná: a gazdának ugyan
élnie kell, de a fegyvernek – amely csak akkor él, amikor lő és gyilkol – nem. Gilbert
és Gubar a maszkulin művészi szabadság nagyszerű megfogalmazásaként olvassa
a verset, elhelyezve azt a Thomas Wyattól Keatsig ívelő hagyományban, amelyben
(férﬁ)költők az élet művészetbe „öléseként” írnak az alkotófolyamatról (609–610).
Gelpi (1979) arra a pszichológiai drámára hívja föl a ﬁgyelmet, amelynek hőse a
patriarchális Amerikával birkózó, intelligens és tudatos nőművész. Nem valóságos
emberi lényként értelmezi a tulajdonost, hanem a jungi animus megjelenítőjeként, aki
(vagy amely) a költő pszichéjének női princípiumával, az animával áll kapcsolatban.
Vagyis a költő kettős énjének narratívájával van dolgunk, amelyben az animus és az
anima, a tulajdonos és a fegyver együtt alkotják a lélek teljességét. Gelpi szerint a
versben kimutatható a határvidéken élő pionírok mítoszának hatása is, amennyiben
a vadont meghódító fegyveres vadász a női princípiumot képviselő természet leigázására törekszik. Dickinson azonban megfordítja a 19. századi nagy amerikai mítosz
szereposztását, és a fallikus fegyvert elnőiesítve az alkotó nőt teszi meg a vadon
meghódítójának (122–126).
Porter (1981) szerint a vers nem a költőről vagy általában a költészetről, hanem a
nyelvről szól: a költői nyelv az a fegyver, amely képes ölni, mégpedig szándékosan
és célzottan, és nem véletlenszerűen vagy vaktában. A kritikus számos verset említ,
amelyben Dickinson arról szól, hogy a szavak is gyilkos fegyverek – akár a puskacső
vagy a kés, amely a szavakhoz hasonlóan függetlenedhet használójától. A beszéd és
a gondolat képes egyedül sétálni, írja Higginsonnak (330. levél). A beszélőtől immár
független életre kelt nyelv pedig pusztító erővel bír: egy mondat gyilkos kórt terjeszthet (J1261/Fr1268.), halálbüntetést oszthat (J1375/Fr1409.), ﬁzikai traumát idézhet elő
(342. levél) vagy földrengést okozhat (710. levél). A fenti versben a fegyver és a szó
vagy nyelv közti párhuzamot végül megerősíti az a költői kép, miszerint a puskához
hasonlóan a szó vagy a nyelv is képtelen meghalni. A komplex metafora számos
megfeleltetésen nyugszik, amelyek között nemcsak a két gyilkos eszköz említhető,
hanem a puska beszélőként való megjelenítése is (a tulajdonos helyett „szólva” [speaks]
lő). Mindezek alapján megalapozott az értelmezés, miszerint itt maga a nyelv lesz a
„töltött puskacső” (Modern Idiom, 210–217).
Paula Bennett (1986) szerint a vers alapvetően a művészi alkotóerő vezúvi természetéről szól. A puska hangján megszólaló költő önmagát olyan asszonyként konstru135

Bollobás.indd 135

2015.05.13. 15:14:35

álja meg, akinek minden jegye az asszonyiság ellentéte: kegyetlen (és nem kedves),
kemény (és nem lágy), erős (és nem gyenge), gyilkol (és nem életet ad). Az őzsuta és
a párnamély nőiségének emblematikus részét képezhetné, de ő mindkettőt elutasítja:
nem menti meg az őzsutát és nem osztozik a párnán a férﬁval. A beszélő legbelsőbb
énjébe láthatunk, és a látvány nem szép, írja Bennett; ez az asszony kemény és dühös,
bosszúálló és agresszív, vagyis minden gendernormát megsért. Ez a düh és gyilkos
vágy határozza meg, s ezen vágyak ﬁguratív kiélése révén válik a költő saját maga
urává (5–7).
Wolff (1986) az utolsó versszak rejtvényszerű paradoxonát értelmezve állítja, hogy
a fegyvert a halállal kell azonosítani, a tulajdonost pedig Istennel vagy Krisztussal.
Szerinte a kortárs olvasónak két bibliai passzus is eszébe juthatott, amikor az utolsó
versszak jelentését kereste: az egyik a Zsoltárok könyvében, a másik Pál apostolnak
a korinthusbeliekhez írt első levelében szerepel. Előbbiben a prófécia („Úrrá tetted
őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél” [Zsolt 8,7]) azt a jövőt festi le, amikor
Isten mindent az ember lábai elé vet – és ebbe a mindenbe a halál is beleértendő.
Utóbbiban Krisztus ellenségei lesznek az Úr ﬁa lábai elé vetve, köztük legutolsónak
maga a halál: „Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá
veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15,25–26). Vagyis bár általános
szabály, hogy minden ember meghal, a halál fölött egy valaki győzedelmeskedni fog,
mégpedig Krisztus, aki maga is meghalt. Wolff szerint ez a páli passzus – hogy addig
kell Krisztusnak uralkodnia, amíg nem győzedelmeskedik a halálon – lesz Dickinson
gondolati forrása: bár a fegyver tán tovább él, mint a gazda, a gazdának kell tovább
élnie a fegyvernél – vagyis Krisztusnak le kell győznie a halált. Más kritikusokkal
ellentétben Wolff az előző öt versszakot tekinti merésznek, míg az utolsó a Bibliából
ismert paradoxon – miszerint Isten Fia fölött győzött ugyan a halál, de mégis ő fogja
végérvényesen legyőzni a halált – poétikai megfogalmazása (441–443).
Miller (1987) a nő felnőtté válásának szörnyű fantáziájaként olvassa a verset: olyan
folyamat narratívájaként, amelynek során a lány elveszti gyermeki privilégiumait,
miközben elérhetetlenek maradnak számára a felnőtt férﬁ előjogai. A lány az, akit
„felragad” a gazda, tulajdonaként kezelve őt és megfosztva önállóságától. A reményvesztett beszélő ekkor kezd fantáziálni, puskaként látva magát, és elképzeli, mi volna,
ha hatalommal bírna. Vulkáni pusztító erőt képzel magának, és ezzel egymással
ellentétes kulturális jegyekkel látja el önmagát: miközben a patriarchátus elvárásai
szerint „tulajdonosa” van, a női szerepelvárásokkal ellentétben nem ad életet, hanem
elveszi azt. Jó asszonyként magáévá teszi a tulajdonos perspektíváját (örömöt érez,
sőt mosolyog is, amikor az ellenségére lő), miközben a vadat ölve végül is önmaga
női voltát öli meg (Grammar, 122–125).
Weisbuch (1998) kicsit más megközelítést javasol: szerinte a verselemzéseknek
nem a puska és a tulajdonos metaforáinak azonosítására kellene törekedniük, hanem
a köztük levő kapcsolat természetének megértésére. Minden bizonnyal az összes leírt
értelmezés megáll a lábán, hiszen a fegyver egyaránt értelmezhető szeretőként, költőként, hívőként és beszélőként, míg a tulajdonos egyaránt lehet a szeretett személy,
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a múzsa, Isten és a nyelv – a vers az összes értelmezésnek teret enged. Ám a fenti
párok – szerető és szeretett, költő és múzsája, hívő és Isten, beszélő és nyelv – közti
viszony megragadásával talán közelebb juthatunk a költemény jelentéséhez. Ez a
viszony előbb alárendeltségi, amennyiben a fegyver a gazdája helyett beszél, az ő
kívánsága szerint lő. Majd különös önállóságra tesz szert: lövéskor a puska „fényes
mosolya” villan fel, és nem az Úré, s miközben az urát szolgálja, saját „sárga szeme”
és megfeszült hüvelykujja cselekszik. Weisbuch szerint ezt a viszonyt kell vizsgálni
és értelmezni. A vers ekként a hűség és az alkotóerő, illetve a hatalom ünnepléseként
olvasható, de egyúttal az alárendeltség révén történő önmegvalósítás illúziójára irányuló ﬁgyelmeztetésként is: senki nem válik önmegvalósító lénnyé, ha más ember
eszközeként próbál hatalomhoz jutni (206–209).
Freeman (1998) kognitív nyelvészeti megközelítésből elemzi a vers metaforáit.
Elveti a metaforák direkt megfeleltetését (például fegyver = nő, nyelv, Isten), mert
szerinte a vers elsődlegesen nem ezekről a dolgokról szól. Ehelyett jóval elvontabb
szintű olvasatot javasol, amely a konkrét tartalmak analogikus megfeleltetése révén
létrejött képisémákat elemzi. Ebben az olvasatban a Dickinson-vers maga a komplex
életmetafora, amely az élet különböző folyamataira alkotott, megfeleltetésen vagy
leképezésen alapuló metaforákat tartalmaz. A fegyver perspektívájából előadott
narratívában, amelyben a puska a maga élettörténetét meséli el, a költő az emberi
tapasztalat tartományát vetíti a fegyver tartományára, a forrástartomány képisémaszerkezeteit alkalmazva a céltartomány képiséma-szerkezeteire. A vers számos metaforája (
:
,
:
,
:
,
:
,
:
,
:
)
közül
:
a legfontosabb, hiszen bizonyos tekintetben az összes többit
tartalmazza. Kövecses más kontextusra megalkotott (American Friendship) téziseit
alkalmazva Freeman kifejti, hogy a fegyver földi pályája azért nem lehet teljes, mert
élettelenként és nemtelenként nem élheti meg a nagy emberi élményeket (élet, szerelem,
halál). Ebben a gondolati struktúrában pedig az utolsó versszak nem anomália (mint
az összes többi elemzés szerint), hanem logikus folytatása az előzőeknek: a fegyver
nem él és nem szeret, ekként meghalni sem tud (A Cognitive Approach, 265–269).
Vendler (2010) arra mutat rá, hogy a fegyver mindaddig inaktív, amíg a tulajdonos
rá nem ismer és föl nem ragadja. Ekként a beszélő a tulajdonosától kapja ágenciáját,
amelyet ettől kezdve ura szolgálatába állít. Függetlenedését az utolsó két versszak írja
le, mégpedig aktív igékkel jelölve a folyamatot. Vendler találós kérdésként olvassa
az utolsó versszakot: bár a puska gyilkos erővel bír, ez az erő csak másra irányulhat,
önmagára nem; vagyis túléli tulajdonosát. Viszont a tulajdonosnak kellene tovább
élnie, mondja a vers, mert a beszélő nem tudná elviselni a szeretett lény halálát, ha
nem tarthatna vele a halálba. (Ez a gondolat több Dickinson-versben is szerepel, köztük a „Nem élhetek veled” kezdetűben [J640/Fr706.], amelyet paradoxonjai kapcsán
korábban részletesen elemeztem.) Vendler három értelmezést javasol a fegyver és a
tulajdonos kapcsolatára: a puska lehet a gazda helyettesítője, amennyiben helyette
cselekszik; lehet a gazda elnyomott indulatainak hordozója, amennyiben a tulajdonos
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a fegyveren keresztül éli ki gyilkos vágyait; és végül viszonyuk lehet a Múzsa és a
Költő közti viszony, amennyiben a Múzsa választja, hívja meg a Költőt, előcsalva
belőle alkotóerejét (318–321).
Gilbert (2011) azt dicséri a versben, ahogy a női alkotó magáévá teszi, eltulajdonítja,
ellopja a férﬁ tulajdonos hatalmát. Bár a férﬁ találta meg őt és ragadta föl, a szerepek
megcserélődnek, és már a halálos erővel rendelkező nő lesz a férﬁ védelmezője, aki
az ő pusztító vágyait megvalósítja (141–142).
Ezt a fejezetet a dickinsoni metaforákban fellelhető kognitív bizonytalanság tárgyalásával zárom. Több szerelmes versében a kereszténység rajongó Krisztuskövető
nyelvezete szolgál kulturális forrástartományként, így a J1072/Fr194. számúban,
amelyben „Kálvária császárasszonyának” 204 nevezi magát. A vallásos misztikumnak
a szerelmire vetítése azonban nem direkt módon történik: valójában mindegyikben
egymás metaforáiként olvashatók a vallásos és az erotikus érzelem költői képei.
Vagyis Dickinson a metaforák kognitív bizonytalanságával teremti meg misztikus
költészetét, ahol vagy a vallásos eksztázis lesz a szerelmi megjelenítője, vagy a szerelmi eksztázis a vallásosé. A J249/Fr269. számú vers például egyaránt tekinthető
istenes és szerelmes versnek.
Vad éj − vad éj!
Lennék veled,
Vad éj lenne,
Az élvezet!
Mindegy a szél,
Ha öbölben lehetsz,
Dobd el iránytűd,
Térképedet!
Édenben evezve −
Ó, tengeren!
Horgonyt vetnék beléd
Az éjjelen!205
(Károlyi Amy ford.)
A tengeri utazás egyaránt olvasható a szerelmi eksztázis és a vergődő lélek utazásának
leírásként. Vagyis a metafora mindkét feloldása elfogadható. Bármelyik „megfejtés”
szóba jöhet a vers zárlatában megjelenő kép értelmezésében is: gondolhatunk a beteljesült szerelmi aktust követő nyugvópontra éppúgy, mint a lélek békéjére. Mindkét
esetben fennáll a metafora kettős értelmezése.
A J258/Fr320. számú versben még erőteljesebb kognitív bizonytalansággal találkozunk, amennyiben nem egyszerűen arról van szó, hogy a metaforának két egyen204
205

„Empress of Calvary”
Lásd Függelék 215. oldal.
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rangú értelmezése lehetséges: olyan metaforákkal van dolgunk, amelyek esetében
eldönthetetlen, hogy a két kép közül melyik melyiknek a metaforája.
Van valami ferde fény
Téli délután,
Ránk nehezül, mint hang
Templom-orgonán.
Égi sérülést ad.
Sebhely nincs sehol,
Csak a lélek mélye
Tér el valahol.
Nincs hogy magyarázni –
Jel, reménytelen,
Mennyei megbántás,
Légből megjelen.
Jöttére ﬁgyel az árnyék,
Lélegzet eláll.
Ha megy, mint a felfakadt űr
Láttodra: halál.206
(Károlyi Amy ford.)
Dickinson itt minden külső jelenséget valamilyen belső jelenségnek feleltet meg:
fényt sérüléssel és megbántással, jelt reménytelenséggel, árnyékot halállal párosít
össze. Hibátlan szinesztéziát állít elő, amely azt hivatott állítani, hogy a templomi
fénysugárnak súlya van, akár a dallamoknak, hiszen mindkettő képes ránehezülni az
élményt megélőre. Ebben a taktilis, optikai és auditív élményt összekapcsoló érzékközi
képben fény és dallam egyaránt (ﬁzikai) súlyával ejt (lelki) sebeket.
A vers legfontosabb jellemzője az, hogy nem lehet szétválasztani a táj érzéki tapasztalását a reménytelenség lelki élményétől. Nem lehet eldönteni, hogy a versben
egy természetben gyökerező élmény kap-e szimbolikus jelentőséget, vagy egy belső
élményhez keres a költő a tájban külső analógiát. Ebben az értelemben mondható
bizonytalan szerkezetűnek ez a metafora: nem tudni, melyik a tapasztalati kép és
melyik ﬁguratív kiterjesztése (melyik a tartalom és melyik hordozó), illetve melyik
a forrástartomány és melyik a céltartomány.
Hasonlóképp nem tudható, hogy a korábban már elemzett, „Agyamban van temetés” kezdetű vers (J280/Fr340.) a halál képét használja-e a téboly hordozójaként,
vagy fordítva, a téboly-e a hordozó, és ennek tartalma lesz a halál.
Ebben a fejezetben poétikai és kognitív metaforaelméleti megközelítéseket egyaránt
alkalmazva igyekeztem bemutatni Dickinson különös és gyakran felforgató meta206
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foraalkotásának rendjét. Metaforáiban nagy könnyedséggel kapcsol össze konkrét
és elvont fogalmakat, és szívesen alkalmaz többszörös metaforákat (amikor több
forrástartomány vetül a céltartományra), valamint halmozott alakzatokat (amikor
például metafora metonímiával, paradoxonnal vagy katakrézissel társul). Az a költő,
aki nem hisz a világ megismerhetőségében, abban sem bízik, hogy a költészetben
megalkotott metaforikus kapcsolatok valamilyen végső tudást adhatnának. A megértésből való kizárattatás általános emberi létérzése – amelyet korábban részletesen
tárgyaltam – Dickinson metaforaalkotásában is megnyilvánul: az episztemológiai és
kognitív bizonytalanság sajátos alakzati formát ölt, amennyiben nála a metafora két
fogalmi eleme gyakran nem különböztethető meg egymástól. Úgy is mondhatjuk,
hogy a létige-alakzatok tagjai egyaránt tekinthetők alanynak és állítmánynak (vagy
állítmányi bővítménynek). Azzal, hogy a metaforikus szerkezet bármelyik eleme
lehet tartalom vagy hordozó (tenor vagy vehiculum), illetve más terminológiában
forrás- vagy céltartomány, valójában azt sugallja Dickinson, hogy egyik elem sem
támaszkodik biztos tudásra, pusztán a fogalmak ismertsége tekintetében különböznek. Hiába alkot egyértelműnek tűnő metaforákat például a tél/halál vagy híd/hit
megfeleltetéseken alapuló versekben, ha ezt az egyértelműséget fölülírja az elemek
tartalomként vagy hordozóként való értelmezésének bizonytalanságával.

Metonímia
Dickinson azonban nemcsak ﬁgurális üzenetként olvasta a világot, hanem folyamatként is. Költészete metonímiában is gazdag, szóalakzati, gondolatalakzati és szóképi
formáiban egyaránt (lásd Szathmári, 410). Az alakzat legfőbb jellemzői – mely szerint
az érintkezés, az esetlegesség, a kihagyás és a közvetettség eszköze – ugyanis megfelelnek a dickinsoni vers korábban tárgyalt három kiemelt jellemzőjének: a folyamatköltészetnek, a sűrítő-elliptikus fogalmazásnak, valamint az elkerülő írásmódnak.
Ezen túlmenően Dickinson költészetében a metonímia mint mondatgrammatikai elv
is megjelenik, mégpedig elsősorban a parataktikus szerkezetekben, valamint akkor,
amikor olyan szintaktikai szerkezetet követ, amely két mondat kihagyásos összekapcsolása, vagyis amikor a parataxis maga is elliptikus. A korábban részletesen tárgyalt
folyamatköltészetének természetes szóalakzati megfelelője a metonímia, amely a
nyelv szelekciós tengelyén működve – amely a metafora működésének teret adó
kombinációs tengely „ellenpólusa” a jakobsoni rendszerben (A nyelv két aspektusa,
129–131) – az egymásutániság és az érintkezés, a véletlenszerűség és az esetlegesség, valamint az asszociáció és a kapcsolatlátás trópusa. Vagyis a jelentésátvitel nem
hasonlóságon alapul, hanem – mint Fónagy fogalmaz – „két egymást váltó terminus
kontiguitásán” (223).
Megfelel továbbá a költő sűrítő gesztusainak és elliptikus nyelvezetének, hiszen a
metonímia olyan gondolatalakzati formáció, amely – mint Michel Le Guern írja – egy
logikai lépést átugrik, amikor kihagyja például az okot az okozat mellől, vagy fordít140
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va, az okozatot az ok mellől (id. Fónagy, 223), vagy – a 18. századi angol retorikus,
Thomas Gibbons kategóriáit alkalmazva – a körülményt az alany mellől, illetve az
alanyt a körülmény mellől (67–68). Ezt teszi Dickinson a J712/Fr479. számú versben, amelynek a „Hagytam Munkát és Örömöt” 207 (G. István László ford.) sorában a
„munka” és az „öröm” mint rész, illetve mint körülmény áll az egész, az Élet helyett.
(Az eredetiben a két metonímia – labor, leisure – alliterál is azzal a szóval – Life –,
amely helyett áll.)
Szép lassan hajtottunk előre –
Nem ismert kapkodást –
Hagytam Munkát és Örömöt,
Hogy lessem Mosolyát.208
(G. István László ford.)
Mint metaforikus szerkezeteit elemezve rámutattam, Dickinson igazi újító, aki gyakran
olyan kapcsolatot mutat föl dolgok között vagy állít elő performatív módon, amilyeneket azelőtt mások nem láttak meg és nem performáltak. De Dickinson újításaihoz
az is hozzátartozik, hogy trópusai többszerkezetűek, ekképp metaforáiba gyakran sző
metonímiát is. Így például a híres „Töltött Puskacső” az előző fejezetben részletesen
elemzett J754/Fr764. számú versben nemcsak a kreativitás vagy a nyelv metaforájaként olvasható, hanem a kreativitás vagy a nyelv eszközeként is, mely esetben
a költő és a fegyvere (a puskacső) között nemcsak metaforikus, de metonimikus is
a kapcsolat. A rész/egész, gyilkos eszköz/tulajdonos és a beszélő/nyelv helyettesítés
egyaránt tekinthető a metonímia alapjának, hiszen a vadászathoz ők ketten kellenek,
a puska pedig gazdája helyett szól.
Éltem – mint Töltött Puskacső –
Mely Falhoz téve – áll
S melyet Gazdája – felragad –
Ha éppen arra jár –
Királyi Erdők fái közt –
Űzünk most Őzsutát –
Nevében szólalok meg én
S a Visszhang válaszol – 209
[…]
(Szőcs Géza ford.)
Végül a metonímia mint szókép megfelel annak a közvetett, elkerülő beszédmódnak,
amely a költő már tárgyalt ﬁlozóﬁai bizonytalanságából (szerinte az ember csak
207
208
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„My labor and my leisure too”
Lásd Függelék 215. oldal.
Lásd Függelék 216. oldal.
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nem-tudásában lehet bizonyos), illetve a keatsi „negatív képesség” gyakorlásából
fakad. Mint láttuk, Dickinson szerint lehetetlen kimondani az igazságot, sőt az ember alapélménye a tudásból való kizárattatás, ami pedig azzal jár, hogy még a tudni
vélt igazságot is kizárólag „srégen” lehet kimondani, ahogyan a jól ismert, többször
idézett J1129/Fr1263. számú versében írja.
Az igazat mondd: de mondd ki srégen
A Siker ott vár a Peremvidéken.210
[…]
(Szőcs Géza ford.)
Metonímia-konstruálása megfelel még sajátos – szintén elkerülő – tabukezelési írásmódjának is, amellyel ezeket a témákat megközelíti. Talán a legismertebb példája a
metonímia tabuisztikus használatára (amely Fónagy szerint legitim formája a trópusnak [224–225]) a J249/Fr269. számú vers, amelynek első sora, „Vad éj – vad éj!” 211
a szerelmi eksztázis körülményeként (idejeként), vagyis metonímiaként olvasható.
Vad éj − vad éj!
Lennék veled,
Vad éj lenne,
Az élvezet!212
[…]
(Károlyi Amy ford.)
Hagenbüchle elsőként vetette föl a Dickinson-kritikában, hogy a metonímia az aszimmetriákat kedvelő költő kiemelt mondatszerkezeti trópusa is, amelyben még a mondatgrammatikai kapcsolódások is a nyelv horizontális, kombinációs tengelye mentén
működnek (Precision and Indeterminacy, 35–37). Az érintkezés és az egymásutániság
szervezte költői szövegek megértése éppen azért kíván jóval nagyobb logikai erőfeszítést az olvasótól, mint az analógia és a hasonlóság alapján történő helyettesítések
kikövetkeztetése, mert a metaforával ellentétben a metonímia nem szimmetrikus,
nem hierarchikus és nem középpontból szervezett trópus. Hagenbüchle az eredet és
hatástematikájú verseket hozza föl példaként azokra az esetekre, amikor költőnek és
olvasónak különösen együtt kell gondolkodnia, illetve amikor az olvasónak magának kell kikövetkeztetnie az alakzat jelentését. Eredetmetonímia a folyamatköltészet
kapcsán korábban tárgyalt kolibriversben (J1463/Fr1489.) „Tunisz” toposza, amely az
esemény helyszíneként szolgáló város névével jelöli az örömöt.

