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A Nobel-díjas ír költő, William Butler Yeats 
1939-ben bekövetkezett halála óta az an
golszász irodalomkritika kitüntetett figyel
mét élvezi. Munkássága olyan terjedelmű 
kritikai irodalom apropójává vált, amin ta
lán csak a Shakespeare-irodalom tesz túl. 
Mindennek ellenére úgy tűnik, hogy a ma
napság divatos kritikai irányzatok mint
ha nem szívesen nyúlnának Yeatshez. Leo
nard Orr legalábbis a Yeats AND POSTMO
DERNISM (Yeats és a posztmodernizmus, 
1991) című tanulmánykötet előszavában a 
felsorolt ellenpéldák után is arra a következ
tetésre jut, hogy a Yeats-életmű posztstruk
turalista olvasatának ügyében igen kevés tör
tént ez idáig.

Ezzel az értékeléssel többé-kevésbé egyet 
is lehet érteni (még annak ellenére is, hogy 
olyan neves teoretikusok, mint Bloom, de 
Man vagy Hartman mind írtak már Yeats- 
ről), és ez annál is inkább meglepő, mert 
ugyanakkor a Yeats-kritikusok gyakran han
goztatják, hogy a költő életműve szinte kínál
ja magát egy ilyen olvasat számára. Daniel 
O’Hara például egészen odáig megy el Yeats 
in T heory (Yeats az elméletben) című ta
nulmányában, hogy kijelentse: Yeats a poszt
strukturalista elmélet kifejlődésének egyik 
központi alakja, és az 1940 és 1970 közt meg
jelent kritikai irányzatok mind komolyan 
adósak Yeatsnek (l. POST-STRUCTURALIST 
Readings of English Poetry, Az angol 
költészet posztstrukturalista olvasatai, 
1987). Kérdés persze, hogy maguk a versek 
mennyiben köthetők azokhoz az elgondolá
sokhoz, melyek talaján e kritikai módszerek 
kialakultak, azazhogy a kritika mögött rejlő 
nézeteknek mennyiben van közük azokhoz a

nézetekhez, amelyek e versek létrejötte mö
gött munkálnak. Kérdés tehát, hogy egy mo
dern olvasat nem esik-e abba a hibába, hogy 
saját filozófiai alapjait vetíti vissza olyan ver
sekre, melyek megformálásához egy egészen 
más filozófia szolgált alapul.

Akár túloz azonban O’Hara, akár nem, ha 
a Yeats-kritika 1994-es termésének két da
rabjára tekintünk, valóban mintha az általa 
említett adósság törlesztésére kerülne sor. 
Macha L. Rosenthal, a kiemelkedő amerikai 
kritikus, aki az angol-amerikai költészet je
lentős alakjainak legtöbbjéről értekezett már 
Audentől E. E. Cummingsig, és Yeatssel is 
több művében foglalkozott, úgy érezte, van 
még hely a Yeats-irodalom áradatában egy 
olyan, az egész életművet átfogó könyvnek, 
ami az Uj Kritika módszereivel, a művek szo
ros olvasatán keresztül mutatja be a költőt. 
Edward Larrissy új könyve ezzel szemben 
kritikai alapállását tekintve bevallottan a de- 
konstrukció elméletének és a cultural studies 
iránt megélénkült érdeklődésnek adós.

A két könyv összevetése talán kiváló alka
lom lehetne a két -  egymást elméleti alapo
kon tagadó -  kritikai irányzat versenyezteté
sére: melyikük tud többet, újabbat mondani 
egy szinte agyontárgyalt költő életművéről? 
Larrissy maga is figyelmeztet azonban arra, 
hogy óvatosan kezeljük a dekonstrukcióhoz 
való viszonyát. Műelemzései valóban igen ke
véssé emlékeztetnek a dekonstrukcionista 
irodalomkritika elemzéseire. Larrissy egész 
megközelítése jól szemlélteti, hogy a dekonst- 
rukció filozófiája és kritikai gyakorlata vala
melyest elkülöníthető; ő maga pedig inkább 
csak a filozófiai aspektusokra támaszkodik -  
nem az elemzés, hanem az elmélet szintjén 
alkalmazza a dekonstrukció egyes meglátása
it. Teszi ezt azért, mert szinte O’Harát vissz
hangozva, úgy véli, hogy Yeats késői versei a 
dekonstrukció bizonyos aspektusairól szól
nak. (7. o.) Tény, hogy az elsősorban Derri- 
dától származó fogalmak segítségével Lar- 
rissy közel tud férkőzni Yeats gondolkodásá
nak központi elemeihez, és az új megvilágí
tás, amibe ezeket helyezi, roppant meggyőző 
és tanulságos elemzést eredményez. Könyvé
nek fontossága részben ebben áll: az Egység 
tagadásának filozófiáját alkalmazza azon köl
tő gondolatrendszerének elemzésére, aki 
maga mindig valamiféle (hol ilyen, hol olyan 
kontextusban értett) Egységre törekedett,
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ám ezt a törekvését folytonosan és tudatosan 
antinómiákba ágyazta.

Van azonban Larrissy megközelítésének 
két hátulütője. Egyrészt: túl keveset olvasha
tunk ebben a könyvben versekről, mint olyan 
megszerkesztett művekről, amelyek az el
mondás hogyanja által közölnek, hatnak és 
élnek. A könyv főcíme, Yeats THE POET, azaz 
Yeats, A KÖLTŐ, csalóka. Yeatsről, a költőről 
összehasonlíthatatlanul többet mond el Ro
senthal Running to Paradise (Rohanvást 
a Paradicsomba) című műve. Másrészt: bár 
Larrissy igen óvatosan használja a derridai 
elgondolásokat, az alkalmazott teória némi
képp rákényszeríti magát a szerzőre, aki a te
ória nyomása alatt redukálja Yeats világának 
középpontját űrré.

Mielőtt azonban rátérnénk erre a -  szán
déka szerint közel sem negatív -  végkövet
keztetésre, illetve annak a Rosenthal felőli 
kritikájára, már csak elméleti szempontból is 
tanulságos végigkövetni, ahogy Larrissy egy 
platonikus egységre törekvő költő gondolata
it a dekonstrukció felől elemzi.

