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Az egykor unitárius, később anglo-katolikus Eliot felfogása a po
kol, a purgatórium és a paradicsom lényegét illetően főleg irodal
mi fogantatású, nevezetesen Dante főművéből eredeztethető.A 62
éves költő 1950-ben Mit jelent nekem Dante? című előadásában ar
ról vall, hogy mintegy 22 éves korában kezdte el az Isteni színjáték
rejtélyét fürkészni. Amikor azt gondolta, hogy egy számára kűlö

nösen is tetsző részlet jelentését megragadta, memorizálta azt, és
éveken át "elalvás előtt vagy vonaton utazva" recitálta.'

Dante hatása Eliot költészetében korán jelentkezik. Az
1910-11-ben írt J. Alfred Prufrock szerelmes éneke című vers mottója
Dante poklából származik, s "egyszerre szolgál értelmező párhu
zammal és leleplező ellentéttel Prufrock állapotrajzához: »Ha azt
hinném, hogy olyannal beszélek, / ki földre megy még: volna jó
okom rá, / hogy lángom többet moccantani féljek. / De mert tu
dom, hogy nincs, mi visszavonná, / ki egyszer itt van: szólok
íme bátran, / mert szóm nem válhatik gyalázatommá.«" (Pokol,
XXVII. 61-66. 2

) A pokolban szenvedő bűnös, Guido di Monte
feltro még itt is rendelkezik avval az erővel, ami képessé teszi a
kitárulkozásra; avval az erővel, ami Prufrockból teljességgel hi
ányzik, holott ha megvolna benne, talán megszabadulhatna a
maga tehetetlenségének infernójától.":' Ebben az értelemben a
beszédes nevű Prufrock a kommunikációra, a kapcsolatteremtés
re, a személyes közösségre való képesség "próbakövévé" válik."
Ez a pokoli állapotrajz a nyitánya Eliot 1917-ben kiadott első kö
tetének, amelynek címe Prufrock és egyéb észrevételek.

Az első kötet címzettje Jean Verdenal, néhai orvostanhallgató,
akivel Eliot 191O-11-ben barátkozott össze Párizsban," s aki
1915-ben esett el az első világháború poklában. A dedikáció alatti
mottó szavait Statius, Vergilius követője intézi Dante kalauzához:
"Ha jelet keresnél / szeretetemről, jobbat sem találnál, / mint
hogy feledve, hogy bennünk a test s vér / csak látszat: testet ke
restem az árnynál!" (Purgatórium, XXI. 133-136.) Ezt a jelenetet
- az ellenállhatatlan, bár megvalósíthatatlan kapcsolatteremtést,
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az erre törekvő képesség kinyilvánítását - Eliot az egyik leg
megkapóbb epizódnak tekinti Dante művében."

A kapcsolatteremtés lehetetlensége jellemzi az első kötet utol
só versét is. A feltehetőleg 1911-ben írt La Figlia Che Piange - s
a jelentése szerint "síró lány" - című vers mottója egyrészt a
szolgálólány képében megjelenő Vénusz és Aeneas Karthágó
me1letti találkozására, a halandó férfi és a halhatatlan istennő

beteljesületlen kapcsolatára, illetve Didó és Aeneas alvilági talál
kozására, valamint a búcsújukban kinyilvánuló beteljesíthetetlen
kapcsolatukra utal. Mindezt egy dantei áthallás teszi pokolivá,"
Francesca úgy mondja el Paoloval közös szerelmük történetét,
"mint aki szól és sír hozzá előre." (Pokol, V. 126.)

Az első kötet és az első versek egymásra vetítik a pokol és a
purgatórium vonásait az érzelmek világában. Ez az együttes kie
gészül a kötet darabjai közötti tematikus kapcsolattal, amely a
kapcsolatokról szólhat. Így a kötet - mint kompozíció - szinte pa
radicsomi. Ezt az 1917-es kötet kapcsán felvetett tetszetős lehető

séget mintha megerősítenéEliot 1920-ban írt Dante című esszéje."
Eliot úgy találja, hogy ,,[a]z érzelmekről valaha is adott beszá

molók közül Dantéé a legátfogóbb és leginkább rendezett. Az a
módszer, ahogy Dante az érzelemmel bánik, C.. ) nem elemzi az
érzelmet, inkább bemutatja a többi érzelemhez való viszonyát.
Azaz nem érthető a Pokol a Purgatórium és a Paradicsom nélkül."
A rendezett kompozícióra törekvő alkotómód mellett írói látás
módot is bemutat a szerző. "A művész elmélkedése a borzalom
ról, a mocsokról vagy az undorról szükségszerű és negatív vetü
lete a szépség keresésére indító ösztönzésnek. Azonban C.. ) [a]
negatív a kényszerítöbb."? .