210

211
212

Tell all the truth but tell it slant –
Success in Circuit lies
„Wild nights – Wild nights!”
Lásd Függelék 216. oldal.
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[…]
Talán a Posta Tuniszból –
Könnyed reggeli utazás – 213
(Kodolányi Gyula ford.)
Ahhoz azonban, hogy ezt megértsük, a fejüket a jó hírre fölemelő virágok képéhez
kapcsolódóan föl kell idéznünk a tuniszi királynő esetét Shakespeare A viharjából,
vagyis el kell végezni a kikövetkeztetés logikai lépését. De eredetmetonímiát találunk
a J621/Fr687. számú versben is, amelyben Brazília neve az onnan származó gyémántok
helyett áll.214 Mellesleg ez a vers szolgálhat a hatásmetonímia példájaként is: igaz,
nem egy bizonyos szóképről van szó, hanem az egész versről, hiszen abban a kolibri
leírásával találkozunk, de a kolibri által kiváltott hatáson keresztül.
Mintha Mallarméval együtt Dickinson is azt vallaná, hogy a dolgokat az általuk
kiváltott hatás leírásával kell megragadni215: kizárólag a szemlélőn hagyott benyomása
alapján fog az olvasó a kolibriról képet alkotni. Itt az alkotó ego nem szervezi-teremti
a világot, nem szolgál középpontjaként, hanem a külvilágból érkező benyomásokat
rögzíti. Úgy tűnik, Dickinson ebben Verlaine-nel is mutat szellemi rokonságot, akit
nem igazán érdekelt a benyomás forrása, csak maga a benyomás; szerinte a költő elégedjen meg azzal, hogy érez. Látványosan igaz ez a megállapítás a kolibriversre, amely
még tematikailag is éppen erről a kolibri által kiváltott hatásról, benyomásról szól.
Úgy tűnik tehát, hogy az utóhatás és appercipiálása-felfogása iránti nagy dickinsoni érdeklődés természetes szerkezete a metonímia. A J1556/Fr1586. számú vers
nem magát a fényt ünnepli, hanem metonímiáját: a képet, a percepciót, vagyis az
appercipiált képet.
Fény, adieu, veled itt –
Oly hosszú volt – oly rövid –
Köszönöm, hogy meghallgattál –
[…]216
(G. István László ford.)
Hasonlóképp metonimikus szerkezetű az alkotót az alkotással fölcserélő, ekként a
végeredmény felé forduló, J311/Fr291. számú vers, amelyet a tél/halál metaforikus
megfeleltetés kapcsán már említettem. Ez a vers azonban metonimikus is, hiszen a
természetet azonosítja a Teremtővel. A J1247/Fr1353. számúban ok/okozati helyettesítést
találunk: itt az inspiráció metaforájaként szolgáló villámlás helyett csak a mennydörgés
The Mail from Tunis – probably –
An easy morning’s ride –
214
„Brazil – / Nature’s Experience”
215
„Peindre, non la chose, mais l’effet qu’elle produit”; levél Henri Cazalisnak, 1864. október 30.
(kiemelés az eredetiben)
216
Lásd Függelék 216. oldal.
213
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áll metonímiaként, amely azután a költészet destruktív voltának metaforája lesz. És
ebbe a sorba tartozik „a belső különbséget” 217 leíró, híres J258/Fr322. számú vers is.
Van valami ferde fény
Téli délután,
Ránk nehezül, mint hang
Templom-orgonán.
[…]218
(Károlyi Amy ford.)
Itt Dickinson azzal destabilizálja tovább a korábban tárgyalt bizonytalan metaforikus
szerkezetet (fény/sérülés, jel/reménytelenség, árnyék/halál), hogy a hatást előidéző
ok megnevezése nélkül (vagyis hogy mi a fény és a sérülés oka) csak az okozatról ír,
vagyis az okot az okozattal helyettesíti nagy versszerkezeti metonímiájában. Ugyanakkor a fény és a hang kontiguis szerkezetet alkot, egyenrangúságukat pedig attól
nyerik, hogy mindkettőnek ﬁzikai súlya van.
A költészet rejtélyes folyamatát is metonímiával fejezi ki, így például a J675/Fr772.
számú versben, amikor a „csavar” megnevezésével utal a csavarokat alkalmazó présfolyamatra, mely utóbbi egyébként az alkotás metaforája. Dickinson értelmezésében
ugyanis a költő úgy présel ki új, mindeddig nem létező – és ily módon, mint később
bemutatom, katakretikus – jelentéseket a szavakból, mint a rózsaszirmokból „rózsanedvet” sajtoló parfümkészítő a hölgyeknek előállított parfüm készítésekor. De a
metafora mellett ott áll a metonímia is a versben: a préselés folyamatában eszközként
használt „csavar” a teljes folyamat helyett áll.
Hasonló jellegű metonímiát használ egyik Elizabeth Barrett Browninghoz írt
versében (J312/Fr600.) is, amelyben a hangszer, a furulya nevével helyettesíti a verset
író asszony nevét.219 J441/Fr519. számú versében pedig a levelet fogó kézzel utal a
levelet olvasó emberre, pontosabban az egész társadalomra (vagy „világra”), ahová
most kiküldi levelét, vagyis verseit.
Hasonlóképpen rész/egész, illetve eszköz/tevékenység típusú metonímiát találhatunk
a korábban részletesen elemzett J465/Fr591. számú versben, amelyben a „szárazra
dörzsölt szemgolyók” kifejezést használja a kisírt szemű gyászolókra.

217
218
219

„internal difference”
Lásd Függelék 216. oldal.
„Flute – or Woman – so divine –”
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[…]
Szárazra dörzsölt szemgolyók,
Haptákban szuszogás.
Szobádban már a Nagy Király
Mint titkos suhogás.
[…]220
(Szőcs Géza ford.)
A nagy tabuk kimondására is a metonímia Dickinson jellemző szóképe. Elképzelhető,
hogy több, korábban már tárgyalt, a kettős Én problematikájának szentelt versében
nemcsak az Ének harcáról van szó, hanem az egyneműek közti szerelemről is (lásd
erről Adelaide Morrist). A Sue-nak írt majd’ háromszáz vers között számos olyan
található, amelyben a két eggyé váló nőalak témája meleg olvasatban is értelmezhető.
Ezekben pedig az azonosság tematikáját a kontiguitás retorikája fejezi ki. Hiszen a
metonímia a két nő közti egyenrangúság vagy azonosság ﬁguratív megfelelőjének
tekinthető egy olyan kapcsolatban, amelyben mindkettő egyszerre lehet alany és
tárgy. Ez történik a korábban is említett J458/Fr693. számú versben, ahol a két nőalak
egymásra nézve nem tudja, melyikük kicsoda, mert mindkettő önmagát látja, amikor
a másikra néz.221 Ezzel pedig Dickinson a homoszexualitás fogalmába becsempészi
a narcizmus fogalmát, mégpedig több évtizeddel az 1890-es évek előtt, amikor is a
homoszexualitás konceptualizálása éppen a narcizmus fogalmának beépítésével ment
végbe az európai és az amerikai irodalomban.222
J1529/Fr1551. számú versében pedig (amelyet később részletesen tárgyalok) a „Mosolygödröcskés Háborúk” és a „Rózsás Sáncerőd” 223 metonímiákkal jelzi a felek nemét.
A Mosolygödröcskés Háborúk
Óta évszak évszakra telt
[…]
Harcunkra nincsen Formula
Egymástól egymásig Rózsás Sáncerőd – 224
(Szőcs Géza ford.)
Mindeközben bizonytalanságban hagyja az olvasót a háborúk jellegével kapcsolatban, amennyiben a csatatérként konceptualizált női test egyaránt értelmezhető a nők
társadalmi harca és szexuális kalandozásaik színtereként.

Lásd Függelék 216. oldal.
„So looked the face I looked upon – / So looked itself – on Me –”
222
Az Egy képlet nyomában – Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomban című
könyvemben (Budapest, 2012) részletesen írok a homoszexualitás 19. század végi nagy konceptualizálásáról, azon belül a narcizmus fogalmi jegyének hangsúlyos kezeléséről.
223
„Dimpled War”, „Pink Redoubt”
224
Lásd Függelék 216. oldal.
220
221
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Dickinson a metonímia alakzatának segítségével bontja le a nagy karteziánus
dualizmusokat is, a hierarchiát egyenrangúsággá, a polaritást érintkezéssé, egymásutánisággá változtatva a metonimikus szerkezetekben. E kísérletei között említhetjük azokat a verseket, amelyekben a test és a lélek viszonyát boncolgatja, s a duális
gondolkodást metonímiával oldja fel. Ilyen például a J577/Fr431., ahol Test és Lélek
párbeszédének vagyunk tanúi: ez a dialógus két egyenrangú fél között folyik, akik
véletlen folytán közös teret foglalnak el, érintkezve egymással. Több más versében
is a metonímia eszközével írja fölül a nagy kettősségeket, így például a J263/Fr293.
és a J336/Fr395. számúakban (lásd erről Homans, Vision of Language, 127–128).
Úgynevezett deﬁnícióversei között is számos metonimikusat találni, amelyekben
a meghatározás tartalma valójában a meghatározandó fogalom egyik jegye. Ez történik például a J889/Fr1067. számúban, amelyben a válságot mint alig érzékelhető
fordulópontot határozza meg.
Hajszál a válság
Erők nyomulnak feléje kúszva
Rajta túl pedig visszakoznak.225
(Szőcs Géza ford.)
Valójában nem is magát a válságot határozza itt meg, hanem azt a hajszálﬁnom pillanatot, amikor éppen kezd elmúlni a krízis. Bizonyos értelemben ez is utóérzés-vers,
hiszen azt mondja, hogy a válság akkor érzékelhető, amikor már elmúlóban van.
Vagyis a válság megélése az „erők visszakozásával” kezdődik. A költő feladata, hogy
megragadja azt a pillanatot, amely közvetlenül megelőzi vagy közvetlenül követi az
ilyen drámai fordulatot. Minderről pedig kizárólag elkerülő módon szólhat. Mint a
J407/Fr54. számú versben fogalmaz, ez „a Beszéd Végső Állomása – A Megmondás
tehetetlensége”.226
Ha az, amit megtehetnénk,
Az lenne, amit meg is tennénk,
Nem lenne nagy különbsége –
A Beszéd Végső Állomása –
A Megmondás tehetetlensége.227
(Szőcs Géza ford.)
Végül külön kell szólni Dickinson különös elliptikus parataxisáról, amely a metonímia szintaktikai változatának tekinthető. Itt a szintaxis szabályait az esetleges és
véletlenszerű egymás mellé helyezése váltja föl, aminek következtében oly mértékben föllazul a mondatszerkezet, hogy rendre kétértelműséget eredményez. Nem ott
fejeződik be az egyik mondat, ahol a következő kezdődik. A már többször idézett
225
226
227

Lásd Függelék 217. oldal.
„It is the Ultimate – of Talk – / The impotence to tell.”
Lásd Függelék 217. oldal.
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„Four Trees – opon a solitary Acre –” kezdetű (J742/Fr778.) versben például már az
első strófában – amelyet most angol változatban, mégpedig a Bevezetőben idézetthez
képest másik szövegvariánsban idézek – két mondatszerkezet vetül egymásra:
Four Trees – opon a solitary Acre –
Without Design
Or Order, or Apparent Action –
Maintain –
Az apparent action jelzős szerkezet szintaktikailag két irányba is kapcsolódhat. Lehet
az előző felsorolás utolsó tagja:
Four Trees [reign] opon a solitary Acre –
Without Design
Or Order, or Apparent Action –
Vagyis szó szerinti fordításban: „terv nélkül, vagy rend nélkül, vagy nyilvánvaló
cselekedet nélkül”. Ez esetben a gond a következő sorral van, ott is a maintain igével,
amely csak tárgyas lehet. Ezért amikor eljutunk ide az olvasásban, akkor látjuk, hogy
az apparent action akár a maintain tárgya is lehet:
Four Trees [stand] opon a solitary Acre –
Without Design
Or Order,
Or [without] Maintain[ing] Apparent Action –
Vagyis [a fák] „semmiféle nyilvánvaló cselekedetet nem végeznek”. Újra bonyolódik
a helyzet azonban a következő strófa első szavával (sun), amely lehet ugyan mondatnyitó alany (a szakasztörés ezt támasztja alá), de éppenséggel lehet az előző szó
(maintain) tárgya is.
Four Trees [stand] opon a solitary Acre –
Without Design – Or Order,
Or Apparent Action –
Maintain the Sun
Ebben a versben az elliptikus parataxis olyan alakzat, amely szerkezetileg és tematikailag egyaránt az egyszeriség, a véletlenszerűség, az esetlegesség hordozója.
Mintha egymásba volnának tolva a mondatok, s a bizonytalanságban hagyott olvasó
sohasem tudhatja, hol jönnek a mondattörések.228 Dickinson – akár Mallarmé néhány
évtizeddel később – megszabadítja a szavakat a szintaxistól, és a szokványos hierarchikus kapcsolódásokat ﬁgyelmen kívül hagyva metonimikus szerkezetben helyezi
228
A fordító dolga még nehezebb, hiszen választani kénytelen az alternatív mondatszerkezetek között,
és ebben legföljebb a fennmaradt szövegvariánsok segíthetik. Ezt a szintaktikai kétértelműséget jelen
esetben a másik fennmaradt szövegvariáns oldja föl, amely a maintain ige helyett a do reign formulát
alkalmazza, és amelyik az itt közölt fordítás alapjául is szolgált.
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el őket, ahol pusztán a kontiguitás a szervező elv. Vagyis egymás mellé helyezve
a szavakat, kapcsolatba lépteti őket egymással, mintegy átengedve a szavaknak a
kezdeményezést,229 illetve engedve, hogy a nyelvtani elemeket befogadó tér kifejtse
hatását – lehetőséget adva az egyszeri és esetleges „rend” megnyilvánulására, akár
a fákat befogadó tér a véletlenszerűen elhelyezkedő fák számára.

Szinekdoché
Az ókori retorika a szinekdochét a „logikai bennfoglalás” alakzataként határozza meg
(Szathmári et al., 545). Az eddig tárgyalt paradoxonnal, oximoronnal, metaforával
és metonímiával, valamint a következő fejezetben sorra kerülő katakrézissel ellentétben a szinekdoché kizárólag szóalakzat, amennyiben két adott tartalommal vagy
gondolattal operál, egyiket a másikkal helyettesítve be. Vagyis nem változtat az adott
fogalmon, nem alkot újat, inkább csak az adotthoz képest mond mást, elsősorban a
részt az egésszel helyettesítve. A „belső összegzés” trópusa – írja Fónagy–, amely
„egymásba építi a fogalmakat” (A költői nyelvről, 226). Ezért tekintették kvantitatív
metonímiának az ókori retorikusok.
Dickinson költészetében a szinekdoché legkülönlegesebb válfajaival találkozhatunk.
Kvantitatív trópusként jelen van minden olyan esetben, amikor a költő a jelöltek vagy
a jelölők számával kapcsolatos szabálytalanságok révén hoz létre defamiliarizációs
alakzatokat (ami a szinekdoché elfogadott esete [Szathmári et al., 546–547]). Így a
szinekdoché operációs műveleteit alkalmazza azokban az esetekben, amikor mondataiban eltér az angol igék ragozási szabályaitól. A Dickinson grammatikai defamiliarizációs technikáit tárgyaló fejezetben már említettem számos példát, köztük a J515/
Fr653. számú verset, amelyben egyes számú alannyal hat esetben kapcsol össze többes
ragozású állítmányt. Ez a szabálytalan ragozás nemcsak a poétikai defamiliarizáció
eszköze, ahogyan korábban értelmeztem, hanem a szinekdoché alakzatával elvégzett, sajátos rész/egész, pontosabban egy/több csere, amennyiben a nem egyeztetett
állítmány – pontosabban a hiányzó többes számú alannyal egyeztetett állítmány –
visszamenőleg többes számúvá alakítja az egyes számú alanyt.
No Crowd that has occurred
Exhibit – I suppose
That General Attendance
That Resurrection – does –
[…]

Ebben a kérdésben Dickinson megint csak Mallarmé szellemi rokona, aki ezt írta: [du poëte]
„qui cède l’initiative aux mots”; „ils s’allument de reﬂets réciproques” (211).
229
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Solemnity – prevail –
It’s Individual Doom
Possess each – separate Consciousness –
August – Absorbed – Numb –
Dickinson a lexikai defamiliarizáció eszközeivel is alkot szinekdochikus szerkezetet,
például a „The Plenty hurt me – ’twas so new” [„A sokaság fájdalmat okozott – annyira
új volt”] (J579/Fr439.) mondatban, amelyben elvont főnév lesz a cselekvés alanya,
vagyis fölcseréli az absztrakt fogalmat és konkrét hordozóját.
A kombinációs szabályok megsértésével létrehozott szinekdochék között említhetjük a „Piles of Solid Moan –” [„tömör nyögések rakásai” ] (J639/Fr.) kifejezést,
melyben az auditív és a taktilis inger fölcserélésével találkozunk. Itt a pusztán hallható nyöszörgés térbeli kiterjedéssel bíró szilárd anyagként jelenik meg, vagyis a
hallott tapintható lesz. Az „A prayer – that it more angel – prove” [Az ima – hogy
angyalabbnak – bizonyult” ] (J493/Fr280.) sorban a „more angel” főnévi csoport
hívja elő az „angyalság” egyes számú, elvont főnévvel kifejezett fogalmát. Amikor
pedig megszámlálhatatlant nyelvtanilag megszámlálhatóként kezel („Crisis is a Hair”
[„Hajszál a válság” ; J889/Fr1067.], „I wish I were a Hay” [„Bár egy széna lehetnék” ;
J333/Fr379.], „And then he drank a dew / From a convenient grass –” [„És akkor egy
harmatot ivott – alkalmas fűszálból” ; J328/Fr359.]), megint csak a számszerűség
különös fölcserélésével hozza létre egyéni szinekdochéját.
A klasszikus szinekdoché sajátos dickinsoni változatának tekintem a már korábban
is érintett mise en abyme-ot, amely a rész-egész különös, ellentmondásos felfogását
tükrözi. Borzongató, unheimlich önreﬂexív alakzat ez, amennyiben olyan világképet
mutat, amelyben a rész újabb és újabb egészt tartalmazhat.
A szenvedés végtelenségét magába foglaló mise en abyme alakzata szervezi például
a „Van olyan szenvedés” (J599/Fr515.) kezdetű verset.
Van olyan szenvedés,
Mely mindent eltemet.
Aztán önmélyét elfedi,
Hídja a révület.
Emlékezetünk rajta
Járhat veszélytelen,
Mint holdkórós, ki ébren
Porrá zúzódna lenn.230
(Tábor Eszter ford.)
Ennek a versnek nemcsak referense a mise en abyme, amennyiben a minden „lényeget” felfaló fájdalom a témája, de Dickinson itt még használja is ennek a retorikai
terminusnak az egyik tagját, az abyss szót – a francia abyme (illetve abîme) angol
megfelelőjét –, amelyet Tábor Eszter szellemesen „önmély”-ként fordított. Az önma230

Lásd Függelék 217. oldal.
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gát kívülről ﬁgyelő Én látja, hogy emlékezete előbb csak a szakadék körül jár, majd
a veszélytudat teljes hiányában fölötte. Azért járhat fölötte, mert akár a holdkóros,
valójában nincs magánál: csukott szemmel, vakon lépdel, ami az ő esetében azt jelenti, hogy éppen az emlékezésre képtelen. Vagyis a vers az „önmély” iránti vakság
pozíciójából szól a minden lényeget felfaló végtelen fájdalomról, miközben a vers
épülete a végtelen belső tükrözés önreﬂexív retorikai alakzata szerint szerveződik.
A rész/egész különös viszonyításával találkozhatunk a J569/Fr533. számú versében
is, amelyben az az elem, amely eredetileg csupán az egyik tagja volt egy felsorolásnak,
az összes többi elemet magába foglaló egésszé válik.
Így számítom – ha számolok –
Elsők a Költők – Majd a Nap jöhet –
Majd a Nyár – Majd Isten Mennye –
Majd pedig – a Lista betelt –
De, meggondolom – a Költő
Befoglalja – Mindet –
A Többi így el is maradhat –
Költőknek – írok – Mindent –
Nyaruk – egész évre futja –
Napjuk oly fejedelmi –
Túlzásnak tartaná Kelet –
És ha a Túlnani Menny –
Oly szép, aminőnek ők festik
Magasztalóik előtt –
Túl súlyos e Kegy
Hogy az Álom igaz legyen – 231
(Kodolányi Gyula ford.)
Mit is „számol” itt a költő? Minden bizonnyal a szép dolgokat, az örömöket, vagyis –
az angol közmondás szerint – az áldásokat. Ezek között van a költészet, a Nap, a Nyár
és Isten Mennye. De ahogy sorolja áldásait, rájön, hogy a lista tételei nem egyenrangúak, nem azonos módon fedik le a valóságot. (Úgy is mondhatnánk, hogy a tételek
másszempontúsága a Borges-féle „kínai enciklopédia” felosztására hasonlít, amelyet
Michel Foucault idéz a „széttartó sokféleség” [l’hétéroclite] illusztrálására A szavak
és a dolgok elején.) Mégpedig a Költő vagy a Költészet lóg ki a sorból: nem része a
többi tétel által képzett egésznek, hiszen maga az egész. Vendler szerint Dickinson a
reprezentáció kérdését veti föl ebben a versben, mégpedig ironikus formában: minthogy a világról mindent a nyelv közvetítése révén tudunk, ekképp csak azt tudhatjuk
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a Nyárról, a Napról és Isten Mennyországáról, amit a költők megírtak (247). Vagyis
ebben a mise en abyme-ban is az egész (a világ) a rész (a költészet) része lesz.
A mise en abyme térbeli konceptualizációjával találkozunk Dickinson más verseiben is, így a „Ha szétválna a Tenger” kezdetűben (J695/F720.).
Ha szétválna a Tenger
És új Tengert mutatna –
És az is – újat – mind a három
Elférne gondolatba
Még több Tenger közé –
A Partjuk néptelen –
Leendő Tenger szélein –
Bennük – a Végtelen – 232
(G. István László ford.)
Dickinson a metafora konkrét és ﬁguratív szintjét illetően bizonytalanságban hagyja
olvasóját, aki valójában nem tudja, hogy a szétváló tenger és a rendre öntöbbszöröző
gondolkodás közül melyik a tartalom és melyik a hordozó. Juhasz a circumferencia
módszerének nevezi ezt a kettős elbizonytalanítást, amikor a költő egy konkrét realitás (a tenger) metaforikus jelentését fölvillantja, és azt egyre megfoghatatlanabb
absztrakcióvá (a végtelenné, az örökkévalósággá) távolítja (Naked and Fiery Forms,
29). Hogy a végtelent elképzelni tudjuk, el kell képzelnünk az újra és újra szétváló
tengert is. Ezért a kötőmód is: hiszen ez feltételezés, eshetőség, képzelet.
Két további alakzati izgalommal találkozik itt az olvasó: a kínai-dobozvilág és a
mise en abyme nyújtotta borzongató érzéssel. Az újabb és újabb tengereket tartalmazó, rendre szétváló tengerek a kínai-dobozvilágszerű belső végtelenség képét idézik,
miközben a belső végtelenséget keretező gondolat a mise en abyme alakzata mentén
mint örökkévalóságot (eternity) olvasztja magába ezt a belső végtelenséget. Vagyis
a gondolat, a gondolkodás képessége teszi lehetővé a végtelent.
A végtelen mise en abyme fogalmával találkozunk a J1695/Fr1695. számú versben
is, amely a magány lelkiállapotát írja le a belső végtelen metaforájával.
A „Négy fa – egy magányos Mezőn” kezdetű vers (J742/Fr77.) kapcsán már korábban is említettem ezt a különös látásmódot: ott külső képként egy kompozíciós
folyamatot előlegez meg az organicista metafora, amelyet a metonimikus írásmód
éppen megvalósít. Itt is klasszikus mise en abyme-mel van dolgunk, hiszen a struktúra
része lesz a folyamat, a jelen folyamat betagozódik a már befejezett jövőbe. Vagyis
a véges fogja tartalmazni a végtelent.
Dickinson egyik kedvenc fogalma a circumference, amelyet később részletesen
vizsgálok (mint katakrézist). A dickinsoni szótárban ez a külső határ, a kerület, az
univerzum természetes, organikus külső köre, de egyúttal gömbje, a belsőnek formát
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adó tere, ahonnan – rettegéses áhítattal (J1620/Fr1636.) – érzékelhető a világegyetem
végtelensége és ciklikus volta (J378/Fr633.). Itt a tudat az időből kilépve önmagát
ﬁgyelheti (J448/Fr446., J478/Fr763., J802/Fr858., J1114/Fr974.).
Elhallgatnak a Harangok –
Szólnak a Papok –
A harangok – hozadéka –
Megállnak – a Kerékfogak –
Előttem a Végső Perem –
Kerekek legnagyobbika – 233
(Sujtó László ford.)
Ebben a versben (J633/Fr601.) a fogalom a térbeliség sajátos mise en abyme-jellegű
konceptualizálásából jön létre, amennyiben a circumference jelentése egyszerre idézi a perem vagy periféria és a középpont vagy esszencia fogalmát. Vagyis nem két
különböző tér kapcsolódik össze ebben a mise en abyme-ban, hanem pusztán egy
hajlik önmagába: a circumference olyan mise en abyme, amely önmagát tartalmazza.
Mintha Dickinson mindig az egészt látná, akár a hagyományosan feltételezett egészt
is ennek a részének tételezve. Így például a hagyományos rész-egész kapcsolatok
felrúgásával találkozunk a test és a lélek viszonyának megjelenítésében, nevezetesen
a test és a lélek hierarchiájának elutasításában (J677/Fr876., J1676/Fr1773.). A részegész kapcsolatának sajátos felfogása mutatkozik meg a J906/Fr830. számú versben
is, amelyben a végtelen a véges részeként jelenik meg.
Hogy az idő kit csodál – és kit vet meg –
Eldől – a Nyitott Sír felett –
A Távozó – mint Magaslat
Átrendezi az ítéletet,
S amit nem láttunk,
Most kiviláglik –
S nem azt látjuk,
Amit eddig –
Kettős látás ez –
Fény – segíti a Fényt –
Együtt most a véges
S ahol nincsen vég –
A Konvex – és a Konkáv –
Visszanéz – az Időre –
S előre –
A Távozó Istenére – 234
(Kodolányi Gyula ford.)
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Csak a „kettős látás” adhat tiszta képet; csak akkor látunk jól, ha belenézünk
mind a konkáv, mind a konvex lencsébe – hátra a múltba és előre a jövőbe. A halál
perspektívájából lehet csak felmérni, felbecsülni az életet, és az élet perspektívájából
a halált. A véges és a végtelen találkozása ez, mégpedig oly módon, hogy a véges – a
klasszikus mise en abyme módjára – megtelik végtelennel.

