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„Ez a Jézus senkinek se jó -
Elveti angol és zsidó"1 

William Blake Jézus képe 

A Fiúnak ajánlom 

A felvilágosodás ellenhatásaként több mű is született a romantika korá
ban, amelyben a szerzők a történeti Jézust próbálták integrálni saját rend
szerükbe (Schleiermacher: A keresztény hit (1825), Coleridge: Egy keresőié-
lek vallomásai). Karl Barth ezt írja a romantikusok erőfeszítéséről: „A val
lás történeti, objektív eleme, az Úrjézus problémás gyerek (Sorgenkind) 
a teológus számára; még pedig olyan problémás gyerek, aki tiszteletet 
érdemelne, és valamelyest meg is kapja, de attól még problémás gyerek 
marad."2 Tegyük hozzá, a romantika művészei számára még problema
tikusabb Jézus személye: nincs köztük olyan, aki ne állna meg „meghall
gatni" őt, követőivé csak kevesen válnak, sokan tisztelik őt - érezve, 
hogy kivételes, velük rokon személyiséggel találkoztak - de ez a tiszte
let már a saját rendszerükbe illesztett, a maguk módján értelmezett Jé
zusnak szól. 

William Blake, angol költőt és rézmetszőt (1757-1827) a magyar iro
dalomtörténészek a preromantikusok közé sorolják, de ez inkább csak a 
születési évszám miatt érvényes, mert Blake eszméinek, stílusának, mű
vészi hitvallásának nem voltak közvetlen követői. T S. Eliot ezt írja ró
la: „Ez a minőség nincs meg semmiben, ... ami egy korszak vagy egy di
vat kóros voltát példázza; csupán azokban a dolgokban van meg, ame
lyek az emberi lélek lényegi betegségét vagy erejét tanúsítják."3 

Először a preraffaelita festők tartották őt követendő példaképnek ak
varelljei és rézkarcai alapján. William Blake ugyanis ugyanúgy hagyo
mánytörő volt a maga korában azzal, hogy képein határozott kontúro
kat4 rajzolt, mint a fél évszázaddal később alkotó preraffaeliták (D. G. 
Rossetti, W. H. Hunt stb.) visszatérve a Raffaello előtti festő- és rajzstí
lushoz. 

Blake nem csak festőként, rézmetszőként és könyvnyomtatóként al
kotott (ez utóbbiban a preraffaelita William Morris lesz majd a követő
je, aki az angliai szecesszióban az iparművészetet kelti fel Csipkerózsi
ka-álmából), hanem költőként is. Magyarországon főleg Az ártatlanság 
dalai és A tapasztalás dalai című kötetei ismertek, prófétai írásainak és 



költeményeinek többnyire még csak részletei jelentek meg magyarul.5 Nincs meg a 
teljes fordítása annak a versének sem, amely vizsgálódásunk alapját szolgáltatja - Az 
Örökkévaló Evangélium. 

Az Örökkévaló Evangélium (kb. 1818) nem egy szerves költemény. Egymás mellé lo
gikusan illeszthető töredékekből áll, de ezek sorrendje vitatható. Más a kritikai k i 
adás (szerk. D. V. Erdman6), és a Keynes-féle kiadás7 szövege: noha a fő részek meg
egyeznek, néhány rövidebb „versszak" tekintetében (helyükben, vagy egyáltalán a 
vershez tartozásukban) eltérnek egymástól. A klapancia hatást keltő páros rímekkel 
megírt vers ironikus hangneméhez i l l ik is ez a fajta kétértelműség: „S hol fehéret ol
vasok, te látsz feketét." 

Dolgozatom első felében e vers alapján kívánom megvizsgálni, milyen nem volt 
Blake Jézusa, majd a második részben azt (segítségül híva Blake más, ún. „prófétai" 
műveit is), hogy milyen volt ez a Jézus és mit képviselt a költő számára. 

