
WORDSWORTH KOL DU SOK CÍ MÛ
VER SÉ NEK KE LET KE ZÉS TÖR TÉ NE TE

William Wordsworth, az an gol ro man ti kus köl té szet idõ sebb nem ze dé ké nek
Coleridge mel lett leg ki emel ke dõbb egyé ni sé ge. Gyer mek ko rát meg ha tá roz ta, hogy
ko rán ár va ság ra ju tott; édes any ja a köl tõ nyolc éves ko rá ban, 1778-ban, édes ap ja,
a köl tõ 13 éves ko rá ban, 1783-ban hunyt el. Ek kor William évek óta bent la ká sos
gim na zis ta ként már nem élt ott hon, de szü lei el vesz té se után test vé re i tõl még a
szün idõk ide jé re is el sza kadt: fi vé re it és hú gát más-más ol dal ági csa lád tag ok
gyám sá gá ra bíz ták. Az örök ség sem biz to sí tott szá muk ra jó mó dot, mert ap juk
mint egy nyolc ezer font nyi kint le võ sé gét nem si ke rült meg kap ni uk, így a gye re kek
amo lyan meg tûrt, sze gény há zi ro kon nak szá mí tot tak. 

A test vé rek kö zül William és Dorothy ki vé te lé vel min den ki gya kor la ti as pá lyá -
ra lé pett – a leg fi a ta labb fi vér pap lett, a kö zép sõ ten ge rész ka pi tány, a leg idõ sebb
pe dig jo gász –, William és Dorothy azon ban va ló szí nû leg kü lön cök nek tûn het tek
a tá gabb csa lád sze mé ben. Ugyan Dorothy idõ rõl idõ re ki sebb ne ve lõ nõi mun kát
el vál lalt, William pe dig kö zép sze rû ered ménnyel el vé gez te a camb rid ge-i egye te -
met, de ta nu lás he lyett in kább mu la tott, Eu ró pá ban ba ran golt, majd a fran cia for -
ra da lom éve i ben Pá rizs ban sze rel mes ke dett. Ez utób bi ki ruc ca ná sá ból 1792-ben,
22 éves ko rá ban há zas sá gon kí vü li lá nya is szü le tett, aki rõl a ké sõb bi ek ben nem
gon dos ko dott. Dorothy és William te hát a gya kor la ti élet va ló sá gát a csa lád sze mé -
ben nem sze ren csé sen él te meg, lel kük a ter mé szet imá da ta és a köl té szet fe lé 
te rel te õket, ke rül ték a rend sze res tár sa sá gi éle tet, re me te ség re vágy tak, és nem vé -
let len, hogy ami kor 1795-ben egy fi a ta lon el hunyt ba rát ja ré vén Wordsworth né -
mi örök ség hez, 900 font hoz ju tott, Dorothyval egy kö zös vi dé ki ház ter vé vel kezd -
tek fog lal koz ni. Dorsetben, egy ba rát juk ten ger part hoz kö ze li, ma gá nyo san és üre -
sen ál ló há zá ban, Racedown Lodge-ban ren dez ked tek be. Itt rob bant be az éle tük -
be 1797-ben a Williamnél két év vel fi a ta labb Samuel Taylor Coleridge.1

Coleridge, Wordsworth-höz ha son ló an, meg szál lott volt, õ is a köl té szet nek élt.
A Wordsworth test vé rek a kert ben dol goz tak, Coleridge, a sö vényt át ugor va, va ló -
ság gal ro hant fe lé jük. Így ta lál koz tak. Ba rát sá guk csu pán ti zen öt éven át tar tott, és
ha rag ban vál tak el, de ta lál ko zá suk kul túr tör té ne ti jelentõségû.2 Az iro da lom tör té -
net az an gol ro man ti ka kez dõ dá tu má nak Coleridge és Wordsworth kö zös ver ses -
kö tet ének ki adá si évét, 1798-at te kin ti. A kö tet cí me Lyrical Ballads (Lí rai bal la -
dák), a nyi tó vers Coleridge The Rime of the Ancient Mariner (Re ge a vén ten ge rész -
rõl) cí mû misz ti kus lá to má sa, a kö tet utol só da rab ja pe dig Wordsworth Lines
Composed a Few Miles Above Tintern Abbey (So rok a Tinterni Apát ság fö lött) cí mû
hí res ver se.