A nehezen fordítható alcím, a főcímmel 
szemben, épp e tekintetben telitalálat. A The 
Measures of Difference legegyszerűbben 
talán mint A KÜLÖNBSÉG MÉRTÉKEI lenne ma
gyarítható, melyben azonban meg kell halla
nunk a mindkét szóban rejlő utalásokat is: a 
„mérték” itt a klasszikus szépségeszmény ará
nyosságára, a harmonikus, lezárt formára is 
utal, amit a szerző az immeasurabilityv e l , azaz 
a megmérhetetlennel, a lezáratlannal állít 
szembe, így egy formaeszményen túl a véges
végtelen ellentétpárra is utal vele. A címben 
szereplő „különbség” szó pedig egyrészt Der
rida différance fogalmára játszik rá -  az „el- 
különböződésre”, durván szólva a differencia 
általi meghatározottságra, azaz, ha jól értem 
e fogalmakat, a középpont, a metafizika nél
küli világ metafizikájára -  másrészt pedig 
Yeats megosztott, angol-ír, kulturális identi
tására. Larrissy véleménye szerint ez a kultu
rális „differencia”, a megosztott identitás 
megosztott diszkurzust eredményez, és így 
tudatosítja azt, ahogyan a nyelv és a művészi 
forma aláaknázza saját transzcendentális egy
ségre való törekvését. Yeats életművét úgy kí
vánja elemezni, hogy megmutassa a kulturá
lis differencia, illetve a jelölés és a jelentés ho
gyanjára vonatkozó différance fogalmának

kölcsönhatását. Talán igazságtalan dolog 
Larrissy összetett megközelítésének e két ele
mét egymástól elválasztva ismertetni, de úgy 
hiszem, így világosabbá tehető, miért lehet
nek fenntartásaink a könyv végkövetkezteté
sével, miközben nehéz volna tagadni, hogy 
Larrissy Yeats problémáinak centrumára irá
nyítja a figyelmet.

Yeats gondolkodása ugyanis valóban több 
ponton is kínálkozik arra, hogy a differencia 
elméletével közelítsük meg. A meghatározó 
eleme ennek a gondolkodásnak többek kö
zött az, hogy mindent egymást definiáló el
lentéteken keresztül ragadjon meg -  Yeats 
számára szinte saussure-iánus módon min
den csak valami mással szembeállítva nyeri el 
értelmét. Úgy is lehetne mondani, hogy 
Yeats a differenciák rendszerét építi ki: a túl
világ és a világ egymást hozzák létre, a sze
mélyiség csak önnön ellentétének megterem
tésén keresztül teljesedhet ki, az önkifejezés 
pedig csak mint maszk válhat autentikus mű
vé. Yeats antinómiák és kettősségek rend
szerében gondolkozik, verseinek legismer
tebb vonásai az ellentétekre épülő szerkesztés 
és a szemantikai, sőt szintaktikai kétértelmű
ség. A közelmúlt Yeats-kritikájának nyelvé
szeti szempontból talán legalaposabb műve 
Joseph Adams Yeats and THE MASKS OF 
Syntax (Yeats és a szintaxis maszkjai, 
1992) című könyve a versek meghatározha
tatlan szintaktikai formáit a „differencia” bi
rodalmába utalja. Kérdés persze, mint ahogy 
ezt a kérdést David Pierce korábban már fel 
is tette (W. B. Yeats: A Guide through the 
Critical Maze, W. B. Yeats: Kalauz a kri
tikai LABIRINTUSHOZ, 1989), hogy a yeatsi 
kettősségeknek, a mondatok teremtette vég
telen játéknak, az eldönthetetlenségnek való
ban a differencia fogalmához van-e köze, 
vagy célravezetőbben magyarázhatók-e Yeats 
saját gondolatrendszerén belülről, netalán 
egy (a differencia elmélete által elvetett) pla
tonikus elgondoláson keresztül.

Larrissy, Adamset és Pierce-t egyaránt 
idézve, megadja saját válaszát erre a kérdés
re, ő szemben Pierce-szel, arról sincs meg
győződve, hogy a differencia valóban „végte
len játékhoz” vezetne (pedig a gondolat nem 
is csak Pierce-től, hanem Derridától ered: „A 
transzcendentális jelentett távol-léte a jelölés mező
jét és játékát a végtelenbe tágítja.” L. Derrida: Az
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EL-KÜLÖNBÖZŐDÉS. In: SZÖVEG ÉS INTERPRE
TÁCIÓ. Szerk. Bacsó Béla). Ezzel Larrissy, mi
közben hasznosítani kívánja a jelentés és a 
központi transzcendentális elv differencia ál
tali dekonstrukcióját, egyben elutasítja azt, 
hogy a középpont eme dekonstrukciója a vi
lág szerkezetének széthullásához, a jelentés 
elkülönböződésben való meghatározása pe
dig a jelentés megkérdőjelezhetőségéhez ve
zetne. Álláspontját a formára vonatkoztatva 
kívánja megvédeni: nem tudja ugyanis el
képzelni, írja, hogy a „végtelen játék” hogyan 
ölthet művészi formát. (6. o.) Nem bocsátko
zik azonban e tárgyban elméleti vitákba: né
zeteit annak bemutatásán keresztül igazolja, 
ahogy véleménye szerint Yeats gondolkodása 
megküzd ezzel a kérdéssel.

A könyv legfőbb erőssége épp abban van, 
ahogyan a szerző a yeatsi életművet végigkí
sérő dilemmákat az elkülönböződés és a mér
ték fogalmainak keretein belül általában 
meggyőzően képes elemezni, a différance el
gondolásában rejlő esetleges destrukciót a 
mérték kategóriájával szelídítve meg. Lar- 
rissy Yeats gondolkodásának egy olyan jelleg
zetességét aknázza ugyanis ki, aminek alapos 
körüljárása véleményem szerint nemcsak 
hogy régóta várat magára, de aminek meg
ragadására a differencia fogalma igencsak al
kalmasnak tűnik: azt a folytonosan köztesnek 
mutatkozó álláspontot, ami oly izgalmassá és 
komplikálttá teszi Yeats művészetének elem
zését a benne megjelenő irodalmi hagyomá
nyok, költői technikák vagy filozófiai és esz
tétikai elgondolások tekintetében.

Larrissy egyrészt az intertextualitás, más
részt néhány központi yeatsi metafora (mint 
például a kóborlás, a tükör, a kagyló, a rózsa, 
a torony stb.) elemzésének módszerével 
igyekszik bemutatni, hogy miben is áll ez a 
köztes pozíció. Ezen elemzések szerint példá
ul a korai Yeats legfőbb problémája a mérték 
és a mérhetetlen valamiféle összeegyeztetése. 
A mérték Yeats számára szükséges rossz: 
rossz, mert egyet jelent a lehatárolással, a 
végtelen kifejezésének meggátolásával, a kí
vülről, mechanikusan kialakított formával, 
de szükséges, mert tudja, hogy bár a forma 
maga is limitáció, a mérték által képviselt le
határolás és korlátozás nélkül nincs művészi 
forma. Azonos okokból válik a mérhetetlen a 
kívánatos rosszá: a mérhetetlen az, aminek

affinitása van a végtelenhez, az örökkévaló
hoz, az organikus, nem kívülről alakított for
mához, ami nem lehatárolt, hanem túlbur- 
jánzik az Idő világán, ám az is, ami éppen 
ezért önmagában művészileg kifejezhetetlen. 
A formai kérdésnek nemzeti és univerzális 
megfelelői is vannak: az utóbbi szempontból 
Yeats kozmoszának hierarchiájában a Lentet 
a mérték absztrakciója, a Fentet egy minden 
emberitől elszakító idealizáció jellemzi, míg 
az előbbi szempontból a mérték világa a mo
dern Nyugat (közelebbről Anglia) kicsinyes, 
mechanisztikus, materialista mentalitásával, a 
mérhetetlenség pedig az ősi, mitologikus 
világ (közelebbről a kelta írség) hősi mon
dákban, druida vallásban és túlvilági szépség
ben kifejeződő képzeletével áll párhuzam
ban. Yeatsnek, az angol-ír költőnek mind
ezen ellentétek között kell közvetítenie: Ang
lia és írország, protestantizmus és katoliciz
mus, mérték és mérhetetlenség között. A 
végtelennek véges formában való megraga
dása az a feladat, a megosztott angol-ír nem
zetiségi tudat pedig az a szerep, ami Yeatset 
a köztes pozícióba kényszeríti.