Katakrézis
A katakrézis (katakhrészisz, abusio) a klasszikus retorikában egyaránt jelent
képzavart és helytelen szóhasználatot is (lásd Szathmári et al., 13): Quintilianus
és Cicero a „helytelenség” (abusio) és a „merészség” (audacia) elemét hangsúlyozta a katakrézisben (Patricia Parker, 44). A reneszánsz retorika a metafora
speciális esetének – „egyik származtatott trópusának”– tekinti: erőltetett és túlzott metaforának (Szabó Etelka, 70). A modern retorikusok szintén az invenció
és a képzelet trópusaként tartják számon, amelynek hatalmában áll – mint Paul
de Man írja – „a legfantasztikusabb létezők létrehozása a nyelvben rejlő helyzeti
potenciál erejénél fogva”; ezek a „valóság szövetét a legszeszélyesebb módokon
képesek szétbontani és újraszőni” (A metafora ismeretelmélete, 17). A katakrézis,
állítja Derrida, „bizonyos jelnek olyan értelmű kikényszerítésére [vonatkozik],
amely értelemnek a nyelvben ez idáig még nem volt saját jele” (A retorika virága,
36). Foucault (a szinekdochéval és a metonímiával együtt) „a retorika három nagy
alakzata” közé sorolja (A szavak és a dolgok, 137), és rámutat, hogy esetében
jelentések helyváltozásáról és kimozdításáról van szó, ami változást hoz a dolgok
fennálló rendjében, miután a szerző azelőtt soha ki nem mondott dolgokkal tölti
ki az üresen maradt nyelvi helyeket (Death and the Labyrinth, 16). A katakrézis
ekképp a Barthes-féle „gyönyörszöveg” trópusának is mondható, amennyiben a
gyönyörszöveg arról szól, ami „in-dikciózus” (86), vagyis amiről mindaddig nem
volt beszéd. Fónagy pedig a katakrézis sajátos aszimmetriájára mutat rá: szerinte
a katakrézis valójában aszimmetrikus metafora, hiszen nem „két adott, egyaránt
ismerős fogalmi tartományt köt össze”, hanem egy ismert szimbolizálót egy nem
ismert szimbolizálttal. Esetében a „tulajdonképpeni” vagy „valóságos” jelentés
nem határozható meg egyértelműen, hiszen – mint Arisztotelész írja – „mind ez
ideig meg nem jelölt, körül nem határolt tárgyat” jelöl meg (A költői nyelvről, 138).
Vagyis – Parker szavaival – míg „a metafora olyan átvitel, amelyet akkor alkalmaznak, ha előzőleg már létezik saját kifejezés”, addig a katakrézis „kifejezések
átvitele egyik helyről a másikra, amelyet akkor alkalmaznak, amikor saját szó nem
létezik” (43). A J419/Fr428. számú verssel kapcsolatban korábban felvázolt whiteheadi gondolatmenetet követve azt is mondhatnánk, hogy a katakrézis a kognitív
sötétségben botorkáló ember lámpása: ezen alakzat segítségével alkot fogalmat,
talál nevet arra, aminek korábban nem volt neve, mégpedig a prehenzió fázisában,
vagyis még mielőtt a nyelvben nevek kapcsolódnának az appercipiálandó dologhoz.
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Más szóval fogalmakat rendel a világ nem konceptualizált tárgyaihoz és folyamataihoz, és ezzel megvilágítja azokat.
Jelen vizsgálódásaim szempontjából ebben áll a katakrézis legfontosabb jellemzője: a prehenzió alakzataként új fogalmakat alkot, mégpedig már meglévő szavakat
és kifejezéseket kölcsönvéve. Nem analógiára (hasonlóságra, megfeleltetésre) és
helyettesítésre épül, hanem a jelentésbővülés nyelven belüli folyamataira. A metaforával ellentétben a katakrézis nem jelölt–jelölő, hanem kizárólag jelölő–jelölő
viszonylatokban (azaz a kiterjesztés, az elcsúsztatás, a helyváltoztatás–kimozdítás
viszonylataiban) működik. Folyamatszerűsége révén inkább időbeliséget követő alakzatnak tekinthető; ebben a vonatkozásban hasonlatos a De Man szerint temporalitásra
épülő allegóriához, de eltér a szinkronelemekből alkotott struktúraként felfogható
szimbólumtól és metaforától (A temporalitás retorikája, 57). Egy létező kifejezés
egy mindaddig nem létező jelentéssel gyarapodik, mégpedig úgy, hogy az alakzat
mindvégig a jelölő szintjén marad. Mint Derrida írja, a katakrézis ekképp „nem igazi
alakzat”, mert „semmiféle szemantikai behelyettesítési kód nem előzi meg” (A fehér
mitológia, 69): „új csereszabályokat, új értékeket hoz létre” (80–81). A megkettőzés
e hiányára hívja fel Foucault is a ﬁgyelmet: „a katakrézis nem akarja megkettőzni
egy másik világ valóságát”, írja (Death and the Labyrinth, 16).235
Másképpen fogalmazva, a katakrézis a nyelvi jel rendszerszerűsége mentén szerveződő trópus. Saussure megfogalmazását kölcsönvéve elmondhatjuk, hogy akárcsak
a nyelvi jelet, a katakrézist is „éppen az hozza létre, ami megkülönbözteti” (154).
A katakrézisben is „csak különbségek vannak”, akárcsak – Saussure szerint – a
nyelvben (153). Miként a szavaknak sem az „a feladata, hogy eleve adott fogalmakat
tükrözzenek” (149) vagy „ábrázoljanak” (146), a katakrézis sem egy adott jelölt vagy
létező fogalom kifejezését adja. S miként a saussure-i nyelvfelfogásban a nyelvi rendszer „hangbeli különbségek sora” (153), úgy a fogalmi rendszer fogalmi különbségek
sorából épül fel.
Ekképp lesz a katakrézis a nyelv jelszerűségét kiaknázó alakzat: a retoricitás
látványos alakzata – azé a retoricitásé, amelyet Charles Sanders Peirce nyomán (aki
szerint „Egy jel jelentése az a jel, amelybe le kell fordítani” [id. Horányi Özséb, 73]) – a
dekonstrukció oly élesen különválaszt a grammatikusságtól. Ebből a peirce-i nyelvfelfogásból indul ki De Man nevezetes „Szemiológia és retorika” című esszéjében,
ahol rámutat: „[a] jel értelmezése […] nem a jelentés, hanem egy másik jel, egy olvasat
és nem dekódolás, és ez az olvasat újra csak egy másik jelben kell értelmeződjék és
így tovább a végtelenségig” (119). Ebben a felfogásban tehát „a jel nem az a dolog,
hanem a dologból – az itt reprezentációnak nevezett folyamat által – származtatott
jelentés” (119). Más szóval, a jelölő folyamat nem lép ki a nyelvből: nem arról van szó,
hogy a kinti „dolog” kódolódik a jelben, majd az interpretációban a jel dekódolódik a
dologgá. Nem is beszélhetünk interpretációról (amely mindig egyértelmű és nyelven
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túlra mutató), hanem végtelen olvasatokról: a jelek újabb jelekkel való olvasásáról.
A katakrézisről ekképp valóban elmondható, hogy rajta keresztül maga a nyelv beszél.
Az egyre táguló fogalmi rendszerben a katakrézis lesz az új – elvont, gyakran
ﬁlozóﬁai – fogalmak megalkotásának az eszköze; mindazoké, amelyekre azelőtt nem
volt kifejezés, szó a nyelvben. Derrida a katakrézist a heliotrópokkal hozza összefüggésbe: azaz az olyan fogalmakkal, amelyekről kevés ismerettel rendelkezünk (A
retorika virága, 32). Tehát valójában nemcsak a kifejezés nem létezik még, hanem a
fogalom sem; még maga a konceptualizáció sem történt meg. E folyamat hordozója
lesz a katakrézis, amelyet Derrida „bizonyos jelnek a jelölőjétől megfosztott gondolatba, illetőleg értelembe való jelentéstágító betöréseként” határoz meg (A retorika
virága, 36).
Valójában nem is másról van itt szó, mint az „el-különböződésről” (différance),
amelyet Derrida a „fogalmiság, a fogalomalkotás” játékának nevez (Az el-különböződés, 49). Az „el-különböződést nem lehet a »jel« fogalmán belül megérteni, amely
mindig a prezencia reprezentációját (meg-jelenítését)” jelenti (48). Hasonlóképpen a
katakrézist sem lehet a „prezencia reprezentációjaként” leírni: a katakrézis nem a
nyelven túlra mutató, nem analógiára és kettőzésre épülő alakzat, ennélfogva nem
tekinthető a jelenlét megjelenítésének, vagyis annak újra felmutatásának, ami jelen
van. A katakrézis a jelek láncolatában működő saussure-i különbségek között mozog
– mindig elhalasztódva, eltolódva, mindig „eredet” nélkül, mindig játékosan.
A katakretikus írásmód végül a jelentések aluldetermináltságával jellemezhető:
a szavak mintegy „oszthatók” más jelentésekkel, hiszen jelentésük más szavakra
szóródik. A nyelvek ezen, a nominalizmustól a jelentésdisszemináló katakretikusság
felé tartó változása megfelelni látszik annak az útnak, amelyet Foucault a nyelvek
fejlődéseként követ végig a szinekdoché, a metonímia és a katakrézis mentén (A szavak
és a dolgok, 137). Míg „[k]ezdetben mindennek volt egy neve – tulajdonneve vagy
egyedi neve –, addig később a név a dolgok egy eleméhez kapcsolódott, s a nyelv
fejlődő elemzése és ugyancsak fejlődő tagolása – amely lehetővé tette, hogy egy nevet
adjanak több dolognak – azon alapvető alakzatok nyomvonalán alakult, amelyeket
a retorika jól ismer: szinekdoché, metonímia és katakrézis” (140). E nyelvváltozás
során a szavak – „helyváltoztatási képességük” révén és a „spontán retorika erejével”
– elmozdulnak a helyükről, „eltolód[hat]nak egymáshoz képest”, és „sajátos görbét”
leírva alkotják „a tropologikus teret” (141).
Ugyanakkor a katakrézis az „eldönthetetlenség írásmódjának” az eszköze is lehet, amelyet Perloff a radikális modernizmus jellemzőjeként deﬁniál, ahol is a szó
„szabadon álló jelölő”, s a szavak – a referencia „normális” csatornáitól megszabadítva – levethetik magukról természetes és megszokott asszociációikat” (Poetics of
Indeterminacy, 55).
Elnagyolt deﬁnícióval a katakrézis referens nélküli metafora. Ez a hétköznapi
meghatározás a fentiek fényében pontatlannak tűnhet, de performatív kontextusban
rávilágít a katakrézis nem-leíró, nem-konstatív jellegére. Ez az értelmezés a katakrézisnek éppen azt a sajátosságát emeli ki, mely szerint az alakzat gátolni vagy
155

Bollobás.indd 155

2015.05.13. 15:14:37

visszatartani képes a nyelv kifelé mutató, utaló (referenciális) funkcióját. Ekképp
valóban a retorika legfőbb trópusának tekinthető, amennyiben – mint De Man állítja – „[a] retorika radikálisan felfüggeszti a logikát, és a referenciális eltévelyedés
szédítő lehetőségeit nyitja meg” (Az olvasás allegóriái, 23). Mozgástere a szavak által
határolt tér, ahol a jelentések elcsúsznak, eltolódnak a szavak között. Mint De Man
másutt írja, „a szó képessé válik arra, hogy önmagából és önmaga által hozza létre
a természetes megfelelővel nem is rendelkező, jelölt entitást” (A metafora ismeretelmélete, 17). Az invenció tehát magából a nyelvből merít: a szavak – Münchhausen
báró módjára (aki saját hajánál fogva emelte föl magát) – önmagukat önmagukból
látják el új jelentéssel.
A beszélő egyszerre lesz újszerű jelentés alkotója és a nyelv különös működésének
elszenvedője. Egyrészt jóval nagyobb mozgásteret kap, mint más trópus használata
esetében, amennyiben maga alkothat új jelentéseket. Másrészt itt a nyelv performatív
működésének résztvevője is, és mintha jól meg is tréfálná a nyelv a beszélőt, aki ekképp
sohasem tudhatja, szavaival milyen jelentésalkotó-folyamatnak lesz részese. Már Pierre
Fontanier is azért nem tekintette „valódi” alakzatnak a katakrézist, mert – mint Parker
rámutat – szerinte ott az átvitelt „nem az ellenőrző szubjektum” rendeli el, hanem maga
a nyelv (58). A katakrézis – nem lévén a jelölt–jelölő viszonyra alapozó mimetikus trópus – nem annak a konstatáló nyelvnek az eszköze, amely De Man szerint „feltételezi
a megismerendő létező előzetes létezését, és a tulajdonságok révén való megismerés
képességét állítja” (Az olvasás allegóriái, 166). A katakrézis a nyelvi performativitás trópusa, amelyben, mint William Ray fogalmaz, „többé már nem a szubjektum
cselekszik, hanem a nyelv mint egy egészében nem szubjektív, tételező erő” (23).
A nyelven belüli (jelölő és jelölő közti) relációk pedig nagyon kevéssé kiszámíthatók
vagy felmérhetők. Mintha felfedezőútra vinné a nyelv a beszélőt, aki a világ iránti
kíváncsiságát leginkább úgy tudja kiélni, hogy a nyelven belül, a jelölők rendszerében
marad. Hiszen minden, amit az ember tud a világról, nyelvi; a nyelv az emberi tudás
letéteményese, terepe.
Dickinson „furcsaságát” – amelyet, mint korábban említettem, Porter, Juhasz és
Bloom is legfontosabb kanonizációs jegyeként ír le (Porter, Modern Idiom, 48; Juhasz,
A Life with Emily Dickinson, 83; Bloom, The Western Canon, 288) – a többi között
katakretikus szerkezetei hozzák létre, vagyis legváratlanabb alakzatai katakrézisek,
amelyekkel új fogalmakat alkot meg. A katakrézis szolgál annak a szakadéknak vagy
távolságnak az áthidalására, amely egész költészetére jellemzően megjelenik a szavak
és a dolgok (avagy a nyelv és a valóság) között.
Egyik legtöbbször visszatérő nyelvi gesztusa annak megragadása, amire nincs
szó. Ezért találkozunk oly gyakran a korábban már tárgyalt dickinsoni invenció, a
szemantikai üres hely alakzati alkalmazásával. Ebben a formulában a költő előbb egy
szemantikai üres helyet határol körül valamilyen általános (üres) névmással (it, that,
there), majd ezt az üres helyet tölti ki hasonlattal vagy metaforával, vagyis a mindaddig ismeretlent alakzati értelmezéssel látja el. A szemantikai üres hely hasonlattal
történő kitöltésével találkozunk például a J297/Fr302. számú versben:
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Olyan, akár a Fény –
Keresetlen Gyönyörűség –
Akár a Méh, olyan –
Mint az időtlen zenék –
Olyan, akár az Erdők –
Személyes – Akár a gyönge Szellő –
Hallgatag – De önmagában bízó
Megrázza a legbüszkébb Fákat is –
Olyan, akár a reggel –
Legjobb – ha itt van már –
És az Örökkévaló Órák –
Azt ütik, hogy – Dél!236
(Szőcs Géza ford.)
A vers alanya mindvégig ismeretlen marad: nem tudni, mire vonatkozik az egymás
után sorakozó három állítás, vagyis hogy mi olyan, mint a fény, az erdők és a reggel.
Gyakoribb az üres szemantikai hely metaforikus kitöltése, ami a klasszikus katakrézis dickinsoni változatának tekinthető. Ez történik például a már korábban is
tárgyalt J510/Fr355. számú versben. Dickinson katakretikus szerkezetei azonban nem
korlátozódnak az üres szemantikai helyek kitöltésére. Gyakran nevet is ad annak,
amire korábban nem volt szó, különös nyelvi invenciózussággal ragadva meg az ismeretlent. Ekképp katakrézisben ír a „sosem párolt italról” 237 (J214/Fr207., Tótfalusi
István ford.); arról a „valamiről”, ami „Álomnál csöndesebb” 238 (J45/Fr62., Gergely
Ágnes ford.); a „ferde fényről”, amely „Téli délután / Ránk nehezül”, mint „Mennyei
megbántás” 239 (J258/Fr320., Károlyi Amy ford.); a „reményhiánynak” arról a halálszerű, fagyszerű, bénító pillanatáról, „Mikor megáll, mi tik-takolt, / S körbe bámul
az űr […] A föld pulzusa hűl” 240 (J510/Fr355., Károly Amy ford.); illetve az olyan
pillanatokról, mikor „Gúzsban a lélek – rettegés / A mozdulat előtt” 241 (J512/Fr360.,
Székely Magda ford.). De katakréziseket alkot akkor is, amikor a szélsőséges lelki
élményekről (J412/Fr432.), a kizökkent idő pillanatairól (J410/Fr423.), a gúzsba kötött
lélek szenvedéséről (J512/Fr360.), illetve arról a képességről ír, amely lehetővé teszi,
hogy a szellem eljusson a tér és az idő legvégső határáig. A katakrézis tehát valóban
az újítás trópusa Dickinson költészetében.
Nyelvi tágasságra – vagy mint J644/Fr713. számú versében írja, a tengerhez hasonló „parttalan” (capacious) térre – vágyva alkotja meg új (katakretikus) fogalmait.
236
237
238
239
240
241

Lásd Függelék 219. oldal.
„a liquor never brewed”
„something quieter than sleep”
„a certain Slant of light, / Winter Afternoon – / That oppresses”; „Seal Despair”
„When everything that ticked – has stopped – / And Space stares all around”
„The Soul has Bandaged moments – / When too appalled to stir”
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E fogalmak közt a legegyszerűbbek a lexikai szintű parataxisokban összekapcsolt
szópárosítások, mint például „égi sérülés” 242 (J258/Fr320., Károlyi Amy ford.), „a
kétség: börtön fényűzése” 243 (J414/Fr415.), „derűvel áldott halál” 244 (J648/Fr762.),
„magányos dicsőség” 245 (J1370/Fr1398.), „magabiztos elkeseredés” 246 (J522/Fr634.).
Számos verse különös deﬁnícióra épül, amelyben szintén a metaforikus-katakretikus jelentéskiterjesztés mechanizmusát alkalmazza. A metafora és a katakrézis
már említett „kopula trópus” jellegét kiaknázva szinte algebrai egyenletet állít föl két
elem között, mindenekelőtt elvont fogalmaknak adva konkrét meghatározást, hogy
ekképp „valódi létet nyerjenek” . E kopula-alakzati deﬁníciói között említhetjük a
következő verssorokat: „Menekülés: az a kosár / amelyben a szívet hordják” 247 (J1347/
Fr1364.), „A Hit kitűnő találmány” 248 (J185/Fr202.), „A hírnév egy méh” 249 (J1763/
Fr1788.), „Remény, a ravasz haspók” 250 (J1457/Fr1497.), „»Remény« a tollas holmi” 251
(J254/Fr314., Károlyi Amy ford.), „A hatalom ismerős kinövés” 252 (J1238/Fr1331.).
Mindegyikőjükről elmondható, hogy valójában az elvont fogalmak megszokottságát,
„familiaritását” kérdőjelezik meg, miközben érzékelhetővé, kézzel foghatóvá teszik
a vonatkozó lelkiállapotokat, illetve lelki folyamatokat.
Bár Dickinson sohasem használta a katakrézis szót, minden bizonnyal ismerte az
alakzatot, hiszen a Mount Holyoke női szemináriumban tanult retorikát (több alakzatra – így a metaforára és a prosopopeiára utal is leveleiben [34, 330]), mégpedig
olyan retorikai tankönyvekből, amelyek tárgyalják. Mindenesetre számos versében és
levelében találunk utalást arra az írásmódra, amelyet katakretikusnak tekinthetünk.
Mintha a katakrézis leírását adná, amikor a költő különleges képességéről szól, aki
„bámulatos / Jelentést szűröget le / Banális értelmekből” 253 (J448/Fr446.).
Ez itt Költő volt –
A Költő bámulatos
Jelentést szűröget le
Banális értelmekből –
Rózsaolajat roppant mennyiségben

