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A JESZENYIN-HATÁS NYOMÁBAN
Jeszenyin a huszadik század világirodalmi rangú költői között az egyetlen,

akinek egész életműve (sőt, élete is) valahol az érzelmes sanzonok és a giccs
határain mozgott, Közvetlen költő s hihetetlenül őszinte; oly nyíltan és bizal
masan susogja-zsongja olvasója fülébe érzelmeit és hangulatai t, oly szemérmetle
nül szentímentális, hogy az korunk költészetében példa nélkül. áll. Másfelől vi
szont - különösen a Korcsmás Moszkva versciben - annyira. megfelel a lelke
mélyón tiszta, ám éLetét sötét erők hajszoltjaként lebujok, szajhák, beteg kor
helyek, egzotikus álom- és vágyorgíák között tengő Költő közkeletű legendájának,
hogy idővel gyanakodni kezdünk; úgy érezzük, valami bizonytalanul kétes is meg
húzódik ott, ahol minden ilyen steril tökéletességgel felel meg az "őstehetség",

a "parasztköltő", az "őszinteség", a "korhelység", a bohémia, a doníuanság vagy
a rejtelmesen váratlan öngyilkosság romantika óta meghonosodott szabványelő

írásainak. Tudjuk, az "ideáltipikus" sosem valószerű: igazságát nem közvetlen
valódisága hordozza; gondolati konstrukció, és a tapasztalati realitások világá
ban éppoly nehéz elhelyeznünk. mint a geometria kiterjedés nélküli térbeli
pontját. Mégis, Jeszenyínben minden ideáltipikus tisztaságában jelenik meg 
és így kelti a valószerűség 'látszatát.

Jeszenyinről az elmúlt fél évszázad alatt könyvtárnyí tanulmány. könyv, cikk
látott napvilágot. És a legkülönösebb, hogy e sok tízezer oldalból mindössze
kettő-három akad, amelyik költészetének Jegszembetűnőbb vonását - az őszinte

ség, az érzelmesség, a közvetlenség szuggesztív benyomását - megkísérli vala
miképp távolabbról, a hatás bűvköréből kilépve, tárgyilagosabb szemmel. nézni.
E két-három oldal szerzője a húszas-harmincas évek egyik leginvenciózusabb
orosz irodalomtörténésze (nálunk ragyogó történelmi regények és novellák szer
zőjeként ismert), Jurij Tinyanov. A pangás időszaka (Promezsutok) címu esszé
jében (1924) Jeszenyint mint a líra átmeneti pangásí szakaszának jellegzetes
figuráját emlegeti. Kifogásainak és ellenérzéseinek semmi köze nincs azokéhoz,
akik "kulákköltőként", "a forradalomtól beijedt kispolgárság dalnokaként" stb.
bélyegezték meg. Az ő számára J eszenyín költészete esztétikailag problematikus:
olyan költői beállítottságot testesít meg, amely általános tendenciává terebélye
sedve a szuverén lírai világlátási és kifejezési módot veszélyeztetné, Tinyanov e
tanulmánya nem nagyon ismert, ezért érdemes' bővebben idézni.

"Jeszenyin a pangást időszaknak egyik legjellegzetesebb képviselője... A víssz
hangon, az utóhatásori mérí le a hangját. E.,; hagyományos módszer. Amikor
az. irodalom nehéz helyzetbe kerül, az olvasót veszik térnául. Amikor hangot kell
váltani, a vísszhangot emlegetik. Ez a módszer olykor sikerrel jár; az irodalmi
térnává lett olvasó olyan mozgatóerőnek bizonyul, amelyre csak azért van szük
ség, hogy az irodalmat kimozdítsa a holtpontról. .. De van' az olvasóval való
közvetlen kapcsolatnak másfajta módja is: sablonossá tesszűk a verset, egyszeTÚ
sitjűk a nyelvezetét... Jeszenyin ereje Iírájának érzelmes hangjában rejlett. Köl
tészetét a naiv, ősi, s ezért rendkívül mélyen gyökerező érzelem jellemzi. Egész
költői életműve abban merül ki, hogy szüntelenül díszítőelemeket keres ehhez
a csupasz .érzelemhez. Eleinte az ószláv nyelvből vesz át szavakat, nagy igye
kezettel ragaszkodik a falusi színezethez és az éppoly hagyományos paraszt Krisz
tushoz ; később útszéli kifejezéseket vesz át az írnagínístáktól, s ezek lényegében
éppúgy díszítőelemei voltak érzelmességének. mínt az ószláv szavak... Jeszenyín
irodalmi, versbeli egyénisége már-már az illúzió határát súrolta. Az olvasó úgy
tekinti verseit, mintha dokumentumok, a költőtől kapott levelek volnának. Ez
természetesen hatásos is, jó is. De veszélyes is. Mert az írodalmi egyéniség Icinull
hat a versből s a versen kívűl él tovább. (1) S a magára maradt verset szegé-