Larrissy elemzése ott kezd el érdekessé és 
termékennyé válni, mikor nemcsak a yeatsi 
ellentéteket sorolja fel, hanem arra is kitér, 
hogy miben áll a köztes pozíció: mivel Yeats 
soha nem az ellentétek egyike vagy másika 
mellett teszi le a voksát, hanem a köztük fe
szülő határvonalon egyensúlyoz, világa épp 
az a „határvonal” lesz, ami az ellentétek játé
kában jön létre -  azaz a „differencia”. „Az iga
zi költészet és az igazi költő a világ és a végtelenség 
határán kell, hogy álljon: ezt a határvonalat a dif
ferencia jelemzi...”, írja Larrissy. (9. o.) Bárme
lyik yeatsi ellentétpárt veszi is elő a szerző, 
mindenhol hármasságokat talál, ahol a kö
zépső elem képviseli Yeats álláspontját, mely 
középső elem csak mint „differencia” hatá
rozható meg. így marad meg Yeats például 
a Fent és a Lent között „a differencia emberi 
világában”, az absztrakció és az idealizáció, a 
mérték és a mérhetetlen végletes formáitól 
egyaránt mentesen.

A helyzet persze korántsem ilyen egysze
rű. Yeats életművének talán legfőbb törekvé
se ugyanis egyfajta egység megteremtése; 
múlt és jelen, jelölő és jelölt egysége, a kul
túra egysége vagy, a költő egyik kedvenc ki
fejezésével élve, egyenesen a Lét Egysége.
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Hogyan egyeztethető össze az Egység és a 
Különbség (differencia), a platóni hagyo
mány Egy, vagy Középpont, koncepciója az 
elkülönböződéssel (d ifférance), vagy más meg
fogalmazásban: hogyan válhat a köztes teljes
sé? Ha kitartunk amellett, hogy Yeats gyak
ran tárgyalt kettősségét (a double v is io n t) mint 
köztes szférát írjuk le, ez az a kérdés, amire 
meg kell tudni felelni. Larrissy nem is kerüli 
meg ezt a problémát. Könyve Yeats gondol
kodásának fejlődését a fent említett határvo
nal szerepének alakulásán át követi, vagyis 
azt kíséri végig, „ahogyan a h a tá rv o n a l a középső  
elem  helyéről e lm ozdul, és a külső, lehatároló vona l 
szerepét ö lti f e l ”. (10. o.)

Yeats tehát a forma külső burkát jelentő 
mechanikus, absztrakt „form ulác ió” helyére 
kívánja tolni azt az „ organikus fo r m á t”, amit a 
köztes szféra jelent számára. A költő esztéti
kai gondolkodásának mozgására ez a jellem
zés igen találó. És ha találónak érezzük a köz
tes szféra differenciaként való leírását, akkor 
el kell fogadnunk Larrissynek azt a következ
tetését is, hogy mire Yeats költészetének kö
zépső szakaszába ér, gondolkodásában már 
„az elkülönböződés vezérli a vágyat, és terem ti a 
je le n té s t”. (89. o.) Ezzel az elmozdulással pár
huzamosan kezdi el Yeats Larrissy szerint el
vetni a középpont fogalmát, és kerül szótárá
ba a „ világ  m a g v a ” helyére a „ világ  rom lása”. 
Az ír mitológia tündérnépei Yeats negyedik 
kötetében már egy kiüresedett középpont 
körül járják „az elkülönböződés m egszállott tá n 
c á t”. (80. o.) így válik Yeatsnél a mérték dif
ferenciává.

Ezen az elemzésen keresztül Larrissy sok 
yeatsi jellegzetességre magyarázatot tud adni, 
így például arra, ahogyan Yeats gondolkodá
sában a hangsúlyozott műviség összekapcso
lódik egyfajta hidegséggel, vagy ahogyan he
lyet talál benne a szerepjáték és a maszkelmé
let. Arra azonban még nem ad választ, hogy 
a differencia hogyan válik mértékké.

A könyv második felében Larrissy újabb 
derridai fogalmat hív segítségül annak ma
gyarázatára, hogy miféle külső határvonal az, 
ami mégsem jelent lehatárolást. Ez a fogalom 
a hym en, ami Derridánál egyszerre felel meg 
az enternek és az a n tr e n a k  („között” és „bar
lang”) és ami angolul annyit tesz: „szűzhár
tya”. A késői Yeatsnél a jelentés, Larrissy ol
vasatában, ezen a membránon, a h y m e n e n  ke

resztül jön létre, azaz ez lesz az egyszerre le
határoló és átengedő külső burok, a forma 
mint merev formuláció alternatívája. Már 
csak azért is szükség van erre az alternatívá
ra, mert ha a középpont elutasíttatik, a lélek 
legigazibb megnyilvánulásának költészete 
nem állhat a jel és a jelölt hagyományos vi
szonyában (ha jól értem Larrissy derridizmu- 
sait), vagyis nem lehet „ ö n n ö n  je len éb en  álló k i

fe je zés” (self-present expression). Ha már ezen a 
terminológián belül maradunk, magam is azt 
hiszem, hogy Yeats az önnön jelenében álló 
kifejezést kereste, és le kell győznöm ellenér
zéseimet ezen terminológia iránt, mikor se
gítségével Larrissy azt mutatja ki, hogy a 
yeatsi antitézis- és maszkelgondolások, me
lyeket a költő részben valóban az autentikus 
kifejezés érdekében dolgozott ki, azok a 
membránok (hym en), melyeken áthaladva a 
lélek elutasítja saját szubsztanciális közép
pontját, hogy helyette önkifejezésének saját 
természetével ellentétes képeit az elkülönbö- 
ződésben találja meg. (154. o.) E ponton 
ugyanis a modern terminológia meggyőzően 
ragadja meg, ahogyan Yeats elgondolásait 
verseiben kamatoztatja. A külső határvonal 
mint hym en  egyszerre a jelentés teremtője és 
akadályozója; az a hely, ahol a teljesség és a 
töredezettség egybeesik. (178. o.) Ennek a je
lentésnek a yeatsi metaforája pedig a ledön
tött fal, ahogyan az megjelenik például a LÉ
DA ÉS A HATTYÚ című versben, ahol is a fal ab
ban a pillanatban omlik le, mikor Zeusz be
hatol Lédába, azaz mikor a szűzhártya (hym en) 
megremeg, és az isteni és emberi találkozik.