Az 1920-as Dante-tanulmányban diagnosztizált "mocsok" vál
tozata visszaköszön az 1950-es Dante-előadásban. A változat
Baudelaire-nek köszönhető. Ő ismertette meg Eliotot fIa modern
nagyváros mocskából adódó költői lehetóségekkel.v'" Ezt meg
előzően azonban már Eliot 1930-ban Baudelaire-ről írt tanulmá
nyában találkozunk a dantei pokol-purgatórium-paradicsom
hármas egységének és az egységben rejlő feszültségnek a kettős

ségéből kényszerűen hasadó energia szinonimájával. "A tizenki
lencedik század közepén, C.. ) a sürgés-forgás, C.. ) a tudomá
nyos haladás, az C..) eredménytelen forradalmak, a folytonos
hanyatlás korában Baudelaire érzékelte, hogy csak a bűn és a
megváltás igazán lényeges dolog. Őszinteségének bizonyítéka,
hogy olyan messzire ment, amilyen messzire őszintén elmehe
tett, s nem tovább. C.. ) az új életet nyeri el a bűn valóságát felis
mervén; és az elkárhozás lehetősége olyan óriási megkönnyeb
bülést hoz, C..) hogy az elkárhozás magának a megváltásnak
közvetlen formájává válik - a modern élet ennui-jétől való meg
váltás formájává, mert az elkárhozás legalább valamiféle jelentő

séggel ruházza fel az életet."!' Ennek a felismerésnek a hordozá-
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sa nagy erőt feltételez Baudelaire részéről. "Óriási erő volt ben
ne, de csupán a szenoedesre."? Ez, a szenvedés, Eliot alapvető

irodalmi teológiájának sajátsága.

Eliot irodalmi teológiájának spedfikuma a szenvedés
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Amikor 1914. szeptember 22-én Ezra Pound, az Európába kiván
dorolt amerikai költő és kritikus felajánlja az Angliába települt
amerikai Eliotnak, hogy megjelenteti Amerikában az 1911 júliusá
ban Németországban befejezett J. Alfred Prufrock szerelmes éneke
című versét, Eliot elérkezik a (világlirodalom kapujába. Eliot 1914.
szeptember 30-án keltezett levele szerint Pound nemcsak megje
lenteti a verset, hanem még "fizet is érte," ráadásul azt akarja,
hogy Eliot a háború után adjon ki egy verskötetet. Nyitva van az
"aranykapu", csak bújjék át rajta? Eliotot ez az eshetőség elképesz
tően érinti. "A pokoli az, hogy semmi jót nem írtam J. A[lfred]
Plrufrock] óta, sőt impotencia gyötör. C..) Gyötrődöm mostaná
ban. Túl sok apró tépelődés. Öl-e bármi úgy, mint a piti [petty] kí
nok? C..) A szenvedésnek a nagy haszna, azt hiszem, valójában az,
ha az tragikus szenvedés - ez eltávolítja magától az embert - a
csip-csup szenvedés l'edig pontosan az ellenkezőjét éri el, és kiirt
ja az ember ihletét."l Az így felfogott irodalmi "kapu" szinte a po
kol kapuja, ha felidézzük Dante szavait: "Én rajtam jutsz a kínnal
telt hazába, / én rajtam át oda, hol nincs vigasság, / rajtam a kár
hozott nép városába." (Pokol, lll. 1-3.) Ezen a ponton érdemes az
eredeti szövegre is figyelnünk, különösen az örök kín és szenve
dés hangsúlyozására a második sorban, valamint a sorok gondo
latritmusának súlyosságára, s mert Eliot maga is idézi ezeket a so
rokat 1929-es Dante-tanulmányában: "Per me si va nella citta
dolente; /per me si va nell' etemo dolore; / per me si va tra la
perduta gente.,,14

