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Mert most van az esztendő forduló-
ja…az ég madarai… „ismerik idejüket” 
és pontosan érkeznek vissza. Most, 
amikor minden fordul, hadd 
válhassék ez az Istenhez fordulás ide-
jévé. 

Lancelot Andrewes, Igehirdetés Hamvazószerdára, 16191 
 
Bevezetés: a „megfordulás” témája 

A vers címéből kiderül az olvasó számára, hogy vallásos meditációt 
tart a kezében. Segít a vers megértésében, ha tudjuk, hogy a hamvazószerda az 
egyház történelme során a megtérés és a megújulás kérdéseivel fonódott ösz-
sze. A nyugati egyház már a negyedik században böjti időszakként tartotta 
számon a húsvét előtti negyven napot – Krisztus negyvennapos pusztai böjtö-
lésének analógiájára (Máté 4,2). A negyvennapos böjtbe nem számítanak bele 
a vasárnapok, így hamvazószerda – mint a böjti időszak első napja – a húsvét-
vasárnap előtti hetedik héten kezdődik. 

A versben félreérthetetlen az a gondolat, hogy a megtérőnek hátat kell 
fordítania a mulandónak, és arcát az örökkévalóság felé kell fordítania. Az igaz 
önvizsgálat lelkületével Eliot böjti témája arra emlékeztet, hogy a megfordulás 
(megtérés) soha nem egyszeri és végleges, hanem újból és újból meg kell is-
métlődnie. A vers megértésében az is segít, ha tudjuk, hogy annak írásakor 
(1927-ben) Eliot az anglikán egyház újonnan megkeresztelt tagja.2 Ha felidéz-
zük korábbi írásait, megállapíthatjuk, hogy most elfordul az „átokföldjén” élők 
életétől, és azok hiábavalóságától, akik az „üresek” életét élik, lelki értelemben 
inkább holtak, mint élők, „imáikat kövekké tördelik”, és akiknek „nincs más 
reménye”. Ezek a korábbi versek az Isten orcája előtti élet értelmétől messze 
eltávolodott, szekularizált emberiség helyzetét mutatták be. Most a költő fel-
ajánlja Istennek „halott csontjait” és erőtlen állapotát: „többé ez a szárny nem 
repül sohasem / de mint szelelőlapát veri csak / a levegőt”3 … Versét nevezték 
pszichoterápiás költői vallomásnak4, amivel Eliot talán még egyet is értene, 
amennyiben a pszüchén az Isten-kereső lelket értjük. 

                                                 
1  Eliot gyakran olvasta és idézte Andrewes püspököt (1555-1626), verseiben sűrűn 

használt fel tőle vett kifejezéseket és szójátékokat. 
2  Eliot megtéréséről vö.: Lyndall Gordon: „Coversion”, in: Eliot’s Early Years, Oxford 

University Press, 1977; újabb kiadás in: Harold Bloom, szerk.: T. S. Eliot – Modern 
Critical Reviews, New York, Chelsea House Publisher, 1985. 

3  Vas István fordítása. 
4  Dennis Brown: „T. S. Eliot’s Ash-Wednesday and Four Quartets: Poetic Confession 

as Psychoteraphy”, in: Literature & Theology, 17. évf., 1.sz., 2003/március. 
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A böjti időszak a híveket arra ösztönzi, hogy gondolkodjanak halandó, 
bűnös és megbocsátásra szoruló voltukról, lelki életútjukról és a Megváltótól 
kapott áldásokról. Az önvizsgálat időszaka ez, és egyben az Istenbe vetett biza-
lom és a Krisztus iránti hála megújítása, amiért legyőzte a bűnt és a halált. A 
Bibliában és egyes ókori kultúrákban a hamu a gyarlóságot, az esendőséget, a 
gyászt, a bűnt és a halált, ugyanakkor a megtérést is jelképezte. A hamut a 
megtisztulással is társították, mivel a szappankészítés és egyéb orvosi készít-
mények alapanyaga is volt. Böjti időszakban, ahogy a kereszt jelét hamuval 
kenték fel a hívek homlokára, az többféle vonatkozásban is utalt a megtérésre 
és a megújulásra. A megkenés során a lelkipásztor olyan Igéket mondott, mint 
például: „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek 
miatt… minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisz-
tussal együtt”(Efezus 2,1 és 5); vagy „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a 
porba!” (1Mózes 3,19). Az ó-ember haldoklása központi téma Eliot versében, 
mint ahogyan az új útra térés (a megtérés) is. Hamvazószerdán vagy a böjti 
időszakban gyakorta idézett szövegrész Jóel prófétától egy szakasz, amely az 
isteni híváshoz való vissza- és megtérésről, a kegyelemmel és irgalommal tel-
jes Isten megtalálásáról – és Isten hozzánk fordulásáról is szól: 

 
„De még most is így szól az Úr: 
Térjetek meg hozzám teljes szívvel, 
böjtölve, sírva és gyászolva! 
 
Szíveteket szaggassátok meg, 
ne a ruhátokat, 
úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! 
Mert kegyelmes és irgalmas ő, 
türelme hosszú, szeretete nagy… 
 
Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után?” 
       (Jóel 2,12kk) 

Első rész 
A vers első részének nyitó sorai bevezetik a „megfordulás”, „fordulat” 

témáját, vagyis azt a témát, amiről egy idő után kiderül, hogy abban az érte-
lemben megtérés, hogy egyszerre elfordulás valamitől és odafordulás valami 
más felé. Ennek a költői meditációnak az eleje azt mutatja be, hogy mennyire 
nehéz már elhatározni is a fordulást, és különösen nehéz meghozni azt a szük-
séges elhatározást, hogy nem fordulunk vissza ismét. A vers hirtelen felütéssel 
kezdődik: 

 
Mert nem remélem hogy megfordulok 
Mert nem remélek 
Mert nem remélek új fordulatot 
Hogy tehetséget, látókört cseréljek 
Ilyesmire törekedni nem törekszem 
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Itt egy Eliotra jellemző ismétlést találunk, valamint a különböző hosszúságú 
sorok adta váltakozó ritmust és paradox kijelentéseket.5 Melyik irányba fordu-
lunk? Arra törekszünk, hogy ne törekedjünk? Mi az, amit nem remélünk, de 
amit megfordulásunkkor most mégis remélünk? Egy másik jellegzetessége 
Eliotnak az, ahogyan különböző utalásokat használ többé-kevésbé a véglete-
kig. „Hogy tehetséget, látókört cseréljek” egy shakespeare-i sort juttatnak 
eszünkbe,6 amellyel Eliot az emberi kultúra nagy vívmányaira utal. 

Érdemes megfigyelni, hogy a vers – ahogyan Eliot sok verséről is el-
mondható – töredékes, foszlányos, ami segít bemutatni az alaptémát (a szét-
esett lélek a szétesett civilizációban). Ez része volt annak a traumának, amely 
azt a háború utáni generációt érte, amely igyekezett egzisztenciálisan túljutni a 
kultúra összeomlásának érzetén.7 Másokhoz hasonlóan Eliotra is hatással volt 
Conrad A sötétség mélyén című regénye, mely a modern kultúra barbár lénye-
gére világít rá. Az 1920-as éveknek sok „előkelő szkeptikusa” volt, Eliot azon-
ban azt mutatja meg a Hamvazószerdában, hogy túljutott saját Átokföldjének 
szkepticizmusán, mely annyi figyelmet vont magára.8 Eliot sokféle hangot 
használ verseiben, hogy megragadja azokat a különböző irányokat és jelenté-
seket, amelyek feltárulnak vagy lezárulnak az „elveszett lélek” számára. A most 
tárgyalt vers új ízt ad munkásságának, és úgy érezhetjük, hogy a változást át-
élő én belső valóságával lehet dolgunk. Az „Én” többé már nem az individua-
lista és ironikus kívülálló, aki beleunt az életbe és gúnyt űz önmagából, mint 
például a Prufrockban. A Hamvazószerdában az új „Én” komoly zarándok. Az 
Átokföldjének (1922) a neurózisa és a jelen költeményben elénk tárt élet szét-
töredezettsége (1930) egy jobb útért való lelki küzdelemmé válik. Az Átokföld-
je a földi várossal foglalkozik, míg a Hamvazószerda az örök város felé fordul, 
emlékeztetve ezzel Augustinus civitas terrena és civitas Dei fogalmaira. 

