
VÉGH GYÖRGY:

WILLIAM BUTLER lEATS

Az elmúlt hetekben egy - az újságolvasók legtöbbjének 
semmitmondó hír jelent meg a sajtóban: WiUiam Buüer Ietü»
meghalt hetvennégy éves korában. Már kevesen emlékeznek
arra, hogy Jeats-et, a nagy ír költöt 1923-ban az irodalmi No
bel-díjjal tüntették ki.

Azonban amilyen semmitmondó ez a hír egy átlag újság
olvasénak. éppen olyan mélyen megrendíti az irodalmi em
bereket, akik közül annyian olvasták éjszakákon át mámoro
san csupa dallam verseit. Jeats ugyanis a modern ír irodalom
megteremtője és egyben leghatalmasabb egyénisége is. Dub
lin mellett, a 8andymounton' született 1865-ben. Élete mozgal
mas, Művészcsaládból születik, apja praerafaelita festő. Szü
leivel később Londonba megy, részben ott végzi iskoláit, d-e
tizenötéves korában visszatér Írországba. Atyja festőt akar
belőle nevelni és beiratja a dublini festőakadémiára. Már itt
a festészet mellett verseket és meséket ír. Wilde, aki olvasta
az első próbálkozásokat, buzdította a fiatal Jeats-et, amínek
gyümölcse az 1889-ben megjelenő "The Wanderings of Oisin"
című kötet lett. A hangja már egészen kidolgozott, szinte az
egész későbbi Jeats-et megtalálhatjuk benne. Ez az időszak

legtermékenyebb éveihez tartozik, még abban az évben ki
adja második, talán legszebb kötetét "The Wind among the
Reeds." Megindítja és vezére lesz a kelta újjáéledési mozga
lomnak, vezetésével 1892-ben megalakul Dublinben a nem
zeti irodalmi társaság. 1893-ban a veszendőbe menő kelta
nyelv feltámasztását tűzi ki céljául a gael szövetkezet. Szintén
az ő kezdeményezésére alakul meg az ír nemzeti színház,
1899-ben, amely végül is fényes sikereket ért el, mint Abbey
Theatre. Jeats fedezi fel a fiatalon elhunyt John Milton 8inge-t,
az ír drámaírás legnagyobb mesterét. Későbbi évei már ke
vésbé mozgalmasak, 1922-től az ir szabadállam szenátora,
1923-ban megkapja a Nobel-díjat, 1939 január utolsó napjai
ban meghal.

Egy angol irodalomtörténész a következőt írja költészeté
ről: A tipikus és egyéni ír költői tulajdonságok illusztrálha
tók Jeats költészetében. Mint fajának és korának legtöbb köl
tőjét, úgy őt is mélyen megindították Deirdre és Cuchulain
történetei és ő is belekeveredett Írország politikai önrendel
kezési jogaiért folytatott harcaiba. Azonban egy figyelmes ol
vasó sem követheti el azt a hibát, hogy átlagos ír költőnek

vegye őt. Erős egyéniség és művész; költészetét állandóan esi
szolja, célja az irodalmi tökéletesség. Jeats misztikus költő.

Míszticizmusa kevésbé érthető a legtöbb olvasó előtt, mint
A. E.-é (George Russel). Szímbolizmusát, különösen pályája
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derekán, csak a haladottabb beavatottak érthetik meg. Leg
több új művében Jeats lélektani realizmusa és a tapasztalatról
vallott felfogása, valamint érettebb állapota tanúsítja a lelki
fertötől való menekülését és közeledését a mísztíkus vízió felé.

Jóllehet Jeats alapjában véve "undramatlc," mégis sok
drámát írt. A leghíresebbek: "The lountess Kathleen, The
Land of Heart's Desire, The Shadow Waters és a Deirdre.

Mint költő megszőlaltatja az ír lélek ködös ábrándjait.
Minden álomszerű az ő világában: az élet is, a halál is. Régi
legendák, régi jelképek kisértenek, melyekben elmosódnak a
katolikus és pogány hagyományok. Mint művész, festői és ze
nei. A természetet csodálatosan tudja összhangba hozni sze
relmével:

Szeretlek, mondta kedvesem, bókoltak ott a dáliák,
A kert alatt haladtunk el s az esti szél imáin át
Hallottam hangját, édesen dalolt, mint elhulló levél
És messze vágy tam én bolond, mint aki többet is remél.

Alltunk a parton s álmodón ringott a lomha viz; nekem
Oly susogón, mint ott a víz, szeretlek súgta kedvesem,
Susogta lágyan, mint a lomb, szeresnél engem nagyon.
Elvágytam mégis onnan én; - s ma felriaszt vén bánatom.

(Hegedüs Zoltán fordítása.)

Már ifjú korában bejelenti egy cikkében - írja Koszto
lányi - hogy vége az értelem és bírálat korának, s a korlát
lan képzelet, az önmagába mélyedő és az önmagából merítő

ihlet kora következik. Az előtte járó költőket: Browning-ot,
Swinburne-t, Tennyson-t azzal vádolja, hogy nem ismerték a
költészet határait és verseikbe sok olyan tisztátalan elemet,
napi [árulékot, esetlenséget is fölvettek, melyeknek a költé
szethez semmí· köze. Kísérteties költészete valóban messze
esik mindenféle gyakorlati szándéktól és ídöszerűségtöl, Célja
az, hogya tiszta ihletet kifejezze, s ezzel megállítsa a haladó
időt. Mestere William Blake. Maeterlinckhatál:!áról is beszél
nek, de legszebb versei Maeterlinek ismeretess~ge előtt jelen
tek meg. A francia hatás kétségtelen. Kedves költői: Rimbaud,
Bainville. Williers de l'Isle Adam, akinek költői programm
ját pályája első felében vallotta: Mi csak írjunk, a szolgák
éljenek helyettünk. Világszemléletéről talán képet alkotha
tunk az alábbi versszak alapján:

ú gy fáj ez a csúnya világ itt, úgy szenved a hű szeretet,
Jó volna teremteni újat, zöld dombra heverni: ,ki túl
S formálni a víz Ml, az égblll szép tisztll-arany keretet,
Megvédveszívemben a képed, mely miTit bodarózsa virul.

(Kosztolányi fordítása.)
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