A "Prufrock" óta elszenvedett terméketlenség mint burkoltan
átélt személyes kárhozottság kifejezetten kritikusan jelenik meg
az 1920-as Dante-tanulmányban. ,,[A]z elkárhozásnak része,
hogy olyan vágyakat tapasztaljunk, melyeket többé nem elégít
hetünk ki. Dante Poklában ugyanis a lelkek nem fásultak, mint
leggyakrabban az életben; lényegében az általuk elviselhető leg
nagyobb kínban vannak. C,.) A kárhozottak megőrzik a szépség
és méltóság valaha rájuk jellemző mértékét, ez viszont fokozza
és igazolja is elkárhozásukat.v "

A szenvedés fogalma az 1929-es Dante-tanulmányban diffe
renciálódik. "A pokolban a kín magából az elkárhozottak tulaj
donképpeni természetéből fakad, lényegüket fejezi ki; saját,
örökké romlott természetük kínja gyötri őket. A purgatóriumban
a láng kínját akarattal és tudatosan fogadják el a vezeklők."16 A
szenvedés fogalmának további finomítását jelenti Dante és Be
atrice találkozása. Miután feltűnik a "hölgy" (Purgatórium, XXX.
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32.), Dante lIa régi vágynak érzé nagy hatalmát" (d'antico amor
sent! la gran potenza; Purgatórium, XXX. 39.), s ráismer lIa régi
láng nyomára" (conosco i segni dell' antica fiamma; Purgatórium,
XXX. 48.). A felismerést követő párbeszédben lIa régi és az új ér
zelmek szenvedéllyel!szenvedéssel teljes (passionate) küzdelmét
látjuk; egy újfajta lemondás erőfeszítését és győzelmét, amely na
gyobb, mint a sírnál átélt lemondás, mert ez a síron túl is meg
maradó érzelmekről való lemondás. Ily módon ezeknek az éne
keknek a legnagyobb a személyes intenzitása az egész költemény
ben.,,17

A pokolbéli és a purgatóriumi szenvedés specifikus különb
sége abban áll, hogy szükségszerű-e vagy akarattal elfogadott.
Eliot olvasatában a Paradicsom az Isteni színjáték egészében kö
zelíthető meg. "A Színjáték egészét tekintve pedig semmi nem
fogható hozzá, csak Shakespeare egész drámaköltészete. (. .. )
Shakespeare az emberi szenvedély/ szenvedés (passion) legszélesebb
áttekintését adja; Dante viszont bejárja annak legmagasabb és
legmélyebb pontjait. Kiegészítik egymást.,,18 Ez a bejárás is össze
függ az akarattal, "hogy mindig a nagy Akaratba férjünk" (Paradi
csom, III. 80.), hiszen létünk és életünk függ tó1e; más szóval "aka
ratja: békénk" (la sua voluntate e nostra pace; Paradicsom, III. 84.).

Eliot olvasatában tehát a Pokol, a Purgatórium és a Pokol kö
zös nevezője Dante személyén túl a szenvedés, illetve a szenve
dély intenzitása. Ennek az intenzitásnak szintén a Baudelaire-ta
nulmányban olvashatjuk a szövegszerű megfelelőjét. Baudelaire
,,[n]em tudott szabadulni a szenvedéstől és nem tudott túllépni
rajta; ezért vonzotta magához a kínokat. Viszont képes volt - fé
lelmetes passzív erővel és érzékenységgel, amelyet nem kezdhet
ki a kín - a maga szenvedését tanulmányozni. (oo.) az ilyen
szenvedés - Baudelaire szenvedése - közvetve jelzi az üdvö
zülés pozitív állapotának lehetőségét. S valóban, szenvedésében
már valamiképpen benne is van a természetfölötti és az ember
fölötti. A tisztán természetit és a tisztán emberit mindig elutasít
ja; azaz Baudelaire sem nem 'naturalista,' sem nem 'humanista.'
Vagy azért utasítja el a valóságos világot s választja helyette a
mennyet és poklot, mert képtelen alkalmazkodni hozzá, vagy
pedig azért utasítja el a jelenlegi világot, mert érzékeli, hogy van
menny és pokol: mindkét módon fogalmazhatunk, s mindkét fo
galmazás egyaránt helytállónak látszík."?" Ennek a meglátásnak
a megértéséhez azonban érdemes beleolvasnunk az 1950-es Dan
te-előadás szövegébe.