így ju t el Yeats a földtől elrugaszkodott ál
modozó szubjektivizmus és a geometriai 
absztrakciókban megtestesülő objektivizmus, 
a mérhetetlenség és a mérték közötti ingado
zás során odáig, hogy a differencia kettő kö
zött lebegő szféráját tágítsa teljességgé. A dif
ferencia mint mérték a késői Yeatsnél egyet 
jelent a töredezettség és a teljesség egybeesé
sével, a „ p ro fá n  tökéllyel”. A legutolsó kötetek 
már át vannak itatva azzal a meggyőződéssel, 
hogy „sem m i sem  egész, a m i nem  törö tt”. A lélek 
(ön)kifejezése nem valami esszenciális jelen
tés megragadása, hanem az élet profanitásá- 
nak és a világ töredezettségének körülölelé- 
se; a művészet a tökéletes egész iránti vára
kozás felfüggesztettségében, azaz az elkülön- 
böződésben teremtődik.



Figyelő • 1675

Larrissy végkövetkeztetésében Yeats soha 
nem jut el a vágyott Egységhez, ám a helyén 
tátongó űr azért lesz termékeny, mert amihez 
ily módon eljut, az az életet affirmáló művé
szet. A szerző így végül mégis űrrel helyette
síti a középpontot, ám az űr, amit a határvo
nal körülölel, mégis teljesség ,,abban az érte
lemben, ahogy a legigazibb mérték a leginkább élet
tel teli”. (193. o.)

Amit itt igen nagy vonalakban végigkövet
tem, az a könyvnek csak az egyik, bár elmé
leti szempontból legizgalmasabb vonulata. 
Larrissy azonban sokkal többet kíván bemu
tatni, mint Yeats esztétikai gondolkozását: ez
zel párhuzamosan taglalja a költő kulturális 
örökségét is, illetve azt, ahogyan ez Yeats leg
különbözőbb elméleteivel a differencia jegyé
ben függ össze. Csak hogy egy jellemző pél
dát idézzek: „Yeats Rózsája az Idő és az Örökké
való közti határvonal legfőbb szimbóluma a korai 
müvekben, és méghozzá az, ami az egész életműben 
leginkább sugallja, hogy ez a határvonal kifejező 
teljességgé terjeszthető ki. Ugyanakkor a szimbólum 
kapcsolódik Yeats ír identitásához is: mintha ez a 
kiterjesztés az angol-ír kifejezés kötőjelére vonat
kozna, ami így túlnő a két oldalán álló antinomikus 
mellékneveken, ahelyett hogy a megosztottság jele
ként köztük feszülne...” (60. o.)

Ez az összetett megközelítés egyáltalán 
nem indokolatlan. Yeats költészetében igen 
fontos szerep ju t a kultúra, az írség és a po
litika kérdéseinek, ezek valóban szervesen fo
nódnak össze mind a költő magánéletével, 
mind a művészetről vallott nézeteivel. Ezen
kívül az angol költészet hagyományában álló, 
angol nyelven író, protestáns hátterű, életét 
az okkult filozófiának szentelő Yeats mint a 
katolikus, angolellenes Írország nagy nemze
ti költője már önmagában is ígéretes terep a 
témához a differencia elméletével közelítő 
kritika számára. Larrissy nem is mulasztja el 
az alkalmat, és helyenként valóban igen meg
győzően elemzi, ahogy Yeatsnél összefonódik 
például a mértékre helyezett hangsúly egy
fajta politikai konzervativizmussal vagy a 
mérhetetlen fogalma a kelta mitológia felele
venítésével. A példák sorolhatók lennének 
még, Larrissy elemzéseinek alaposságát bő
vebben is érdemes lenne visszaadni, mindeh
hez azonban Yeats gondolkodásának apróbb 
részleteire is ki kellene térni, és itt nem ez a 
cél. Az eddig elmondottak remélhetőleg így

is érzékeltetik a szerző vállalkozásának ösz- 
szetettségét.

Ám épp ezen összetettség kapcsán kell né
hány kritikai megjegyzéssel élnem, bármi
lyen remekül kigondolt könyvről van is szó. 
Nem vagyok ugyanis meggyőződve arról, 
hogy egy kicsit kevesebb nem lett volna-e 
több, ha már Larrissy nem kívánta túl gyak
ran verselemzésekkel is alátámasztani mon
danivalóját. Alig kétszáz oldalba sűrítve 
ugyanis nemcsak Yeats hatalmas életművén 
megy végig, de bebizonyítja többek közt azt 
is, hogy a protestáns írség alapjában véve sza
badkőműves intézmény (9. o.), vagy hogy 
Yeats okkult filozófiája úgy, ahogy van, dé- 
monológia. (155. o.) Mindehhez az intertex- 
tualitásnak olyan sűrű hálóját kénytelen sző
ni, hogy az olvasó igen könnyen végképp be
legabalyodhat az ír és angol költők, a szabad
kőművesek, rózsakeresztesek és kabbalisták 
közötti összefüggésekbe. A Yeats-kritikától 
persze ez a téma jellegénél fogva nem ide
gen, ám az ember mégsem feltétlenül jön za
varba, mint esetenként Larrissynél, hogy vé
letlenül nem Eco FOUCAULT INGÁ-jának vala
melyik erősen parodisztikus részét olvassa-e. 
Amivel nem akarom tagadni, hogy a szerző 
által kimutatott összefüggések sokszor rop
pant izgalmasak, és még segítenek is annak 
a feltérképezésében, ahogy Yeats kulturális 
öröksége összefonódik gondolkodásával és 
költészetével. Kételyeim támadnak azonban, 
hogy Larrissynek magának sikerült-e mérté
ket tartania, mikor mondjuk olyan hatalmas 
közhelyre ju t egy hosszú és összetett fejtege
tés végén, hogy Mme. Blavatsky nagy hatás
sal volt Yeatsre, de még akkor is, mikor egy 
tézis alátámasztására egy Yeats- és több 
Blake-idézet szolgál.