Szeretném előrebocsátani, hogy sem teológiai, sem dogmatikai szempontból nem 
minősítem William Blake Jézus-képét. Mivel egy költőt és műveit tárgyaljuk, ezért 
saját rendszerén belül irodalomtudományi szempontok szerint kell megvizsgálnunk. 

1. 
„Alázatos volt-e, vagy bármi tette 
Jézusnak alázatot mutatott-e?" 

Blake verse agresszív hangvételével lázad a konvencionális vallásosság Jézus-képe el
len - s mint ilyen, nem egyedülálló Blake költészetében. Az intézményes vallás által 
a maga képére formált Jézus „alázata", „gyöngédsége", „szüzessége" és „engedel
messége" azért irritálja Blake-et, mert felismerte, mennyire manipulálható ezekkel a 
szövegkörnyezetükből kiragadott fogalmakkal a hívok serege. 

Blake szerint Jézus már gyermekként sem volt alázatos, amikor megszökött szüle
itől, akik háromnapi keresés után végre megtalálták, s kétségbeesett kérdésükre csak 
ezt válaszolja: „Földi szülők nem kötnek engem / Atyám dolgait kell cselekednem." 

Amikor később a farizeusok titokban felkeresték éjjel, akkor sem volt szelíd és alá
zatos: „Büszke volt, pénzt el nem fogadott." Az alázat a megalkuvás jele lenne, az 
Antikrisztus tulajdonsága, aki - Jézussal szemben - pontosan megfelel az emberi el
várásoknak: „Lett volna csúszó-mászó Antikrisztus, / Kedvünk kereste volna, annyi 
biztos". 

De Blake még tovább megy: 

I . 

„Alázat: Kétség; tép, nyomorgat, 
Kioltja a Napot s a Holdat, 
S tüskés szárai elfödik 
A lélek drágaköveit." 



Blake terminológiájában a kétség kulcsfogalom. Alapvetően a felvilágosodásnak arról 
a jelszaváról van szó, ami Blake-et egész életében indulatos kifakadásokra ragadtat
ta, mert aki kételkedik, az látni akar, aki pedig csak a szemének hisz, az a magasabb 
rendű igazságokat nem ismeri fel: 

„Az élet a Lélek Öt Ablakán át 
nem látja, csak torzult világát, 
S hited lesz egy hazug világ, 
Ha csak szemeddel s nem szemeden át 
Látod, mit az éj ad s elvesz az éj, 
Míg fényárban a lélek álma mély." 

Blake 1795-ben készült festményén: Jézus megjelenik az apostoloknak feltámadása után, 
minden tanítványa arcra borulva imádja a Feltámadottat, kivéve Tamást, aki tágra 
nyitott szemmel nézi Mesterét. Nem véletlenül tartották a felvilágosodás apostolá
nak a kételkedő Tamást. És ezért vádolja földhözragadtsággal a felvilágosodás angol 
filozófusait, Newtont és Locke-ot, aki szerint értelmünk és felismerésünk egyetlen 
forrása az érzéki tapasztalat. Blake így ír a Milton c. költeményében: 

„... ímé jövök ... Ihlet fölségében, 
Hogy elvessem Bacont és Newtont s Locke-ot 
Albion tetejéről, 
hogy letépjem piszkos gúnyáit és Képzeletbe 
öltöztessem, 
Hogy ellökjem a Költészettől mindazt, 
ami nem Sugalom."6 

Ezt írja Thomas Buttsnak 1803 áprilisában kelt levelében: „... lehet, hogy a Kétely 
Kedvességből fakad, de a Kételyek mindig veszedelmesek, Különösen, ha Barátaink
ban kételkedünk. Krisztus nagyon határozott ezen a ponton: »Aki Nincs Velem, az 
Ellenem Van.«"9 