Az 1950-es előadásban arról vall Eliot, hogy mit köszönhet
más költőknek. "Amikor Baudelaire-ről, Dantéról, vagy más
olyan költőről írtam, akinek jelentős szerepe volt fejlődésemben,

azért választottam áKet, mert nekem nagyon sokat jelentettek, de
ilyenkor róluk beszéltem, az ő költészetükről, és nem magam
ról.',2o Az Eliot által elhelyezett hangsúlyok lehet, hogy tényleg
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"el" vannak helyezve, s a szerepük talán az, hogy eltereljék az
olvasó figyeimét arról, hogy például a megnevezett szerzők az ő

saját fejlődésében játszottak jelentős szerepet, őneki magának jelen
tettek sokat, s amikor róluk írt, azt írhatta le, hogyan és mit je
lentettek ők és a költészetük magának Eliotnak; azaz önmagáról
írt. Amennyiben helytállónak tekinthető ez a megközelítés,
annyiban a Baudelaire-tanulmányból vett fentebbi részlet elioti
hangsúllyal idézett első mondatát is érdemes újraolvasni. "Nem
tudott szabadulni a szenvedéstől és nem tudott túllépni rajta;
ezért vonzotta magához a kínokat." Lehet, hogya hangsúlyozott
rész helytálló. Az is lehet azonban, hogy a mondat első fele is
fontos. Az 1950-es magyarázó előadás rejtett hangsúlyeltolódása
értelmében az 1930-as tanulmány is tartalmazhat ilyen burkolt
hangsúlyeltolódást. Ebben az esetben arról van szó, hogy noha
egyfelől a kérdéses személy volt olyan erős, hogy vonzotta a kí
nokat, másfelől a vizsgált illető olyan gyenge volt, hogy képte
len volt vagy a szenvedéseket eltávolítani, vagy a szenvedések
től eltávolodni. Ez a látens értelem szintén diagnosztizálható.

Az iménti lappangó kijelentés búvópatakként tör olykor elő

Eliot leveleiben. Például az 1914. szeptember l3-án írt levélben
panaszolja el, hogy terméketlenség gyötri, apró tépelődések piti
[petty] kínokat szülnek, s a csip-csup szenvedés kiirtja az ihletet.
A folytatásban arra gondol Eliot, a későbbi banktisztviselő, hogy
"jobb lenne csak postai hivatalnoknak lenni, akit nem kínoz
semmi - legfeljebb annak a tudata, hogy lehetetlen az élete.',21
Ez a kínos aggódás kiöli az ihletet és a leheletet is az emberből.

Ebben a képtelen, impotens helyzetben a következőt képzeli a
levél írója: "Igazán élénkítőnek találnám, ha több nő is szerelem
be esne velem - több, mert így a dolog gyakorlati része kevés
bé lenne evidens. Ráadásul még nagyon sajnálnám is őket.,,22 Ez
a feltételes fikció persze elég gyenge ahhoz, hogy a kínlódást el
távolítsa, vagy a kínlódástól a képzelődő eltávolodjék. Öt évvel
késöbb. 1921 szeptemberétől kezdve rekonstruálható Eliot levele
zésében idegösszeomlása története.23 A lausanne-i szanatórium
ból 1921. december 19-én keltezett levelében úgy írja le esete lé
nyegét, hogy múltbeli tudatosítása ellenére a jelenben is érvénye
van. "Rájöttem, hogy az volt a fő baj, hogy elvesztettem az ere
jét az összpontosításnak és a figyelemnek, valamint szenvedek a
kényszerű aggódástól és a jövőtől való rettegéstől (.oo)" Ez a for
dítás szándékosan igyekszik követni az eredetiben esetleg eset
lennek tűnő mondatalkotást. ,,1 was aware that the principal
trouble was that I have been losing power of concentration and
attention, as well as becoming a prey to habitual worry and
dread of the future (. .. ),,24 A mondat kifejezőkészletébenvan egy
elem, amelyik azt jelenti, hogy valaki szenved valamitől. Ennek
az eredetije (a prey to) azonban többet mond képes erejénél fog
va. Aki így szenved, az valami prédájaként, zsákmányul ejtve
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szenved. Eliot saját gyengeségében - gyengeségének képbe fog
lalásával - vált képessé arra, hogy megtalálhassa Baudelaire és
Dante erejét. Ennek az összpontosítási hiánynak az elszenvedé
séből és a gyengeség kontúrjainak a felerősítéséből jött létre a
Pusztaország - másképpen az Átok[öldje - víziója.