Ahogyan részletesebben szemügyre vesszük a verset, jó, ha emlékez-
tetjük magunkat arra, hogy a világ-tagadás megtisztító lépései nem végső cé-
lok önmagukban. Amikor Eliot tagadja az emberi kulturális lehetőségek „te-
hetségét” és „látókörét”, akkor az emberi erőfeszítéseknek és igyekezetnek 
szab határt. Ennek a tagadásnak valami jobbá kell felemelkednie új igenlések 
által. Ennek természetesen minden megtérésnél később kell meglátszódnia: 

                                                 
5  A „Mert nem remélem hogy megfordulok” (vagy: „Mert nincs bennem remény, hogy 

visszatérek” – Eörsi István fordítása, Nagyvilág 1978/1: 11-16.) idézet az itáliai köl-
tőtől, Guido Cavalcantitól (1255-1300). A jelentés és a helyzet más Cavalcantinál: 
„Mert nincs bennem remény, Ballatetta, / Hogy visszatérek Toscanába” – de Eliot 
szeretett ilyen utalásokat felhasználni és azoknak egy másik „Umwelt”-et adni. A 
versről kiinduló megjegyzéseket ld. Micahel Herbert: T. S. Eliot – Selected Poems, 
York Notes – Longman York Press, Essex, England, 1982, 41kk. 

6  Shakespeare XXIX. Szonettjében ez a sor található: „Desiring this man’s art and that 
man’s scope”, Eliot az „art” (művészet) szót „gift”-tel (tehetség, adomány, ajándék) 
helyettesíti: „Desiring this man’s gift and that man’s scope”. (Ezt sem Vas István, 
sem Eörsi István fordítása nem adja vissza. – a ford. megj.) Eliot ismét sajátosan 
használja fel az utalást. 

7  Vö.: Stephen Spender: T.  Eliot, New York,  Viking Press, 1975, 108. 
8  Vö.: Hugh Kenner: The Invisible Poet: T. S. Eliot, New York: Harcourt, Brace & 

World, 1959; újra kiadásra került: Harold Bloom, T. S. Eliot, Chelsea House Pub-
lishers „Modern Critical Views”, New York, 1985. 
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vajon dualizmus lesz az eredménye (nem tudja, hogyan kapcsolhatná össze a 
mulandót az örökkel), vagy a teljesebb, az egész(séges)ebb felé visz. A lelki 
szempont hangsúlyozása nem a világ jó dolgaitól, hanem attól a „világtól” való 
elfordulást jelenti, melyet az eltorzult és félrevitt jó dolgok ideológiai hajszolá-
saként lehet definiálni, legyen szó akár hatalomról, pénzről, élvezetekről stb. A 
modern idők, a szegénység, a környezetszennyezés stb. globális problémáit 
elemező jelenkori írók azt mondják: 

 
…ha a ma megbénító bizonytalanságának és kínzó problémáinak mély 
lelki gyökerei (ideológiai gyökerei) vannak, akkor csak egyfajta lelki 
meg- vagy visszafordulás, az emberek legmélyebb vágyainak és meg-
győződéseinek szintjén történő fordulat lehet képes arra, hogy a ma 
makacs dilemmáiból gyakorlati kiutat készítsen elő. Az ilyen fordulat-
tal nem számoló problémakezelő megoldások nem lesznek eredmé-
nyesek.9 

 
A megfordulás fogalmának ismétlődése az idézett bekezdésben összhangban 
van Eliot mondanivalójával, akinek szintén jelent meg két könyve hitről és 
társadalomról, és akinek jó orra volt az ideológiák kiszimatolásához. A költő-
zarándok tehát azt reméli, hogy folytathatja útját megkülönböztetve a mara-
dandó dolgokat a jelentéktelenektől, az ideológiai vakságot a jó felé fordulás-
tól. 

Egy ellenhang azonban arra figyelmezteti a költőt, hogy ezek a szent-
ségben megtett lépések korlátozottak: 

 
Mert tudom az idő mindig idő 
S a tér csak tér és mindig az 
S ami létezik csak az időben létező 
S csak a térben igaz 
Örülök hogy olyanok amilyenek a dolgok 
És lemondok az áldott arcról 

 
Életünk és lelkünk kétértelműségeinek elismerésével találkozunk itt. A jól 
ismert teológus, Tillich nagyon megkapóan fogalmazta ezt meg.10 Sokféle két-
értelműségről beszél, amelyek jelen vannak gondolkodásunkban és tetteink-
ben. Az esztétikai kifejezésre juttatással kapcsolatban a következőt mondja – 
ami Eliot szándékával szintén egybecseng: „…az esztétikai képzet semmivel 
sem kevésbé egyértelmű, mint az ismereti fogalom és a megragadó szó.”11 Idő-
höz és térhez vagyunk kötve. Körülmények és helyzetek kéznél vannak, de a 
lehetőségeket nem mindig lehet elérni. Megfordulásában a költő mintha két 
útra mutatna. Nem kívánja a régi utat járni, az új utat azonban csak egy dara-

                                                 
9  Bob Goudzwaard, Mark Vander Vennen & David Van Heemst: Hope in Troubled 

Times: A New Vision for Confronting Global Crises, Grand Rapids, Baker Aca-
demic, 2007, 58. 

10  Paul Tillich, Rendszeres teológia, ford. Szabó István, Budapest, Osiris, 1996, IV. 
rész. 

11  Tillich, 424. 
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bon tudja követni. Lemond „az áldott arcról”,12 ami Eliotnál a korábbi értékek-
től az újak felé fordulást is jelenti. 

A versnek ez az első része a „mert” szóval kezdődött, amely még tízszer 
fordul elő sor elején ebben a részben. Ez a gyakori „mert” az érvelés egyik 
módja: a megtérő előtárja érveit, miközben a múlton, jelenen és jövőn elmél-
kedik. Melyek a választási lehetőségek, a korlátok és a követendő út? Eliot 
elfordul Az üresek végén említett hiábavaló élettől, ahol a jól ismert gyermek-
mondókát, „körbe körbe karikába” alakítja át, és lesz belőle: „körbe körbe 
fügekaktusz”. Ha visszatekintünk Eliot korábbi verseire, azt látjuk, hogy ironi-
kus hőseinek nincs elég erejük ahhoz, hogy szembenézzenek saját „én”-jükkel 
és helyzetükkel. Nem hoznak értelmes döntéseket. Itt a Hamvazószerdában a 
zarándok „én”-nek meg kell szabadulnia a világtól, prózájában ellenben Eliot 
mintha arra törekedett volna, hogy megváltsa a világot a modern kultúra irá-
nyultságának megkérdőjelezésével és mélyebb értékek sugalmazásával. Ebben 
a versben azonban a zarándok „én” az abszolút felé tartó utazás során tanulja 
meg, hogy az „én” gyarló és az önerő nem segít:13 „Taníts minket törődni, nem 
törődni / Taníts meg ülni csöndesen” – ez az előrelépés receptje. 