1797-ben, mind össze hat hó nap pal a köl tõ társ sal tör tént dorseti ta lál ko zás és
két év vel az ég bõl pottyant örök ség után Dorothy és William úgy ha tá roz nak, hogy
kö ze lebb köl töz nek Coleridge-hoz; a nyu gat-ang li ai Alfoxden ne vû vil lát ve szik
bér be igen ked ve zõ áron. 1798 moz gal mas év. Dorothy ja nu ár és má jus kö zött nap -
lót ír. Ha ve ze tett is nap lót ko ráb ban, eset leg Dorsetben, an nak kéz ira ta nem ma -
radt fenn. Azon ban 1798 má ju sá ban az alfoxdeni nap ló epi ló gus vagy zár szó nél -
kül hir te len fél be sza kad. A má jus 22-i, utol só be jegy zés csu pán ennyi: „Gya log
Cheddarba. Szál lás Crossban.” Ugyan ezen év szep tem be ré ben a Wordsworth test -
vér pár és Coleridge egy na gyobb né met or szá gi út ra szán ja el ma gát, majd ok tó ber
4-én meg je le nik Coleridge és Wordsworth kö zös ver ses kö tet ének el sõ ki adá sa. 92
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Dorothy és William Wordsworth dorseti tar tóz ko dá su kat kö ve tõ en gya kor la ti lag
William ha lá lá ig, 1850-ig együtt él nek. Bár William ké sõbb há zas sá got köt, és gyak -
ran fi vér ük, John, a ten ge rész is ve lük la kik, a biz tos pon tot egy más ban ta lál ják meg.
Ket te jük kap cso la tá nak ala ku lá sa lé lek ta ni elem zé sek tár gya. Frances Wilson (The
Ballad of Dorothy Wordsworth) Dorothy szel le mi sé gét és igé nyes mû velt sé gét eme li
ki – egy köl tõ ve szett el ben ne –, míg Kenneth Johnston (The Hidden Wordsworth) a
test vér pár kö zött eset leg fenn állt incesztust vé li a fõ moz ga tó ru gó nak. Akár hogy is,
Dorothy és William, ta lán kö ze li élet ko ruk okán, már ele ve el kü lö nül nek a töb bi
test vér tõl, csa lád tag tól, és éle tük vé gé ig tar tó kap cso lat ban, kö zös ház tar tás ban, úgy -
mond élet vi tel sze rû en együtt él nek. (Az incesztusra vo nat ko zó an Johnston egyéb -
ként sem mi fé le bi zo nyí ték kal nem ren del ke zik.) 