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

„Heavenly Hurt”
„Dungeon’s luxury of Doubt”
„Bliss of Death”
„lonesome Glory”
„Conﬁdent Despair”
„Escape – it is the Basket / In which the Heart is caught”
„Faith is a ﬁne invention”
„Fame is a bee”
„Hope is a subtle glutton”
„Hope is the thing with feathers”
„Power is a familiar growth”
„Distills amazing sense / From ordinary Meanings”
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A megszokott fajtákból
Melyek az ajtónál haldokolnak –
Álmélkodunk, hogyhogy nem mi magunk
Vontuk ki a szirmokból – már azelőtt
A Képek – Feltárója –
A Költő – Ő az –
Arra ítél, hogy mi viszont –
Mint szegények kárhozzunk el –
Örökségét – melyről csak sejtelme van –
Fosztogathatják – Őt kár nem éri –
Ő Maga – Magának – a Vagyon –
Ő Időn kívüli – 254
(Szőcs Géza ford.)
Ez a Költő különleges jelentésalkotó képessége: csodálatos új fogalmakat, gondolatokat,
jelentéseket képes létrehozni a szavak banális, hétköznapi értelméből. De a Költő – aki
mindent megﬁgyel – arra is képes, hogy velünk, olvasóival is észrevetesse mindazt,
amit ő meglát. Ráadásul közömbösen tekint azokra, akik kifosztanák, akik eltulajdonítanák vagyonát: oly pazar vagyont örökölt ugyanis, hogy akármennyit rabolnának
is tőle, az nem változtatna gazdagságán. Egyébként is, a Költő az Időn kívül él.
Másutt (J675/Fr772.) a rózsaolaj-prés metaforáját alkalmazza a költészetre, amikor
is magát a katakrézist deﬁniálja, amennyiben az összepréselt szavak – akár az előbb
idézett J448/Fr446. számú versben – új jelentéseket fejtenek ki önmagukból.
Kifacsart lényeg-olajok –
Rózsanedv – Rózsa vallomása
Ajándék – Csavar préselte ki –
Nemcsak a Napok nagy nyomása –
Rózsa elsorvad általában –
Ő Nyárral tölti meg – a Hölgy ﬁókját
Aki Sírládájában fekszik
Véget nem érő Rozmaringban.255
(Szőcs Géza ford.)
Vagyis Dickinson a parfümkészítés női metaforáját alkalmazva ragadja meg a költői
tevékenységet, amely a csavarprés miatt akár fájdalmas is lehet, amikor a költő a szavak rejtett „belső” tartalmát igyekszik kifejteni vagy kifejezni (express). Az egymás
mellett álló (vagy rózsaszirmokként egymásra préselt) szavak pedig olyan szemantikai
mezőbe kerülnek, ahol új jelentéskombinációk jelenhetnek meg: ez a „Lehetséges”
254
255

Lásd Függelék 219. oldal.
Lásd Függelék 219. oldal.
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dickinsoni birodalma, ahol a költő feladata nem más, mint amiről a korábban tárgyalt
J657/Fr46. számú versében ír: kitárni mindkét karját, hogy ezzel befogja a nyelvben
burjánzó új jelentéseket.
Végül mintha a katakrézis leírását adná a „rézsút eső fény” metaforájával, amely
saját poétikájának egyik legszemléletesebb költői képe. Az igazság „szembefényben”
nem látható, állítja a korábban már tárgyalt versben (J1129/Fr1263.): az kizárólag „rézsút” ragadható meg Ez az a „ferde fény”, amely „égi sérülést ad” 256 (Károlyi Amy
ford.), s amely lehetővé teszi a jelentések „belső különbségként” 257 való meglátását.
Dickinson nyelvének korábban említett jellemzőjével van itt dolgunk: azzal, miszerint a szavak jelentése nem referenciális, vagyis nem mutat a nyelven kívülre,
azaz a szavak nem a nyelven kívüli valóságba ágyazottak. A jelentéstermelés itt
egyértelműen a katakrézis alakzati működését követi, hiszen a szavak jelentése nem
jelölt–jelölő viszonylatoktól függ, hanem attól, ahogyan a jelölők a többi jelölőhöz
képest új jelentéselemmel bírnak. A szószemantika tehát a jelölők közti különbség
függvénye – a katakrézissel korábban összekapcsolt derridai műszóval úgy is mondhatnánk, hogy a jelentés maga a jelentéselemek el-különböződése.
Dickinson talán Keatstől merítette a gondolatot, hogy újító katakrézisekkel olyan
fogalmakat teremtsen, amelyek önmaguk ellentétét is hordozzák. A katakrézisben
találta meg azt az alakzatot, amelynek révén megmaradhatott bizonytalanságai és
kétségei között. Azt mondhatnánk, hogy a katakrézis alakzatával töltötte be a jelölt és
a jelölő közti űrt – vagy posztstrukturalista megfogalmazásban: a nyelv „tropologikus
tereit” –, elfogadva, hogy a szavak nemcsak a jelöltekkel nem mutatnak megfelelést,
de egyéb jelölőkhöz képest is, mint Foucault írja, rendre „elmozdulnak a helyükről
[…] a spontán retorika erejével” (A szavak és a dolgok,141). A katakrézis Dickinsonnál
mintha teret adna a szavaknak helyváltoztatási képességük gyakorlására, lehetővé
téve a nyelvi jelölők elcsúszásából adódó szakadékok áthidalását.
Különösen olyan élmények megragadására tűnik alkalmasnak a katakrézis, amelyek sohasem válnak egyértelműen és teljesen megismerhetővé számunkra. Ilyenek
Dickinsonnál a Derrida-féle heliotrópok, amelyek – mint Derrida írja –, bár létezésük
nyilvánvaló, „túlságosan kevés ismerettel szolgálnak” (A fehér mitológia, 78). Ebbe
a kategóriába tartoznak a különös, nevenincs pszichológiai állapotok, amelyeket
Dickinson éppen katakréziseivel igyekezett megnevezni és leírni. Ilyen különleges
pillanatot ragad meg a korábban tárgyalt, „Nagy kín után csak üres héj marad” kezdetű vers (J341/Fr372.), amelynek témája a nagy fájdalmat követő merev, „formális”
érzés (formal feeling), valamint a „Szünet éjjel” kezdetű (J714/Fr490.), amelyben az
emberi jelenléttől független természeti mozzanatokra kérdez rá.

256
257

„slant of light”; „Heavenly Hurt”
„internal difference, / Where the Meanings, are –”
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Szünet éjjel,
Napsütésben,
Természetben – Emberlétben –
Szünet délben – Emberlétben –
Míg a Természet
És a Nap – halad – 258
(G. István László ford.)
Úgy fogalmazhatnánk, hogy katakréziseivel Dickinson helyet csinál a nyelvben az
ilyen ismeretlen érzéseknek és lelkiállapotoknak – „a lélek legfőbb perceinek”,259
ahogyan a J306/Fr630. számú versben írja –, azokat ismert érzések létező nevéhez
társítva. Saját lelki folyamatainak legaprólékosabb megﬁgyelője lesz, a „belső tájak”
nagy utazója, ahogyan a J1695/Fr1696. számú versben erről beszámol:
Magánya van a térnek és
Magány van tengeren,
Halál magánya, ám ezek
Társaság, úgy hiszem,
A belső tájhoz mérve, amely
Jégsarki rejtelem,
Lélek magába elvonult,
Bevégzett végtelen.260
(Károlyi Amy ford.)
A „magába elvonuló lélek” számára pedig éppen a magányosság teremti meg a tudatosságot; J777/Fr877. számú versében ezért nevezi „lélekcsinálónak” 261 a magányt.
Elmondható, hogy Dickinson fogalmi univerzumának mesterfogalmai – így például
a perem-, az Isten-, a halál- vagy a lelkiállapot-fogalmak – mind a katakrézis efféle
mechanizmusai által jönnek létre, amennyiben a költő „szeretett ﬁlológiájának” 262
(J1651/Fr1715.) jelentésbővítései révén hozza létre a vágyott nyelvi tágasságot.
Mesterfogalmai közül a perem, azaz a circumference egyéni jelentésekkel felruházott toposza emelkedik ki egyértelmű katakrézisként. Ez a fogalom, mint korábban
említettem, a tér sajátos konceptualizálásából jön létre, amely összekapcsolja a periféria
és a középpont fogalmát, s ezzel megjeleníti az önmagát tartalmazó univerzum képét –
és egyúttal a mise en abyme alakzatát. A circumference, amely magyarra kerületként,
peremként és gömbfelszínként fordítható, a versekben kibővül, és azt a lelki-szellemi
állapotot jelenti, amely valamiképp a tér és idő végső határáig való eljutással, illetve a
térből és időből való kilépéssel azonosítható. Ez az új jelentés valójában „képzavar”,
258
259
260
261
262

Lásd Függelék 220. oldal.
„the Soul’s Superior instants”
Lásd Függelék 220. oldal.
„The Maker of the soul”
„loved Philology”
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és megfelel Puttenham korábban idézett deﬁníciójának is, miszerint a katakrézis lényege a hagyománytól való eltérés: „egyetlen szóba olyan jelentéstartalmakat sűrít,
amelyek »hagyományosan« nem kapcsolhatók össze” (id. Szabó, 77).
A circumference megfelelni látszik a Lacan-féle „valós” fogalmának, amely a „valóság” [la réalité] / „valós” [le réel] megkülönböztetés egyik eleme. A „valós” azért
különleges, mert a kultúrán kívülire, a fogalmiság vakfoltjaira, a lehetséges világára
vonatkozik és – mint erre Catherine Belsey rámutat – az ismeretlen és a kimondhatatlan felé forduló ﬁgyelemként deﬁniálható (Culture and the Real, xii). Vagyis arra
a régióra, amely az ismerten túl van, és ekképp nem redukálható a mondhatóra, a
nyelvvel megragadhatóra –, s ahol Belsey szerint az episztemológia bekebelezi az
ontológiát (4). A „valós” – akár Dickinson circumference-fogalma – végtelen; mint
lehetséges létezik ugyan, de a tudás adott episztemikus lehetőségei között nem ismerhető meg. Az ismert pereméről a költő a végtelen elképzelhetősége felé tekint:
oda, ami túl van a megismerhetőn.
Dickinson több versében is kibontja a circumference katakrézisét, így például
uralkodó toposszá válik a J378/Fr633., a J448/Fr446., a J478/Fr763., a J633/Fr601. és
a J1620/Fr1636. számúakban. Ezekben a költő saját küldetését nevezi meg: a „peremre
jutás” foglalkoztatja, annak a szellemi állapotnak az elérése, ahol a társadalom sajátos
gravitációs erői már nem működnek. Ezt a különös állapotot nem valamiféle ismert
ﬁzikai élményre (mint jelöltre) való utalással, hanem a jelölők mentén kiépített retorikai alakzattal fejezi ki; azaz a nyelven belül maradva, és nem kilépve a nyelvből.
A perem katakrézisében tehát egy ismert jelentéssel bíró kifejezést egy ismeretlen
jelentés felé tágít, olyan szemantikai elemet kapcsolva a fogalomhoz, amilyennel az
korábban nem rendelkezett.
Minthogy Dickinson egymást kizáró ellentétek együttes jelenléteként látta a világot, katakréziseiben a jelentésbővítéssel előállított új fogalom egymással ellentétes
jelentéselemeket tartalmazhat. Szívesen tölti meg ellentétes jelentésekkel Isten fogalmát, hogy így új Istent teremtsen magának. Ezt teszi például a J1270/Fr1260. számú
versben, amelyben az elvont fogalmat két, a megszokottnak ellentmondó jelentéssel
bővíti: az „Isten mint orvos” és az „Isten mint kincstárnok” jelentésekkel.
Kórház volna a Menny?
Mondják, hogy gyógyulást hoz –
Ugyan mi haszna, ha
Utólag kezel orvos –
Pénztár volna a Menny?
Mondják, kölcsönt adott –
Efféle ügyletekbe
Én nem társulhatok.263
(Ferencz Győző ford.)
263

Lásd Függelék 220. oldal.
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Isten fogalmának hasonló kiterjesztésével találkozunk a J49/Fr39. számú versben,
ahol a költő – mintegy blaszfémikus fordulattal – Istent tolvajnak és bankárnak nevezi.
Csak két ízben veszett belé
A sírba mindenem.
Atyám, két ízben álltam
Kapudban nincstelen:
Károm kétszer adták
Meg az angyalok.
Tolvaj! Bankár! Isten!
Megint koldus vagyok.264
(Ferencz Győző ford.)
Egy másik versében (J376/Fr581.) Isten nem törődik híveivel, akik közül egy hangot
is ad a maga kiábrándultságának.
Mondtam – Imát –
Istenhez ért?
Úgy érdekelte, mint az Ég
Madarát – topogott –
És sírtam „Adjál”
Mert – Életem –
Nem volt – csak Érted éltem én –
Jobb volna ott Nekem –
Bezárva az Atom legalján –
Vígan, Semmiben, Örömben, némán –
Mint ilyen Gyötrelem.265
(G. István László ford.)
Másutt Isten kicsinyes és irigy: nem tudja elviselni, hogy az emberek egymással
vannak elfoglalva, s nem ővele (J1719/Fr1752.).
Féltékeny isten Istenünk,
Nem bírja látni sem,
Hogy mi egymással játszanánk
Inkább, mint ővele.266
(Pór Judit ford.)

264
265
266

Lásd Függelék 220. oldal.
Lásd Függelék 221. oldal.
Lásd Függelék 221. oldal.
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Ekképp Isten fogalmában – mint a 17. századi retorikus, Lamy megﬁgyelése szerint a katakrézisben általában – „a beszélő a befogadó szempontjából akár teljesen
önkényesen sűríthet egy szóba vagy szófűzésbe akár egymással merőben ellentétes
jelentéstartalmakat” (id. Szabó, 77).
Dickinson halálfogalma is a hagyományossal ellentétes jelentésekkel bővített
katakrézis. A leghíresebb halálversekben az életfunkciók csökkentett fokú továbbéléséről olvashatunk, így a korábban elemzett J280/Fr340. számúban, amelyben a
halott saját temetését észleli, érzékeli – mindaddig, amíg végül a tudat „eszmélete”
is meg nem hal. A szintén tárgyalt J465/Fr591. számú vers is a meghalás folyamatát
követi nyomon: itt a légyzümmögés az utolsó hang, amit a haldokló (halott?) észlel,
míg hallása és látása egyaránt be nem zárul a külvilág előtt. De több más versben is
elképzeli önmaga halálát, így a J182/Fr210., a J286/Fr243. és a J712/Fr479. számúakban.
Ha Freudnak igaza van abban, hogy saját halálunk elképzelésére képtelenek vagyunk, akkor Dickinson a lehetetlent megkísérelve teszi meg a haldoklót önnön haláltörténetének narrátorává, és ezzel a halálfogalmat az élet fogalmából vett jellemzőkkel
bővíti. Más verseiben is megtalálható ez az ellentéteket egyesítő halálkatakrézis, így
a J627/Fr696. számúban, amelyben a „dacosnak” mondott halálban a nemlátás helyett
„más látást” kap a haldokló:
Hol dacosan lehúnyt szemünk
Más látás nyitja fel.267
(Károlyi Amy ford.)
A halál a J1100/Fr1100. számú versben is olyan állapotként jelenik meg, amelyben
„minden megváltozik” – de a változás nem megszűnést, hanem, éppen ellenkezőleg,
a lényegi dolgok meglátását hozza magával:
Mit elébb elkerült,
Most szemünk rátalált,
Nagy fénytől, mi agyunkra hullt,
Minden kurzívra vált.268
(Károlyi Amy ford.)
Dickinson a katakrézissé bővített kifejezésekben ismeretlen fogalmaknak vagy jelentéseknek talál helyet a nyelvben – méghozzá oly módon, hogy már a prehenzió
pre-kognitív fázisában összekapcsolja az új fogalmat egy létező kifejezéssel, új jelentéselemmel gazdagítva a kifejezést. Ezek a sajátos fogalomalkotó mechanizmusok
legnyilvánvalóbban a költő mesterfogalmaiban érhetők tetten – azokban, amelyekben
egy létező kifejezést új jelentéselemmel told meg. Ilyenek a részletesen tárgyalt perem-,
Isten-, halál- és lelkiállapot-fogalom dickinsoni jelentésbővítései. Felfogásomban ezek

267
268

Lásd Függelék 221. oldal.
Lásd Függelék 221. oldal.

164

Bollobás.indd 164

2015.05.13. 15:14:38

a derridai heliotrópoknak felelnek meg. E szemantikai újításokról elmondható, hogy a
katakrézisben Dickinson rendre egymással ellentétes szemantikai elemeknek ad teret.
*
Úgy tűnik tehát, hogy Dickinson versművészetének témakezelési sajátosságai sorra
megtalálják a maguk alakzatait. Így például a metafora, a jelentésátvitel klasszikus
trópusa a transitus-szemlélet és a belső/külső megfeleltetés természetes alakzatának
tekinthető. Metaforái mindig merészek, mindig váratlanok és meghökkentők, mert
mindig új kapcsolatokat és új megfeleltetéseket hozhatnak létre. Az alakzatait szervező episztemológiai és kognitív bizonytalanság tükröződik paradoxon-, metafora-,
katakrézis- és mise en abyme-használatában, amiként a belső élmények térbeli konceptualizációját találja meg a szinekdochéban és a metonímiában. Vagyis kedveli a
paradoxont és az oximoront, hiszen a világot a maga ellentmondásaiban, ellentéteiben
látja. De kedveli a metonímiát is, az érintkezés, az esetlegesség, a kihagyás és az
közvetett kimondás eszközét, amely jól szolgálja folyamatköltészetének sűrítő-elliptikus megfogalmazásait, elkerülő írásmódját, valamint parataktikus szerkezeteit.
Gyakori alakzata a szinekdoché (és fonákja, a mise en abyme) is, hiszen a világ részegész viszonylatain gondolkodik, illetve a belső élményeket a térbeliség képzetével
társítja. Végül gyakran alkalmazza a katakrézis alakzatát, hiszen a kogníció előtti
prehenzió fázisában kívánja megragadni a világot, hogy föl tudja tárni ezt a meglévő
fogalmakkal és gondolati sémákkal megragadhatatlan realitást.
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DICKINSON GENDERFELFOGÁSA

Ma a dickinsoni költészet egyik legizgalmasabb aspektusának azt tekintjük, ahogyan
a biológiai, illetve társadalmi nem bonyolult kérdésköre megfogalmazódik benne.
A 19. századi felfogás szerint a férﬁak másként gondolkodnak, mint a nők. Eszerint a férﬁak inkább lineáris pályákat bejárva, a logika törvényeit tiszteletben tartva,
analitikus módszereket használva, a megismerés tárgyát kiemelve-elszigetelve, a
módszerek között hierarchikus kapcsolatokat létesítve, nagyobb elvontságot alkalmazva gondolkodnak, míg a nők gondolkodását inkább a körkörösség, az intuíció,
a kapcsolatiságra való törekvés, a szimultaneitás tételezése és a konkrét érzékelés
megtartásának igénye jellemzi (Martin, An American Triptich, 123). Egyes pszichológiai iskolák szerint a női megismerés másként működik, mint a férﬁ. Mary Field
Belenky és kutatótársai úgy látják, hogy bizonyos képességek erőteljesebben vannak
meg nőkben: ők a megismerés folyamatszerűségét és kapcsolatiságát, a belső és
külső hangokra való ﬁgyelés, valamint e hangok integrálásának képességét emelik
ki nagyhatású munkájukban (Women’s Ways of Knowing).
Dickinson is mintha e sajátosan női episztemológia keretében gondolkodna: a
ciklikus időben hisz a lineárissal szemben (J906/Fr830., J1003/Fr1003.), s az érzelmi
események − és nem az óra mutatója − jelölik számára az idő múlását (J906/Fr830.,
J1684/Fr1690.). Mintha a dolgok elengedésében hinne a megragadásukkal szemben
(J745/Fr782.); a jelek szerint erősebben vonzzák a pogány mágiák, mint az intézményes
vallások (J1068/Fr895., J1583/Fr1612.); a dionüszoszi művészetet választja az apollóni
racionalitással (J1054/Fr1017.), az igazságra rézsút hulló fényt (J1129/Fr1263.) a direkt
analízissel szemben. Ugyanakkor bizonyos eljövendő hírnevében (J431/Fr389.), tisztában van saját alkotóerejével (J454/Fr455.), mely boldogsággal tölti el (J791/Fr748.).
Érzi egyre növekvő erejét (J843/947.); ez az erő feszíti a részletesen elemzett J754/
Fr764. számú versből ismert, nevezetes „Töltött Puskacsövét”, amelyet már egyértelműen a férﬁassággal azonosít. Mint Gelpi rámutat, a kreatív és a destruktív erők
harcában Érosz elválaszthatatlan Thanatosztól, a szenvedély a szenvedéstől (Emily
Dickinson and the Deerslayer, 129).