Láthattuk tehát, hogy az alázat Blake-nél nem más mint kétség,10 a kétség pedig 
mindenféle szellemi látásnak, az ihletnek és a képzeletnek az ellensége. De a kétség 
áttevődhet az alkotói folyamatról magára az alkotói módszerre is, amennyiben a mű
vész nem ragaszkodik látomásához, amelyet határozott körvonallal meg is tud jele
níteni: hiszen a „Próféták is leírták, hogy amit ők látomásaikban láttak imaginativ és 
halhatatlan érzékeikkel (akárcsak az apostolok), azok nem párafelhők vagy semmik, 
hanem olyan rendezett és aprólékosan kidolgozott alakok voltak, amit halandó és 
múlandó természet soha nem tudna létrehozni."11 Mert aki világos és egyértelmű 
kontúrok nélkül alkot, az „kiolt és összemos", mivel „egyetlen karakter vagy kifeje
zés sem létezhet határozott körvonal nélkül" ... „Hagyjuk csak ki ezt, és magát az 
életet hagyjuk ki; minden káosszá válik újra, az Örökkévaló Vonalát még azelőtt kell 
felrajzolnunk, mielőtt ember vagy állat létezett volna." 1 2 



Blake számára elvi kérdés volt a módszer (ezért készítette saját kezűleg metszete
it és könyveit), ezért haragudott azokra az alkotókra, akik a természetből alkottak az 
emlékezet által, és nem közvetlen ihletből. „Tiziano lelkülete különösen aktív, ha ké
telyeket kell ébreszteni... és ha már felébresztette őket, könnyen elrabolja a Művész
től látomását, ... akinek így teljesen meggyengül a képzelete."13 A képzelet szerepére 
írásom második felében még részletesebben kitérek. 

2. 

„Szűz volt-e Jézus? vagy adott-e leckét 
Arról, hogy mi is a Szüzesség?" 

Blake számára a szüzesség az élettagadás egyik formája: nem erényt lát benne, ha
nem egy neurózist, ami további neurózisok forrása. „Ne kapjon szűz nevet a hervadt 
szentséges ledér, ki csak sóvárog s nem cselekedik! Mert szent mind, ami él." 1 4 Az 
Örökkévaló Evangéliumban a házas ságtöréssel vádolt asszony történetét eleveníti fel, 
mert itt újra szembekerül a farizeusok életidegen álszent törvénye az emberi termé
szet szeretetvágyával. „De szégyennek, bűnnek mért nevezik / A Szerelem Szenté
lyét, hol Isten lakik?" A férfiaktól és nőktől elvitatott szabad szerelem, a merev sza
bályok között paráznasággá, „garázda vággyá" torzul. S a házasságtörő nő is azért kér 
kegyelmet Jézustól, mert az igazi szeretet parancsát megszegte, és hagyta, hogy a fa
rizeusok törvényei, szabályai félrevezessék. 

Amikor a megkövezésre váró nőt elé hozzák, akkor lázad fel Jézus Jehova törvénye 
s a farizeusok túlzott jósága ellen: „Ha csak Jó vagy - Isten lehetsz, / Vagy farizeus -
mást nem tehetsz." A túlzott jóság, az erkölcsi perfekcionalizmus is lehet ellentéte 
az emberiességnek, a szellemi befogadásnak, akár a képzelet kibontakozásának is. 
Eszünkbe juthat i t t Hamvas Béla fohásza: „Istenem, Atyám, óvj meg engem a jó em
berektől!! ... és a jótettektől és azoktól, akiknek nincsen szükségük Krisztusra, és 
akik nem tudják, mi a bűn és az alázat, és az elveszettség és a sírás és az éhség és a 
félelem és a lét megtörése, és nem tudják, mi az, koldusnak lenni, és csak a koldus 
látja meg az Isten országát, ámen."15 

Hadd említsek még egy párhuzamos gondolatot a magyar költészetből, egy olyan 
költőtől, akinek „pere volt az Istennel", de egyúttal olthatatlan szomjúsággal vágyódott 
a vele való közösségre. József Attila így ír a Bukj föl az árból negyedik versszakában: 

„És verje bosszúd vagy kegyed 
belém: a bűntelenség vétek! 
Hisz hogy ily ártatlan legyek, 
az a pokolnál jobban éget." 