Mire mutat tehát az összes „mert”? Az első részben a következő kije-
lentéssel érnek véget: 

 
Taníts minket törődni, nem törődni 
Taníts meg ülni csöndesen 

 
Két kérdőjel kivételével ez az első sorvégi írásjel a versben. Harminckilenc sor 
után az első pont. Eliot kedveli a rövid és közepesen hosszú sorok láncolatát, 
amelyek gyorsabban viszik-hozzák a jelentést, mint ahogyan az olvasó első 
látásra azt elkaphatná. Első olvasásra valójában a fülünk gyönyörködhet a 
zenében és az általános témákban, annak reménye nélkül, hogy minden részlet 
megvilágosodik. Hasznos a rejtett jelentést is tanulmányozni, hogy több isme-
rettel újraolvashassuk a verset, de nem szabad elveszítenünk a ritmusban és a 
dinamikában való gyönyörködést. Ezután lehet a verset újraolvasni minden új 
böjtkor, új benyomásokkal és új meglátásokkal. Lehetségesek ilyen új felisme-
rések, mivel a többszörös jelentést és a tömör sejtetéseket nem fejti meg szá-
munkra a költő. A szándékos bizonytalanság, mely ismert szimbólumokra 
utal, ezeket új környezetbe helyezve szándékos kétértelműséget teremt. A vers 
így olyan, mint a kétszárnyú madár: az írónak és az olvasónak együtt kell 
munkálkodnia a gondolatok és azok következményeinek megfejtésén. 

Az első rész azt sugallja, hogy feladatunk „törődni, nem törődni”. Az-
zal kell törődnünk, ami örök érték, és nem azzal, ami elvon erről az útról. A 
„taníts meg ülni csöndesen” imádság arra a passzív módra emlékeztet, amely-

                                                 
12  Ezt általában Dante Beatricére történő hivatkozásnak tartják. Eliot mint lelki, szel-

lemi és irodalmi mesterére tekintett Dantéra. A Dantéra való utalásnak azonban van 
egy személyes vonatkozása is: Eliot felbontotta házasságát felesége, Vivienne pszi-
chés elmeállapota, illetve végleges intézeti elhelyezése miatt. 

13  Vö.: John Kwan-Terry: „Ash-Wednesday: a poetry of verification”, in: A.David 
Moody, szerk.: The Cambridge Companion to T.S.Eliot, Cambridge University 
Press, 1994, 132kk. 
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lyel a lélek készül Istent fogadni – ahogyan azt a spanyol Keresztes Szent Já-
nos (1542-91) leírta.14 Az utolsó sorok a böjti liturgia egyik imádsága: 

 
Könyörögj érettünk bűnösökért most és halálunk óráján 
Könyörögj érettünk most és halálunk óráján. 

 
A Hamvazószerdáról írták: 
 

 Szerkezetét tekintve a verset Eliot egy, Andrewes püspöktől vett kife-
jezésre, a „két fordulatra” építette fel, melyet Andrewes szükségesnek 
állított be a „megtéréshez”. Az egyik fordulat előrenézett Istenre; a 
másik – bűnbánati időszakhoz illően – visszatekintett az ember bűnös 
múltjára. Eliot stílusa egyszerű és világos, jelentése azonban bonyolult 
és nehéz. A Hamvazószerda – az olvasó számára többnyire ismeret-
len, rejtett – mély, személyes érzelmeket egyesít liturgikus szövegek 
formális használatával. Ez Eliot megtérésének története, nyilvános és 
egyéni – minden szkepticizmusával és kétségével együtt, amelyet Is-
tennek ajánl fel.15 

 
Második rész 

A második rész a megtérés nehezebb kérdéseibe vezet el: a csontoknak 
meg kell halniuk. Ugyanakkor a csontok újból megelevenedése jól ismert téma 
az Ezékiel 37. fejezetéből. Eliot ezzel a gondolatkörrel dolgozik: 

 
Hölgyem, három fehér leopárd ült egy borókafenyő alatt 
A nappal hűvösében torkig jóllakottan 
Lábammal szívemmel májammal s azzal ami betölté 
Kiürült koponyám kupoláját. S monda Isten 
Megélednek-é e tetemek? 

 
A leopárdok a Dante Inferno-jának elején szereplő három vadállatra 

emlékeztethetnek, de itt saját szerepük van. A fehér leopárdok gyönyörűek, a 
fehér szín szentté teszi őket a versben – mivel feladatuk az, hogy megszentel-
jenek. Nincs szó arról, hogy vér szennyezi nyakukat és mancsukat, jóllehet ők 
tisztították meg a csontokat a rajtuk lévő hústól. Saját bundájukat is megtisztí-
tották. Mindez egyfajta lelki megtisztulást fejez ki. A külön említett testrészek 
különféle emberi jellemzőket és képességeket ábrázolnak: lábak (cselekvés), 
szív (érzelem), máj (érzékiség) és koponya (gondolat). Eliot gondosan választ 
meg egyéb részteleteket is: a fehér csontok, a fehér leopárdok és a fehérbe 
öltözött Hölgy a tisztaságra utalnak. Csak akkor élhetünk igazán lelki értelem-
ben, amikor meghaltunk a „testnek”. Érdemes megjegyezni, hogy a testnek 
meghalás a Biblia szerint többet jelent a testi vágyak kordában tartásánál. 

                                                 
14  Egy másik hivatkozás lehetne Blaise Pascal (1623-62) is, aki a következő  híres meg-

állapítást tette: „  Az ember minden baja abból származik, hogy nem tud csendben 
ülni”. 

15  Alzina Stone Dale: T. S. Eliot – The Philosopher Poet, Wheaton, Illinois, Harold 
Shaw Publishers, 1988, 102. 
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Jelenti a „lélek” bűnei fölé való emelkedést is, amelyeket szintén a test bűnei-
nek nevez – mint például irigység, harag és gőg.16 Pál apostol írásaiban a 
„test”/„hústest” az Isten akarata ellen lázadó emberiségre utal. Ebbe beletar-
tozik az, amit a test, az értelem és a lélek bűneinek nevezhetünk.17 Másképpen 
megfogalmazva: a „test” a térben való testi létezés, véges és bűnös életünk, a 
„lelki” pedig az Isten felé irányultságunk, vagy az örök és megváltott életünk. 
Eszerint az értelmezés szerint „test” és a „lélek” nem két része embertestünk-
nek, hanem teljes létezésünk két irányultsága. 

Többféle mozgalom – vallásos és filozófiai – létezett, amely a gonoszt 
az „anyagban” (véges lehetőségeinkben) helyezte el, a jót pedig a „lélekben” 
(beleértve az értelmet is). Eliot hagyományos nyelvezetet használ, amikor a 
test levetéséről beszél. Ez nem jelenti mindjárt azt, hogy a testi élet tagadásá-
nak dualizmusába esett. Eliot arról is neves, ahogyan rámutatott (a megrom-
lott) emberi társadalom és kultúra különböző részeit átható gonoszra. Talán 
mondhatjuk azt, hogy Augustinushoz hasonlóan Eliot test és lélek hagyomá-
nyos dualizmusából indul ki – annak újplatonista és gnosztikus formájában –, 
de a továbbiakban azt egy átalakított formában, nem csupán egyszerű dualiz-
musban fejezi ki. Ebben az esetben az élet egzisztenciális felfogásával van dol-
gunk, nem pedig különálló „ontológiai” részekkel. A különbséget a következő-
képpen is magyarázták: a Bibliában a választási lehetőségek kettőssége a jó és 
a rossz „szív” közötti választás. Ez a szív „irányultságának” megválasztása – 
Isten akarata mellett vagy azzal szemben. Ez az Ó- és Újszövetség lényege. Az 
újplatonista szentségképzettel, mint például a plótinoszi végestől, az esetleges 
valóságtól való meneküléssel (azaz az anyagi hátrahagyása a lelki elérése érde-
kében) szemben a Biblia a mindennapi, történeti esetleges valóság megszente-
lődéséről beszél.18 Kétségtelen, hogy ez a vers inkább a dualista nézetet fejezi 
ki (anyag/lélek dichotómiáját), de felmenthetjük Eliotot azzal a megállapítás-
sal, hogy ennek a lelkiségnek szándékos gyakorlása ez annak érdekében (mint 
az egymást követő lépcsőfordulók), hogy elmozduljon a világi dolgokról való 
lemondástól a lelki megújulás felé, a világ megújult szakrális felfogása felé. 