Női szerepek és prosopopeia
Életrajzírói szerint a költő szívesen játszott szerepeket. Nem sokkal halála után testvérbátyja, Austin arról ír, hogy húga „bizonyosan pózolt” leveleiben (id. Lindberg166
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Seyersted, 27). Az irodalomkritikusok a művekben is kimutatják ezeket a pózokat,
így Rich „női szerepeket” említ (Vesuvius at Home, 58), Juhasz a hagyományos női
funkciókat elutasító szerepekről beszél (Naked and Fiery, 21), Gilbert és Gubar pedig
az amerikai költészet egyik legnagyobb „pozőrjének” nevezi Dickinsont (583). Maga
a költő írta egyik levelében: „Amikor költeményeimben magamat ábrázolom, akkor
az nem engem jelent, hanem egy feltételezett személyt” 269 (268. levél). Valóban, a
Dickinson-vers sorra felpróbálja az „arcokat”, végigalakítja az általa elképzelt karaktereket, a „feltételezett személyeket” a gyermektől a gazdáját őrző puskán vagy
a saját vulkánja mellett ülő lányon át a férj nélkül koronás asszonnyá lett uralkodóig
és a saját halálát megtapasztaló haldoklóig.
A női tevékenységek – varrás, főzés, zongorázás vagy kertészkedés (üvegházát
sokan dicsérték) – Dickinson hétköznapjai természetes részét alkották. Egyik levelében (907) a háztartás kényes művészetéről ír, amely csak annyiban különbözik a
költészettől, hogy kevésbé veszélyes annál. Verseiben a házimunka hol a hétköznapok természetes örömeinek forrásaként, hol saját kreativitása metaforájaként jelenik
meg. Életében magától értetődő természetességgel kapcsolódott össze a versírás és
a különböző női foglalatosságok (lásd erről R. P. Blackmur). Ír virágokról (J903/
Fr80.), kötésről (J748/Fr786.), madarakról (J1586/Fr1597.), hímzésről és varrásról
(J617/Fr681.). Dickinson mindegyikben úgy tudja ábrázolni a női lét hétköznapjait,
hogy azok egyetemes emberi jelentőséget kapnak. Legkedvesebb barátnőivel kialakított intimitása − mint ez akkoriban más nők esetében is természetes volt (lásd
Caroll Smith-Rosenberg, The Female World of Love and Ritual) − a házastársakéval
vetekedett; ezek a barátnők például nem férjükkel, hanem Emilyvel aludtak, amikor
a Dickinson-családnál vendégeskedtek. A Higginsonhoz irányításért forduló költő
számos versében vállalja a hagyományos női szerepeket, így a befogadóét, a Múzsáét
vagy a művészet tárgyáét (J505/Fr348.). Ebben a szellemben ölti magára a kislány
szerepét, amikor a magát alárendelő gyermek, illetve nő hangján írja meg a Mester
után vágyódó verseket (J106/Fr161., J124/Fr108., J339/Fr367., J481/Fr460.) és leveleket
(187., 233., 248.). Szinte azt mondhatjuk, saját maga is megfesti a nőkkel kapcsolatban
elterjedt összes sztereotip képet: az elhagyott asszonyét (J47/Fr64.), a szerető feleségét
(J246/Fr264.), az erotikus éjszakáról álmodó nőét (J249/Fr269.), a férﬁakat elutasító
asszonyét (J640/706.), a részeges férjtől szenvedő feleségét (J230/Fr244.), illetve az
esküvő előtt álló menyasszonyét (J461/Fr185.).
Feleség – az leszek Virradatra –
Amikor kél a Nap – van-e számomra Lobogód?
Éjfél van – most még Lány vagyok én –
Mily kevés hiányzik, hogy Menyasszony legyek én –
Majd aztán – Éjfél jő – elválok tőled én –
Kelet, s a Győzelem integet felém.
269

„When I state myself as the Representative of Verse – it does not mean – me – but a supposed person.”
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Éjfél – Jó éjt – Szólongatnak, hallom jól –
A csarnokban – tolongó Angyalok –
Lábujjhegyen – a Jövőm lépdel fölfelé a lépcsőn –
Én most már úgy vagyok –
Kislánykoromból egy imádkozásért – az után tapogatok –
Olyan közeli az, hogy Gyermek – már nem leszek –
A látomás szárnya az ajtót repdesi –
Előttem az Örökkévaló – Uram – Érkezem –
Mester – az Arcod ismerős – 270
(Szőcs Géza ford.)
Nyilvánvaló azonban ezen írások játékos, ironikus, ellentmondásos hangja, amennyiben
a legvégletesebb és leghagyományosabb női maszkot − az akarat nélküli, irányításra
szoruló kislányét − éppen önkinyilvánító hangvételű, magabiztos hangon megszólaló
remekműveiben ölti magára. Mint ahogyan öniróniája briliáns megnyilvánulásaként
kell olvasnunk a több mint ötszáz vers után megfogalmazott híres sort: „Én Költő
sem volnék” 271 (J505/Fr348.).
Nem véletlen tehát, hogy a Dickinson-kritika egyik visszatérő kérdése a versek
önéletrajzi indíttatására vonatkozik. Ki beszél a versekben? Mennyire „szól” mindez
magáról a költőről és mennyire „képzeletbeli [a] referenciájuk”, mint Tzvetan Todorov szerint az irodalmi nyelvnek általában (40)? Mennyire ír saját magáról, saját
lelki élményeiről, saját női szerepeiről? Mennyire kívánta saját életét megörökíteni
az alakzatok konstruálta szubjektumokkal? Más szóval: mutatnak-e a szövegen, a
költészeten túlra, az „életbe” az alakzatok? – E kérdés megválaszolásához fel kell
idéznünk De Man klasszikus prosopopeia-értelmezését, vagyis a ﬁgura arcadásként
és arcvesztésként való felfogását („Az önéletrajz mint arcrongálás”).
Bizonyos, hogy Dickinsonnál sohasem választható szét a személyes érzés és a
költészetében lecsapódó – vagy „lepárolt” (ahogyan a korábban tárgyalt J448/Fr446.
számú versben írja) – érzés; a kettő inkább összeolvad az aporia bizonytalanságában.
Dickinson líráját első olvasatban alapvetően önéletrajzként kezelték, és lényegében
mind a mai napig megﬁgyelhető az a kritikai kíváncsiság – szinte kritikai voyeurizmusnak is nevezhetnénk –, amely nem tud napirendre térni a költő magánéleti
választásai fölött, ezek nyomait keresve a versekben (ezt nevezi Juhasz „frusztrált
vénkisasszony-témának” 272 [Naked and Fiery Forms, 10]). Az ilyen olvasó a művek
megértéséhez az önéletrajziság feltételét szabja – vagyis azt az utat járja be, amely
De Man első prosopopeia-értelmezéséből következik: hogy a prosopopeia „a sírontúlról-jövő-hang ﬁkciója” (102), az önéletrajz pedig a „megértés ﬁgurája” (95), amikor
is „a szerző önmagát avatja megértése tárgyává” (96).
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Ugyanakkor De Man arra is rámutat, hogy minden szöveg önéletrajzként való
olvasása azt is jelenti, hogy egyik sem az, és az önéletrajzok „legalább annyira igyekeznek kibújni e rendszer kényszere alól” – mármint „a szubjektum, a tulajdonnév,
az emlékezet, a születés, szerelem, halál” stb. rendszerének kényszere alól –, mint
amennyire ragaszkodnak hozzá (96). Minthogy pedig a prosopopeia e második értelmezésében a nyelvi aktus pusztán alakzatként teremti meg az „arcot”, nem „arcok
adása” áll előttünk, hanem azok „megvonása” : „arcrongálás” és „alakvesztés” (101).
Itt újra fel kell idéznünk Keats negatív képességének fogalmát, amelynek egy
fontos elemét, a költői Én tágasságának a gondolatát Dickinson is magáévá tette.
Ami a költő természetét illeti […] a költőnek nincs sajátos lényege – a költő minden és semmi. – Nincs saját természete – éppúgy élvezi a fényt, mint az árnyékot
– lényege az intenzitás, bármit szemléljen is, rútat vagy gyönyörűt, magasröptűt
vagy alantast, gazdagot vagy szegényt, közönségest vagy emelkedettet. – Egyforma
gyönyörűség neki, hogy egy Jágót teremt-e, vagy egy Imogént. […] A Költő minden
dolgok között a legkevésbé költői teremtmény. […] a költőnek nincs identitása273
[…]. (Levél Richard Woodhouse-nak, 1818. október 27. Ford. Péter Ágnes; Keats
levelei, 101)
Dickinson oly módon fejleszti tovább ezt az elgondolást, hogy nem létező „saját
természete” helyett költészetében a prosopopeia alakzata mentén újabb és újabb
„arcvesztett” alak(zat)okat teremt, mégpedig performatív módon. Performatív arcképzését a prosopopeia, vagyis a „hang-kölcsönzés alakzata” szervezi, amely Bettine
Menke frappáns megfogalmazásában „szájat és arcot ad a beszédnek, amelyet ő
talál ki” (87). Olyan alanyképzésekről van itt szó, amelyek esetében, mint De Man
rámutat, az olvasó előbb a kölcsönzött hangra következtet az állítás –„az állítmány
struktúrája” – alapján, majd a hang metaforájaként vagy katakréziseként olvasva
ezeket a szövegeket „beszélő arcot” kölcsönöz a hangnak és közvetve a szövegnek is
(Az olvasás allegóriái, 30). Vagyis a prosopopeia retorikai funkció, nyelvi gesztus,
az állítás („állítmány”) vagy megnyilatkozás performativitásának eredménye.
Ennek alapján elmondhatjuk, hogy többnyire kreált alakok beszélnek vagy jelennek
meg a Dickinson-versekben. Mint később részletesen tárgyalni fogom, a kreált alakok
hol metaforikusak, hol katakretikusak. Előbbi esetben létező alakok „beszédinstanciáinak” (Menke, 93) beírottsága érhető tetten, utóbbi esetben a prosopopeia valódi
„személyköltés” (Quintilianus; id. Menke, 99), vagyis a megképzett „arc” egy fogalmi
és nyelvi hiányt pótol. Mint De Man egy másik tanulmányában írja, itt a prosopopeia
azon esetéről van szó, amikor hiányzik vagy nem is létezik az eredeti „arc”, vagyis a
trópus katakrézis, amennyiben „egy megnevezhetetlen entitásnak nevet ad [és] arcot
ad az arctalannak” (Hypogramma és inskripció, 421).
A versekben sorakozó megannyi előadás egyértelműen performatív – és nem konstatív – beszédaktus. Azaz performanszaiban nem úgy írja le önmaga különböző arcait,
273
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„ahogyan vannak”, hanem a katakrézis trópusát alkalmazva a nyelven, a diszkurzuson
keresztül képzi meg őket. A magát kaméleonnak tekintő költő önkonstrukciói a költői
„lényeg” hiányát feltételezik, és egyúttal maguk után vonják a konstatív-performatív
aporia bizonytalanságát is.
A T. W. Higginsonnak írt, korábban már idézett 1862. júliusi levélben (268. számú)
például éppen ezzel a konstatív-performatív aporiával játszik el a költő, nem könnyítve
meg választott Preceptora dolgát:
Portrém nincs, de kicsiny vagyok, akár az Ökörszem, hajam merész, akár a Gesztenye Bogáncsa − és szemem, akár a Sherry a pohárban, mit a Vendég meghagy
− Ez is megtenné?274
Dickinson katakretikus leírást küld Higginsonnak a kért portré helyett, elmozdítva
az állítása szerint nem létező képmást (amelyből egyébként a valóságban három is
létezett) az itt kitalált, megkonstruált jelölő felé. Akár a korábban tárgyalt perem-,
Isten-, halál- vagy lelkiállapot-fogalmak esetében, itt is egy létező jelentést (a portré
„valósághű képmás” jelentéselemét) bővíti az „önmaga által kreált” elemmel, amelynek
része az ökörszem-kicsiny, gesztenyebogáncs-hajú nő, akinek szeme akár a sherry a távozó vendég poharában. Önkonstrukciója éppen annyira referenciális, mint
diszkurzív, hiszen míg a hús-vér asszony egyfajta képmását adja, addig diszkurzív
(katakretikus) portréja egy végletesen eredeti intellektusról árulkodik, valóságosabbá
téve az itt performált szubjektumot, mint amennyire valóságos számunkra az a nő,
akiről a portrét kérték. Az aporia teljes: nem tudható, hogy a leírást önéletrajzinak
szánta-e vagy performatívnak, azaz magyar terminológiában „végrehajtónak”.
Bizonyos esetekben persze nemcsak csábító, de jogos is az önéletrajzi olvasás.
Kétségtelen, hogy Dickinson gyakran saját életéről írt, saját élete eseményeit és saját
érzéseit használva a versek anyagául. Költészetét és leveleit gyakran tette meg a saját
életére irányuló intellektuális reﬂexió terepének, ahol feldolgozta a napok történéseit.
Ekképp az ezekben a gyakran nyíltan vallomásos szövegekben megszólaló hang is
a költő személyes hangja. Ugyanakkor bár mind a lírai, mind az episztoláris műfaj
igen személyes, Dickinsonnál egyik sem tekinthető az életre való reﬂexió közvetlen
és áttetsző megnyilvánulásának.
Az amhersti költő mindig is rejtélyes, tartózkodó, szemérmes, magának való volt:
nem naplót vezetett (amely szintén egyaránt a reﬂexió és az önkonstrukció műfaja),
hanem verset írt, ahová el is bújhatott, ahol személytelen is lehetett, és ahol a már
említett pózokat is fölvehette. Ezért is érthető, hogy miért is határolódott el az önéletrajzi értelmezéstől az imént idézett mondattal: „Amikor költeményeimben magamat
ábrázolom, akkor az nem engem jelent, hanem egy feltételezett személyt” 275 (268. levél).
Lásd Függelék 222. oldal.
„When I state myself, as the Representative of the Verse – it does not mean – me – but a supposed
person.”
274
275
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Arra az olvasói kérdésre pedig, hogy „jó, de akkor mikor melyik?”, egyszerű a
válasz: azt soha nem tudhatjuk. A katakrézis valóban az eldönthetetlenség írásmódja.
Az érzelem „lepárolt” és szublimált, s a költő sem akarja, hogy olvasói tudják, mikor
van szó önéletrajzi reﬂexióról és mikor ﬁguratív önmegalkotásról. Ráadásul nem is
csak két személyről vagy két hangról beszélhetünk, hanem legalább háromról: a költő
személyes („igazi”) hangjáról, a versek beszélői hangjáról és a versekben megalkotott
szubjektumok hangjáról. Ahogyan Juhasz és Miller rámutat, a versekben megalkotott
szubjektumok nem azonosak sem a hétköznapi megnyilatkozások énjével, sem a versek beszélőjével; Dickinson nem azonosul a versek beszélőivel, de nem is választja le
őket önmagáról (109). Azaz nem kívánja feloldani a konstatív–performatív aporiát,
ezért két olyan alakzatot alkalmaz visszatérően (és gyakran alig megkülönböztethető
módon) – a metaforát és a katakrézist –, amellyel éppen ezt a bizonytalanságot rögzíti,
megtéve azt, mármint a bizonytalanságot, költői normának.

A gendermegképzés metaforikus és katakretikus formái
Dickinson különböző alakzati szerkezetekben ragadja meg női alakjait verseiben.
Az önéletrajz és a performativitás határát át- meg átlépve – azaz mindvégig megtartva
a konstatív-performatív aporiát – ölti magára a hagyományos szerepeket éppúgy, mint
a még el sem képzelteket. Alanyképzéseiről több tétel fogalmazható meg. Az alanyképzést előadásként fogja fel, amelynek során a nőiség különböző szerepeit játssza
el: a normakövető hagyományos szerepeket és a normákat felforgató módon elutasító,
egyúttal új normákat előíró szerepeket. Genderkonstrukciói során főleg két alakzatot
alkalmaz, a metaforát és a katakrézist, attól függően, hogy társadalmi normákhoz
igazodó performanszokról van-e szó, vagy azokat elutasító végrehajtó beszédcselekvésekről. Az eredetileg nyelvi alakzatként működtetett katakrézis fogalmát kibővítve
katakrézisként kezeli azokat a női alanyképzéseket, amelyek során – újrajátszható
társadalmi szövegkönyvek hiányában – újfajta női alanyiság konstituálódik.
A genderkonstrukciók e tropologikus kétosztatúsága nem váratlan, hiszen a metafora és a katakrézis éppen a „valósághoz” való viszonyában különbözik. A metafora
az emberi tapasztalásba, vagyis a nyelven kívüli világba ágyazott alakzat, s célja a
megﬁgyelt hasonlóságok, analógiák és egyéb megfelelések láthatóvá tétele. A mimézis, a mimetikus írás eszköze, hiszen „ideálja” az, hogy „magát a dolgot ismertesse
meg” (Derrida, A retorika virága, 29; A fehér mitológia, 64). Más szóval, egy névvel
ellátott, létező jelenséget új névvel illet, s ezzel a kurrens, mindenki számára ismert,
köznyelvi nevet – bizonyos, hasonlóságon alapuló kapcsolat alapján – egy másikra
cseréli. A katakrézis ezzel szemben olyan jelenségre alkot nevet, amelynek mindaddig
nem volt neve; valójában maga a jelenség is újnak mondható, amennyiben azelőtt
nem létezett rá fogalom, nem volt konceptualizálva – úgy is mondhatnánk, hogy nem
volt ki-, illetve elgondolva az a „dolog”, aminek most a katakrézissel nevet adunk.
A katakrézisalkotás egy nyelvi hiány, hiányosság felismerésével kezdődik, amely
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hiányosság egyben fogalmi is. A beszélő ezt a hiányosságot próbálja pótolni a jelölők
elcsúsztatásával: vagyis egy másik, már érvényes jelentéssel bíró szónak e hiányzó
fogalomra való jelentésátvitelével.
Dickinson metaforákban ír tehát a társadalom normatív szövegkönyvei által létrehozott és hagyományos genderjegyekkel ellátott nőalakokról, az „igazi nőkről”, a
gender normatív szövegkönyvét véve a megképzés utalási pontjaként. Ezek a „megszólító ideológiának” (Althusser) engedelmeskedő előadások híven követik a társadalmi
normák szabta diszkurzust. Jól ismert szövegkönyveket játszik újra, rendre kihasználva a jelölt–jelölő megfeleltetés kettősségeit, mégpedig oly módon, hogy a „jelölt”
a genderdiszkurzus világán belüli jelölt, vagyis maga is jelölő. Dickinson utalásai
mind diszkurzívak, amennyiben a metafora mimetikussága egy jelölőrendszerre
hangolva idézi a jól ismert toposzokat, ikonokat. Ekképp szívesen ölti magára a hozomány nélküli szégyenlős lány személyiségét (J472/Fr702.), aki magát sosem felfedve
fátyolba (J1353/Fr1380.) vagy páncélba (J165/Fr181.) burkolózik (lásd Diggory, 136),
vagy a nagy átváltozás előtt álló menyasszony (J461/Fr185.) és az önmagát alázattal
tárgyiasító nő (J505/Fr348.) arcát. Ő a „ház kicsinyje”, a legkisebb szoba halk szavú,
szinte észrevétlen lakója, akinek halála is észrevétlen marad majd (J486/Fr473.).
A ház kicsinyje – én kaptam
A legkisebb szobát –
Éjszaka lámpám és a könyv –
És egy cserép virág –
A leleményre leltem ott,
Nem szűnt az áradás –
Az adományom –
Gondolom – ez volt csak,
Semmi más.
Nem szóltam kérdezetlenül,
Akkor is keveset –
Nem állhattam a zajosat,
Úgy megszégyenített.
S ha nem lett volna messzi még,
Hogy elhagy, ki enyém –
Gondoltam észrevétlenül –
Tudnék meghalni én.276
(Károlyi Amy ford.)