Eliot irodalmi teológiájának módszere a vízió

250ante (1920) 170.

2flDante (1929) 243.

270ante (1929) 252,
vö. még 243.

A pokol mint állapot

2BDante (1929) 250.
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301 S. Eliol: The
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Faber, London, 1969

(rpt. 1978), 67-70.

A Dantétól tanultak szerint ,,[a] költő célja a vízió állapotába jutni,
viszont az életet láttató vízió nem lehet teljes, amennyiben nem
foglalja magába az emberi értelemnek az életről alkotott világos
kifejezését.v" Eliot ezt tekinti Dante vizuális képzelőerejének,

amely annyiban vizuális, hogy Dante olyan korban élt, amikor az
emberek még víziókat láttak, rendelkeztek ezzel a pszichológiai
habitussal. Eliot szerint Dante ezért akarja azt, hogy mi, olvasók
"lássuk, amit ő látott.,,26 Következésképpen ,,[a] versírás tudomá
nya vagy mestersége érdekében az ember megtanulta a Pokolból,
hogya legnagyszerűbb költészet a legtakarékosabb szókinccsel,
valamint a metafora, a hasonlat, a választékosság és az elegancia
egyszerűségével érhető el.,,27 Ez azt eredményezheti, hogy a köz
lés minimuma a képzelőerő maximumát mozgósítja.

Eliot a Pokolban működő dantei képzelőerő kapcsán megem
lékezik arról is, hogya történelmi alakok között legalább egy
akad, Ulysses, aki aligha lehet több fikciónál. "Ez figyelmeztet
arra, hogya Pokol nem hely, hanem állapot; hogy az ember kár
hozott vagy boldog a képzelőerejének teremtményei, valamint a
valaha tényleg élt személyek szerint; és hogya Pokol, bár álla
pot, mégis olyan állapot, amely csak érzékelésből származó ké
pek kivetítése segítségével gondolható el, illetve talán csak álta
luk tapasztalható meg."28

Az Eliot által az 1920-as és 1929-es Dante-tanulmányokban
megfogalmazott vizuális képzelőerő felidézi az 1919-ben defini
ált költői eszköz, a "megfelelő tárgy" lényegét. "Az érzelemnek
művészi formában való kifejezése csakis a »megfelelő tárgy"
megtalálása révén lehetséges; vagyis olyan tárgycsoportra, hely
zetre, eseménysorra lelvén, melyennek a bizonyos érzelemnek a
formulája lesz; mégpedig úgy, hogy amint a szükségképpen ér
zéki élményt eredményező külső tények adottak, közvetlenül
fölkeltik az érzelmet.v'" Ami ebből következik, azt Eliotnak a
metafizikus költőkről 1921-ben írt tanulmányában olvashatjuk:
"Ha a költő elméjében hiánytalanul megvan minden, ami mun
kájához szükséges, akkor ez az elme szüntelenül egységbe ol
vasztja a tapasztalat sokféle anyagát; (. .. ) a költő elméjében ezek
a tapasztalatok mindig újfajta egészeket képeznek.v'"