Eliot egész költészetére jellemzően ez a vers is gazdag metaforákban 
és különböző forrásokra utalásban. Ezeket a hivatkozásokat nagyon szabadon 
illeszti egybe és hozza létre belőlük saját történetét. A második részben a 
kulcsszavak a hangulatot fejezik ki: csontok, sivatag, titokban, feledve, kiokád 
stb. Ez lelki halál a megtisztulás, a megtérés útját járva. Másrészt találkozunk 
olyan szavakkal és kifejezésekkel, mint például: a nappal hűvösében, áldott, 
felragyog stb. A költő érdekes társításokat végez: áldott homok, világossággal 
ragyogó és öröméneket zengő tetemek. Mindez arra utal, hogy ezeket a tete-
meket Isten megváltja. A „megváltás” kifejezés szintén a csontokkal kapcso-
latban jelenik meg. A borókafenyőnek is jelentősége van, mint ami Illés meg-
újulásának a helyszíne (1Kir 19,1-8).19 A vers küzdelem a megújulásért, annak 

                                                 
16  Ld. például Galata 5,16kk. 
17  A szív, lélek, értelem, test páli kategóriáiról lásd Herman Ridderbos: Paul: An Out-

line of His Theology, Grand Rapids, Eerdmans, 1975, III. rész, 19. szakasz, 114kk. 
18  Vö.: Charles Taylor: A Secular Age, Harvard University Press, 2007, 275kk. 
19  A Grimm testvérek egyik meséjére is gondolhatunk, amelyben egy meggyilkolt 

gyermek tetemét a borókafenyő tövébe temetik, ahol az csodálatosan életre kel. 
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ellenére, hogy az „én, aki titokban vagyok itt / Tetteimet felajánlom a feledés-
nek” megfogalmazás inkább a halálban való megnyugvás vágyát jelzi. 

Ki a versben központi helyet elfoglaló Hölgy? A legtöbb magyarázó el-
sőként „Dante üdvösségének szerzőjére és a Paradicsomban Szűz Mária hűsé-
ges követőjére, Beatricére” gondol.20 Mások Dante Matildját vélik benne felfe-
dezni. Eliotot ismerve utalásai többrétűek lehetnek: például eszünkbe 
juttathatják még Boethiusnak A filozófia vigasztalásában női alakként meg-
személyesített Filozófiáját is. Erről a hivatkozásról is lehetne szó, hiszen Eliot 
szerette vegyíteni a filozófiát, a miszticizmust és a teológiát. A vers végére a 
Hölgyből „Áldott nővér, szent anya” válik, aki „lelke … a kertnek”. A sivatag, a 
sziklák, a homok és a lélek elvont konfliktusainak feminin ellenpárja ez. Eliot-
nak szüksége van a Hölgy, nővér, anya jelképére ahhoz, hogy megszemélyesít-
se a verset. Költészetének nagy része magasan intellektualizált, eszméket meg-
szólaltató, amelyet többek között úgy tud ellensúlyozni, hogy személyeket 
szimbólumokként mutat be, a párbeszédeket pedig eltérő nézőpontok és egy-
másnak ellentmondó lehetőségek, valamint a gyógyulás, a helyreállítás lehet-
séges útjainak bemutatására használja. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Hölgy 
részben lehet felesége, Vivienne is – mint ahogyan a verset eredetileg neki 
ajánlotta. Elioton mély bánat, kétségbeesés és kudarcérzés lett úrrá ebben az 
időben, mivel nem látott kiutat arra, hogy felesége pszichés állapotán segítsen 
és megmentse házasságukat. Egyszerre fordul el egy Hölgytől és fordul segít-
ségért az Áldott Szűzhöz, ugyanakkor tudja, hogy személyes életútját illetően a 
legvégső kétértelműségben van része. Alapvető értékei és életszemlélete forog 
kockán. Ez egy imádság, és mint olyan, sürgető. 

A vers az elioti paradox stílusú litániával folytatódik, miközben az el-
veszett lélek kétértelműségére és az üdvösség reménységére összpontosít: 

 
Némaságok Hölgye 
Nyugodt és csüggedő 
Zilált egészség 
Emlékezés rózsája 
Feledés rózsája 
Elalélt életadó 
(stb.) 

 
Ilyen paradoxonokkal gyakran találkozhatunk költészetében. Azt akarja, hogy 
az olvasó képzeljen el több mint egy lehetőséget, ismerje el, hogy milyen keve-
set tudunk, és az élet soha nem kerül nyugvópontra. A Hölgy sajátos képében 
– akiről előbb vagy utóbb kiderül, hogy se nem Beatrice, se nem egyéb szim-
bólum, hanem maga Szűz Mária – a Szűz és az (Isten-szülő) Anya vallásos 
paradoxonjával találkozunk. A megváltás további vallásos paradoxonjait talál-
juk a szenvedő Istenben, a zarándok útjában mint megérkezésben, a hit útjá-
ban mint ismeretben, és a „via negativa” fontosságában mint a széthullott 
állapotból a teljesség felé való elmozdulás előkészítésében. Eliot a Hölgy (nő-
vér, anya stb.) empátiáját arra használja fel, hogy az isteni kegyelemre utaljon, 

                                                 
20  Herbert, i.m. 42. 
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amely szükséges alkotórésze az üdvösség megtalálásának. A „rózsa” Danténál 
és Eliotnál jelenthet szépséget, örömöt, képzeletbeli emlékeket vagy várako-
zást. Danténál a rózsa a szentek közösségét jelképezi, mint a Paradiso-ban, 
ahol a megváltottak mint fehér rózsa szirmai gyűlnek egybe. Eliot később is 
visszatért ehhez a témához Burnt Norton című kvartettjében. A Hamvazó-
szerdában a rózsa az üdvösség különös közvetítője a kerten belül. Mindebbe 
pedig beleszövődnek személyes emlékek csakúgy, mint a memoria sancta, 
amely helyreállítja a lelki életet. 

A második rész azzal ér véget, hogy a csontok örülnek és énekelnek a 
borókafenyő alatt. A költő a maga rejtélyes módján azt írja: 

 
A borókafenyő alatt énekeltek a csontok, szétszórtan és ragyogva 
Örülünk, hogy szétszórattunk, nem voltunk egymás javára, 
Egy fa alatt a nappal hűvösében, az áldott homokban, 
Megfeledkezve magukról és egymásról, egyesülten 
A sivatag nyugalmában. Ez a föld, melyen 
Osztoztok majd sorshúzás útján. És sem az egység, sem az osztozás 
Nem számít. Ez az a föld. Miénk az örökség. 