276
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A J199/Fr225. számú vers is biztosan áll a hitves/cárnő/asszony metaforasor szilárd talapzatán.
„Hitves” lettem. Véget ért
A régi lét –
Cárnő – „asszony” vagyok –
És így a jobb.
Lányság – de furcsa már,
Takarja lágy homály.
Földünk láthatja így,
Ki már mennyben lakik.
Ha ez most enyhülés,
Az kín volt, szenvedés.
Párhuzam kell-e még?
Asszony vagyok. Elég.277
(Tábor Eszter ford.)
Hagyományos női szerepek alakításáról, eljátszásáról van itt szó, amelyek hozadéka
a biztonság és a kényelem. Hozzá kell azonban tennünk, hogy Dickinson gendersémái sem sematikusak, hiszen az asszonysors nem ad tökéletes boldogságot. De a
szubverzív gondolatot – azt, hogy miként a halott visszavágyik a Földre, úgy vágyik
vissza az „asszony” is a leányságába – gyorsan elhessenti, meg akarván nyugodni
az asszonyi létben.
Hasonló folyamatoknak lehetünk tanúi a „fehér választás jogát” ünneplő J528/
Fr411. számú versben is, amelyben a jól ismert „házasságszkript” szinte parodisztikus
újrajátszásával találkozunk:
Enyém a fehér választás jogán,
Bizonyság a pecsét, a királyi jel.
Enyém a skarlát-börtön jogán,
Rács nem rejtheti el.
Enyém itt látomásban,
Enyém, mert tiltást eltöröl a rög.
Jogos, igazolt,
Mámoros charta!
Enyém, ameddig korra-kor pörög.278
(Károlyi Amy ford.)
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A metafora stabil világot feltételez, ahol a nő helyét a társadalom jelöli ki, és a
nő engedelmesen elfogadja ezt a kijelölést. Nemcsak a versekben, de a levelekben is
metaforában ír, amikor a nőket a hagyományos világszemlélettel összhangban helyezi
el. A Mesternek írott három levélben (187., 233., 248.) például olyan nő – metaforákkal
megragadott – alakja bontakozik ki, aki szabályosan követi a 19. században érvényes
normákat: csöndes (vagy legalábbis halk szavú), szégyenlős, alázatos, önfeladó,
vágyódó, a vágyott férﬁtől függ (s e függést élvezi is) – azaz mindenben megfelel a
viktoriánus kor nőideáljának.
A Mester-levelekben a nő mint virág jelenik meg, a teljes alávetettség állapotában,
ami megfelel a Rachel Blau DuPlessis által romantikus rabságnak nevezett konvenciónak. A 93. levélben a feleségeket két metaforával írja le: reggeli virágokként, akik
életre kelnek a magukba szívott harmattól, valamint fejüket délben lehorgasztó virágokként, akik rettegve hajolnak meg a hatalmas nap előtt.279 Ugyanezt a metaforát
használja a Mester-levelekben is, azzal a különbséggel, hogy ott már maga a beszélő a
virág, Daisy, vagyis a százszorszép, ezzel fejezve ki a Mester előtt fejet hajtó levélíró
függőségét és alárendeltségét (lásd Nancy Walker, 282).
A nagy dilemmát – azaz hogy válassza-e a művészetet és ezzel az alkotó elférﬁasító
szerepét, vagy inkább fogadja el a múzsa és a tárgy női és nőiesítő pozícióját – úgy
oldja meg az J505/Fr348. számú versben, hogy látszólag a hagyományos női szerepkört
teszi magáévá: ő lesz a más által festett festmény, a más kezében megszólaló hangszer,
a más versét olvasó (ahelyett, hogy ő festene, ő zenélne, ő írna verset), miközben a
művész nem mond le autoerotikus ágenciájáról sem.
Nem festenék én – Képet –
Inkább magam volnék Az –
Fénylő képtelenség
Min elidőz – a szem –
Érzem-e ujjait
Érintése felkavar –
Édes a fájdalom
Pompás – a Csüggedés –
Nem szólnék, mint a Harsona –
Inkább magam volnék Hang –
Ki ﬁnoman Magasba száll –
Messzire – Könnyedén –
Éteri Falvak fölött –
Röpítem Léghajóm
Majd kikötöm –
Móló oszlopához –
„…you have seen ﬂowers at morning, satisfied with the dew, and those same sweet ﬂowers at
noon with their heads bowed in anguish before the mighty sun”
279
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És Költő sem volnék –
Szebb – ha csak Hallanék –
Volnék heves – alélt – megadó –
Engedve hódolatnak,
Szörnyű előjognak –
Lesz-e hozomány,
Ha felém kápráznak
Énekem – Nyilai!280
(Bollobás Enikő ford.)
A metaforák biztosan állnak a genderdualizmusok két lábán (hogy én is egy metaforát
használjak): nő/portré, férﬁ/festő; nő/hangszer, férﬁ/beszélő száj, nő/halló fül – azaz a
férﬁ a művészi folyamatok alanya és ágense, a nő pedig tárgya (közvetlen és közvetett
tárgya, azaz témája és közönsége egyaránt). Ugyanakkor éppen egy nőköltő esetében
elég különös a szerepeknek ez a szétválása, hiszen az alkotás ágenciáját éppen egy
alkotásban utasítja el, s több mint ötszáz megírt vers után dönt a nem-írás mellett.
(Eszünkbe juttatja a „Nem haltam meg, mert álltam én” [J510/Fr355.] kezdetű verset,
amelyben – mint korábban rámutattam – ﬁnom érzékenységgel szól saját érzékeinek tompulásáról.) Mintha két különböző szövegszinten két különböző választásról
számolna be a költő, s a látható (fő)szöveg metaforái (nő mint portré, nő mint hangszer, férﬁ mint zenész, férﬁ mint költő) és a rejtett (al)szöveg költői képei (nő mint
művész: festő, zenész, költő) egymásnak ellentmondó választásokat érzékeltetnek.
Míg a főszövegben a költő metaforái a hagyományos genderszerepek megerősítését
szolgálják, addig az alszövegben egy meglehetősen felforgató (katakretikus) fogalmat
konstruál a normákat elutasító nőről.
Juhasz a versen végigvonuló feltételes módra hívja fel a ﬁgyelmet, amely jól
jelzi, hogy a költő puszta hipotézisként ír költő-voltáról, vagyis nem saját „valós”
helyzetéről számol be, hanem mint elképzelt lehetőséget írja le azt, hogy mi „volna”,
ha költő „volna” (Naked and Fiery Forms, 13). Stonum a hatás vagy befolyásolás
(affect) nagyszabású ünnepléseként olvassa a verset, amennyiben három művészeti
ág párhuzamba állításáról van itt szó, s közös tulajdonságukként a vers éppen ezt a
ráhatást nevezi meg (83). A költészet pedig abban különbözik mind a festészettől,
mind a zenétől, hogy ott a jelentés megfogalmazása révén a költő uralkodni is képes
olvasóin (84). Vendler a testvérművészetek szellemes megkülönböztetését dicséri a
versben, amelyben nem a Keatstől ismert kritérium, vagyis az időbeliség választja
el a költészetet és a zenét a festészettől, hanem a megszólított közönség pozíciója.
Ennek értelmében a festészetben a szemlélő aktív (érez és mereng), míg a zenében
maga a hangszer az aktív, míg a zenehallgató passzív (őt röpíti a zene). A költészetben
azonban az egész képlet megváltozik: a költő válik „füllé”, amelyet ellentétes jelzőkkel
ír le (heves, alélt, megadó). És bár a beszélő – miközben azt állítja, hogy nem kíván
költő lenni – kinyilvánítja vágyát, hogy Jupiterként fényt és villámlást hozzon, s ezzel
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elnyerje azt a gazdag hozományt, amely mellett minden földi gazdagság pusztán por
és hamu, amint ezt egy másik versében (J341/Fr375.) írja (149–150).
Dickinson azonban nem redukálja nőalakjait a hagyományos női szerepekre, illetve
a nőalakokra szabott alakzatait metaforára. Meglehetősen nagy számban szerepelnek
nála olyan nők, akik mintegy „kilógnak” a 19. századi női sémákból. Ők – ahogyan
maga Dickinson írja egyik versében (J1529/Fr1551.) – „Mosolygödröcskés Háborúkat” vívnak ugyan, de csatáikra „nincsen formula” 281 – vagyis nincs rá szó, nincs rá
gondolati modell.
A Mosolygödröcskés Háborúk
Óta évszak évszakra telt
Hódítók voltunk, míg a földön
Testünk ledöfve elhevert.
És Évszázadok telnek el
Az újabb Mészárlásokig,
Mely szerények és hiúk –
Harcunkra nincsen Formula
Egymástól egymásig Rózsás Sáncerőd – 282
(Szőcs Géza ford.)
Elméletileg megfogalmazva: ők létező és követhető társadalmi szövegkönyvek nélkül,
azok hiányában tesznek kísérletet arra, hogy önmagukat szubjektumként alkossák
meg, s ezzel a foucault-i assujettissement szubjektivációs folyamatában az alárendelt
tárgy helyzetéből beszélő–látó–cselekvő alannyá lépjenek elő. Az egyedül alkalmazott trópus pedig a katakrézis, mivel ezeknek a genderkonstrukcióknak még a
diszkurzusban sincs referense.
Az új genderszkriptek performálását végigkövető versekben a katakrézis lesz
a performativitás ﬁguratív hordozója. A katakrézis mint proliferatív trópus képes
megsokszorozni – mintegy osztódással szaporítani – a szubjektumot. A dickinsoni
énkonstrukciók a költői én-tágasság produktumai, s a katakrézis jelentéselmozdulásai
révén áttetszővé válik a határ az önéletrajzi elbeszélés és a végrehajtó önmegképzés
között.
Dickinson számos versében olyan genderszerepekben mutatja be a nőket, amelyeknek mind ez idáig nem volt neve – ami pontosan megfelel a katakrézis klaszszikus értelmezésének. A szubjektumok újszerű és különös módon képződnek meg
ezekben a genderkonstrukciókban, a katakrézis jelentésmegsokszorozó képességének
köszönhetően.
Első példámban (J223/Fr258.) a nő váratlan szerepben tűnik föl, amikor a férﬁ
megrendelőjeként mosolyt vásárol a férﬁtól.
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„Dimpled War”, „Without a Formula”
Lásd Függelék 224. oldal.
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Egy mosolyt jöttem venni – ma
Egy mosolyt, egyetlent –
A legkisebbet, mit az arca
Tán felölthet nekem –
Mi másnak nem hiányozna
Hisz alig fénylene –
Mondja hát, Uram, akadna-e –
Csak egy a „készletben”?
Itt a Gyémánt – az ujjamon
Tudja jól, mit ér!
Csillag-Topázom – s Rubintom
Akár az Esti Vér –!
Jól járna velük a Zsidó!
Szóval – a mosolyát – kérhetném?283
(Sujtó László ford.)
Másutt királynői méltósággal, önmaga „uraként” él (J508/Fr353.):
Feladtak engem – nem vagyok már Övék –
A név, melyet a kis templomban
Arcomra szent vízzel írtak
Többé már nem enyém,
Babáim közé tehetik,
Kisded éveimhez, motollámhoz,
Többé már nem gombolyítok –
Előbbi keresztelőm nem kértem,
De most akarom – s a szent Kegyelem által –
A legfőbb nevet kapom –
A meghívás Teljes – Félíve helyett –
Most – a Lét Teliholdját
Kitölti – egyetlen apró Koszorú.
Második Rangom – az első túl kicsiny –
Koronázva – Sikoltok – Apám
Mellén – Alélt Királynő –
Ki immár – Méltó – Büszke
Akarattal választ, vagy utasít,
Én ezt kérem, épp a Koronát – 284
(Bollobás Enikő ford.)
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A szenvedő igeformák (feladott, választott) cselekvővé (tudom, érzem, kapom, sikoltok, választ, utasít) alakulnak, ahogyan a nő mondatai és cselekedetei alanyává
lépteti magát elő. Ez az asszony most már birtokolja önmagát, és nem idegen tőle a
létezés „íve” nyújtotta peremélmény sem. Tehát a korábban katakrézisként értelmezett peremfogalom is ennek az új női szubjektumkonstrukciónak a része, együtt a
nő büszkeségével, akaratával, ágenciájával (választ vagy elutasít) és önteremtésével.
Mert itt, akár a J677/Fr876. számú versben is, a nő önmagát alkotja meg, amikor
megkereszteli, illetve megkoronázza önmagát, miután felismerte magában az alkotóerőt, amely valódi szuverenitást és méltóságot ruház rá. És ezt olvassuk az Elizabeth
Barrett Browning halálára írt versben is (J312/Fr600.), ahol arról szól, hogy a költő
oly mértékben kimagaslott a többi ember közül, hogy a koronát is csak ő maga tudta
feltenni fejére.
Az önmagát az érvényes társadalmi szövegkönyvek ellenében megteremtő nő nem
a házasságban teljesíti be életét, hanem alkotóereje kibontakoztatásában (J1072/Fr194.).
Isteni rang – adatott nekem!
Asszony – de jeltelen!
A rám ruházott rang foka –
Kálvária császárasszonya!
Királyi – korona nélkül!
Elgyűrűzve – ájulás nélkül
Mit Isten küld az asszonynak részül –
Ha – gránát gránáthoz –
Arany – aranyhoz ér –
Születés – eljegyzés – szemfedél –
Egy napon –
Hármas győzelem
„Férjem” mondják az asszonyok –
Hangsúlyozva a dallamot –
Ez, ami kell?285
(Károlyi Amy ford.)
A katakrézisben konstruált feleségfogalom immár önmaga ellentétét is tartalmazza,
azaz a koronás asszonyhoz képest a „korona nélküliséget” is. Valójában Dickinson
azt teszi itt, amit Gibbons korábban idézett értelmezésében a katakrézis általános
jellemzőjeként emel ki: „Meglepetés vagy újítás céljából egy dolog nevét egy másik
dolog megnevezésére veszi kölcsön – olyan dolog megnevezésére, amely nem rendelkezik saját névvel” (98). Ez az asszony úgy feleség, hogy nem tesz eleget a „feleség”
deﬁníciójának (nincs férje); úgy házas, hogy nem kötött házasságot (nincs férﬁnak
„elgyűrűzve”); úgy esküdött meg, hogy az esküvő „ájulását” nem kellett megélnie.
Az ilyen nőalakra alkotott katakrézis pedig valóban – hogy ismét Barthes-nak a
„gyönyörszövegre” alkotott, frappáns terminusát alkalmazzam – „in-dikciózus”,
285
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hiszen mindaddig nem volt róla beszéd (86). A katakrézisben ekképp megjelennek
a hagyományos női szerepek metaforái, de alárendelődnek az alakzat jelentésbővülésének. Az „elgyűrűzés” pedig felidézi a dickinsoni corpusban vissza-visszatérő
cölibátus-fogalmat, amely maga is katakrézis, hiszen két irányban is bővíti jelentését:
egyrészt az eredetileg csak férﬁakra vonatkoztatott elkötelezettséget nőkre alkalmazza, másrészt az eredetileg Krisztusnak szentelődést a művészetre vonatkozatja.
Dickinson itt is nyitva hagyja a kérdést afelől, hogy a katakrézis melyik eleme – a
feleségfogalom vagy a Krisztus menyasszonya-fogalom – a konkrét, és melyik ennek
képi megjelenítése, vagyis melyik a forrástartomány és melyik a céltartomány.
A feleségfogalom és a hajadonfogalom ﬁguratív szembeállítását találjuk a korábban is idézett 93. levél jól ismert passzusában, ahol a feleségeket fejüket lehorgasztó
virágokként jeleníti meg. Ebben a levélben ír az eljegyzett hajadonról, aki nagy várakozásokkal néz mennyeinek képzelt örömei elé, és itt ír az elfeledett feleségről is,
aki visszavágyik hajadonságába, ahonnan – talán mert túlságosan hamar engedett a
feleségszkript mitikus vonzerejének (vagy társadalmi parancsának) – egykoron oly
erővel vágyódott el.
Mily unalmasnak tűnhet életünk a menyasszony és az eljegyzett hajadon szemében,
kiknek napjait arany ragyogja be, s kik minden este gyöngyöket gyűjthetnek be;
de Susie, a feleség, az olykor elfeledett feleség számára életünk értékesebb, mint
bármely más élet a világon … Ó Susie, mily nagy a veszély, s mekkora az ár,
melyet ﬁzetni kell, és e bizalommal teli egyszerű lelkek s a hatalmas szellemek,
melyeknek nem tudunk ellenállni … Reszketek a gondolatra, hogy egy nap engem
is felszolgálnak majd.286
A passzus záró soraiban alkalmazott kép – a lányt feladják, átengedik, illetve áldozatként „felszolgálják” a férjnek – Dickinson egyik legmeghökkentőbb katakrézise.
E referens nélküli metafora forrástartományai között találjuk az emberáldozat rítusát,
a húsételek készítésének folyamatát és a szökött rabszolgák elfogásának narratíváját.
A nő újszerű, katakretikus megképzésének része önnön kreativitásának elfogadása
is, amelynek során alkotóereje nőisége részévé válik. Tisztában van saját, vulkánként
feltörő alkotóerejével (J1705/Fr1691., J1748/Fr1776., J1677/Fr1743.), és a versírást a
tudatos élethez nélkülözhetetlen introspekció eszközének is tekinti. A vulkán metaforája a szexualitással és a kétneműséggel rokonítja a kreativitást, miközben a költő
tudatállapotát is ellentétekkel ábrázolja: az alábbi versben (J1677/Fr1743.) az idillien
nyugodt felszín alatt forr a hegy belseje, kitöréssel fenyegetve a látszólag nyugodt tájat.
Vulkánomon kinőtt a Fű
Dereng a Pázsiton –
Egy hely ahová a Madár
Leszállhat bármikor 286
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Vöröslik alatta a Tűz
A Föld is reng vele –
Feltárhatom –
Magányom áhítattal tölti be.287
(G. István László ford.)
Két különböző költői hangot hallunk: az egyik a nyugalomé, a másik a belső háborúé,
amikor is a költő érzi az önnön mélyéből pusztítóan feltörő vad erőt. Az egyik a halk
meditáció hangja, a másik a felfedezésé, mégpedig az alkotóerő felfedezéséé. Ez a
feszültség látványosan jelenik meg az első versszak szabályos himnuszmértékbe terelt
jambusaiban (4–3–4–3), majd a második szakasz ütemlazításában (4–3–2), ami végül
az utolsó sorban győzelmeskedő tízszótagú jambusban kap zárlatot. (A jambikus
pentameter zárlatát pedig már a strófa második és harmadik sorában előkészítette
két felezett pentameter [split-pentameter] sorral, amelyek együtt öt jambikus ütemet
tesznek ki.) Ezzel a jambikus pentameter felé tartó metrumváltással Dickinson minden
bizonnyal a belső háborúkat kívánta prozódiailag is megjeleníteni.
A korábban részletesen tárgyalt Éntér sajátos, genderszempontú ábrázolása Dickinsonnál a kétneműség, amely számos fontos versében tetten érhető. Egyik legismertebb
versében – a korábban részletesen tárgyalt az „Éltem – mint Töltött Puskacső” kezdetűben (J754/Fr764.) – költői erejét egyértelműen a férﬁassággal azonosítja, androgün
konnotációkkal felruházva a „Töltött Puskacső” metaforáját (J754/Fr764.). De több
más versében is olyan metaforát bont ki, amelyek androgün konnotációi nyilvánvalók:
így táncában önmagát bűvölő pókot állít színre (J605/Fr513.), önmagát saját vulkánja
mellett ábrázolja (J1677/Fr1743.), hímnemben beszél magáról (J448/Fr446.). Ezt a névmáshasználatot egyes kutatók a jungi animus − azaz az internalizált férﬁ princípium −
megjelenésének bizonyítékaként olvassák (Gelpi, Emily Dickinson and the Deerslayer,
124). Az említett versekben felbukkanó két Énje is gyakran különböző nemű (J704/
Fr734.), miközben egyes kommentátorok homoerotikus, illetve leszbikus vonatkozásokat fedeznek fel (J533/Fr571., J631/Fr596., J1719/Fr1752.), illetve nemi szerepváltásokra
történő utalásokat (J1224/Fr1213., J1409/Fr1456.) találnak számos költeményében. Ugyanakkor verseket ír kertje virágairól (J339/Fr367., J1058/Fr1038.), s a virág metaforáját
előszeretettel alkalmazza a tiszta nőiség megjelenítésére (J1339/Fr1351., J945/Fr1112.).
Amikor a költő a társadalmi nem kontextusába helyezte a többes Én problematikáját,
általában kétneműnek írja le az Ént: a nőt passzív befogadóként, a férﬁt pedig aktív
ágensként (például a korábban elemzett J505/Fr348. számú versben). Mindvégig a férﬁ
princípiummal kapcsolta össze a maga kreativitását. Akár a töltött puskacső-metaforát
(J754/Fr764.), akár a vulkánmetaforát (J1677/Fr1743.), akár a pókmetaforát (J605/Fr513.,
J1138/Fr1163.) kibontó verseket tekintjük, mindenhol hímnemű névmással utal önmaga
másikjára, alkotó énjére. Ez a másik Én Dickinsonnál a rettenet pillanataiban is megjelenik, s a tudathasadás nagy verseiben az elme „agyfolyosóit” kísértő szellem szintén
hímnemű névmást kap (ez történik a korábban elemzett J670/Fr407. számú versben is).
287
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ÖSSZEGZÉS

Könyvemben olyan költőről írtam, aki mindenről másként gondolkodott, mint kortársai
– és, tegyük hozzá, mint utódainak többsége a következő évszázadban. Következetes
újító volt, aki másként fogalmazott és más költői formákban írt, mint a 19. század
második felének költői. Mindezt feltűnés nélkül tette, elvégezve a maga munkáját
– anélkül, hogy valamiféle militáns elhivatottságból az egész amerikai költészetet
kívánta volna megújítani. Nem vett részt kora irodalmi történéseiben, nem publikált, így valójában azt sem tudhatta, hogy kinek ír vagy hogy egyáltalán lesznek-e
valaha olvasói. Talán száz évvel is megelőzte korát, de ötvennel mindenképpen. Ám
ez nem foglalkoztatta. Mint ahogyan az sem, hogy ő volt a két lábon járó poétikai
nonkomformizmus.
Emily Dickinsonnak sajátos elképzelése volt mindenről. Nem hitte például, hogy a
világ valamiféle nagy rend szerint jár, amely megismerhető és megérthető. Elfogadta,
sőt talán még szerette is a megértésből való kizárattatás állapotát. Jól ismert az a verse, amelyben az értetlenség emberi léthelyzetét kifejező légy össze-vissza csapkod,
belezümmög a haldokló végső tusájába, mintegy vulgarizálva a fennkölt pillanatot
és gúnyt űzve még a halál rendjéből is. Másutt a mezőn esetlegesen elhelyezkedő
négy fa kapcsán ír a látható terv hiányáról – olyan térről, amelynek „rendje” az egyszeriség, az esetlegesség és a rendetlenség, és amellyel így csak kívülről, a ﬁgyelem
által lehet kapcsolatba lépni.
Dickinson valóban a ﬁgyelem költője, aki mindenekelőtt a belső folyamatokra, a
belső változásokra koncentrál. A külső táj hol önmagáért való voltában, hol a belsőt
értelmező alakzatként van jelen költészetében. Folyamatköltészetének ezért gyakori
toposza a rendhiány és az esetlegesség, valamint a metaforikus-katakretikus megfeleltető kettősség.
Dickinson mindig váratlan, mindig meglepő, akár a szövegek kognitív ívét, akár
poétikai-prozódiai folyamatait tekintjük. Valódi intellektuális költő – azon kevesek közül való, akik megvalósítják az elioti elvárást és érzelmi-értelmi egységben
gondolkodnak. Gránitkemény verseit fegyelmezett dikció, tömör nyelvezet, precíz
fogalmazás, elliptikus írásmód, szokatlan metaforák és meghökkentő paradoxonok
jellemzik. Voltaképpen csak a 20. század második felében lett a nagy klasszikusok egyike. Whitmannel együtt az amerikai radikális modernizmus előfutárjának
tekinthető, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Dickinson a posztmodern vonulatok
megelőlegezője is. Vagyis munkásságát a modern és posztmodern költészet egyik
ősforrásaként tarthatjuk számon. Nyelvművészetének számos későbbi költő – köztük
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William Carlos Williams, Robert Frost, Ezra Pound, Wallace Stevens, Adrienne Rich
és Ted Hughes – adózott elismeréssel. Ha pedig az amerikai költészetből kilépve
világirodalmi kapcsolódásait keressük, akkor nyelvi kísérletezései révén Rimbaud
és Mallarmé egyenrangú társa.
Újításait mindenekelőtt a nyelvben végezte el: egyéni, senkivel össze nem téveszthető hangja sajátos szintaxisának, szemantikájának és szókészletének köszönhető,
valamint a prozódia minden területén – a metrum, a strófaszerkezet és a sortördelés
szintjén – bevezetett különleges versszerkezeti újításainak.
Erősen nyelvtudatos költő volt, aki a nyelvet fel akarta szabadítani a szabályai
alól. Miközben a nyelvet tekintette az élmények elsődleges forrásának, az élményeket
a maguk folyamatában kívánta megtapasztalni, utólagos átrendezés nélkül. Nem a
tapasztalás és megismerés kimunkált végtermékét rögzíti verseiben, hanem magát a
whiteheadi prehenziót: a pre-kognitív tapasztalási folyamatot. Ezért a szaggatottság,
az improvizációt idéző bizonytalanság, a szemet és fület egyaránt provokáló rendetlenség, a tétova haladás. Nemcsak a fülünkkel hallható auditív ritmusra ﬁgyelt,
hanem a szem által befogható vizuális ritmusra is. Egyfelől megújította az angol
himnusz- és balladastrófát, másfelől szinte palimpszesztszerű konkrét verset írt,
amikor borítékverseiben a papír formáját, anyagát és a korábbi írásokat felhasználva
alkotta meg többdimenziós verstárgyait. Akár a radikális modernista és a posztmodern
költők, mondhatnánk újra: Dickinson is így defamiliarizálja mindazt, ami ismerős
a nyelvben és a költészetben, és így vonja meg a nyelvtől magától értetődőnek tűnő
transzparenciáját. A nyelv nála (sem) az élmény megragadásának láthatatlan és engedelmes eszköze, hanem maga az élmény.
Költői témái nem kevésbé radikálisak. Olyan belső élményeket írt le, amelyekre
azelőtt még szó sem volt a nyelvben, sőt még a fogalom sem létezett. Ilyen például
a circumferencia híres dickinsoni határállapota, a véges és végtelen határára eljutás
élménye. Szigorú introspekciót gyakorolva, úgyszólván boncmesteri alapossággal tanulmányozta a belső folyamatok anatómiáját, rögzítve a fájdalom, az egyik
állapotból a másikba való átlépés, valamint a trauma vagy a krízis, illetve annak
utóhatása, utótudása minden részletét és mozzanatát. A ﬁgyelem esztétikája szervezte költészetében a múló pillanatot és annak utóélményét ragadja meg, miközben
minden érzékszervét mozgósítja. Az érzékszint-váltó percepció ünneplése egész
költészetének jellemzője; szinesztetikus látásmódja az érzékközi analógia révén teszi
rendkívül intenzívvé az élményt. Szerette volna teljes mélységükben megismerni
és megérteni a belső folyamatokat, miközben jól tudta, hogy a meg nem értés maga
a condition humaine.
A megismerés lehetetlenségére alkotott nagy dickinsoni metafora a sötétben botorkáló ember, aki nem is tehet mást, mint hogy elfogadja a sötétséget, és bízik a
belső látás vagy „másként látás” lassú kialakulásában. Ugyanakkor azt is állítja, hogy
csak abban fejlődhet ki belső látás, aki odamerészkedik a nagy lelki sötétségekhez,
és pre-kognitív szinten próbálja megragadni a világot. Míg az óvatos ember örökre
vak marad, addig látóvá lesz az, aki szembe mer nézni a lelki válságokkal.
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A hagyományos vallást elutasítva Dickinson saját egyházat teremt verseiben,
amelynek temploma maga a természet. Krisztuséval egyenrangú az ő egyháza, vallja,
mert ő maga is képes a krisztusi szeretetre és a krisztusi szenvedésre egyaránt.
Dickinson modernségének fontos részét alkotja a többes Énről és az Én tudati
szintjeiről vallott felfogása. Itt is látható a tudattalanra ráérző Rimbaud-val való
szellemi rokonság – igaz, Dickinson több mint egy évtizeddel megelőzte a francia
költőt. Számos versében többesként írja le az Ént; ezek az Ének közös Én-térben
élnek és gyakran harcban is állnak egymással. Verseinek kedvelt helyszíne ez az
Ének által lakott tér; az elme épülete egy nagy ház, amelynek konkrét terei (szobák,
folyosók) vannak, ahol az Ének élnek. Ezek között pedig gyakran találni olyan Ént,
akire hímnemű névmással utal: ez a „férﬁ-én” Dickinsonnál mindig az alkotóerőt,
az alkotás révén működésbe lépő puska- vagy vulkán-Ént jelenti. Paradox módon
ezt az Éntért tagolja azután magába az egész külső világba, vagyis Dickinson a részegész viszonyt a mise en abyme alakzatával konceptualizálja. Ami azt is jelenti, hogy
Dickinson valódi misztikus költő is.
A kognitív folyamatokat leképező alakzatai nem kevésbé újszerűek. Transitusköltészete, folyamatköltészete, introspektív élménykezelése, valamint az Én(ek) térbeli konceptualizációja alapján érthetővé válik, hogy miért kapnak kiemelt szerepet
bizonyos alakzatok, illetve hogy miként térnek el a hagyományos változatoktól.
A tagadás két nagy trópusa, a paradoxon és az oximoron kiemelt helyet foglal el
Dickinson költészetében, lehetőséget kínálva számára sajátos gondolati hidak emelésére, magasabb szintű szintézisek – harmonikus disszonanciák és disszonáns harmóniák – megalkotására. Ekként gyakran kapcsol össze konkrét és elvont fogalmakat,
szívesen szintetizálja a nagy kulturális narratívák belső ellentmondásait, miközben
a problémamentesnek tűnő kapcsolatok belső szakadásait is föltárja.
A metafora – mint a jelentésátvitel klasszikus trópusa – a transitus-szemlélet
és a belső/külső megfeleltetés magától értetődő alakzata lett Dickinsonnál – igaz,
metaforáiban sokszor destabilizálja a trópus két elemét, és gyakran él a metaforikus
helyettesítés alapjául szolgáló hasonlóságok performatív előállításának lehetőségével.
Metonímiái egyszerre az érintkezés és az esetlegesség, a kihagyás és a közvetettség
eszközei, egyúttal ﬁguratív megfelelői folyamatköltészetének, a sűrítő-elliptikus fogalmazásnak, valamint az elkerülő írásmódnak. Dickinson parataktikus költészetében
a metonímia mondatgrammatikai elv is, elliptikus parataxisaiban pedig a metonímia
sűrítő szerkezetének végletes alkalmazásával találkozhatunk.
Szinekdochéi a legváltozatosabb módon fejlesztik tovább a trópust, elsősorban
a számszerűséget fölcserélve, vagyis a jelöltek és a jelölők számával kapcsolatos
nyelvtani szabálytalanságok révén hozva létre az alakzatokat. Dickinson szívesen
defamiliarizálja az angol grammatikát a lexikai és kombinációs egyeztetési szabályok
megsértésével, valamint a rész/egész, illetve véges/végtelen kapcsolódások mise en
abyme-jellegű megfordításával, hogy ezzel megteremtse a tropizálódási lehetőséget
a belső élmények térbeli konceptualizációja számára.
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A katakrézis a fogalmi újítás nagy alakzata ennél a költőnél, aki új fogalmakat
gyártva igyekszik túllépni a meglévő gondolati sémákon, illetve a kogníció előtti
prehenzió fázisában kívánja megragadni a világot. Dickinson sajátos fogalomalkotó
mechanizmusai új jelentéseknek találnak helyet a nyelvben. Nagy mesterfogalmait –
köztük a perem-, az Isten-, a halál- vagy a lelkiállapot-fogalmakat – mind katakretikus
jelentésbővítéssel hozza létre, amelyekben rendre egymással ellentétes szemantikai
elemeket kapcsol össze.
Végül Dickinson genderfelfogása is egyéni és radikális: női episztemológiája a
nyugati megismeréssel ellentétben a ciklikus idő, az érzelmi események, a dolgok
elengedése, a dionüszoszi művészet és az igazságra „srégen” hulló fény mellett tesz
hitet. A verseiben megénekelt női foglalatosságok hol kreatívvá, hol rutinszerűvé
változtatják a hétköznapokat. Változatos női szerepekről és pózokról ír, amelyekkel
kapcsolatban nincs egyetértés a Dickinson-kritikában: van, aki a versek önéletrajzi
indíttatását hangsúlyozza, mások a persona- és maszklíra megnyilvánulását látják
bennük. Bizonyos, hogy Dickinson versei gyakran nagyon személyesek, máskor meg
mintha kitalált alakok hosszú sora szólna belőlük.
Női alanyképzéseiről elmondható, hogy hol konstatív módon kifelé utalva referenciálisak, hol nyelven belül maradva performatív módon konstruáltak. Előbbi esetekben
a világban létező szubjektumok megragadásáról van szó, utóbbi esetben nem létező,
újszerű alanyok megalkotásáról. Verseiben különböző alakzati szerkezetekben ragadja
meg ezeket a női alakokat, két alakzatot alkalmazva genderkonstrukciói előállításában,
a metaforát és a katakrézist. Metaforákban ír a létező – pontosabban a létező társadalmi
szövegkönyvek által megképzett – alanyokról, katakrézisekben pedig azokról a női
szubjektumokról, amelyekben újfajta női alanyiság konstituálódik. A genderkonstrukciók e tropologikus kétosztatúsága érthető, hiszen a metafora és a katakrézis éppen
a „valósághoz” való viszonyukban különböznek egymástól. Az előbbi – mimetikus
alakzat lévén – az emberi tapasztalásba, vagyis a nyelven kívüli világba ágyazott
alakzat, míg utóbbi olyan jelenségre alkot nevet, amelynek mindaddig nem volt neve.
Ekképp Dickinson újítása itt elsősorban katakrézisalkotásában érhető tetten, amikor
is egy nyelvi és fogalmi hiányt pótolva hozza létre azt a női szubjektumot, amely
azelőtt nem létezett. Ugyanakkor teljesen sohasem választható szét a valóságos és a
kitalált, a személyes és a személytelen, a referenciális és a végrehajtó, a metaforikus
és a katakretikus: a kettő rendre összeolvad a prosopopeia bizonytalanságában. – Ami
radikális modernsége újabb bizonyítékát szolgáltatja.
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FÜGGELÉK