Ilyen láttató egész képződik az 1922-ben megjelent Átok[öldje
"Tűzbeszéd" című III. részében." Azt látjuk itt, amit az alvilágot
megjárt vak Tiresias lát, mert mindezt már előre elszenvedte
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(,,[And I Tiresias have foresuffered all]" 243. sor). Amit pedig ez
a férfiúi és női tapasztalatokkal rendelkező vénember lát, az a
kiégett közösülés, amelynek a végén a kivilágítatlan lépcső po
kolian sötét. Ez az áldatlan állapot azonban az alaktalannak tet
sző s a mintegy a környezetszennyezésnek áldozatául esett élet
idegen Temzét leképző szabad vers terméketlen medrében fogan
a tisztes irodalomtörténeti hagyományt (képrviselö shakespeare-i
szonettforma megtestesüléseként a 235-248. sorokban. A kötetlen
gondolat-mag-ömlésnek és a frigiden szabályozott forma mere
vedésének kétes egysége a kiapadt szerző költői bravúrjaként ér
tékelve akár paradicsomi gyönyörrel is kecsegtethetne, ám a
292-305. sorokba szorított szakasz már nehezen közelíti meg ezt
az állapotot, hiszen a rímképletében kötött petrarcai szonettekre
emlékeztető forma feloldódik a soronkénti szótagszámok esetle
gesnek tűnő kötetlenségében, s itt már mintha a párosodás sem
következne be, hiszen semmi nem kapcsolható össze semmivel,
s a nép, az istenadta nép sem vár már semmit. Szétesés, kiégés.
A paradicsomra ironikusan emlékeztető megromlottan égető

szenvedélyt felváltja a szenvedélyektől tisztító tűz Eliotnak a
293., 307. és 309. sorhoz fűzött jegyzete szerínt.f Jó tudnunk
azonban, hogy A keresztény társadalom eszméjéró1 tartott előadásai

nak 1939-ben megjelentetett egyik maximája szerint "itt és ez
után a pokol alternatívája a purgatórium."33

Eliot iménti, 1939-es gnómája mintha kommutatív azonossá
got tartalmazna. Amennyiben a pokol alternatívája a purgatóri
um, annyiban a purgatórium alternatívája a pokol. Ez a felcse
rélhetőség különösképpen megvilágítható, ha felidézzük az Eliot
hagyományfelfogását jellemző "történelmi érzéket" 1919-ből. Ez
"szinte nélkülözhetetlen bármely költő számára, aki huszonöt
éves kora után is szándékozik még verset írni; és a történelmi
érzék távolról sem áll abban, hogyamúltban csupán a múltat
ízleljük, hanem éppen aktualitását is; a 'történelmi érzék' teljes
értelme az, hogy (. .. ) múlt és jelen ugyanabba az egységes rend
szerbe tartozik (. .. ) egyformán reagálunk az időtlenre és az idő

szerűre és e kettő ötvözetére (. .. ) Ugyanakkor ez a ' történelmi
érzék' teszi az író t képessé arra, hogy világosan lássa helyét az
időben - éppen korszerűsége lesz ezáltal tudatosabb.r "

A történelmi érzék - az irodalmi és a politikai - a "Tűzbe

szédben" is működik 1921-22-ben. Felidéződik az ausztrál kato
nák első világháborús partraszállási éneke 1915-ből a 199-201.
sorokban.f wagneri hangok intonálódnak a 19. századból a
292-306. sorokban, visszhan~zik az Erzsébet-kor a 16. századból
a 279-289. sorokban, Szent Agostont halljuk Karthágóban a 4-5.
századból a 307. és a 309-310. sorokban, sírás hallható a Genfi-tó
vizeinél 1921-ben, és áthallatszik a sírás Babilon folyói mellől a
137. zsoltárból a 182. sorban, síri hangok hallatszanak Théba fa
lai alatt a 245-246. sorokban, s hangot kap Buddha is a 308. és
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311. sorban. És mindez most van. Amikor íródik a vers. Amikor
a verset olvasom. Az író és olvasó tudatosítja, hogy itt van ott
és most van akkor. Ha ez a pokoli tapasztalás átjut a purgatóri
umi tapasztalaton, paradicsomi tudás lehet belőle. S viszont.