 
Úgy tűnik, mintha a feledés általi üdvösség lenne ez, de mi már tudjuk, hogy a 
„Megélednek-é e tetemek?” kérdésre a válasz pozitív. Ami halálnak tűnik, az 
egy lépés az üdvösség felé. Az Ezékiel 37,1-14 csontjai szintén mondhatják azt, 
hogy „ezt a földet kell sorsvetéssel elosztani…” Eliot a jelöletlen hivatkozásokat 
kedve szerint használja fel. Saját prófétai anyagot állít össze Ezékielt újraér-
telmezve. A kérdés az, hogy van-e „földünk” vagy csak a „homok”? A csontok 
örülhetnek, ha pusztán a homokot öröklik, Eliot azonban azt is mondja, hogy 
az isteni tervben benne van a lelki helyreállítás, amelynek testi megjelenítését 
láthatjuk az Ezékiel 37-ben, az újszövetségi megfogalmazás szerint pedig a test 
feltámadásában. Bárhogyan is történjék mindez, Eliot nem elégszik meg azzal, 
hogy a sivatag szolgáljon végső örökségként. A sivatag vagy a puszta a Bibliá-
ban – Izráel történetében, Jézus életében, az ősegyház életében – az Istenre 
várás helyszíne, a kísértés és a megújulás ideje. A sivatag vagy a puszta nem 
elegendő és a „via negativa” nem a teljes történet. A „nappal hűvösében” az 
1Mózes 3,8-ra emlékeztet. Eliot nem a végen töpreng, hanem a „fordulaton”, 
az előre vezető út kezdetén, melynek első lépése a lélek megújulása, és így 
fokozatosan a mindennapi élet megújulása. Tillich a következőképpen magya-
rázza ezt a témát: 

Az önmagát ténylegesítő ember tudatilag, akaratilag és érzelmileg 
önmaga felé fordulva elfordul Istentől. … Augustinus számára a bűn az 
a szeretet, amely a véges javak után vágyakozik, noha azok csak a ma-
guk javát keresik, és nem a végső jó javát. … Az ember önszeretete és 
saját világának szeretete viszont eltorzul, ha nem jut el a véges dolgo-
kon keresztül azoknak végtelen alapjához.21 

 

                                                 
21  Tillich, i.m. 274. 
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Harmadik rész 
Ebben a részben a költő újszerűen veszi elő a megfordulás témáját: 
 
Az első fordulón, föl a második emeletre 
Megfordultam és láttam ott alant 
Ugyanazon alakot a korlátra tekeredve 
A gőz alatt a bűzben igyekezve 
Küzdött az emeletek ördögével 
Ki a remény s a kétség álarcát viselte. 

 
A vers itt erőteljes sorvégi rímeket használ, főként az „emeletre” hangzását 
kiemelve. Ez az üdvösség útja, a hit zarándokának hegyre kapaszkodása, a 
szent hely, sőt Isten felé. Ezek a reménység és a kétségbeesés lépései azokat a 
gondolatokat, értékeket és választási lehetőségeket illetően, amelyek az emberi 
„szívből” és a „világból” származnak – a kételkedés démonja mindig társul 
szegődik a hit lelke mellé. A költő ezt már feltárta Az üresekben, amikor rámu-
tatott arra, milyen megsemmisítő, amikor a kielégítő cél elérése soha nem 
valósul meg: 
  
 Odahull az eszme 
 És a teremtés 
 Odahull az indulat 
 És a válasz 
 Közé az árnyék 
 Mert Tied az Ország 
 
Az Úri imádság egy sorának dőlt betűs ismétlése egy liturgikus helyzet imitálá-
sának egy módja, de az üresek számára ez olyan mértékig szekularizált, hogy 
nem tudják, hová forduljanak. A kérdés az volt: melyik országnak van mara-
dandó értéke? A Hamvazószerdában Eliot ismét egymás mellé helyezi a vá-
lasztási lehetőségeket: 
 
 Az első fordulón, föl a harmadik emeletre 
 Hornyolt ablak hasasodott mint a fügefa gyümölcse 
 S a virágzó galagonya egy legelős táj mögött 
 A szélesvállú alak, aki zöldbe, kékbe öltözött, 
 Antik fuvolával a májusidőt bűvölte. 
 A zilált haj édes, a barna haj, a szájára zilált, 
 Barna haj és orgona fürtje; 
 A múlatás, a fuvolaszó, a szellem szünetei, léptei, 
  föl a harmadik emeletre, 

Tünedezve, tünedezve; az erő, mely reményen és kétségen túlra vetve 
 Kapaszkodik a harmadik emeletre. 
 
 Uram, nem vagyok méltó 
 Uram, nem vagyok méltó 
  hanem csak mondd azt a szót. 
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A „múlatás” bájai (gyümölcs, színek, haj, fuvolazene) olyan alternatívák, ame-
lyek gátolják a lelki fejlődést.22 A szent színek ebben a versben a fehér és a kék 
(amint azt látjuk majd a negyedik részben is). A harmadik rész kék, zöld és 
barna színei földi és nem mennyei színek. Az orgona lehet szín és illat is, és 
elmúlt szerelmeket jelképez. Mindez az élvezetek kísértéseire mutat, amelyek 
elvonnak a lelki fölfelé haladástól. Még a legjobb igyekezet is arra nézve, hogy 
minden szempontot egyesítsünk: anyagit és lelkit, élvezetet és kötelességet, a 
kellemeset és az etikust – minden ilyen egyesítés könnyen zavarhoz vezet 
egyik vagy másik oldalon. A költő a megtérés és a lelki gyakorlat útját mutatja 
fel, a zarándok útját, amelynek könnyednek kell lennie, nem a „világ gondjai-
tól” leterheltnek. Ha lemondunk önmagunkról valami nagyobbért, akkor 
mindarról le kell mondanunk, ami azzá tett, amik vagyunk. Ezt az aszkétikus 
vonalat nem szabad elveszítenünk azáltal, hogy (csak) esztétikai élvezeteket 
követünk. 

A keresztyén doktrínában azonban a megtérést a hit, remény és szere-
tet ellensúlyozza; a megváltás örömét pedig a teremtett világ szerezte öröm. 
Annak ellenére, hogy a káték helyesen beszélnek „mindennapos megtérésről”, 
még nem jelenti azt, hogy minden nap hamvazószerda. Eliot azt is tudta, hogy 
hamvazószerda és az aszkézis még nem a teljes történet. A helyes irányba for-
dulás kérdése az egész. Sőt, hamvazószerda egy lépés nagypéntek és húsvét 
reggel felé. 

A harmadik rész egy bibliai hivatkozással végződik, a Máté 8,8, vagyis 
az alázat szavaival, mely a hamvazószerdai litániának is része: „Uram, nem 
vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meg-
gyógyul a szolgám.” Liturgikus formában és Eliot számára ez így olvasható: 
„csak egy szót szólj, és meggyógyul a lelkem”. 
 
Negyedik rész 

A(z ibolya) lila virágot és színt is jelölhet. Színként a vallásban a meg-
téréssel, virágként pedig a feltámadással szokták társítani. A „zöldek sokféle 
sorain át” utalás összekapcsolódik Mária színével, a kékkel és a fehérrel. Már 
önmagában az egyes szám, Mária színe is érdekes: úgy tűnik, hogy a fehér és 
kék a harmónia mintája a költő számára. Hogy jobban megértsük ezt a részt, 
el kell képzelnünk egy apácaszerű alakot egy kertben: a megváltás csendes 
szimbólumát. A női alakokra történő folytonos utalás Beatricét, Máriát és 
Vivienne-t idézik meg. Sőt, mivel felesége pszichés állapota miatt kórházba 
került, a „nővér” jelenthet ápolót is. Így személyes jelentéssel is bírnak a jelké-
pek Eliot számára, amint küzd a megváltással, gyógyulást keresve kettős érte-
lemben: itt a földi életben és azon túl. „A néma nővér … lepelben” utalhat apá-
cára vagy gyászra. Vannak, akik az igazság leleplezéséről beszélnek, amelyet 
Filozófia hölgy alakjában személyesítenek meg (az igazság görög megfelelőjé-
nek jelentése „nem (el)rejtett”). Ugyanakkor lehet inkább a Hölgyről vagy 
inkább a filozófiáról beszélni, ahogyan teszik azt ma is.23 Mindez ott van Eliot 

                                                 
22  Itt ismét egy dantei hivatkozást találunk: a „harmadik emelet” és az érzékiség mint 

félrevezető erő. Vö.: Herbert, i.m. 44. 
23  Ld. például Matthew Bennett: „Beyond the Veil: a Woman named Truth and the 

Truth of Woman” (in Nietzsche’s philosophy), in Literature and Theology: An In-
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versében. A „lepel” szó általában az értelmünket meghaladó lelki dolgok rejtett 
dimenzióira utal, mint ahogyan azt Tennyson fogalmazza meg In Memoriam 
c. versében.24 

A lepel tehát jelképe a még nem kijelentett vagy nem feltárt visszatar-
tásának. A Bibliában olvasunk úgy a lepelről, mint aminek szükségesképpen 
ott kell lennie a bűnös ember és a szent Isten között. Mózes nem láthatta Is-
tent színről színre (2Mózes 33,20), és lepellel kellett arcát eltakarnia, amikor 
lejött a hegyről, Isten jelenlétéből, hogy beszéljen a néphez (2Mózes 34,29-
35). Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a templom kárpitja kettéhasadt 
megnyitva az utat Istenhez (Máté 27,51). A „lepelnek” ez a sokrétű jelentősége 
végigvonul a versen. 