MB. 



3. 

„Gyöngéd volt-e Jézus? Vagy adott-e leckét 
Arról, hogy mi is a Gyöngédség?" 

Ez a harmadik kérdés Jézussal kapcsolatban, amire Blake egyértelműen nemet mond. Ezt 
alátámasztandó újra idézi Jézus gyerekkori szökését és válaszát, ahol most a hangsúly az 
engedelmesség megtagadásán és a szavak keménységén van. Ez a rész jóval rövidebb az 
előző kettőnél, és sajnos nincs magyar fordítása, ezért nehéz idézni, de négy sor erejéig 
mégis érdemes lenne megnéznünk egy fontos gondolatot. Blake szerint eredetileg az „Is
teni Emberség" (Divine Humanity) és a „Sátáni Önzése"16 (Satan the Selfhood) együtt 
léteztek az ember testében. Ezért volt hatalmas dolog, amit Jézus tett, amikor „Ostorral 
kiverte a kananita kereskedőt / Értelme Templomából, / S testében megkötözte / A Sá
tánt s minden pokoli seregét"* - mert a saját testében lakozó Sátánt győzte le. A sátáni 
önzés (Selfhood) egy filozófiai hozzáállás, tulajdonképpen a szenzualizmus, amely ta
gadja az isteni hatást, s a világot kizárólag az érzékekkel tartja felfoghatónak. 

Végül idézzük fel a Menny és Pokol Házasságához kapcsolódó egyik Emlékezetes Áb
rándot, ahol az Angyal és az Ördög párbeszédét olvashatjuk, ami mintegy összefog
lalja Az Örökkévaló Evangéliumot: 

(Angyal) „Nem Jézus Krisztus szentesítette-e a tízparancsolat törvényét?" 
(Ördög) „Ha Jézus Krisztus a legnagyobb ember, őt kell legjobban szeretni. Halld 

meg hát, hogyan szentesítette a tízparancsolat törvényét. Nem gúnyolta-e ki a szom
batot és ezzel a szombat Istenét is? Nem ölte-e meg azokat, akiket miatta megöltek? 
Nem védte-e meg a törvénytől a házasságtörő asszonyt? Nem tanúskodott-e hami
san, amikor nem volt hajlandó védekezni Pilátus előtt? Nem volt-e kapzsi, amikor ta
nítványaiért imádkozott, s amikor arra biztatta őket, hogy a port is verjék le lábuk
ról, ha nem akarnak nekik szállást adni? Mondom néked, nincs olyan erény, amely 
ne szegné meg a tízparancsolatot. Jézus csupa erény volt, s szíve sugallatának enge
delmeskedett cselekedeteiben, nem a szabályoknak."17 

Vizsgáljuk most meg, hogy kit látott Blake Jézusban, milyen volt számára az igazi ke
resztény és az igazi vallásosság, az Örök Evangélium. 

1. Jézus a Képzelet 

A Laokoon-csoportot ábrázoló rajzát Blake 1820-ban saját gondolataival írja körbe 
képvers-szerűén, többnyire szentenciák formájában. I t t találjuk ezt a megvilágoso
dásként ható mondatát: „Az ember Örök Teste a Képzelet, azaz Isten maga, az Iste
ni Test: Jézus: akinek mi Tagjai vagyunk."18 A Képzeletet, mint az ihlet forrását Blake 

I I . 



mindig szigorúan elválasztotta az emlékezettől, mert ez a természetre támaszkodik. 
A Laokoon-aforizmák között találjuk ezt is: „... a Természet, aki elrontja, majd el
pusztítja a Képzelet művészetét". S hogy ez utóbbi mennyire elidegeníthetetlen az 
embertől, azt a Milton c. költeményében olvashatjuk: 