Larrissy inter-, sőt szubtextuális kritikájá
val akkor van baj, mikor az semmit nem tud 
hozzáadni az elemzett szövegekhez. A Hajó
zás Byzantiumba című vers taglalásához pél
dául felvonultatja Byron Don J UAN-ját és 
CHILDE HAROLD-ját, Keats ó da EGY GÖRÖG 
VÁZÁHOZ című versét, az Írországot mint a 
termékenység földjét bemutató ír dalokat, P. 
W. Joyce az ősi Írországról szóló munkáját 
(melyből megtudhatjuk, hogy az óír kézira
tok illusztrációiban erős bizánci hatás fedez
hető fel), Gibbonnak a Római Birodalom ha
nyatlásáról szóló művét, valamint Blake két
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szöveghelyét és egy rézmetszetét, melyekről 
ráadásul kiderül, hogy képeiket Yeats vissza
fordítja abba a behmenista és neoplatonikus 
kontextusba, ahonnan Blake kiemelte őket, 
és így lesz Yeatsnél az „öreg ember” olyasva
laki, aki a fizikai halállal néz szembe. (175. o.) 
Ezért a bölcsességért kár volt a behmenizmu- 
sig menni, és merem állítani, hogy Yeatsnek 
sem volt szüksége erre a forrásmunkára. Az 
elemzést végül egy olyan Frank Kermode- 
idézet zárja, ami csak azt ismétli meg, ami a 
verssel kapcsolatban közismert. Mindezekkel 
a forrásokkal önmagukban nem feltétlenül 
van baj: ha a Keatsszel való összehasonlítás 
nem alaptalan, Byron Yeatsre gyakorolt ha
tása pedig nemcsak újnak számító megfigye
lés, de teljesen meggyőzően is van levezetve. 
Csakhogy saját könyvének kontextusában 
Larrissy a versről egyetlen fontos dolgot 
mond -  azt, hogy ez a mű a külső, művi ha
tárvonal apoteózisa -, és ehhez a felsorolt for
rások nagy része szükségtelen.

Szerencsére azonban az ilyen túlzások 
nem gyakoriak. Sőt Larrissy sok elsőre indo
kolatlannak tűnő hivatkozás értelmét igazol
ni tudja a későbbiekben. így például már- 
már a kritikai divatkövetés to u r  de fo rc e -á n a k  
tűnik, mikor dekonstrukció és kulturális kon
textus után előkerülnek az orientalizmus és 
a nemi szerepek kérdéskörei is. Larrissy 
azonban csakhamar eloszlatja azt a gyanút, 
hogy erőltetné ezeket a témákat. Bár köny
vében több szó esik a mórokról, mint Yeats 
egész életművében, és alaposan elemzett pél
dái között főszerepet kap a Mosoda, a Yeats 
által a saját műveinek kánonából már a kez
detben kihagyott korai verses dráma, vala
mint egy téves Ramon Llul-hivatkozás, még
is, a szerző meggyőzően vezeti le azt, aho
gyan az ír irodalomban hagyománnyal ren
delkező összefüggés a kelták és a Kelet között 
helyet kap Yeats gondolkodásában mint 
olyanfajta tudás, amiben az absztrakt filozófia 
és a szenvedély jól megfér egymás mellett. 
Ugyanígy helyre kerül a nőiség szerepe is -  
Yeats valóban tudatosan helyezkedett ilyen 
szerepekbe, és próbálta feltárni a női érzé
kenység és szexualitás aspektusait. Larrissy- 
nek ugyan nincs sok mondanivalója erről a 
hol megható, hol izgalmas kísérletről mint 
olyasmiről, ami a versek emocionális tölteteit 
gazdagítja, ám tény, hogy a feminitás szere

pet kap mind Yeats okkult, mind esztétikai 
gondolkodásában, és Larrissy megvilágító 
erővel göngyölíti fel ezeknek az összefüggé
seknek a szálait.

A könyv kultúrtörténeti vonulatának leg
lényegesebb eleme az, ahogy Larrissy meg
mutatja, hogy Yeats írország-képét egy sajá
tos hagyomány idioszinkratikus megteremté
sén keresztül alakította ki. E műveletet talán 
Denis Donaghue híressé vált mondása írja le 
legjobban: Yeats kitalált magának egy orszá
got, és elnevezte Írországnak. Amit Larrissy 
Yeats kulturális örökségeként jelöl meg, az 
igen alapos elemzése annak, amit Yeats kita
lált magának. Roppant szintetizálóképessé
gének köszönhető, hogy a mitikus hős Cu- 
chulaintől a normann arisztokratákon, Swif
ten és Burke-ön keresztül a kortárs politikus 
Parnellig vagy a nacionalista lázadó Pearse-ig 
Yeats szerves hagyományt kovácsolt az ír tör
ténelemből. Ezen szintézis motivációja pedig 
pontosan megfelel annak a törekvésnek, ami 
a töredezettségből fiktív egységet kíván te
remteni. Yeats fiktív tradíciója újabb köztes 
pozíció, ami közvetít mindazon elemek kö
zött, amelyekből táplálkozik.

Mindezek a megfigyelések azonban ön
magukban nem cáfolják azt a feltételezést, 
amit a szerző által kiaknázott filozófiai gon
dolkodás ugyan nem tart, ám aminek elfoga
dása elengedhetetlen Yeats megértéséhez, 
nevezetesen azt, hogy a hagyomány képes 
garantálni a jelentést. Ennek cáfolata nélkül 
pedig nem világos, hogy Yeats miért kény
szerülne az alany kivonására saját diszkurzu- 
sából, miért kellene űrként koncipiálnia a vi
lág esszenciális középpontját (hacsaknem 
Derrida fejtegetései miatt). Ez a leglényege
sebb pont, ahol Larrissy művével vitatkoz
nunk kell, éspedig azért, mert míg elemzései
ben leginkább a megközelítés az új, a szerző 
hol saját elméleti álláspontjának, hol pedig 
Yeats explicit szándékainak látszik ellent
mondani. Joggal érezheti így az olvasó, hogy 
talán magában a megközelítésben hibádzik 
valami.

Larrissy ugyanis nem követi a dekonst- 
rukcionista irodalomkritikát, mikor nemcsak 
bevallja, de fel is göngyölíti Yeats azon spe
kulációit, amelyek révén tradíciót kreál. A 
dekonstrukcionista kritika sokkal inkább azt 
mutatja ki elsősorban retorikai elemzésein
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keresztül, amit maga a költő sem lát saját mű
veiben. Mivel azonban Larrissy nem ilyen 
kritikát ír, intertextuális kutatásai sokkal in
kább forráskutatásnak tekinthetők, a forrá
sok használatának lenyomozása pedig a szer
zői szándék tettenéréséhez vezet. Végső so
ron így Larrissy Yeats egész filozófiáját minő
síti át: amit a Yeats-kritika általában úgy ér
telmez, mint Yeats ragaszkodását az e világi
hoz, az Larrissy szerint egyenesen a transz
cendencia tagadása. Ez a lehetséges követ
keztetés pedig már sokkal inkább a szerző ál
tal alkalmazott elmélet, semmint az itt állító
lag lenyomozott yeatsi szándék eredménye.