A vers negyedik részében Eliot azt akarja, hogy a megváltás zarándok-
útjára gondoljunk, és vigyázzunk az útról letérítő kísértések veszélyeire.25 Még 
mindig magunk előtt látva a virágok között járkáló alakot, aki 

 
     …magára tekerve 
Omló, fehérlő fényt, az omlót. 
Új évek jönnek, visszanyerve 
Könnyek sugárzó felhőjén keresztül, az évek visszanyerve 
Új verssel a régi rímet. Visszaváltják 
Az időt. Visszaváltják 
Magasabb álom megfejtetlen látomását, 
Míg ékszerrel rakott egyszarvúak vonszolják arra az arany halottasko-
csit 

 
Megváltás és helyreállítás, a fiatalkor gyors elmúlása, a halállal való törődés 
témáival találkozunk itt, jóllehet ennek a képnek része az ékszerek dicsfénye 
és az arany(ozott) díszítés.26 Ismét párhuzamot találunk Dantéval: a 
Purgatorio XXIX. énekében egy diadalmi szekér jelenik meg. A „magasabb 
álom” ismét Tennyson In Memoriam-jára emlékeztethet, ahol azonban a felfe-
lé vivő út nehéz volta is kifejezésre jut. 27 

Eliot Hamvazószerdájában megtaláljuk a „halott énünktől” való el-
fordulást, a felfelé vezető lépcsőket, a világ gondjainak súlyát, a sötétséget 
(„lepel”) csakúgy, mint a magasabb álmot és az új éneket: 

                                                                                                                     
ternational Journal of Religion, Theory and Culture, Oxford University Press, 22. 
évf., 3. sz., 2008/szeptember: 313kk. 

24  „O life as futile, then, as frail! / O for thy voice to soothe and bless! / What hope of 
answer, or redress? / Behind the veil, behind the veil.” (LVI). 

25  A versnek ebben a részében egy olasz hivatkozást találunk – ‘sovegna vos’ –, „vi-
gyázzatok”, amely Dante Purgatorio-jának XXVI. énekében, a 147. sorban olvasha-
tó. A szövegkörnyezet ott arról szól, hogy nem szabad megfeledkeznünk Istennek 
bűnösöket sújtó büntetéséről. 

26  Elizabeth Schneider: T. S. Eliot – the Pattern in the Carpet, University of California, 
1975, 121k explains the source in a poem by Conrad Aiken which Eliot echoes. 

27  „I held it truth, with him who sings / To one clear harp in divers tones, / That men 
may rise on stepping-stones / Of their dead selves to higher things.” (I). „I falter 
where I firmly trod, / And falling with my weight of cares / Upon the great world’s 
altar-stairs / That slope thro’ darkness up to God.” (IV). 
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 De a forrás felszökött s lezengett a madár 
 Váltsd meg az időt megváltod az álmot 
 
Ez a vallásos kerti kép eszünkbe juttathatja Augustinus megtérését, aki gyer-
mekhangot vélt hallani a kertben: „tolle lege”, amelyet úgy értelmezett, hogy 
neki szól: „vedd és olvasd” a Bibliát.28 A pusztában (kertben) lévő forrás szim-
bóluma az életre utal, különösen is a hit új életére. A Biblia elején a kert a pa-
radicsom jelképe, a jó teremtés, ahol Ádám sétált Istennel. A Biblia végén egy 
megváltó jelképet találunk, melyben az „élet fája” a „népek gyógyítására” szol-
gál (Jelenések 22. rész). 

A versben szerepel egy sor a római katolikus esti zsolozsma „Salve Re-
gina” tételéből, amely a „siralmak völgyének” fájdalmairól beszél, és ezt kéri: 
„fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet…” Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak az ember fordul Isten felé, hanem létezik az isteni hozzánk fordulás 
is – a kegyelem forrása felszökik. A keresztyén teológia szerint először mindig 
Isten fordul hozzánk, és ezért kell nekünk vissza-/odafordulnunk Istenhez. 
 
Ötödik rész 

 
Ha az elveszett szó elveszett, ha az elpazarolt szó elpazaroltatott 
Ha a nem hallható ki nem ejtett 
Szó ki nem ejtetett, nem hallatott; 
A ki nem ejtett szó, a Szó, amely nem hallható, 
A szó nélküli Szó még mindig az a Szó, mely él 
A világban, ez a világvilágító; 
S a  fény sütött a sötétben és 
A Világ ellen ez a csillapítatlan szó még örvényt forgató29 
S középpontjában ott a néma Szó. 

 
Az ötödik rész az Ige (a Szó) teológiájával kezdődik. Az utalások között megta-
láljuk a János evangéliuma első részét, amely a sötétben fénylő „logosz”-ról 
beszél. Nehéz lefordítani a János 1,10-et: jelentheti azt, hogy a világ nem értet-
te az Igét (a Szót), de azt is, hogy a világ nem győzte le az isteni Igét (Szót). Ezt 
fejezi a költő, amikor azt mondja, hogy a „világ még örvényt forgató” Isten 
ellen, Aki Teremtőként mozgásba hozta a világot. A világ örvényforgatása az 
isteni Ige (Szó) ellen szintén része a „megfordulásnak”, a vers központi témá-
jának. Találkozunk itt kozmológiai jelentéssel (Isten, Aki szuverén úr az ör-

                                                 
28  Ez a Vallomásoknak abban a részében (VIII. könyv) található, ahol Augustinus leírja 

megtérését. Még a részletek is hasonlók: Augustinus a világ gondjaival, a test vágya-
ival küzdött. Megtérésének alapigéjét pedig akkor találta meg, amikor a Róma 13,13-
14-et olvasta. Ez a rész arról szól, hogy öltözzük fel Krisztust mint új identitást (Au-
gustinus korában jelenthette a keresztség ruháját is) és hogy forduljunk el a test bű-
neitől, amelyeket Pál fel is sorol: részegeskedés, bujaság, viszálykodás és irigység. 

29  Vas István fordítása felcseréli az angol „word” és „world” szavakat. Helyesen: „A Szó 
ellen ez a csillapítatlan világ még örvényt forgató” Vagy Eörsi István fordításában: 
„A szó ellen a csillapíthatatlan világ ellen törvén”. (a ford. megj.) 
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vénylő bolygók fölött) és megváltó jelentéssel (Isten, Aki kijelenti szeretetét 
Krisztuson, az Igén keresztül). 