„A Képzelet nem Állapot, hanem az Emberlét maga. 
A Szeretetből Állapot lesz, ha a Képzeletről leválik. 
Az Emlékezés minden időn Állapot..."19 

A képzelet más romantikus költők számára is újra felfedezett kincs volt - John Keats 
így fogalmaz levelében: „Én nem hiszek másban, csak a Szív érzelmeinek szentségé
ben és a Képzelet igazában. Mindennek, amit a Képzelet Szépségként megragad, 
igaznak kell lennie..."20 Blake egyedülálló abból a szempontból, hogy számára a Kép
zelet összeforrt Jézussal, egy volt vele - ugyanaz a személy élteti a hívőt, mint a köl
tőt, s ami a hívőnek a hit, az a költőnek a képzelet. Aki kételkedik Jézusban, kétel
kedik a Képzelet létjogosultságában is: 

„... ok Jézus gyilkosai, 
akik tagadják a Hitet s az Örök Eletet csúfolják, 
Kik állítják: a Költészetben a Képzeletet leronthatják 
Az Emlékezetből elővont Természet utánzása által."21 

Az elmúlt években tapasztalható ezoterikus divathullám miatt sokan megkedvelték 
Blake prófétai, misztikus írásait, melyekben saját maga teremtette istenek, mitologi
kus alakok küzdenek egymással. Ez valahol természetes is egy olyan korban, amikor 
az észérvek, a logika és a bizonyíthatóság, kézzelfoghatóság újra lételemünkké lett. 
S ugyan Blake-nek bevallottan voltak látomásai, nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk a fentebb idézett kijelentéseit, melyekben nagyon határozott költői ars poeti
cája és hitbeli meggyőződése fejeződik k i . 

1970-ben, Poigny-ban tartottak konferenciát a költői képzeletről. Itt hangzott el 
Pilinszky János előadása,22 melyben sok közös gondolatot találunk Blake-kel: 

„A »teremto kepzelet«, ... amennyiben azt a végső, immár elemezhetetlen egysze
rűséget törekszik elérni, ahová ... csak a föltétlen engedelmesség árán találhat haza. 
... Az engedelmes képzelet érintkezésbe léphet azzal az abszolút szabadsággal, sze
retettel, jelenléttel és otthonossággal, amivel Isten a világot teremtette." 

Ha felidézzük, amit Blake a kétségről mondott, ami ugyanúgy pusztító a hitben, 
mint a művészi alkotás folyamán (mert kézzelfogható, szemmel látható bizonyossá
got akar), meglepődünk, hogy Pilinszky ugyanezt tartja problematikusnak: 

„Ha mármost korunkat nézzük: képzeletünk sorsa meglehetősen nyugtalanító és 
tragikus. ... Eredendő gyöngeségének engedett, amikor a tudományoktól alkalmasint 
elirigyelte a bizonyosságot. Azóta tükör-életet él, s a stílus bizonyosságában kívánja 
megélni azt, amit egyedül ... »szemlesütve« szabadna megvalósítania."23 



2. Jézus követője 

Ha Jézus a Képzelet, akkor ebből logikusan következik, hogy követőinek alkotóknak kell 
lenniük: „Jézus és Apostolai és Tanítványai mind Művészek voltak." Ez a kijelentés csak 
első olvasatra meghökkentő. Ha a »művész« vagy »alkoto« szót »kreativra« cseréljük, 
hirtelen hihetetlenül »modern« lesz Blake. Hány és hány tanfolyam, könyv, módszer 
próbálja megtanítani az embereket a kreativitásra, az önálló gondolkodásra - de ezt 
nem szokás összekötni, vagy logikusan kikövetkeztetni a teremtő Istenbe vetett hittel. 