2. jegyzethez
I heard a Fly buzz – when I died –
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air –
Between the Heaves of Storm –
The Eyes around – had wrung them dry –
And Breaths were gathering ﬁrm
For that last Onset – when the King
Be witnessed – in the Room –
I willed my Keepsakes – Signed away
What portion of me be
Assignable – and then it was
There interposed a Fly –
With Blue – uncertain – stumbling Buzz –
Between the light – and me –
And then the Windows failed – and then
I could not see to see –

3. jegyzethez
Four Trees – opon a solitary Acre –
Without Design
Or Order, or Apparent Action –
Do reign –
The Sun – opon a Morning meets them –
The Wind –
No nearer Neighbor – have they –
But God –
The Acre gives them – Place –
They – Him – Attention of Passer by –
Of Shadow, or of Squirrel, haply –
Or Boy –
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What Deed is Their’s unto the General Nature –
What Plan
They severally – retard – or further –
Unknown –

16. jegyzethez
They shut me up in Prose –
As when a little Girl
They put me in the Closet –
Because they liked me „still” –
Still! Could themself have peeped –
And seen my Brain – go round –
They might as wise have lodged a Bird
For Treason – in the Pound –
Himself has but to will
And easy as a Star
Look down opon Captivity –
And laugh – No more have I –

25. jegyzethez
My life closed twice before its close;
It yet remains to see
If Immortality unveil
A third event to me,
So huge, so hopeless to conceive
As these that twice befell.
Parting is all we know of heaven,
And all we need of hell.

27. jegyzethez
So give me back to Death –
The Death I never feared
Except that it deprived of thee –
And now, by Life deprived,
In my own Grave I breathe
And estimate it’s size –
It’s size is all that Hell can guess –
And all that Heaven was –
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28. jegyzethez
If you saw a bullet hit a Bird – and he told you he was’nt shot – you might weep at his courtesy,
but you would certainly doubt his word.
One drop more from the gash that stains your Daisy’s bosom – then would you believe?
Thomas’ faith in Anatomy, was stronger than his faith in faith. […] I heard of a thing called
“Redemption” – which rested men and women. You remember I asked you for it – you gave
me something else. I forgot the Redemption […] If it had been God’s will that I might breathe
where you breathed – and ﬁnd the place – myself – at night – if I (can) never forget that I am
not with you – and that sorrow and frost are nearer than I – if I wish with a might I cannot
repress – that mine were the Queen’s place – the love of the Plantagenet is my only apology
– To come nearer than presbyteries – and nearer than the new Coat – that the Tailor made
[…] is forbidden me […] Say I may wait for you – say I need go with no stranger to the to
me – untried [country] fold – I waited a long time – Master – but I can wait more – wait till
my hazel hair is dappled – and you carry the cane – then I can look at my watch – and if the
Day is too far declined – we can take the chances [of] for Heaven –

29. jegyzethez
Mr Higginson, Are you too deeply occupied to say if my Verse is alive? The Mind is so near
itself – it cannot see, distinctly – and I have none to ask – Should you think it breathed – and
had you the leisure to tell me, I should feel quick gratitude – If I make the mistake – that you
dared to tell me – would give me sincerer honor – toward you – I enclose my name – asking
you, if you please – Sir – to tell me what is true? That you will not betray me – it is needless
to ask – since Honor is it’s own pawn –

30. jegyzethez
Mr. Higginson, […] Thank you for the surgery; it was not so painful as I supposed. I bring
you others – as you ask – though they might not differ – […] You inquire my Books – For
Poets – I have Keats – and Mr and Mrs Browning. For Prose – Mr Ruskin – Sir Thomas
Browne – and the Revelations. […] When a little Girl, I had a friend, who taught me Immortality – but venturing too near, himself – he never returned – Soon after, my Tutor, died – and
for several years, my Lexicon – was my only companion – Then I found one more – but he
was not contented I be his scholar – so he left the Land.
You ask of my Companions Hills –Sir – and the Sundown – and a Dog – large as myself,
that my Father bought me – They are better than Beings – because they know – but do not
tell – and the noise in the Pool at Noon – excels my Piano.
I have a Brother and Sister – my Mother does not care for thought – and Father, too busy
with his Briefs – to notice what we do – He buys me many Books – but begs me not to read
them – because he fears they joggle the Mind. They are religious – except me – and address
an Eclipse, every morning – whom they call their »Father«. But I fear my story fatigues you
– I would like to learn – Could you tell me how to grow […]?
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42. jegyzethez
To put this World down, like a Bundle –
And walk steady, away,
Requires Energy – possibly Agony –
’Tis the Scarlet way

56. jegyzethez
Renunciation – is a piercing Virtue –
The letting go
A Presence – for an Expectation –
Not now –
The putting out of Eyes –
Just Sunrise –
Lest Day –
Day’s Great Progenitor –
Outvie
Renunciation – is the Choosing
Against itself –
Itself to justify
Unto itself –
When larger function –
Make that appear –
Smaller – that Covered Vision – Here –

58. jegyzethez
The Sun – opon a Morning meets them –
The Wind –
No nearer Neighbor – have they –
But God –
The Sun – opon a Morning meets them –
The Wind – [meets them]
No nearer Neighbor – have they –
But God –
[Maintain] The Sun – [which] opon a Morning meets them
[Maintain] The Wind – [which meets them]
No nearer Neighbor – have they –
But God –
The Acre gives them – Place –
They – Him – Attention of Passer by –
Of Shadow, or of Squirrel, haply –
Or Boy –
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The Acre gives them – Place –
[In turn] They [give] Him [place] –
Attention of Passer by [is given]
[Attention] Of Shadow, or [attention] of Squirrel, haply –
Or [Attention of] Boy –
What Deed is Their’s unto the General Nature –
What Plan
They severally – retard – or further –
Unknown –
What Deed is Their’s [given] unto the General Nature –
What Plan [given]
[Which] They severally – retard – or further –
[Remains] Unknown –

61. jegyzethez
What would I give to see his face?
I’d give – I’d give my life – of course –
But that is not enough!
Stop just a minute – let me think!
I’d give my biggest Bobolink!
That makes two – Him – and Life!
You know who “June” is –
I’d give her –
Roses a day from Zinzebar –
And Lily tubes – like wells –
Bees – by the furlong –
Straits of Blue –
Navies of Butterﬂies – sailed thro’ –
And dappled Cowslip Dells –
Then I have „shares” in Primrose „Banks” –
Daffodil Dowries – spicy „stocks” –
Dominions – broad as Dew –
Bags of Doubloons – adventurous Bees
Brought me – from ﬁrmamental seas –
And Purple – from Peru –
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Now – have I bought it –
„Shylock”? Say!
Sign me the Bond!
„I vow to pay
To Her – who pledges this –
One hour – of her Sovreign’s face”!
Extatic Contract!
Niggard Grace!
My Kingdom’s worth of Bliss!

71. jegyzethez
The Music in the Violin
Does not emerge alone
But Arm in Arm with Touch, yet Touch
Alone – is not a Tune –
The Spirit lurks within the Flesh
Like Tides within the Sea
That make the Water live, estranged

72. jegyzethez
A Route of Evanescence
With a delusive wheel
A Resonance of Emerald
A Rush of Cochineal
And every Blossom on the Bush
Adjusts it’s tumbled Head –
The Mail from Tunis – probably –
An easy morning’s ride –

73. jegyzethez
The farthest Thunder that I heard
Was nearer than the Sky
And rumbles still – though Torrid Noons
Have lain their Missiles by –
The Lightning that preceded it
Struck no one but myself
And I would not exchange the Bolt
For all the rest of Life –
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Indebtedness to Oxygen
The Chemist can repay –
But not the obligation
To Electricity –
It founds the Homes
And decks the Days
And every clamor bright
Is but the gleam concomitant
Of that waylaying Light –
The Thought is quiet as a Flake –
A Crash without a sound –
That Life’s reverberation
It’s explanation found –

78. jegyzethez
Image of Light, Adieu –
Thanks for the interview –
So long – so short –
Preceptor of the whole –
Coeval Cardinal –
Impart – Depart –

79. jegyzethez
The Heart asks Pleasure – ﬁrst –
And then – excuse from Pain –
And then – those little Anodynes
That deaden suffering –
And then – to go to sleep –
And then – if it should be
The will of it’s Inquisitor
The privilege to die –

80. jegyzethez
I think I was enchanted
When ﬁrst a sombre Girl –
I read that Foreign Lady –
The Dark – felt beautiful –
And whether it was noon at night –
Or only Heaven – at noon –
For very Lunacy of Light
I had not power to tell –
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The Bees – became as Butterﬂies –
The Butterﬂies – as Swans –
Approached – and spurned the narrow Grass –
And just the meanest Tunes
That Nature murmured to herself
To keep herself in Cheer –
I took for Giants – practising
Titanic Opera –
The Days – to Mighty Metres stept –
The Homeliest – adorned
As if unto a Jubilee
’Twere suddenly conﬁrmed –
I could not have deﬁned the change –
Conversion of the Mind
Like Sanctifying in the Soul –
Is witnessed – not explained –
’Twas a Divine Insanity –
The Danger to be sane
Should I again experience –
’Tis Antidote to turn –
To Tomes of Solid Witchcraft –
Magicians be asleep –
But Magic – hath an element
Like Deity – to keep –

81. jegyzethez
I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading – treading – till it seemed
That Sense was breaking through –
And when they all were seated,
A Service, like a Drum –
Kept beating – beating – till I thought
My mind was going numb –
And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space – began to toll,
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As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here –
And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down –
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing – then –

86. jegyzethez
I heard a Fly buzz – when I died –
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air –
Between the Heaves of Storm –
The Eyes around – had wrung them dry –
And Breaths were gathering ﬁrm
For that last Onset – when the King
Be witnessed – in the Room –
I willed my Keepsakes – Signed away
What portion of me be
Assignable – and then it was
There interposed a Fly –
With Blue – uncertain – stumbling Buzz –
Between the light – and me –
And then the Windows failed – and then
I could not see to see –

87. jegyzethez
Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –
The Carriage held but just Ourselves –
And Immortality.
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility –
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We passed the School, where Children strove
At Recess – in the Ring –
We passed the Fields of Gazing Grain –
We passed the Setting Sun –
Or rather – He passed Us –
The Dews drew quivering and Chill –
For only Gossamer, my Gown –
My Tippet – only Tulle –
We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground –
The Roof was scarcely visible –
The Cornice – in the Ground –
Since then – ’tis Centuries – and yet
Feels shorter than the Day
I ﬁrst surmised the Horses’ Heads
Were toward Eternity –

88. jegyzethez
It was a quiet Way –
He asked if I was His –
I made no answer of the Tongue,
But answer of the Eyes –
And then he bore me high
Before this mortal noise
With swiftness as of Chariots –
And distance – as of Wheels –
The World did drop away
As Counties – from the feet
Of Him that leaneth in Balloon –
Opon an Ether Street –
The Gulf behind – was not –
The Continents – were new –
Eternity – it was – before
Eternity was due –
No Seasons were – to us –
It was not Night – nor Noon –
For Sunrise – stopped opon the Place –
And fastened it – in Dawn –
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94. jegyzethez
„Nature” is what we see –
The Hill – the Afternoon –
Squirrel – Eclipse –
the Bumble bee –
Nay – Nature is Heaven –

96. jegyzethez
„Soto” – Explore Thyself –
Therein – Thyself shalt ﬁnd
The „Undiscovered Continent” –
No Settler – had the Mind –

101. jegyzethez
The Soul’s Superior instants
Occur to Her – alone –
When friend – and Earth’s occasion
Have inﬁnite withdrawn –
Or she – Herself – ascended
To too remote a Hight
For lower Recognition
Than Her Omnipotent –
This Mortal Abolition
Is seldom – but as fair
As Apparition – subject
To Autocratic Air –
Eternity’s disclosure
To favorites – a few –
Of the Colossal substance
Of Immortality

102. jegyzethez
The difference between Despair
And Fear – is like the One
Between the instant of a Wreck –
And when the Wreck has been –
The Mind is smooth – no Motion –
Contented as the eye
Opon the Forehead of a Bust –
That knows – it cannot see –
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103. jegyzethez
It was not Death, for I stood up,
And all the Dead, lie down –
It was not Night, for all the Bells
Put out their Tongues, for Noon.
It was not Frost, for on my Flesh
I felt Siroccos – crawl –
Nor Fire – for just my marble feet
Could keep a Chancel, cool –
And yet, it tasted, like them all,
The Figures I have seen
Set orderly, for Burial,
Reminded me, of mine –
As if my life were shaven,
And ﬁtted to a frame,
And could not breathe without a key,
And ’twas like Midnight, some –
When everything that ticked – has stopped –
And space stares – all around –
Or Grisly frosts – ﬁrst Autumn morns,
Repeal the Beating Ground –
But, most, like Chaos – Stopless – cool –
Without a Chance, or spar –
Or even a Report of Land –
To justify – Despair.

106. jegyzethez
I can wade Grief –
Whole Pools of it –
I’m used to that –
But the least push of Joy
Breaks up my feet –
And I tip – drunken –
Let no Pebble – smile –
’Twas the New Liquor –
That was all!
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Power is only Pain –
Stranded – thro’ Discipline,
Till Weights – will hang –
Give Balm – to Giants –
And they’ll wilt, like Men –
Give Himmaleh –
They’ll Carry – Him!

107. jegyzethez
Did life’s penurious length
Italicize its sweetness,
The men that daily live
Would stand so deep in joy
That it would clog the cogs
Of that revolving reason
Whose esoteric belt
Protects our sanity.

108. jegyzethez
I measure every Grief I meet
With narrow, probing, eyes –
I wonder if It weighs like Mine –
Or has an Easier size –
I wonder if They bore it long –
Or did it just begin –
I could not tell the Date of Mine –
It feels so old a pain –
I wonder if it hurts to live –
And if They have to try –
And whether – could They choose between –
It would not be – to die –
I note that Some – gone patient long –
At length, renew their smile –
An imitation of a Light
That has so little Oil –
I wonder if when Years have piled –
Some Thousands – on the Harm –
That hurt them Early – such a lapse
Could give them any Balm –
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Or would They go on aching still
Through Centuries of Nerve –
Enlightened to a larger Pain –
In Contrast with the Love –
The Grieved – are many – I am told –
There is the various Cause –
Death – is but one – and comes but once –
And only nails the Eyes –
There’s Grief of Want – and Grief of Cold –
A sort they call „Despair” –
There’s Banishment from native Eyes –
In sight of Native Air –
And though I may not guess the kind –
Correctly – yet to me
A piercing Comfort it affords
In passing Calvary –
To note the fashions – of the Cross –
And how they’re mostly worn –
till fascinated to presume
That Some – are like my own –

110. jegyzethez
After great pain, a formal feeling comes –
The Nerves sit ceremonious, like Tombs –
The stiff Heart questions „was it He, that bore”,
And „Yesterday, or Centuries before”?
The Feet, mechanical, go round –
A Wooden way
Of Ground, or Air, or Ought –
Regardless grown,
A Quartz contentment, like a stone –
This is the Hour of Lead –
Remembered, if outlived,
As Freezing persons, recollect the Snow –
First – Chill – then Stupor – then the letting go –
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111. jegyzethez
We like a Hairbreadth ’scape
It tingles in the Mind
Far after Act or Accident
Like paragraphs of Wind
If we had ventured less
The Gale were not so ﬁne
That reaches to our utmost Hair
It’s Tentacles divine.

113. jegyzethez
I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl;
Not Frankfort berries yield the sense
Such a delirious whirl.
Inebriate of air am I,
And debauchee of dew –
Reeling through endless summer days,
From inns of molten blue.
When landlords turn the drunken bee
Out of the Foxglove’s door,
When butterﬂies renounce their drams,
I shall but drink the more;
Till seraphs swing their snowy hats,
And saints to windows run,
To see the little tippler
Come staggering toward the sun.

114. jegyzethez
I stepped from Plank to Plank
A slow and cautious way
The Stars about my Head I felt
About my Feet the Sea.
I knew not but the next
Would be my ﬁnal inch –
This gave me that precarious Gait
Some call Experience.
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116. jegyzethez
The Poets light but Lamps –
Themselves – go out –
The Wicks they stimulate
If vital Light
Inhere as do the Suns –
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference –

117. jegyzethez
A Thought went up my mind today –
That I have had before –
But did not ﬁnish – some way back –
I could not ﬁx the Year –
Nor Where it went – nor why it came
The second time to me –
Nor deﬁnitely, what it was –
Have I the Art to say –
But somewhere – in my soul – I know –
I’ve met the Thing before –
It just reminded me – ’twas all –
And came my way no more –

118. jegyzethez
Behind Me – dips Eternity –
Before Me – Immortality –
Myself – the Term between –
Death but the Drift of Eastern Gray,
Dissolving into Dawn away,
Before the West begin –
’Tis Kingdoms – afterward – they say –
In perfect – pauseless Monarchy –
Whose Prince – is Son of none –
Himself – His Dateless Dynasty –
Himself – Himself diversify –
In Duplicate divine –
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’Tis Miracle before Me – then –
’Tis Miracle behind – between –
A Crescent in the Sea –
With Midnight to the North of Her –
And Midnight to the South of Her –
And Maelstrom – in the Sky –

119. jegyzethez
Some – keep the Sabbath – going to church –
I – keep it – staying at Home –
With a Bobolink – for a Chorister –
And an Orchard – for a Dome –
Some – keep the Sabbath, in Surplice –
I – just wear my wings –
And instead of tolling the bell, for church –
Our little Sexton – sings –
„God” – preaches – a noted Clergyman –
And the sermon is never long,
So – instead of getting to Heaven – at last –
I’m – going – all along!

120. jegyzethez
So well that I can live without –
I love thee – then How well is that?
As well as Jesus?
Prove it me
That He – loved Men –
As I – love thee –

121. jegyzethez
We grow accustomed to the Dark –
When Light is put away –
As when the Neighbor holds the Lamp
To witness her Good bye –
A Moment – We uncertain step
For newness of the night –
Then – ﬁt our Vision to the Dark –
And meet the Road – erect –
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And so of larger – Darknesses –
Those Evenings of the Brain –
When not a Moon disclose a sign –
Or Star – come out – within –
The Bravest – grope a little –
And sometimes hit a Tree
Directly in the Forehead –
But as they learn to see –
Either the Darkness alters –
Or something in the sight
Adjusts itself to Midnight –
And Life steps almost straight.

126. jegyzethez
My ﬁrst well Day – since many ill –
I asked to go abroad,
And take the Sunshine in my hands
And see the things in Pod –
A’blossom just – when I went in
To take my Chance with pain –
Uncertain if myself, or He,
Should prove the strongest One.
The Summer deepened, while we strove –
She put some ﬂowers away –
And Redder cheeked Ones – in heir stead –
A fond – illusive way –
To Cheat Herself, it seemed she tried –
As if before a Child
To fade – Tomorrow – Rainbows held
The Sepulchre, could hide.
She dealt a fashion to the Nut –
She tied the Hoods to Seeds –
She dropped bright scraps of Tint, about –
And left Brazilian Threads
On every shoulder that she met –
Then both her Hands of Haze
Put up – to hide her parting Grace
From our unﬁtted eyes –
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My loss, by sickness – Was it Loss?
Or that Etherial Gain
One earns by measuring the Grave –
Then – measuring the Sun –

134. jegyzethez
To know just how He suffered – would be dear –
To know if any Human eyes were near
To whom He could entrust His wavering gaze –
Until it settled broad – on Paradise –
To know if He was patient – part content –
Was Dying as He thought – or different –
Was it a pleasant Day to die –
And did the Sunshine face His way –
What was His furthest mind – of Home – or God –
Or What the Distant say –
At News that He ceased Human Nature
Such a Day –
And Wishes – Had He any –
Just His Sigh – accented –
Had been legible – to Me –
And was He Conﬁdent until
Ill ﬂuttered out – in Everlasting Well –
And if He spoke – What name was Best –
What last
What one broke off with
At the Drowsiest –
Was he afraid – or tranquil –
Might He know
How Conscious Consciousness – could grow –
Till Love that was – and Love too best to be –
Meet – and the Junction be Eternity

135. jegyzethez
’Twas warm – at ﬁrst – like Us –
Until there crept opon
A Chill – like frost opon a Glass –
Till all the scene – be gone.
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The Forehead copied stone –
The Fingers grew too cold
To ache – and like a Skater’s Brook –
The busy eyes – congealed –
It straightened – that was all –
It crowded Cold to Cold –
It multiplied indifference –
As Pride were all it could –
And even when with Cords –
’Twas lowered, like a Weight –
It made no Signal, nor demurred,
But dropped like Adamant.