Jóllehet a vers a léleknek Istennel való egyesülése felé tartó útjáról 
szól, Eliot számára ennek kulturális jelentése is van. Később a következőket 
írta egy, a kultúráról szóló tanulmányában: 

 
Ha a kereszténység elvész, egész kultúránk vele együtt vész el. Akkor 
majd fájdalmak közepette újra kell kezdeni… Keresztény örökségünk-
nek sok mindent köszönhetünk vallási hitünkön kívül is. Általa bonta-
koztak ki művészeteink, rajta keresztül alkothattunk fogalmat a római 
jogról, amely oly nagy mértékben járult hozzá a nyugati világ kialaku-
lásához, tőle kaptuk a magán, és közerkölcs fogalmait.30 

 
Mivel Eliot kora óta a nyugati kultúra valóban egyre inkább posztke-

resztyénné és erősen pluralizálttá vált, az általa fenntartott nézet aktualitását 
az idő múlásával egyre pontosabban értékelhetjük. Ugyanebben a tanulmá-
nyában mondja azt is: „Egy Voltaire-t, egy Nietzschét csak egy keresztény kul-
túra képes megteremteni. Nem hiszem, hogy a keresztény hit teljes elsorvadá-
sát az európai kultúra túlélné.” Úgy látta, hogy a dolgok olyannyira gyökeresen 
meg fognak változni, hogy Európa is teljesen más lesz. 

Térjünk vissza a vershez! A Szó (nagy kezdőbetűvel Krisztusra, János 
evangéliumának „logosz”-ára utal) azt közli, hogy Isten a világért van: „világvi-
lágító”. Az Isten a világért megfogalmazást Eliot kortárs teológusai használták, 
mint például Barth, Bonhoeffer és Tillich. Ahogyan most itt a költő, ők is 
hangsúlyozták az emberi elidegenedés és az isteni kegyelem dialektikáját, 
valamint Isten „Igéjének” („Szavának”) félreértését és az azzal való visszaélést. 
A „csillapítatlan világ” kifejezés tartalmazza a folyvást mozgás, ugyanakkor a 
folyvást Isten ellen lázadás gondolatát is. A „csillapítatlan” az ellentéte annak a 
nyugalomnak, amelyre a költő ismételten utal, mint ami az Isten hangja meg-
hallásának állapota. Eliot a továbbiakban az Ige (Szó) – amely időnként szót-
lan lehet – kijelentésének gondolatával játszik,31 Ez eszünkbe juttathatja a 
Krisztusra vonatkoztatott próféciát: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját 
sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely né-
mán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézsaiás 53,7) Eliot lényegé-
ben azt mondja, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy meghalljuk 
Isten Igéjét (Szavát): 

 
Nem a kegyelem helye ez sohasem azoknak, akik az arcot kerülik 

szűntelen 
Nem az örvendezés ideje azoknak, akik körül zajongnak s akik megta-

gadói a hangnak 
 

                                                 
30  Eliot, „Az európai kultúra egysége”, in A kultúra meghatározása. Ford. Lukácsi 

Huba, Budapest, Szent István Társulat, 2003,143. 
31  Itt olyan szójátékokat találunk, amelyeket Lancelot Andrewes püspök is használt. 

Vö.: Eliot “Lancelot Andrewes”, c. tanulmányát in: Selected Prose of T. S. Eliot, 185. 
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Ennek a szakasznak egy része feltűnően tele van rímekkel, úgynevezett belső 
rímekkel a sorokon belül.32 Ez zenei jelleget teremt, a remény háttérdalát, 
jóllehet a szavak gyakran komorak: elveszett, elpazarolt, nem hallha-
tó/hallatott, sötét stb. A kétségbeesés és remény keveredése végigkíséri a ver-
set, zenéje pedig „…képes arra, hogy azonnali hatást váltson ki pusztán hang-
zásának szépségével”.33 
 
Annak érdekében, hogy kifejezze azt, hogy az emberek – magát is beleérti – 
megvetik és elutasítják Istent, Eliot a következőt írja: 
 
 A fátylas nővér könyörög-e értük 
 Akik sötétben járnak, akik téged választottak s veled szembeszállnak 
 
Ez kérdés is lehet: vajon kész-e, akar-e a nővér könyörögni, ugyanakkor kö-
nyörgés is: a nővér könyörögjön … A költő pedig különböző kategóriákat sorol 
fel. „A gyermekekért a kapu előtt”, akik lehetnek azok, akik közel vannak a 
mennyei királyság kapujához, ugyanakkor „kik nem akarnak szökni s nem 
tudnak könyörögni”. Ők az ártatlanok. Ott vannak aztán azok is, akik bánta-
nak és azok, akik rettegnek és azok, akik nem tudják, hogyan mondjanak igent 
hitükre. 

A jelenet „A kert sivatagjában a szomjúság sivatagjának kertjében” ér 
véget. Ez kétség és hit dialektikája, a választás és a szembeszállás küzdelme, a 
dilemmával járó marcangolódás. Nem tudjuk, hogyan kerüljük el a kísértése-
ket a világban, és azt sem, hogyan tiszteljük Istent helyesen. Nemcsak a zarán-
dok útja (John Bunyan: The Pilgrim’s Progress) létezik, hanem a zarándok 
meghátrálása is (C. S. Lewis: The Pilgrim’s Regress). 

Egy refrén ismétlődik háromszor teljesen vagy részben: „Ó, én népem, 
mit tettem tevéled.” Ez a Mikeás 6,3-ból jön és a nagypénteki liturgia része, 
mint amit Krisztus is mondhatott volna a kereszten. A teológiai alap, amely 
végigvonul a versen: az elveszetteket kereső Isten teológiája. 
 
Hatodik rész 

Az utolsó részben Eliot a vers első soraira emlékeztet, egy kis változta-
tással: „Bár nem remélem, hogy megfordulok”. Ami úgy kezdődött, hogy „mert 
nem remélem”, majd lett belőle „nem remélhetem”, mostanra „bár nem remé-
lem”. Azt mondja Eliot, hogy ingadozik, de a „bár” azt jelenti, hogy a megfor-
dulás már bekövetkezett, még akkor is, ha a megfordulás még csak a kezdet: 

 
Haszon és veszteség közt ingadozva járok 
E kurta közben, ahol átfutnak az álmok 
Születés, meghalás közt ez álmokjárta félhomályban 
(Áldj meg, Atyám) bár nem kívánom, hogy mindezt kívánjam 
Nyitott ablaktól gránitpart felé 

                                                 
32  Például: found/resound, mainland/rainland, place/grace/face; rejoice/noise/voice. 
33  F. O. Matthiessen: The Achievement of T.S.Eliot: An Essay on the Nature of Poetry, 

Oxford University Press, 1958, 114. 
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Fehér vitorlák szállnak tengerekre, még tengerekre szállnak 
Töretlen szárnyak 

 
A haszon és veszteség kérdése azokra az örök értékekre vonatkozik, amelyeket 
az életben, ebben a rövid átutazásban („kurta köz”) kell választanunk. A világi 
örömöktől gondterheltek leszünk-e, vagy gondtalanok, mint vitorlák a szél-
ben? Az első részben említett „öregedő sas” vajon megint szárnyra kap-e?34 
Egyrészt a múlt iránti nosztalgia képe ez, másrészt annak tudata, hogy válasz-
tanunk kell álmaink között. Ami korábban „hornyolt ablak” volt, az mostanra 
„nyitott ablak” lett, mert a költő megállapodott abban, hogyan szemlélje a 
múltat. 
 
A vers hátralévő része így hangzik: 
 

S az elveszett szív megkeményszik és vigad 
Örvendve az elveszett orgonáknak s a tenger elveszett hangjainak  
S a gyarló szellem éled s lázad újra 
Mert az elgörbült aranypálcikát s az elveszett tengerszagot akarja  
Éled hogy visszanyerje még 
A fürj pitypalatyát s a bukdosó lilét 
S a szem vakon teremtve tapogat 
Kitöltve ivor kapuk közt üres alakzatokat 
És a szagtól a homokos föld sós zamata ébredez. 
A meghalás meg a születés között a feszültség ideje ez  
Magányosság helye hol összefut három álom  
A kék sziklák övezte tájon  
De ha a borókafáról remegő hangok elhalnak a csendben  
A másik boróka remegése feleljen. 