Kap cso la tuk mély sé gét jel zi, hogy 1800-ban, im már a szü le té sük óta imá dott
an gol tó vi dé ken, ahon nan William és a ten ge rész fi vér, John, Yorkshire-ba in dul,
Dorothy, mint egy meg örö kí ten dõ az ese mé nye ket, me lye ket William tá vol lét ében
át él, újabb nap lót in dít, hogy majd vissza tér tük után a nap ló se gít sé gé vel szá mol -
has son be ne kik min den rõl. A Grasmere-i nap ló cím mel hí res sé vált írás ek képp
kez dõ dik: „1800. má jus 14, szer da. Wm. és John, zse bük ben hi deg ser tés sült tel,
ebéd után, fél há rom kor el in dul tak Yorkshire-ba. A Lowwood-öböl be szö gel lé sé -
ben hagy tak ma gam ra, a fák alatt. Olyan ne héz volt a szí vem, hogy szin te szól ni
sem tud tam, ami kor W-mel bú csú csó kot vál tot tunk. A tó part ján egy kö vön ül tem
so ká ig, és öm lött a könnyem. Las san, ne he zen erõt vet tem ma ga mon. A ta vat, nem
tu dom, mi ért, szo mo rú nak és me lan ko li kus nak lát tam, a hul lá mok ólom súllyal
csa pód tak a part ra.” Az ok, ami ért a ter mé szet ilyen szín ben tû nik fel, nyil ván va -
ló an William távozása.3 Dorothy szán dé ka, hogy ér zé se it, él mé nye it rög zít se, amíg
William tá vol van, tel je sül. Ilyen mó don két hét tel ké sõbb, ami kor báty ja vissza -
tér, Dorothy a nap ló írás sal akár fel is hagy hat na, ám a nap ló két és fél éven át foly -
ta tó dik. 1803. ja nu ár 16-án a grasmere-i nap ló, az alfoxdenihoz ha son ló an, kur tán
sza kad fél be. Ta lál gat ha tunk, mi kész tet te Dorothyt William ha za tér tét kö ve tõ en a
nap ló foly ta tá sá ra. Wordsworth Kol du sok cí mû ver sé nek ke let ke zés tör té ne te, azt
hi szem, rész ben rá vi lá gít a ta lány ra. 

William és John a Dorothyt nap ló írás ra ösz tön zõ yorkshire-i út ról két hét el tel -
té vel tér ha za. 1800. jú ni us 7-e, a vi szont lá tás nap ja, szom bat. Dorothy a kö vet ke -
zõt rög zí ti nap ló já ban: „Na gyon me leg, bo rús reg gel. Esõ vel fe nye get. El sé tál tam
Mr. Simpson há zá ig, egy kis kösz mé tét akar tam szed ni. De rûs dél után. A kis
Tommy el kí sért, te át it tunk és ké szí tet tem ne ki egy ke vés fel fúj tat. A domb te tõn
gyep fü vet és zöld nö vé nye ket tép ked tünk, lenn a tó par ton pe dig kos bort és egye -
be ket. A kert ben gyom lál tam és ön töz tem. Nem men tem el ott hon ról, dol goz tam,
mert már szá mí ta ni le he tett Wm-re és John ra. Ti zen egy után lé pé se ket hal lot tam
a ház elõtt, meg for dul tam és ki tár tam az aj tót. William állt elõt tem! Az el sõ öröm -
te li per cek után le ül tünk te áz ni. Haj na li né gyig fent vol tunk, min den rõl be akar -
tam szá mol ni Williamnek, ami a tá vol lét ében tör tént. A ma da rak ví gan da lol tak,
min den üdé nek tet szett, bár nem fel tét le nül jó ked vû nek.” Hogy mi ért tû nik min -
den üdé nek, is mét nyil ván va ló: a lá tás mód Dorothy bol dog lel ké bõl fa kad. Az sem
vé let len, hogy John alig ér de mel em lí tést; a ked venc: William. 