136. jegyzethez
Tell all the truth but tell it slant –
Success in Circuit lies
Too bright for our inﬁrm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind –

138. jegyzethez
The riddle that we guess,
We speedily despise.
Not anything is stale so long,
As yesterday’s surprise.

140. jegyzethez
Me from Myself – to banish –
Had I Art –
Invincible My Fortress
Unto All Heart –
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But since Myself – assault Me –
How have I peace
Except by subjugating
Consciousness?
And since We’re Mutual Monarch
How this be
Except by Abdication –
Me – of Me – ?

145. jegyzethez
That it will never come again
Is what makes life so sweet.
Believing what we dont believe
Does not exhilarate.
That if it be, it be at best
An ablative estate –
This instigates an appetite
Precisely opposite.

146. jegyzethez
The Soul that hath a Guest
Doth seldom go abroad –
Diviner Crowd at Home –
Obliterate the need –
And Courtesy forbid
A Host’s departure when
Opon Himself be visiting
The Emperor of Men –

147. jegyzethez
One need not be a chamber – to be Haunted –
One need not be a House –
The Brain – has Corridors surpassing
Material Place –
Far safer of a Midnight – meeting
External Ghost –
Than an Interior – confronting –
The cooler – Host –

205

Bollobás.indd 205

2015.05.13. 15:14:41

Far safer, through an Abbey – gallop –
The Stones a’chase –
Than moonless – One’s A’self encounter –
In lonesome place –
Ourself – behind Ourself – Concealed –
Should startle – most –
Assassin – hid in Our Apartment –
Be Horror’s least –
The Prudent – carries a Revolver –
He bolts the Door –
O’erlooking a Superior Spectre –
More near

149. jegyzethez
Did Our Best Moment last –
’Twould supersede the Heaven –
A few – and they by Risk – procure –
So this Sort – are not given –
Except as stimulants – in
Cases of Despair –
Or Stupor – The Reserve –
These Heavenly moments are –
A Grant of the Divine –
That Certain as it Comes –
Withdraws – and leaves the dazzled Soul
In her unfurnished Rooms –

150. jegyzethez
The Soul selects her own Society –
Then – shuts the Door –
To her divine Majority –
Present no more –
Unmoved – she notes the Chariots – pausing –
At her low Gate –
Unmoved – an Emperor be kneeling
Opon her Mat –
I’ve known her – from an ample nation –
Choose One –
Then – close the Valves of her attention –
Like Stone –
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151. jegyzethez
Remembrance has a rear and front
’Tis something like a House
It has a garret also
For refuse and the mouse
Besides the deepest cellar
That ever mason laid
Look to it by the contents
Ourselves be not pursued

152. jegyzethez
The Brain – is wider than the Sky –
For – put them side by side –
The one the other will contain
With ease – and You – beside –
The Brain is deeper than the sea –
For – hold them – Blue to Blue –
The one the other will absorb –
As Sponges – Buckets – do –
The Brain is just the weight of God –
For – Heft them – Pound for Pound –
And they will differ – if they do –
As Syllable from Sound –

155. jegyzethez
I dwell in Possibility –
A fairer House than Prose –
More numerous of Windows –
Superior – for Doors –
Of Chambers as the Cedars –
Impregnable of eye –
And for an everlasting Roof
The Gambrels of the Sky –
Of Visitors – the fairest –
For Occupation – This –
The spreading wide my narrow Hands
To gather Paradise –
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156. jegyzethez
„Hope” is the thing with feathers –
That perches in the soul –
And sings the tune without the words –
And never stops – at all –

167. jegyzethez
It might be lonelier
Without the Loneliness –
I’m so accustomed to my Fate –
Perhaps the Other – Peace –
Would interrupt the Dark –
And crowd the little Room –
Too scant – by Cubits – to contain
The Sacrament – of Him –
I am not used to Hope –
It might intrude opon –
It’s sweet parade – blaspheme the place –
Ordained to Suffering –
It might be easier
To fail – with Land in Sight –
Than gain – my Blue Peninsula –
To perish – of Delight –

168. jegyzethez
Water, is taught by thirst.
Land – by the Oceans passed.
Transport – by throe –
Peace, by it’s battles told –
Love, by memorial mold –
Birds, by the snow.

169. jegyzethez
Much Madness is divinest Sense –
To a discerning Eye –
Much Sense – the starkest Madness’ –
’Tis the Majority
In this, as all, prevail –
Assent – and you are sane –
Demur – you’re straightway dangerous –
And handled with a Chain –
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170. jegyzethez
Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need –
Not one of all the purple Host
Who took the ﬂag today
Can tell the deﬁnition so Clear
of Victory –
As he defeated – dying –
On whose forbidden Ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and Clear –

172. jegyzethez
Who never wanted – maddest Joy
Remains to him unknown –
The Banquet of Abstemiousness
Defaces that of Wine –
Within it’s reach, though yet ungrasped
Desire’s perfect Goal –
No nearer – lest the Actual –
Should disenthrall thy soul –

174. jegyzethez
I cannot live with You –
It would be Life –
And Life is over there –
Behind the Shelf
The Sexton keeps the key to –
Putting up
Our Life – His Porcelain –
Like a Cup –
Discarded of the Housewife –
Quaint – or Broke –
A newer Sevres pleases –
Old Ones crack –

209

Bollobás.indd 209

2015.05.13. 15:14:42

I could not die – with You –
For One must wait
To shut the Other’s Gaze down –
You – could not –
And I – Could I stand by
And see You – freeze –
Without my Right of Frost –
Death’s privilege?
Nor could I rise – with You –
Because Your Face
Would put out Jesus’ –
That New Grace
Glow plain – and foreign
On my homesick eye –
Except that You than He
Shone closer by –
They’d judge Us – How –
For You – served Heaven – You know,
Or sought to –
I could not –
Because You saturated sight –
And I had no more eyes
For sordid excellence
As Paradise
And were You lost, I would be –
Though my name
Rang loudest
On the Heavenly fame –
And were You – saved –
And I – condemned to be
Where You were not
That self – were Hell to me –
So we must meet apart –
You there – I – here –
With just the Door ajar
That Oceans are – and Prayer –
And that White Sustenance –
Despair –
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186. jegyzethez
Presentiment – is that long shadow – on the Lawn –
Indicative that Suns go down –
The notice to the startled Grass
That Darkness – is about to pass –

187. jegyzethez
The Soul has Bandaged moments –
When too appalled to stir –
She feels some ghastly Fright come up
And stop to look at her –
Salute her, with long ﬁngers –
Caress her freezing hair –
Sip, Goblin, from the very lips
The Lover – hovered – o’er –
Unworthy, that a thought so mean
Accost a Theme – so – fair –
The soul has moments of escape –
When bursting all the doors –
She dances like a Bomb, abroad,
And swings opon the Hours,
As do the Bee – delirious borne –
Long Dungeoned from his Rose –
Touch Liberty – then know no more –
But Noone, and Paradise
The Soul’s retaken moments –
When, Felon led along,
With shackles on the plumed feet,
And staples, in the song,
The Horror welcomes her, again,
These, are not brayed of Tongue –

188. jegyzethez
I could not prove the Years had feet –
Yet conﬁdent they run
Am I, from symptoms that are past
And Series that are done –
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I ﬁnd my feet have further Goals –
I smile opon the Aims
That felt so ample – Yesterday –
Today’s – have vaster claims –
I do not doubt the Self I was
Was competent to me –
But something awkward in the ﬁt –
Proves that – outgrown – I see –

196. jegyzethez
Who never wanted – maddest Joy
Remains to him unknown –
The Banquet of Abstemiousness
Defaces that of Wine –
Within it’s reach, though yet ungrasped
Desire’s perfect Goal –
No nearer – lest the Actual –
Should disenthrall thy soul –

197. jegyzethez
Faith – is the Pierless Bridge
Supporting what We see
Unto the Scene that We do not –
Too slender for the eye
It bears the Soul as bold
As it were rocked in Steel
With Arms of steel at either side –
It joins – behind the Vail
To what, could We presume
The Bridge would cease to be
To Our far, vascillating Feet
A ﬁrst Nescessity.

198. jegyzethez
Of mansions never quite disclosed
And never quite concealed
The Apparatus of the Dark
To ignorance revealed –
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200. jegyzethez
There is a pain – so utter –
It swallows substance up –
Then covers the Abyss with Trance –
So Memory can step
Around – across – opon it –
As One within a Swoon –
Goes safely – where an open eye –
Would drop Him – Bone by Bone –

201. jegyzethez
Did the Harebell loose her girdle
To the lover Bee
Would the Bee the Harebell hallow
Much as formerly?
Did the „Paradise” – persuaded –
Yield her moat of pearl –
Would the Eden be an Eden,
Or the Earl – an Earl?

202. jegyzethez
I started Early – Took my Dog –
And visited the Sea –
The Mermaids in the Basement
Came out to look at me –
And Frigates – in the Upper Floor
Extended Hempen Hands –
Presuming Me to be a Mouse –
Aground – opon the Sands –
But no Man moved Me – till the Tide
Went past my simple Shoe –
And past my Apron – and my Belt
And past my Boddice – too –
And made as He would eat me up –
As wholly as a Dew
Opon a Dandelion’s Sleeve –
And then – I started – too –
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And He – He followed – close behind –
I felt His Silver Heel
Opon my Ancle – Then My Shoes
Would overﬂow with Pearl –
Until We met the Solid Town –
No One He seemed to know –
And bowing – with a Mighty look –
At me – The Sea withdrew –

203. jegyzethez
My Life had stood – a Loaded Gun –
In Corners – till a Day
The Owner passed – identiﬁed –
And carried Me away –
And now We roam in Sovreign Woods –
And now We hunt the Doe –
And every time I speak for Him
The Mountains straight reply –
And do I smile, such cordial light
Opon the Valley glow –
It is as a Vesuvian face
Had let it’s pleasure through –
And when at Night – Our good Day done –
I guard My Master’s Head –
’Tis better than the Eider Duck’s
Deep Pillow – to have shared –
To foe of His – I’m deadly foe –
None stir the second time –
On whom I lay a Yellow Eye –
Or an emphatic Thumb –
Though I than He – may longer live
He longer must – than I –
For I have but the power to kill,
Without – the power to die –
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205. jegyzethez
Wild nights – Wild nights!
Were I with thee
Wild nights should be
Our luxury!
Futile – the winds –
To a Heart in port –
Done with the Compass –
Done with the Chart!
Rowing in Eden –
Ah – the Sea!
Might I but moor – tonight –
In thee!

206. jegyzethez
There’s a certain Slant of light,
inter Afternoons –
That oppresses, like the Heft
Of Cathedral Tunes –
Heavenly Hurt, it gives us –
We can ﬁnd no scar,
But internal difference –
Where the Meanings, are –
None may teach it – Any –
’Tis the Seal Despair –
An imperial afﬂiction
Sent us of the Air –
When it comes, the Landscape listens –
Shadows – hold their breath –
When it goes, ’tis like the Distance
On the look of Death –

208. jegyzethez
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility –
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209. jegyzethez
My Life had stood – a Loaded Gun –
In Corners – till a Day
The Owner passed – identiﬁed –
And carried Me away –
And now We roam in Sovreign Woods –
And now We hunt the Doe –
And every time I speak for Him
The Mountains straight reply –

212. jegyzethez
Wild nights – Wild nights!
Were I with thee
Wild nights should be
Our luxury!

216. jegyzethez
Image of Light, Adieu –
Thanks for the interview –
So long – so short –

218. jegyzethez
There’s a certain Slant of light,
inter Afternoons –
That oppresses, like the Heft
Of Cathedral Tunes –

220. jegyzethez
The Eyes around – had wrung them dry –
And Breaths were gathering ﬁrm
For that last Onset – when the King
Be witnessed – in the Room –

224. jegyzethez
’Tis Seasons since the Dimpled War
In which we each were Conqueror
[…]
Without a Formula we fought
Each was to each the Pink Redoubt –
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225. jegyzethez
Crisis is a Hair
Toward which forces creep
Past which – forces retrograde

227. jegyzethez
If What we could
Were what we would;
Criterion be small –
It is the Ultimate – of Talk –
The impotence to tell.

230. jegyzethez
There is a pain – so utter –
It swallows substance up –
Then covers the Abyss with Trance –
So Memory can step
Around – across – opon it –
As One within a Swoon –
Goes safely – where an open eye –
Would drop Him – Bone by Bone –

231. jegyzethez
I reckon – When I count at all –
First – Poets – Then the Sun –
Then Summer – Then the Heaven of God –
And then – the List is done –
But, looking back – the First so seems
To Comprehend the Whole –
The Others look a needless Show –
So I write – Poets – All –
Their Summer – lasts a solid Year –
They can afford a Sun
The East – would deem extravagant –
And if the Further Heaven –
Be Beautiful as they prepare
For Those who worship Them –
It is too difﬁcult a Grace –
To justify the Dream –
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232. jegyzethez
As if the Sea should part
And show a further Sea –
And that – a further – and the Three
But a Presumption be –
Of Periods of Seas –
Unvisited of Shores –
Themselves the Verge of Seas to be –
Eternity – is Those –

233. jegyzethez
When Bells stop ringing –
Church – begins –
The Positive – of Bells –
When Cogs – stop – that’s
Circumference –
The Ultimate – of Wheels –

234. jegyzethez
The Admirations – and Contempts – of time –
Show justest – through an Open Tomb –
The Dying – as it were a Hight
Reorganizes Estimate
And what We saw not
We distinguish clear –
And mostly – see not
What We saw before –
’Tis Compound Vision –
Light – enabling Light –
The Finite – furnished
With the Inﬁnite –
Convex – and Concave Witness –
Back – toward Time –
And forward –
Toward the God of Him –
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236. jegyzethez
It’s like the Light –
A fashionless Delight –
It’s like the Bee –
A dateless – Melody –
It’s like the Woods –
Private – Like the Breeze –
Phraseless – yet it stirs
The proudest Trees –
It’s like the morning –
Best – when it’s done –
And the Everlasting Clocks –
Chime – Noon!

254. jegyzethez
This was a Poet –
It is That
Distills amazing sense
From Ordinary Meanings –
And Attar so immense
From the familiar species
That perished by the Door –
We wonder it was not Ourselves
Arrested it – before –
Of Pictures, the Discloser –
The Poet – it is He –
Entitles Us – by Contrast –
To ceaseless Poverty –
Of Portion – so unconscious –
The Robbing – could not harm –
Himself – to Him – a Fortune –
Exterior – to Time –

255. jegyzethez
Essential Oils are wrung –
The Attar from the Rose
Be not expressed by Suns – alone –
It is the gift of Screws –
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The General Rose decay –
While this – in Lady’s Drawer
Make Summer, when the Lady lie
In Ceaseless Rosemary –

258. jegyzethez
Rests at Night
The Sun from shining,
Nature – and some Men –
Rest at Noon – some Men –
While Nature
And the Sun – go on –

260. jegyzethez
There is a solitude of space
A solitude of sea
A solitude of death, but these
Society shall be
Compared with that profounder site
That polar privacy
A soul admitted to itself –
Finite inﬁnity.

263. jegyzethez
Is Heaven a Physician?
They say that He can heal –
But Medicine Posthumous
Is unavailable. –
Is Heaven an Exchequer?
They speak of what we owe –
But that negotiation
I’m not a party to –

264. jegyzethez
I never lost as much but twice,
And that was in the sod.
Twice have I stood a beggar
Before the door of God!
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Angels – twice descending
Reimbursed my store –
Burglar! Banker – Father!
I am poor once more!

265. jegyzethez
Of Course – I prayed –
And did God Care?
He cared as much as on the Air
A Bird – had stamped her foot –
And cried „Give Me” –
My Reason – Life –
I had not had – but for Yourself –
’Twere better Charity
To leave me in the Atom’s Tomb –
Merry, and nought, and gay, and numb –
Than this smart Misery.

266. jegyzethez
God is indeed a jealous God –
He cannot bear to see
That we had rather not with Him
But with each other play.

267. jegyzethez
[…] the Cheated Eye
Shuts arrogantly – in the Grave –
Another way – to see –

268. jegyzethez
Things overlooked before
By this great light upon our Minds
Italicized – as ’twere.
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270. jegyzethez
A wife – at Daybreak I shall be –
Sunrise – hast thou a ﬂag for me?
At midnight – I am yet a maid –
How short it takes to make it Bride!
Then – Midnight – I have passed from thee
Unto the East – and Victory –
Midnight – Good night – I hear them call –
The Angels bustle in the hall –
Softly – my Future climbs the stair –
I fumble at my Childhood’s Prayer –
So soon to be a Child – no more –
The Vision ﬂutters in the door –
Eternity – I’m coming sir –
Master – I’ve seen the face before –

273. jegyzethez
As to the poetical Character itself […]it has no self – it is every thing and nothing – It has
no character – it enjoys light and shade; it lives in gusto, be it foul or fair, high or low, rich
or poor, mean or elevated – It has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen. […]
A Poet is the most unpoetical of any thing in existence […] he has no Identity […].

274. jegyzethez
I had no portrait, now, but am small, like the Wren, and my Hair is bold, like the Chestnut Bur
– and my eyes, like the Sherry in the Glass, that the Guest leaves – Would this do just as well?

276. jegyzethez
I was the slightest in the House –
I took the smallest Room –
At night, my little Lamp, and Book –
And one Geranium –
So stationed I could catch the Mint
That never ceased to fall –
And just my Basket –
Let me think – I’m sure –
That this was all –
I never spoke – unless addressed –
And then, ’twas brief and low –
I could not bear to live – aloud –
The Racket shamed me so –
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And if it had not been so far –
And any one I knew
Were going – I had often thought
How noteless – I could die –

277. jegyzethez
I’m „wife” – I’ve ﬁnished that –
That other state –
I’m Czar – I’m „Woman” now –
It’s safer so –
How odd the Girl’s life looks
Behind this soft Eclipse –
I think that Earth feels so
To folks in Heaven – now –
This being comfort – then
That other kind – was pain –
But why compare?
I’m „Wife”! Stop there!

278. jegyzethez
Mine – by the Right of the White Election!
Mine – by the Royal Seal!
Mine – by the sign in
the Scarlet prison –
Bars – cannot conceal!
Mine – here – in Vision – and
in Veto!
Mine – by the Grave’s Repeal –
Titled – Conﬁrmed –
Delirious Charter!
Mine – long as Ages steal!

280. jegyzethez
I would not paint – a picture –
I’d rather be the One
It’s bright impossibility
To dwell – delicious – on –
And wonder how the ﬁngers feel
Whose rare – celestial – stir –
Evokes so sweet a torment –
Such sumptuous – Despair –
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I would not talk, like Cornets –
I’d rather be the One
Raised softly to the Ceilings –
And out, and easy on –
Through Villages of Ether –
Myself endued Balloon
By but a lip of Metal –
The pier to my Pontoon –
Nor would I be a Poet –
It’s ﬁner – Own the Ear –
Enamored – impotent – content –
The License to revere,
A privilege so awful
What would the Dower be,
Had I the Art to stun myself
With Bolts – of Melody!

282. jegyzethez
’Tis Seasons since the Dimpled War
In which we each were Conqueror
And each of us were slain
And Centuries ’twill be and more
Another Massacre before
So modest and so vain –
Without a Formula we fought
Each was to each the Pink Redoubt –

283. jegyzethez
I Came to buy a smile – today –
But just a single smile –
The smallest one opon your face
Will suit me just as well –
The one that no one else would miss
It shone so very small –
I’m pleading at the “counter” – Sir –
Could you afford to sell –
I’ve Diamonds – on my ﬁngers –
You know what Diamonds are?
I’ve Rubies – like the Evening Blood –
And Topaz – like the star!
’Twould be “a Bargain” for a Jew
Say – May I have it – Sir?
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284. jegyzethez
I’m ceded – I’ve stopped being Their’s –
The name They dropped opon my face
With water, in the country church
Is ﬁnished using, now,
And They can put it with my Dolls,
My childhood, and the string of spools,
I’ve ﬁnished threading – too –
Baptized, before, without the choice,
But this time, consciously, Of Grace –
Unto supremest name –
Called to my Full – The Crescent dropped –
Existence’s whole Arc, ﬁlled up,
With one – small Diadem –
My second Rank – too small the ﬁrst –
Crowned – Crowing – on my Father’s breast –
A half unconscious Queen
But this time – Adequate – Erect,
With Will to choose,
Or to reject,
And I choose, just a Crown –

285. jegyzethez
Title divine – is mine!
The Wife – without the Sign!
Acute Degree – conferred on me –
Empress of Calvary!
Royal – all but the Crown!
Betrothed – without the swoon
God sends us Women –
When you – hold – Garnet to Garnet –
Gold – to Gold –
Born – Bridalled – Shrouded –
In a Day –
Tri Victory
„My Husband” – women say –
Stroking the Melody –
Is this – the way?
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286. jegyzethez
How dull our lives must seem to the bride, and the plighted maiden, whose days are fed
with gold, and who gather pearls every evening; but to the wife, Susie, sometimes the wife
forgotten, our lives seem dearer than all others in the world. […] Oh, Susie, it is dangerous,
and it is all too dear, these simple trusting spirits, and the spirits mightier, which we cannot
resist! . . . I tremble lest at sometime I, too, am yielded up.

287. jegyzethez
On my volcano grows the Grass
A meditative spot –
An acre for a Bird to choose
Would be the general thought –
How red the Fire rocks below
How insecure the sod
Did I disclose
Would populate with awe my solitude
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Ott, ahol a magyar fordítás nincs föltüntetve, csak formailag elemzem az eredeti angol szöveget.
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J883/Fr930.) 63, 89–90
The riddle that we guess (A talány, mi megfejthető [Szőcs Géza ford.]; J1222/F1180.)
21, 101–102
The Soul has Bandaged moments – (Gúzsban a lélek [Székely Magda ford.]; J512/
Fr360.) 124–125, 157
The Soul selects her own Society – (A lélek társat választ [Károlyi Amy ford.]; J303/
Fr409) 34, 57, 61–62, 106
The Soul that hath a Guest (Mikor Vendég érkezik hozzá [Szőcs Géza ford.]; J674/
Fr592.) 104
The Soul’s Superior instants (A lélek legfőbb perce [Károlyi Amy ford.]; J306/Fr630.)
80–81, 161
The Tint I cannot take is best (J627/Fr696) 93, 164
There is a pain – so utter – (Van olyan szenvedés [Tábor Eszter ford.]; J599/Fr515.)
130, 149–150
There is a solitude of space (Magánya van a térnek [Károlyi Amy ford.]; J1695/
Fr1696.) 108, 111, 151, 161
There’s a certain Slant of light (Van valami ferde fény [Károlyi Amy ford.]; J258/
Fr320.) 48, 56, 69, 138–139, 144, 157, 158
They shut me up in Prose – (Prózába csuktak engem [Szőcs Géza ford.]; J613/Fr 445) 22
Things overlooked before (Mit elébb elkerült [Károlyi Amy ford]; J1100/Fr1100.) 164
This was a Poet – (Ez itt Költő volt – [Szőcs Géza ford.]; J448/Fr446.) 33, 47, 158–159,
168

247

Bollobás.indd 247

2015.05.13. 15:14:45

’Tis Seasons since the Dimpled War (A Mosolygödröcskés Háborúk [Szőcs Géza
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