Larrissy egészen a végkövetkeztetésig 
meggyőző. Nemcsak tartható, de roppant 
fontos megfigyelés is, hogy a yeatsi Egység 
elkülönböződik a platonikus/neoplatonikus 
Egységtől, olyan megfigyelés, ami a Yeats-kri
tika új irányait mutatja. Nehezen tartható 
azonban a középpont űrrel való helyettesíté
se, bármily organikus legyen is a burok az űr 
körül, mert ez ellentmond két Larrissy által 
is elemzett yeatsi törekvésnek: a tradíció ér
telemadó szerepének, illetve a szintézisnek.

Nem alaptalan az sem, hogy Larrissy „fik
tív egységről” beszél, ám Yeats számára a fik
ció, legalábbis az, ami a forma organikus bur
kát jelenti, az Anima MUNDI-ból táplálkozik, 
és többek között az Egység archetipikus for
máit hivatott felszínre hozni. Yeats szövegei 
dekonstruálhatók (minden szöveg az), még a 
szerzői intenció is elszakítható attól a metafi
zikai hagyománytól, amelyben a költő moz
gott -  szerzői szándékként leírni annak anni- 
hilálását, ami a szerző számtalan helyen do
kumentált törekvése, azonban, azt hiszem, 
már enyhe túlkapás.

Larrissy közel sem kíván kikeveredni a 
metafizikai hagyományból, nem kívánja le
bontani annak geometriáját. Sőt végig e geo
metrián belül mozog, mikor például részle
tesen elemzi a szefirotikus fát vagy Robert 
Fludd műveinek illusztrációit. Geometria 
azonban nincs középpont nélkül -  itt tehát 
legfeljebb a középpont átnevezéséről lehet 
szó. Ekkor viszont a szerző nem Yeats versei
nek, hanem metafizikájának a metaforikájá- 
ba gabalyodik bele (holott Yeats ügyelt arra, 
hogy versei ezoterikájuk nélkül is értelmez
hetők legyenek). Úgy kell-e értenünk itt az 
„űrt”, mint a világ (meglévő) magvaként go-

molygó semmit vagy mint az esszencia taga
dását? Az előző esetben az űr ismét metafo
rikus tartalmakat vesz fel, míg az utóbbi eset 
(pedig a szerző nyilvánvalóan erre gondol) 
kizárja annak a geometriának az alkalmazá
sát is, amire a könyv támaszkodik.

Mikor Larrissy elutasítja a „végtelen játé
kot”, elutasítja a posztstrukturalizmus végte
len, lezáratlan jelentésláncolatait is, és ezzel 
a tökéletes egész iránti várakozás végtelen 
felfüggesztettségéről is lemond. Mikor azon
ban ebből az alapállásból választja le a yeatsi 
Egység-elgondolást annak neoplatonikus gyö
kereiről, ellentmondásba keveredik: a yeatsi 
jelentést (és saját elemzését) lezárt geomet
riába helyezi, miközben a lezáratlanság gene
rálóelvével, azaz a középpont hiányával hoz
za azt összefüggésbe.

Mint említettem, Larrissy óvatosan kezeli 
a dekonstrukcióhoz való viszonyát, saját 
megközelítését mint a historizmus és a textu- 
alizmus között ingadozót írja le. Gyanítom, 
körültekintése épp az olyan kritikától igyek
szik óvni könyvét, amilyet itt gyakoroltunk. 
Azért nem lehet azonban elsiklani a kérdés 
felett, mert az elemzésbe bevont teória a szer
ző minden körültekintése ellenére is kikény
szeríti saját implikációit a tárgyalt szövegekre 
nézve, mikor például a CSIGALÉPCSŐ című 
kötet koncepciója így értelmeződik: „teatrali- 
zált elkülönböződés vagy labirintus, ami ürben vég
ződik”. (185. o.) Az említett kötet valóban 
mintegy antitézise az eggyel korábbinak (A 
TORONY), az oppozíciók mozgása azonban 
épp hogy az űr betöltését, nem pedig kitel
jesítését szolgálja.

A késői Yeats affirmatív hangvétele való
ban értelmezhető úgy, mint gesztus az egység 
érdekében, ám az egység lehetetlenségének 
tudatában. A „differencia mértékei” szellemes és 
hasznos leírása annak a művészi formának, 
amit e gesztus érdekében a költő létrehozott. 
Larrissy azonban egy igen lényeges ponton, 
mondhatni, az utolsó lépésnél hagyja fakép
nél Yeatset: épp e gesztus tettértékénél, meg
tételének értékelésénél. Yeats számára ez a 
gesztus nemcsak a mechanikus formulációt 
hivatott organikus formává tenni, hanem ez
által az űrt is be kívánja tölteni. Nem elég a 
versek jelentésteremtő mechanizmusait le
leplezni -  létükkel is számot kell tudni vetni.

Míg tehát Larrissy nagyon éleslátón elem
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zi Yeats esztétikai gondolkodását a modern 
terminusokon keresztül, addig azokon a 
pontokon, ahol kilép a költő elméjéből, ott 
beengedi mindazt, ami Yeats világának kö
zéppontját űrré alakítja. Sikeresen és rop
pant tanulságosan rajzolja meg azoknak a 
kulturális és okkult összefüggéseknek a tér
képét, amelyek Yeats esztétikai gondolkodá
sától elválaszthatatlanok, és sikeresen ragadja 
meg Yeats világának azt a sajátosságát, ami a 
szükséges középpont e térkép megrajzolásá
hoz, ám úgy hiszem, az, hogy végül ezt a kö
zéppontot űrnek minősíti, sokkal inkább kö
szönhető az általa alkalmazott teória nyomá
sának, mint Yeats olvasásának.

Halálának évében kelt egyik levelében 
Yeats a következő mondatban foglalta össze 
az igazság utáni hajszájának tapasztalatait: 
„ A z  igazságot nem  ism erhetjük meg, de megteste
s íth e tjü k .” Értelmezhető ez az állítás úgy, mint 
ami összhangban van Larrissy következteté
seivel: számunkra nincs transzcendentális elv 
vagy esszenciális középpont; csak a kifejezés 
adatott. Larrissy megközelítése alól épp ott 
csúszik ki a talaj, mikor magának a kifejezés
nek nem szentel kellő figyelmet.

M. L. Rosenthal RUNNING TO PARADISE cí
mű könyvében vele szemben épp ezt teszi: fi
gyelmét kizárólag a kifejezésre irányítja. A 
Yeats-kritika ezoterikájától távol tartva magát 
ő Larrissyvel szemben valóban Yeatset, a köl
tőt állítja elénk. Ez pedig egy legalább any- 
nyira várt fordulat, mint a posztstrukturaliz
mus és Yeats összevetése, és a kritika mint 
ilyet is ünnepelte. (Tegyük hozzá, ez az ün
neplés közel sem volt egyhangú: Rosenthalt 
gyakran érte a tudománytalanság vádja.) 
Theodore Weiss egyenesen forradalminak 
nevezte Rosenthal könyvét -  nekem úgy tű
nik, hogy ez a forradalmiság nem annyira a 
kritikai eszközökben vagy a versekkel kapcso
latos meglátásokban áll, mint inkább abban 
az egyszerű tényben, hogy amit Rosenthal 
nagyító alá vesz, az Yeats költészetének m in ő 
sége.