Ezt a költői kört teszi meg A keresztény társadalom eszméjéró1
eszmélkedő ember is. A korabeli totalitárius berendezkedések
össztüze közepette 1939. szeptember 6-i dátummal küldi nyom
dába Eliot az 1939 márciusi cambridge-i előadásainakkéziratát."
Jegyzetei végén egy 1938. október 3-án kelt levelet idéz, amely
nek írója fájdalmas szégyenérzettől táplált elégedetlenséggel em
lékezik vissza az 1938. szeptember 29-én megkötött Müncheni
Egyezményre, amely a második világháború szenvedélyeinek és
szenvedéseinek az előjátékaként könyvelhető el. "Az elmúlt né
hány nap során átélt felejthetetlen tapasztalatokból következő ta
nulságok szerintem a legkevésbé sem mélyülnek el. A számunk
ra adatott kegyelmi időszak talán nem több, mint az utolsó ítélet
napjának elodázása, hacsak el nem tökéljük magunkat, hogy ra
dikális megoldást keressünk.v'" A jegyzethez tartozó főszöveg

ben Eliot megvallja, hogy másokkal együtt őt is "olyan mélyen
megrázták az 1938-as szeptemberi események, hogy abból az
ember föl nem épül (. .. ) Ez az új és váratlan érzés a megalázott
ságé volt, amely úgy tűnt, megkívánja a személyes szívbéli töre
delem, az alázat, bűnbánat és elégtételadás aktusát; ami megtör
térit, olyasmi volt, amibe az ember mélyen, felelősséggel beletar
tozott. Ez (. ..) a civilizáció érvényességét vonta kétségbe.r " Az
itt eszmélkedők mélységi motívuma akár pokoli is lehet. Eliot
ehhez azt fűzi hozzá, hogy ,,[f]el kell szítanunk a vallásos féle
lem érzetét, hogy felülkerekedjék rajta a vallásos remény.,,39 Eliot
ezzel a belátással pillantja meg a történelmi érzékkel megragadott
pokoli pillanatban - és annak ellenére - azt a megtisztító tüzet,
amely a paradicsomi visio beatifica előkészítése.

A vízió előkészítésének egyik mozzanatát az 1935 és 1942 kö
zött írt, s gyűjteményesen 1943-ban megjelentetett Négy vonósné
gyes versegyüttesében találjuk, az 1942-ben megírt "Little
Gidding" című rész lY. tételében.40 A költeményt eredeti nyelvén
olvashatjuk szépsége, rövidsége és nyelvi gazdagsága miatt:

The dave descending breaks the air
With flame of incandescent terror
Of which the tongues declare
The one discharge from sin and error.
The only hope, or else despair

Lies in the choice of pyre or pyre 
To be redeemed from fire by fire.

Who then devised the torment? Love.
Love is the unfamiliar Name
Behind the hands that wove
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The intolerable shirt of flame
Which human power cannot remove.

We only live, only suspire
Consumed by either fire or fire.

A vers tartaimát Vas István fordítása közelíti meg:

Galamb leszáll, leget hasít
A félelmetes fényű iüzzel,
Melybó1 lángnyelvek hirdetik,
Hogy bűnt és tévelygést mi űz el.
Nincs más remény, csak ez segít -

Válassz: a máglya vagy a máglya 
A lángtól megválthat a lángja.

Ki gyötör így? A Szeretet.
Furcsa Név - ez fog kínba minket,
Mert az ő keze szövi ezt
A tűztó1 tűrhetetlen inget.
Ne is reméld, hogy leveted 

Ha élsz, lélegzel, ez az ára:
A lángra juthatsz, vagy a lángra.

A költemény az Eliot által talán leginkább tisztelt metafizikus
költő, George Herbert modorát követi, hiszen a 17. században ő

és Nicholas Ferrar, Little Gidding vallási közösségének alapítója
barátok voltak. Az irodalomtörténeti és egyháztörténeti vonatko
zást kiegészíti a politikatörténet. I. Károly a Naseby melletti ve
resége után itt húzta meg magát egy éjszakára 1646-ban.