Dorothy nap ló ja Grasmere-ben épp úgy, mint Alfoxdenben, az idõ já rá si vál to -
zá sok, a nö vé nyek vi rág zá sa, az ál la tok ne ve lé se, a ter mé szet ala ku lá sa kö rül fo -
rog. Szin te min den nap fel je gye zi, mer re sé tált, ki vel ta lál ko zott. A fel jegy zé sek 
va ló szí nû leg es te, a mun ka vé gez té vel, vissza te kin tõ mó don, gyak ran tõ mon dat -
ok ban vagy hi á nyos mon da tok ban fo gal ma zód nak meg. 1800. jú ni us 10-én azon -
ban, te hát há rom nap pal a fi vé rek meg ér kez te után, kü lö nös be jegy zést ta lá lunk.
A nap ló, sõt mind két nap ló mód sze ré tõl el té rõ en az egyéb ként pon to san ada tolt
jú ni us 10-i idõ kép hez Dorothy hoz zá fûz egy hosszú je le ne tet, ami má jus 27-én,
William tá vol lét ében tör tént. Hogy mi ért itt, ar ra néz ve a ma gya rá zat egy sze rû: mû és világa
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tech ni kai jel le gû okok mi att. Dorothy ter mé sze te sen nem ma guk ban ál ló író la po -
kat hasz nál, ha nem egy fû zött-kö tött fü ze tet, amely nek lap jai ed dig a pon tig fel -
töl tõd tek, a mar gó kon sem ma radt elég hely, és pót lap be szú rá sa sem lett vol na
biz ton sá gos: könnyen ki es het, nyo ma vesz het. Ezért fo gal ma zó dik meg a má jus
27-i, lát szó lag je len ték te len je le net a jú ni us 10-i be jegy zést kö ve tõ en, jól le het az
ese mény az egé szé ben szi go rú kro no ló gi át kö ve tõ nap ló idõ rend jé bõl egye dül ál ló
mó don ki lóg. Ám hogy mi ért fo gal ma zó dik meg egy ál ta lán, ar ra már ne he zebb
ma gya rá za tot ta lál ni. Az ese mény ön ma gá ban nem iga zán em lí tés re mél tó: egy
kol du ló asszony ala mizs ná ért ese de zik. Min den na pos ese mény ez; el ha gyott,
meg öz ve gyült, gye re kes anyák, ve te rán ten ge ré szek, meg él he té sü ket vesz tett
vándorkoldusok, haj lék ta lan csa var gók, se be sült ka to nák ko pog tat nak nap mint
nap Dove Cottage aj ta ján, vagy szó lít ják meg a vi dé ket já ró Wordsworth test vé re -
ket. Vé le mé nyem sze rint Dorothy rög tön William meg ér ke zé se után, az öröm te li,
haj na lig tar tó be szél ge tés so rán fel ele ve nít het te a ma gas ter me tû kol dus asszony
alak ját. Az egyéb ként szin tén ma gas, vé kony test al ka tú Williamnek ez a moz za nat
va la mi ért meg tetsz he tett, va ló szí nû leg rá kér de zett rész le tek re, és eset leg a hosszú
éj sza kai be szél ge tés ad ta vissza a má jus 27-i ap ró ese mény je len tõ sé gét, il let ve ru -
ház ta fel az ese ményt ad dig fel sem is mert je len tõ ség gel. William ér dek lõ dé se ösz -
tö nöz het te Dorothyt, hogy kés lel tet ve ugyan, de nap ló já ban is rög zít se, mi tör tént. 