Valóban szinte forradalmi megközelítés
nek tűnik ez egy olyan korban, mikor az iro
dalomkritika mintha lemondani kény
szerülne a minőség fogalmáról. A minőség 
problematikussá válása, úgy hiszem, többek 
közt a központi transzcendentális elv elveté
sével párhuzamos, ezért ha Rosenthal kitart

a minőség mellett, megközelítésében, csak
úgy, mint az általa olvasott versekben, rejle- 
nie kell valami generatív centrumnak, ami a 
minősítést egyáltalán lehetővé teszi. És Ro
senthal nem is fél meghatározni, hogy mit ért 
minőség alatt: azt a folyamatot, ahogyan kap
csolódhatunk egy vers örömeihez, felfedezé
seihez és legbelső humanitásához. (xiv. o.) 
Rosenthalnál a befogadás például öröm is le
het -  könyvének egyik nagy érdeme, hogy 
újra ráébreszt erre az örömre, kristálytiszta 
stílusa pedig biztosíték arra, hogy a vers és a 
befogadás örömét meg is tudja osztani saját 
olvasóival. Az öröm azonban korántsem 
puszta örvendezést jelent, hanem a tökéletes 
mesterségbeli tudást, mely annak a szerke
zetnek áll szolgálatában, ami a mű belső ér
zelmi világát kifejezi. (xii. o.) Rosenthal kriti
kai alapállásának így ezek a kulcsszavai: a 
mesterségbeli tudás, a szerkezet és az érze
lem. A centrum szerkezetet generál, a szer
kezetet meghatározó középpontban pedig az 
emóció áll.

Felismerhető emögött az Uj Kritika állás
pontja: a jelentésért a mű mélyén meghúzó
dó szerkezeti egység áll jót. Rosenthal koráb
bi műveiben, így a részben szintén Yeatsszel 
foglalkozó SAILING INTO THE UNKNOWN-ban 
(Hajózás az ismeretlenbe, 1978) vagy a 
Sally M. Gall-lal közösen írt, elméleti jellegű 
The Modern Poetic SEQUENCE-ben (A mo
dern VERSCIKLUS, 1983), már kidolgozta an
nak az elméletét, ahogy a modern költészet
ben és különösen a „hosszú versekben” a 
szerkezet nem annyira egy koherens felépít
mény, mint a vers elemeinek különböző su
gárzó középpontok körüli villódzása. A líra fő 
célja, írja, „hogy egyensúlyt érjen el a versben f e l 
bukkanó  illékony lehetőségek között. H a n g sz ín e k  
á ra m la n a k  a vers érzelm i cen trum a  körül, vagy tá 
vo lo d n a k  el ettől a centrum tól. S zü kség ü k  v a n  a 
középpontra  m in t a lapra , kü lö n b en  hitelességük  
kétséges m arad. A m  lassan önálló  fo r m á t  öltenek, 
és vég ü l a z  érzelem m ozgása lesz a vers lényege. A  
m egfelelően élő és sikerü lt költészetben ez a m ozgás 
az á lta la  a k ku m u lá lt tuda tosság  m agasfeszültségé
ben végződ ik  [...] Yeats a v illanásokból terem tett 
szerkezet legnagyobb m odern építésze.” (SAILING 
Into the Unknown, 153-154. o.) Rosenthal 
elgondolása tartalmazza az Uj Kritika felfo
gásának egy finom, de fontos módosítását, 
mikor a hangsúlyt eltolja a koherenciáról a
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szekvencia felé. A vers jelentése nem annyira 
az elemek térbeli egységében, mint inkább 
szekvenciális mozgásukban keletkezik. így a 
„ transzcendentális je le n te tt” (hogy visszacsatol
junk Derridához) nem mint tévesen feltéte
lezett középpont van távol, hanem mint a „ tu
datosság m agasfeszü ltsége” van jelen. A tudatos
ságnak ebben a magasfeszültségében még a 
„ d iffe ren c ia ” vagy a középpont hiánya is tuda
tosított.

Rosenthal a lírai szekvenciák elméletét 
nagy Yeats-könyvében (mondhatnánk: egy 
yeatsológus összefoglaló munkájában) a költő 
teljes életművére alkalmazza. Nemcsak a ver
sek kisebb csoportjait, de egész kötetek anya
gait, sőt a kötetek és drámák egymásra kö
vetkezéseit is abban a mozgásban elemzi, ami 
akár egyetlen lírai mű szerkezetét is jellemez
heti. Ezzel nemcsak olyan összefüggéseket si
kerül feltárnia az egyes művek között, amik 
új megfigyelésnek számítanak, de az egész 
roppant sokszínű életműre is ugyanazzal a 
mély értelmi és érzelmi megértéssel tud rea
gálni, ahogyan az egyes versekre. Rosenthal 
nem pusztán szövegeket olvas, hanem verseket. 
Olvasata pedig a versekről alkotott elgondo
lásai miatt sokkal dinamikusabb, mint Larris- 
syé. Antitéziseiket és többértelműségeiket 
nem kívánja feloldani, a Yeatsre jellemző 
enigmatikus zárókérdéseket (szemben Lar- 
rissyvel) nem kívánja megválaszolni, éspedig 
azért nem, mert ezzel feloldaná a tudatosság 
magasfeszültségét is. Ez a tudatosság ugyanis 
épp az ellentmondások keserű elfogadását je 
lenti, és ha a keserűségből diadal lesz, az is 
épp az elfogadásnak köszönhető. Elfogadás 
alatt nem keleties belenyugvás értendő -  ezt 
a lehetőséget Yeats elutasította mint olyasmit, 
ami megfoszt az élet drámai megragadásá
tól -, hanem sokkal inkább a dichotómiák tu
datosítása. Yeats úgy rohan a Paradicsomba, 
hogy közben végig tudja: a bukott ember szá
mára az Éden nem visszanyerhető. Ennek az 
ellentmondásos törekvésnek és tudásnak a 
folytonossága és folytonos egymásmellettisé- 
ge adja azt az érzelmi centrumot, amely kö
rül az ellentétes álláspontok emocionális 
és/vagy filozófiai lehetőségei villódznak egy- 
egy Yeats-versben. Összességében az ellent
mondások feloldhatatlanságukban nyerik el 
formájukat és jelentésüket. Ha Larrissy

elemzése úgy értelmezhető, hogy Yeats a kö
zéppontot tágítja határvonallá (eltüntetve ez
zel a középpontot), akkor Rosenthal felfogá
sából az szűrhető le (ha ráerőltetjük a tőle 
egyébként idegen terminológiát), hogy a ha
tárok közötti mozgás áll jót a középpontért. 
Ez a középpont a mozgás által „akkumulált 
tudatosság magasfeszültsége”.