Az első strófa történelmi rétegeinek legfrissebb lerakódása,
hogya második világháború kitörésekor Eliot légoltalmi mentő

szolgálatra jelentkezett." Ebből adódik, hogy az első sorban a
galamb képében leszálló Szentlélek pünkösdi, s ezért talán para
dicsomi fényt előlegező lángja egyúttal a Londonra bombával le
csapó repülőgépek által támasztott pusztító, s ezért talán pokoli
izzású tűz lángja is. Ez a hol paradicsomi ragyogás, hol pokoli
lángolás ugyanakkor tisztító tűz is, purgatóriumi égése bűnnek

és hibának. A több értelmű tűz világítja be az első versszakot.
A második strófát szintén a több értelmű tűz uralja, amelyet a

szeretet, szerelem, szenvedély, szenvedés táplál. Ennek a több
szörösen összetett jelenségnek, illetve tapasztalatnak a legmé
lyebb rétege a mitológia kultúrtörténeti távlatából származik.
Héraklész esete ez, akit az okkal-oktalanul fellobbanó házastársi
féltékenységből kitörő elviselhetetlen tűz emészt el alvilági mó
don, ugyanakkor ez a lángolás emelte fel a halhatatlan istenek
egében elnyert ideális házasságba. Erre a modellre illeszkedik
Eliot személyes története: egyfelől az életét próbára tevő házas-
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sága révén a végül mentálhigiéniás intézetbe zárt első feleségé
vel, Vivien Haigh-Wooddal, s másfelől az életét ismételten kísér
tő levelezés és találkozások révén ifjúkori hölgy ismerősével,

Emily Hale-Iel. 42 Ezt az égető tapasztalathalmazt a strófa élén
megjelenő kérdés-felelet fogja egybe.

A második strófát vezérlő kérdés-felelet egy 14. századi misz
tikus remetenő, Julian of Norwich látomásainak lejegyzéséből

származhat. Látomásainak értelme több mint tizenöt évnyi el
mélkedés után világosodott meg számára: "a lelki megértés ezt
mondta: Akarod-e tudni, mit üzen az Úr ez által? Ismerd meg
jól, üzenete a szeretet volt. Ki nyilvánította ki ezt neked? A sze
retet. (Mit nyilvánított ki neked? A szeretetet.) Miért nyilvánítot
ta ki neked? Szeretetből. Jegyezd meg ezt, lsl még többet is
megtudsz róla, viszont soha nem ismersz meg mást [rajta kívül],
soha. Így tanultam meg, hogy az Úr üzenete a szeretet.T'"

Julian of Norwich víziójának megértése azonban talán több,
mint amit a sok évnyi ismétléssel ritmikussá tett rumináció a re
metenő sajátjává hasonít. Fontos lehet ennek a bevezetője is,
hogy ez lelki megértésből származott. Lelki, mert a remetenő fel
lelkesült értelmének lángja megvilágította a kinyilatkoztatásban
kapott üzenetet, vagy lelki, mert a Szentlélek lángja világosította
meg értelmét megtisztítva szellemét minden evilági nehézségtől,

s felragyogtatva neki az isteni Szeretet boldog színelátását.
A második strófát egészében véve azonban tehát nemcsak a

több értelmű - pokoli-purgatóriumi-paradicsomi - tűz, fiamma,
hanem a több értelmű - pokoli-purgatóriumi-paradicsomi 
szeretet, szerelem, szenvedély, szenvedés, amor is jellemzi. Ez te
szi Eliot művészetét egyetemessé és emberivé.
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Az érzelmek egyetemes és egyszeri emberi élményét a szerétet
szerelem-szenvedély-szenvedés víziója teszi megragadhatóvá
Eliot számára. Ebben az értelemben Eliot enged annak a nézetnek,
hogy "a költészetet nemcsak a szenvedésen keresztül kell megtalál
ni, hanem a költészet csak a szenvedésben találhatja meg a maga
anyagát.,,44 Ez jelentené a költészet tökéletességét. Eliot költészete
ebbe az irányba halad, ügyelve, nehogy elveszítse kapcsolatát a
közönséges hétköznapok világával. Végső soron Eliot költészeté
nek az a feladata, hogy hihető renddel ruházza fel a mindennapok
valóságát, s láttassa meg ezáltal a valóságban rejlő rendet. Így az
tán nem is hagy magunkra, hanem a legmagasabb fokú - paradi
csomi - rendezettséget is megmutatva segít megértenünk a Pokol
Kapujának feliratát: "Giustizia mosse il mio alta Fattore; / fecemi la
divina Potestate, / la samma Sapienza e il primo Amore." - "Igazság ve
zette fő Alkotóm; / ami engem alkotott, az az isteni Hatalom, / a legfávb
Bölcsesség és az első Szeretet.,,45
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