„Egy na gyon ma gas asszony, ma ga sabb, mint akit ál ta lá ban ma gas nak tar tunk,
ko pog ta tott az aj tón. Hosszú, bar na ka bá tot és hó fe hér ka la pot vi selt, fõ kö tõ
nél kül. Az arc szí ne sö tét bar na, bár egy kor nyil ván va ló an fe hér bõ rû le he tett.
Ké zen fog va ve ze tett egy két éves for ma, me zít lá bas fi úcs kát, és azt mond ta, a
fér je, aki egyéb iránt üst fol do zó, elõt te jár a töb bi gye rek kel. Ad tam ne kik egy
da rab ke nye ret. Ké sõbb, út ban Ambleside fe lé, a rydale-i híd nál lát tam a fér jét
is. Az út szé len ült, két sza ma ra mel let te le gelt, és a két em lí tett gye rek a fû ben
ját szott. A fér fi nem kért ala mizs nát. Ott hagy tam õket, az tán kö rül be lül egy ne -
gyed mér föld nyi re két má sik fi út pil lan tot tam meg, egyi kük tíz, a má sik ta lán
nyolc éves le he tett, pil lan gót ker get tek. Va dó cok vol tak, bár nem ép pen ko pott
ru há juk mi att, csak hogy nem volt raj tuk sem ci põ, sem ha ris nya. Az idõ sebb
ka lap já nak ka ri má ján sár ga vi rág fü zér, a fi a ta lab bét pe dig, ka ri ma nél kül, mint
egy ko ro nát, ba bér ko szo rú övez te. Míg így ját szot tak, egé szen a kö ze lük be ér -
tem. A szo ká sos nya fo gó kol dus si rá mok kal for dul tak fe lém, de meg mond tam
ne kik, hogy reg gel már ad tam egy da rab ke nye ret az any juk nak. A fi úk annyi -
ra ha son lí tot tak az any juk ra, hogy sem mi két sé gem nem tá madt ki lé tü ket il le -
tõ en. Ó, szólt az idõ sebb, nem ad ha tott ke nye ret anyánk nak, hisz õ már ré gen
meg halt, atyánk pe dig a szom széd vá ros ban él, fa ze kas. Ám ki tar tot tam ál lás -
pon tom mel lett, nem ad tam ne kik sem mit. Gye rünk in nen, mond ta az idõ sebb,
és mint a vil lám, el tûn tek a sze me im elõl. El te ke reg tek az út ról, így elõt tük ér -
tem Ambleside-ba, és lát tam, amint – az idõ sebb fiú vál lán kol dus ta risz nya – be -
tér nek Matthew Harrison há zá ba, sán ti kál va, ahogy a kol du sok né ha meg -
játsszák ma gu kat. Ami kor már ha za fe lé in dul tam Ambleside-ból, az ut cán ta lál -
koz tam az any juk kal, a sza ma ra kat haj tot ta, egyik nek a két ol dal só mál hás ko sa -
rá ban gub basz tott a két ki csi gye rek. Az anya a sza ma rak ösz tö ké lé sé re hasz nált
bot tal kor hol ta és fe nye get te a két gye re ket, míg azok han cú roz va csüng tek a ko -
sár szé lén. Reg gel ez az asszony azt ál lí tot ta, hogy Skó ci á ból szár maz nak, a ki ej -
té se is ezt iga zol ta, ám utóbb, azt hi szem, így mond ta, Wigtonban él nek, csak -
hogy nem ké pe sek a há zat fenn tar ta ni, ezért ván do rol nak.” 

A rö vid in ci dens, még így, utó lag el be szél ve sem tû nik ki mon dot tan fon tos
ese mény nek, de ha hoz zá vesszük, hogy a nap ló be jegy zé sek több sé ge nyúl fark nyi
hely zet je len tés csu pán, ak kor ez a vi szony lag hosszas rész le te zés nem csak az idõ -94
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ren di ki moz dí tott ság okán szem be öt lõ és vá rat lan for du lat a nap lót fo lya ma to san
kö ve tõ ol va só szá má ra. Még kü lö nö sebb az, hogy a moz za nat nak itt lát szó lag sem -
mi fé le kö vet kez mé nye vagy ered mé nye nincs. Azért csak lát szó lag, mert míg a
töb bi egyéb, meg szám lál ha tat lan, ap ró, el var rat lan tör té net szál nak ál ta lá ban nyo -
ma vész, ez a je le net vissza tér, és újabb je len tõ ség re tesz szert, sok kal ké sõbb. 

Majd nem két év te lik el, ami kor William ver set fa rag a ma gas kol dus asszony
alak já ból. Dorothy a tényt a kö vet ke zõ kép pen rög zí ti nap ló já ban:

„1802. már ci us 13, szom bat reg gel. Egész té len nem volt olyan hi deg, mint ma
reg gel. Ke mény fagy. Pi tét, ke nye ret és ma gos sü te ményt sü töt tem Mr. Simpson
szá má ra. William be fe jez te Alice Fell cí mû ver sét, az tán írt egy má si kat, The
Beggar Woman címmel,4 egy asszony ról, aki vel én ta lál koz tam csak nem két év -
vel ez elõtt, má jus ban, míg John és õ Gallow Hillben jár tak. Ki sebb meg sza kí -
tá sok kal egész dél elõtt mel let te ül tem, le ír tam a vers sza ko kat, egye bek. Ebéd
után el sé tál tunk Rydale-ba a le ve le in kért, ször nyû hi deg volt, út köz ben el ka -
pott két-há rom jég zá por, a jég da rab kái tisz tán, csi no san csil lan tak a szá raz,
tisz ta úton. A kis Peggy Simpson az aj tó ban állt, és te nye ré vel igye ke zett el kap -
dos ni a jég da rab ja it. Egy re in kább az any já ra üt. Ti zen hat éves ko rá ra a nagy -
ma ma sze mé ben épp olyan lesz, mint az any ja, ahogy min den ró zsa a kert ben
épp olyan, mint a ró zsák, ame lyek évek kel ez elõtt nyíl tak. Rydale-ban nem
várt ben nün ket le vél. Amint ha za ér tünk, te áz tunk. Tea után fel ol vas tam
Williamnek a je le ne tet, ami kor a ma gas asszony hoz tar to zó kis fi úk kal ta lál koz -
tam, de ez ba lul ütött ki, mert nem bír ta a sza va i mat ki ver ni a fe jé bõl, így nem
tud ta be fe jez ni a ver set. Be fe je zet le nül hagy ta és fá rad tan fe küdt le. Pe dig út -
köz ben, Rydale-bõl ha za fe lé, meg ba rát ko zott a té má val, és fé lig-med dig meg is
fo gal maz ta a ver set.
Már ci us 14, va sár nap reg gel. William rosszul aludt. Ki lenc kor kelt fel, de mi e -
lõtt ki kelt vol na az ágy ból, le je gyez te a Beggar Boys cí mû ver set, és amíg reg -
ge liz tünk, az az én reg ge liz tem, mert õ csak ült az asz tal nál, a tál le ves és a kis -
tá nyé ron lé võ va jas ke nyér elõt te érin tet le nül, meg ír ta a Poem to a Butterfly cí -
mû ver set. Egy mor zsá nyit sem evett. Még a ha ris nyá ját sem húz ta fel, az in -
gét, mel lé nyét sem gom bol ta be, míg dol go zott. A vers gon do la ta ak kor öt lött
fel ben ne elõ ször, ami kor ar ról be szél get tünk, mi cso da öröm mind ket tõnk szá -
má ra a pil lan gók lát vá nya. El me sél tem ne ki, ho gyan szok tam ül döz ni õket, de
fél tem meg fog ni bár me lyi ket is, ne hogy a hím port le dör zsöl jem a szár nyuk ról.
Õ meg azt me sél te, hogy az is ko lá ban a fe hé re ket meg szok ták öl ni, mert azok
a fran ci ák.”

A le írás ból ki tû nik, hogy Wordsworth mun ka mód sze re erõ sen függ Dorothy je -
len lé té tõl, né me lyik vers szin te ket te jük kö zös erõ fe szí té se árán szü le tik meg. Lát -
ha tó to váb bá, hogy a kol dus asszonyt meg örö kí tõ vers in kább Dorothynak fon tos,
aki kez det ben nem is is mer te fel a je le net ben rej lõ köl tõ i sé get. Ám William ér dek -
lõ dé se nyo mán vissza tér rá a nap ló ban, és az az óta el telt két év alatt érett meg ben -
ne vagy Williamben vagy ket te jük ben kö zö sen a gon do lat, hogy az a je len ték te len
má ju si köz já ték, amit William nem is élt át sze mé lye sen, las san ként vers sé csi -
szol ha tó. Ám William szá má ra e vers meg írá sa még is csak köz já ték ma radt. Azon
a na pon, ami kor a Beggars cí mû vers meg írá sá ba kez dett, fe je zett be egy szá má ra
sok kal fon to sabb, hosszabb ver set, és más nap reg gel is, ami kor a Beggars utol só
so ra it le ír ta, ez csak mel lék te vé keny ség volt csu pán, mert egy si ke rül tebb ver set,
a Butterfly cí mût is pa pír ra ve tet te. Míg a Butterflynak van ma gyar for dí tá sa, Sza -
bó Lõ rinc mun ká ja, a Beggars for dí tá sá ról nincs tu do má som. Ez ta lán azt je lez né,
hogy a má sik ket tõ nél ke vés bé sikerült?5
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Kol du sok