Mondhatnánk, a két álláspont közötti kü
lönbség így nem nagy. Am míg Larrissy 
elemzésében Yeats elutasította az esszenciális 
tartalmakat, addig Rosenthaléban, ha meg 
nem ismerte is őket, attól soha nem állt el, 
hogy költészetében megtestesítse azokat. Ez 
pedig már lényeges különbség. Larrissy pél
dául úgy olvassa az életmű egyik záródarab
ját -  a CirkuszAllatok SZÖKÉSÉ-t, amelyben 
Yeats korábbi műveinek szereplőit mint hiá
bavaló idealizációkat sorolja fel, és helyettük 
visszatér a szív kacatokkal teli boltjához -, 
mint ahol ez a visszatérés nem bármiféle kö
zépponthoz vagy értékhez történik, hanem 
pusztán egy másik „helyhez”. (193. o.) Ro
senthal ezzel szemben itt azt látja, ahogy a 
költő „egyedül m a ra d  egy m ego lda tlan  élet többér- 
te lm ü  m élységeiben”. (353. o.) Ez utóbbi olvasat 
bár megfosztja a verset attól a diadaltól, amit 
Larrissy tulajdonít neki, de megőrzi a kifeje
zés súlyát. Yeats diadala pedig leginkább eb
ben van -  a kifejezés súlyában. Mert az igaz
ságot, ha megismerni nem lehet, kimondani 
sem lehet, ha azonban megtestesíthető, ak
kor az nyelvileg épp abban testesülhet meg, 
ahogyan szavainknak súlyuk és tétjük van. 
Yeats verseinek alakjai nem pusztán „egy m á
sik helyre” rohannak, hanem a Paradicsomba 
-  tudván tudva, hogy a Paradicsom létére 
nincs semmi biztosíték. Ahogy Rosenthal írja, 
„hazárdjátékot ü z n e k ” (328. o.) -  azaz: kockáz
tatnak. A filozófiába, a mágiába és az ír poli
tika gyakran vértől lucskos káoszába egy
aránt alámerülő költő számára pedig különö
sen élesen vetődhetett fel, hogy nem kocká
zat és tét nélkül való az, amit mond. („Vajon 
az én  sz índarabom  v itt egyeseket a z  angolok  p u sk á i  
elé?”, kérdi magától az idős Yeats.) Am nem 
kevésbé élesen vetődik fel mindez Yeats mint 
az érzelmeivel és vágyaival küzdő ember szá
mára sem. Ha ezt a küzdelmet önmagunk 
előtt hitelesen akarjuk megvívni, bárhogyan 
álljon is a dolog a középponttal, nemcsak egy
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másik helyre, hanem a Paradicsomba roha
nunk -  az °denkert pedig a világ közepe. Az 
a fajta irodalom, amelyik „másik helyekre” 
igyekszik más hangnemben, más kiinduló
pontokból, más hozzáállással vívja meg eze
ket a harcokat -  létezik ilyen költészet is, de 
az egy másfajta költészet, mint Yeatsé. Bizo
nyos értelemben valóban élt Yeatsben a 
transzcendencia iránti szkepszis (Rosenthal 
olvasatában legalábbis „nyomasztónak” találta), 
ám talán épp önmagával szembeni kegyetlen 
őszintesége gátolta meg abban, hogy a közép
pont helyén tátongó űrként gondolkozzon 
róla. A „helyeknek”, amiket szavainkkal be
lakhatunk, tulajdonított értéket, és ezért nem 
volt neki mindegy, hogy ez „egyik” vagy „má
sik”: ahogy a helyek, úgy a szavak tekinteté
ben sem. Mindez pedig kétségkívül lényegi 
forrása költészete minőségének.

Rosenthal éppen ezért nem is mélyed 
módszere elméleti aspektusaiba. Kizárólag a 
szavakra koncentrál. Elemzései szigorú szö
vegelemzések: rímekről, ritmusokról, Yeats 
drámáinak lirizálódásáról és lírájának dra- 
matizálódásáról, hangnemekről, verssorok
ról olvashatunk könyvében, amelyben való
ban feltárul előttünk az, amit alcíme ígér: 
Yeats költői művészete. °s még ha élhetünk 
is azzal a kritikával, hogy Rosenthal elemzé
sei kevéssé követik Yeats rendszeralkotó tö
rekvéseit, mindeközben feltárul az is, amiért 
ez a művészet jótáll: a kifejezés súlya. A RUN
NING TO PARADISE ezért fontos olvasmány 
mindenki számára, aki közelebbről is meg kí
vánja ismerni a modern költészet e nagy 
alakját, de legalább annyira tanulságos és él
vezetes könyv mindazok számára is, akik sze

retik és fontosnak érzik még a költészetet ál
talában.

E mű felől visszanézve Larrissy könyvére, 
anélkül, hogy annak említett érdemeit csök
kenteni kívánnám, úgy tűnik, Rosenthal meg 
tudta védeni álláspontját abban a polémiá
ban, amit tizenhét évvel ezelőtt kezdett meg 
Yeats nem poétikai kezelése ellen, az ellen a 
Yeats-kritika ellen, amely számára a „versek 
»vándorló lyukak«, némi gnosztikus vattával be
tömve”. (Sailing Into the Unknown, 116. 
o.) Mi több, úgy tűnik, Rosenthal sokat meg
védett az Uj Kritika mára már ugyancsak in
gadozó állásaiból is (még ha az ő kritikája, 
mint említettem, a befogadói folyamatokra 
nagyobb hangsúlyt tesz is, mint az Uj Kriti
kusoké), hisz ha ebből a műből elméleti kö
vetkeztetés szűrhető le, akkor az mind a 
Yeats-kritika, mind a tágabb teoretikus vita 
keretein belül is autentikus viszonválasz az 
esszenciális tartalmakat tagadó elméleteknek. 
Legalábbis annyiban az, amennyiben rámu
tat arra, hogy az igazságot és a megismerést 
illető emberi és nyelvi alkalmatlanság nem 
járhat együtt a kifejezés tétjének elsúlytalaní- 
tásával.

Ugy hiszem, Yeats másfajta verseket írt 
volna, ha, mint ahogy azt Larrissy állítani lát
szik, a mértéket mint élő formát, mint pulzá- 
ló határvonalat valóban az űr köré vonta vol
na. Rosenthal szövegközeli elemzéseinek ta
núsága szerint Yeats költészete sokkal inkább 
arról árulkodik, hogy ezt az űrt a mégoly két
séges jelentésű szavakkal betölteni továbbra 
sem jelent mást, mint paradicsomi vágyaink 
imperativusát.
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