A Jeruzsálem c. költeményében ezt részletesen ki is fejti Blake: 
„Aki megveti és gúnyolja másban a szellemi tehetséget, azt kevélységnek és önzés

nek minősítve: Jézust gúnyolja, adományozóját minden szellemi tehetségnek, me
lyek a tudatlanságot-szerető képmutató előtt mindig bűnnek látszanak. ... Vállalkoz
zék tehát minden keresztény, amennyire tőle telik, nyíltan és nyilvánosan az egész 
világ előtt valamilyen szellemi foglalkozásra."25 

Ezért választja Blake Az Örökkévaló Evangélium narrátorának Arimáthiai Józsefet, 
aki szerinte „egyike azoknak a gótikus művészeknek, akik katedrálisokat építettek az 
általunk sötétnek nevezett korban, ... akire nem volt méltó a világ; így volt ez min
den korban a keresztényekkel". 

3. Az Örök Evangélium 

Ahogy a természet - mint láttuk - nem lehet az alkotás forrása, úgy a hit sem alapul
hat természetes valláson. („Nincs Természetes Vallás", „There is No Natural 
Religion" címmel Blake tételesen is kidolgozta ezt az állítását.) Az Örökkévaló Evan
géliumban Jézust Kajafás vádolja a Tízparancsolat megszegésével. De ugyanő mond 
ítéletet Jézus felett a Jeruzsálem soraiban, ahol még egyértelműbbé válik, hogy Kaja
fás a „természetes vallás" papja: 

„ ... A vallás kereke. 
Feleltem sírva: »Ez Jézus parancsa, 
E mindent sújtó, gyilkos, szörnyű kard?« 
Felelt: »Jezus meghalt, mert küszködött 
E kerék forgása ellen, a neve 
Kajafás, halál homályos hírnöke 
S minden bűnnek, bánatnak, büntetésnek 
Természet ellen: s ez a Természetes Hit!«"27 

Ennek a „természetes hitnek" mond ellent Jézus és az általa képviselt értékek, hiszen 
- Kajafás is ezzel vádolja - jobban tisztelte az embert, mint a szombatot, nem volt 
elég alázatos ahhoz, hogy elfogadja a farizeusok felsőbbségét, és ahelyett, hogy ítélt 
volna, megbocsátott: „Jézus szelleme az állandó bűnbocsánat."28 

Az „örök evangélium" kifejezés eredetileg a Jelenések könyve 14. részének 6. ver-



seben olvasható: „És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök 
evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és 
törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek." Ezt tartja Blake a legősibb és -egyeteme
sebb szövetségnek, ami az egész emberiséget összeköti, mert átöleli mindazt, ami az 
ember számára nélkülözhetetlen: „Jézus evangéliuma nem Allegória, hanem Minden 
Létezőnek Örök Látomása vagy Képzelete."29 It t ér össze újra Blake hitről és művé
szetről alkotott hitvallása. 

Milyen volt William Blake Jézusa? Minden, ami ihlet, szeretet és bűnbocsánat, és 
semmi, ami képmutatás, kényelmes, konvencionális vallásosság. Forradalmár volt -
de az emberek gondolkodásában akart radikális változást elérni. És ez kényelmetlen. 
Ezért választottam írásom címéül Az Örökkévaló Evangélium e két sorát: „Ez a Jézus 
senkinek se jó - elveti angol és zsidó." 

Befejezésül álljon itt Blake hitvallása, amely emelkedett hangnemével éles ellentét
ben áll Az Örökkévaló Evangélium nyugtalanító agresszivitásával, noha tartalmában 
nagyon is harmonikusan egészíti k i azt. 