Ma ga sabb volt, mint egy fér fi em ber.
Hosszú pe le rin je ke cse sen
A láb fe jé ig hullt, s ar cát nem véd te
Fõ kö tõ a nyá ri nap he vé tõl,
Csak egy fe hér ka lap ja volt,
Mint a fris sen hul lott hó. 

Nap bar ní tott, s gõ gös, mint egy
Eti óp, ahogy pil lan tá sa 
A tá vol ba dob ta fé nyét,
Kõ szál ként, akár egy ki rály nõ,
Ama zon se re gei élén vagy a gö rög
szi ge te ken por tyá zó ban di ta-fe le ség.

Jár tá ban a ke zét elõ re tart va
Ala mizs ná ért es de kelt pa nasszal,
Vé ge ér he tet le nül. An gol föl dön
Ily esen gés, tu dom, mél tány ta lan,
Né hány ga ra som még is bán ta,
Hisz gyö nyö rû lé nye el bû völt.

Utam foly tat va ma gá ra hagy tam,
De hamarost két ki csi fi ú ba
Bot lot tam, kik egy kar ma zsin
Pil lan gó ûzé sé be fog tak.
A ma ga sabb bol dog me zõn sze dett 
Vi rág ko szo rúz ta ka lap pal ke zé ben,

Má si kuk fe jén ka ri ma nél kü li ka lap,
Ba bér le ve lek kel tûz delt ko ro na,
És míg öröm uj jon gás sal a me zõn
Szél té ben-hosszá ban ki ál toz tak,
Test vér ar cu kon is me rõs sé vál tak,
Sem mi két ség, ama es dek lõ nõ vo ná sai.

Ám e vi dám szí vû fi úk több re
Hi va tot tak sza bad ban, ré ten.
Ha szár nyuk nõ ne, Au ró ra di a dal sze ke rét
Re pí te nék, és vi rá gát hin te nék,
Bár öröm te libb, jól tu dom, a röp dö sõ
Pil lét ûz ni szik lán és szé les ré ten át.

Az ös vé nyen elémbe tér tek és lám!
Rög tön es dek lõ pa nasz ra nyí lott aj kuk.
– Fél órá ja sincs, hogy anyá to kat
Meg szán tam – in tet tem õket.
– Az nem le het – szólt egyi kük.
Kor hol va néz tem, de õk egyet se bán ták. 

– Uram, anyánk már rég ha lott.
– Csitt, fiú, ne ha zud ja tok,96
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Anyá to kat lát tam, ha mon dom.
– Gye rünk in nen! – ki ál tot ták,
És a vi dám csa var gók egy 
Szem pil lan tás alatt új já ték ba fog tak. 