 

Áldott nővér, szent anya, ki lelke a forrásnak, lelke vagy a kertnek, 
Ne tűrd, hogy hamissággal hitessük magunkat 
Taníts minket törődni nem törődni  
Taníts meg ülni csöndesen 
Még e sziklák között is,  
Békességünk az Ő akaratában 
És még e sziklák között is 
Nővér, anya  
És lelke a folyónak, lelke az óceánnak, 

                                                 
34  A szárny szimbólum sokféle jelentéssel bír Eliot számára: ismerte a középkori sas 

szimbólumot, amely alávetette magát a vízbe és megújult a keresztségben. A sas 
Danténál is megjelenik. Eliot egy tanulmányban úgy utal Homéroszra és más ke-
resztyénség előtti nagy költőre, mint akik a többiek fölött repülő sasok. Az keresz-
tyén tanítás alapja a Zsoltár 103,5-ben és az Ézsaiás 40,31-ben található: „akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” 
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Ne légyen tőlem elrekesztve orcád  
S a kiáltásom jusson el Tehozzád.  

 
Az „elveszett szív” és a „gyarló szellem” igyekeznek visszafordulni az olyan 
örömökhöz, amelyeket itt a tenger, a virágok és az elmúlt emlékek jelképez-
nek. Ez az a „bár”, amivel a hatodik rész kezdődik. A költő egyszerre idézi meg 
a múltat és remél egy lelkibb életét. Elengedés az előrelépés érdekében. A múlt 
örömei közül nem mindegyik volt rossz, de késznek kell lennie arra, hogy eze-
ken túllépjen. Egy időre világtagadónak kell lennie annak érdekében, hogy 
igent mondjon a legmagasztosabb értékekre. Eliot azonban nem alkuszik meg 
ezen a ponton. Azt akarja mondani, hogy a zarándokút nagyon nehéz. Úgy 
érezhetjük, hogy Eliot lefejti rétegről rétegre az élet hagymáját, és végül nem 
marad semmink. Ez azonban gyakorlás a megtérésben, egyfajta fordulópont, 
de korántsem a teljes látkép. „A másik boróka remegése feleljen” („Let the 
other yew be shaken”) úgy is olvasható, hogy „A másik te (éned) remegése 
feleljen” („Let the other you be shaken”). Megvan a veszélye annak, hogy „ha-
missággal hitessük magunkat”. Szeretjük magunkat hitetni anélkül, hogy szí-
vünk és életünk valóban megtérésen ment volna keresztül. Meg kell tanulnunk 
azt, amit Eliot már korábban megmutatott: „üresek” vagyunk. „…a szem vakon 
teremtve tapogat” megfogalmazás azokra a hamis álmokra utal, amelyek el-
csábítanak, azokra a reményekre, tervekre és eszmékre, amelyekben olyan 
alternatív megváltást keresünk, amelyet az isteni Ige (Szó) nem közöl. A „há-
rom álom” bármely olyan három választásunk lehet, amelyben életünk értel-
mét keressük: például család, munka, öröm stb. Vagy a „három álom” ebben a 
versben lehet múlt, jelen és jövő, vagy éppen föld, purgatórium/pokol és 
menny. 

A sorrend fordított: a meghalást követi a(z újjá)születés. A „lelke a fo-
lyónak, lelke az óceánnak” kép Eliot gyermekkorában gyökerezhet, mivel a 
Mississippihez közel nőtt fel, a nyarat pedig a massachusettsi part mellett 
töltötte. A „tűr” („suffer”) ige a régi angolban jelentette azt is, hogy „enged”. 
Ezt az igét használja a King James Bible is, amikor azt mondja Jézus, hogy 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” A „Békességünk az Ő akaratá-
ban” megfogalmazás számos klasszikus teológiai írásban és Danténál is meg-
található. A „Ne légyen tőlem elrekesztve orcád” egy középkori himnusz sorát 
juttathatja eszünkbe: „Elválni Tőled ne engedj soha engem!”35 „S a kiáltásom 
jusson el Tehozzád” szintén liturgikus szöveg része, a pap szavaira adott vá-
lasz: „Hallgasd meg, Uram, imádságomat” (Zsoltár 102). Nem szabad elfelej-
tenünk, hogy az egész vers lényegében egy imádság, jóllehet összetettebb, 
mint azok, amelyeket általában mi suttogunk el. A megfordulásnak ennél a 
pontjánál az imádság az egyetlen válasz az átokföldje és az üresek zsákutca 
megtapasztalására. Az imádság a fordulópont.36 Sokként élte meg annak a 
kornak az „elveszett nemzedéke”, hogy miután a kulturális kétségbeesés elioti 
ábrázolásával azonosulhatott, korábbi verseihez képest a költő most teljesen 

                                                 
35  Anima Christi, vö.: Herbert, 47. Eliot szó szerint veszi át az Anima Christi imádság 

angol fordításának ezt a sorát, amelyet a magyar fordítás ismét nem tükröz. (a ford. 
megj.) 

36  Spender, 134. 
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más irányt vett – még akkor is, ha ez korábban már sejthető volt. A vallásos 
megtérés komolyan vételével sok rajongója szemében túlságosan messzire 
ment.37 Az Istennel való közösségért küzdés – Eliot szerint – annak módja, 
hogy elfelejtsük önmagunkat, és nyitottak legyünk a megújulásra. Ez egyálta-
lán nem az a könnyed evangélizáció, amely azt hirdeti, hogy „jöjj Jézushoz, és 
Ő minden bajodat elveszi”.38 A keresztyénség Eliot számára a megtérés „kes-
keny útját” jelentette. Tanulmányaiban kifejthette azt – Pascallal egyetértés-
ben –, hogy a kétségbeesés szükséges „előjátéka és része a hit örömének”.39 Ha 
a dantei kategóriák szerint az Átokföldje volt Eliot Inferno-ja, akkor a Hamva-
zószerda a Purgatorio-ja, megtérése és megtisztulása. 

Láttuk, hogy a vers értelmezése többé-kevésbé zsákutcába torkollhat, 
ha végigkövetjük a különböző forrásokra történő összes utalást. Eliot maga azt 
mondta, hogy a verseket első benyomásukért és zenéjükért kell olvasni, ha azt 
akarjuk, hogy épüljünk általuk. Az utalások, szójátékok és szokatlan kifejezé-
sek többletjelentésének mélyebb megértése segíthet abban, hogy újraolvassuk 
a verset – ahogyan azt teszik néhányan a böjti időszak kezdetén – annak érde-
kében, hogy épülhessünk annak központi mondanivalójával is és azáltal, ami-
lyen gazdagon kibontakozik ez az üzenet meglepő részletekben és kifejezések-
ben. A vers fordulópont kell hogy legyen az olvasó számára. Együttolvasható 
Eliot más verseivel is, melyeket ugyanebben az időszakban írt: például A há-
romkirályok utazása, mely az evangélium kultúrára gyakorolt elsöprő hatá-
sának kérdését veti fel, de ugyanígy a Simeon éneke, mely a hit csendesebb 
örömét fogalmazza meg – mert a Lukács evangéliumában szereplő Simeonhoz 
hasonlóan „Eliot hosszú éveket várt Jézus eljövetelére”.40 
 

                                                 
37  Lyndall Gordon, újabb kiadás in: Bloom: T. S. Eliot – Modern Critical Reviews, 93. 
38  Schneider, 116. 
39  Schneider, 117; Pascalra & Eliotra történő hivatkozásokkal. 
40  Robert Sencourt: T. S. Eliot: A Memoir, New York, Delta, 1971, 140kk. 