„De én nem ismerek más kereszténységet, sem más Evangéliumot, mint testnek 
is, léleknek is szabadságát, hogy a képzelet isteni művészetét gyakorolják - mert a 
képzelet az örök-igaz világ, melynek a tenyészet csak halvány árnyéka, és melyben 
örök képzeleti testünkben élünk majdan, amikor ez a tenyésző, halandó test nem 
lesz többé.... Unszollak benneteket Jézus nevében! Mi más az ember élete, mint mű
vészet és tudomány?"30 

Jegyzetek 

1 William Blake: Az Örökkévaló Evangélium, fordította: Képes Géza. 
2 Karl Barth: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, Zürich, Evangelischer Verlag, 1947. 412-413. old. 
3 T. S. Eliot: William Blake, in: Káosz a rendben, Gondolat Kiadó, 1981. 
4 A „Mindenható vonala", a kontúrok világos jelzése Blake-nél elvi kérdés. Erre később még visszatérünk. 
5 William Blake: Versek és próféciák. Válogatta és szerkesztette: Szenczi Miklós. Európa Könyvkiadó, Buda

pest, 1959. Ahol más utalást nem teszek, ott én is ebből a kötetből idézem a magyar fordítást. 
6 The Prose and Poetry of William Blake, 1965. 
7 The Complete Writings of William Blake, szerk. Sir G. Keynes, 1957. 
8 Milton, 269. old. 
9 To Thomas Butts, Apr i l 25, 1803. In: Keynes, 866. old. 

1 0 Fontos itt megjegyeznünk, hogy Blake számára igenis fontos és pozitív tulajdonság volt az alázat, csak ép
pen nem a „farizeusi" értelemben. Az Örökkévaló Evangéliumban idézi Jézus szavait („Tanuljátok meg tő
lem, hogy én szelíd és alázatos vagyok.") az alázatról szóló részben. A vers angol fordításban i t t viszont 
nem a »humble« szó szerepel (a »humility« melléknévi alakja), hanem a »lowly in heart« kifejezés. A már 
korábban idézett sor folytatása: 

„Büszke volt, pénzt el nem fogadott, 
írástudókra nem sokat adott. 
Művészettel formálta szavait: 
»Kövess: szivem alázatos, szelid, 
Kapzsiság hálója így nem fenyeget, 
S Falánkság csapdája nem árt neked.«" 



11 Descriptive Catalogue, Number I I I . Sir Jeffrey Chaucer and the nine and twenty Pilgrims on theirjourney 
to Canterbury. Keynes, 607. old. 

12 Descriptive Catalogue, Number XV. Ruth. — A Drawing. In: Keynes, 617. old. 
1 3 Idézi: Kathleen Raine: William Blake, Thames & Hudson, London 1970. 25. old. 
14 A szabadság éneke, ford.: Nagy László, 
1 5 Hamvas Béla: Karnevál - I - I I . Magvető Kiadó 1985. I I . kötet, 563-566. old. 
1 6 I t t nem arra a tulajdonságra utal Blake, amivel a másokét kívánjuk: az a »selfishness«. A »selfhood« inkább 

jelent önmagáért valót, önmagára támaszkodót, de mivel a magyar fordításban is az »önzés« szó szere
pel, én is ezt használom jobb híján. 
Saját fordításom 

1 7 Fordította: Szenczi Miklós 
18 The Laocoon Group, Keynes, 580. old. 
1 9 Fordította: Tóth Eszter 
2 0 Keats levelei. Válogatta, fordította: Péter Ágnes, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 31. old. 
21 Milton, 270. old. 
2 2 „A »teremto kepzelet« sorsa korunkban" címmel. Megjelent: Pilinszky János Összegyűjtött versei, Szépiro

dalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 75-77. old. 

Laocoon, Keynes, 582. old. 
Jeruzsálem, 296. old. 
Joseph of Arimathea, Michaelangelo képe nyomán készült metszet; a szöveg a kép alatt olvasható. (1773) 
Jeruzsálem, 296. old. 
Jeruzsálem, 272. old. 
A Descriptive Catalogue, Keynes 638. old. 
Jeruzsálem, 295. old. 

uo. 