Dorothynak ré sze van az al ko tá si fo lya mat ban. Dorothy egy faj ta mú zsa, tit kár,
má so ló, gond nok, me ne dzser, ügy nök, imp resszá rió, min de nes: iga zi al ko tó társ,
úgy, hogy eköz ben egyik sze rep sem a sa ját ja igazán.6 Olyan ki tar tó, ál lan dó ÉLET-
TÁRS, ami lyen nek William fi a tal ko ri sze rel me, a fran cia Anette Val lon, de még
akár ké sõb bi fe le sé ge sem bi zo nyul ha tott. Dorothy ta lán épp azért több e má sik
ket tõ nél, mert nem hor doz tes ti jel le get. E té ren Kenneth Johnston ér ve lé sé vel
nem ért he tek egyet. Dorothy a szel le mi társ, az örö kös se gí tõ, aki, ta lán mond hat -
juk, fel ál doz ta ma gát báty ja te het sé gé nek, bár oda adá sa nyil ván va ló sze re tet bõl fa -
kadt, és nem ál do zat ként él te éve it. William szá má ra Dorothy je len ti az al ko tói kö -
zeg lét ele mét. Nél kü le vagy tá vol lét ében csu pán kö zép sze rû zsá ner köl tõ vál ha tott
vol na be lõ le, ahogy Dorothy William tá vol lét ében szin túgy, part ra ve tett hal ként,
le ve gõ ért kap ko dott, és csak ak kor nyu go dott meg, ami kor új ra együtt le het tek.
Kap cso la tuk nem sze re lem, „csu pán” test vé ri sze re tet. Kö zös, al ko tói ma gány, az
együtt te rem tés örö mé vel át ita tott al ko tói mun ka-kö zös ség. Egy más ki egé szí tõi õk,
ket ten egyet len komp le men ter szín né vál nak, mert egy más nél kül mind ket ten el -
tûn tek vol na az iro da lom tör té net süllyesz tõ jé ben. Csak együtt, a má sik se gít sé ge
ál tal lép het tek a hal ha tat la nok tár sa sá gá ba. 

Tár nok At ti la

JEGY ZE TEK
1. Né mely szer zõ meg jegy zi, hogy a két köl tõ hí res dorseti ta lál ko zá sát meg elõ zõ en már eset leg Bris -
tol ban össze fut ha tott, de ha így tör tént is, alig vet tek tu do mást egy más ról.
2. Ezt a ti zen öt éves ba rát sá got, majd az azt kö ve tõ össze kü lön bö zõ dést elem zi Adam Sisman (The
Friendship: Wordsworth and Coleridge).
3. Nem mel lé kes kö rül mény, hogy a Wordsworth fi vé rek yorkshire-i lá to ga tá sá nak cél ja a Hutchinson
lá nyok, köz tük Mary Hutchinson fel ke re sé se. Ám ek kor még va ló szí nû leg fel sem me rült, hogy Mary
Hutchinson eset leg ké sõbb William fe le sé ge le het. Sõt John, a ten ge rész fi vér sok kal al kal ma sabb nak
mu tat koz ha tott a lány ké rés re: meg be csült, pol gá ri fog lal ko zás sal bírt, Williammel el len tét ben, és egy
eset le ges jö võ be ni há zas ság ter vé vel, szán dé ká val írt le ve le ket ek kor tájt Marynek. Mind azo nál tal az
még is csak el gon dol kod ta tó, mi ért nem tar tott Dorothy is fi vé re i vel, ahogy a ko ráb bi hosszú, több he -
tes lá to ga tás al kal má val.
4. A vers ké sõb bi cím vál to za tai: The Beggar Boys; The Beggar és Beggars.
5. A ver set nyers for dí tás ban köz löm.
6. Dorothy al kal man ként egye ne sen társ szer zõ. Nap ló já ban ilyen meg jegy zé se ket tesz: „Ki húz tunk
né hány sort a vers bõl.” A töb bes szám ha tá ro zot tan kö zös mun ká ra utal. A nap ló gyak ran csu pán
egy-két so ros idõ já rás-je len tés, azon ban azo kon a na po kon, ami kor William ver set ír, Dorothy a vég -
le tek be me nõ rész le tes ség gel rög zí ti a vers meg írá sát ösz tön zõ kö rül mé nye ket. Egy íz ben pél dá ul
meg szá mol ja, hogy a ré ten, ahol a test vér pár egy dél után ücsö rög, és ahol William írás ra szán ja el ma -
gát, negy ven két te hén le gel. Ez a már-már ab szurd pre ci zi tás azt a célt szol gál ja, hogy a ké sõb bi ek -
ben, ha William az az nap dél után rög tön zött ver sen még ja ví ta ni akar, mi nél több és pon to sabb rész -
let áll jon a ren del ke zé sé re.

mû és világa
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