(1) Tinyanov itt elméleti koncepciójának egyik legizgalmasabb, de az írodalomtudo
mányban mindrnáig szinte teljesen kí aknázatlan mozzanatára, az "irodalmi egyéniség" és az
"irodalmár egyénisége" megkülönböztetésére utal. Minden egyéni nyelvhasználatnak, beszédnek,
kifejezésmódnak vannak jellegzetességei, amelyek anélkül, hogy bármiféle konkrét személyt
megneveznének vagy leírnának, az olvasóból egy bizonyos konkrét személy jelenlétének érze-
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nyesnek érezzük. Jeszenyin irodalmi egyénisége - kezdve a papi süvegben járó
jámbor szarzetestől a moszkvai kocsmák trágár botrányhőséig - nagyon irodalmi.
Egyéniségét - mely olykor mintha nem is az övé volna - néha Blok szekatlan
módon sematizált, gyöngébb minőségű, vagy Puskin parodizált egyéniségének
vélhetjük. Még a kiskutya is byroni módra ugatta meg Jeszenyint a falusi ház'
kapujában (2). S ez az érzelemből fakadó egyéniség mégis elég erősnek bizonyult
ahhoz, hogy háttérbe szorítsa a verset, ahhoz, hogy sajátos, nemcsak szövegével
ható irodalmi egyéniséggé váljon. A költő - akit oly sokra tartanak azok, akik
a lelki világot magasztalják, s panaszkodnak amiatt, hogy az irodalom művészet

té vált (míntha nem az lett volna míndigt) - azt tanúsítja, hogy a lelki világ
sokkal irodalmibb a múvészetnél. Jeszenyin irodalmi egyéniségének primitív ér
zelmi erejével, szinte tolakodó közvetíénségével palástolta el verseinek irodalmi
ságát, " S az érzelmi költőnek nincs jóga ahhoz, hogy banális legyen. Az elcsépelt
szavak, éppen azért, mert elcsépeltek, mert folytonosan ismétlődnek, rendkívül
erős hatásúak. Ez a magyarázata a cigánydalok vonzóerejének. " Jeszenyin, rní
közben egyszeru, ősi módra akarja szabni Iíráját, valójában bosszantó és egyál
talán nem egyszerű hagyományokat ápol. Vannak bosszantó, elkoptatott hagyo
mányok. Vannak közhelyek, amelyek sosem pótolhatják a verset, s van vers,
mely átlagverssé lett, elvesztette egyedíségét, S Jeszenvin az átlagvers felé halad...
az olvasó szinvonalára vonul vissza; a visszhang megtévesztetter versei könnyed
olvasmányok, de nem igazi versek. .." (Kiemelések: K. Cs.)

Tinyanov Jeszenyin-képe szokatlanul szigorú; ha emiatt mentegetní akarnánk,
fölhozhatnánk esetleg olyan személyes és pszichológiai rnentőkörülményeket, hogy
épp az esszé megírásának évében Jeszenyin nyilvánosan magát kiáltotta ki Orosz
ország egyetlen nagy élő költőjének (s az efféle önjelöltség míndíg szinte ki
hívja az éles krítíkát) (3), vagy hogy a Jeszenyin verseiból nemcsak metaforiku
san, hanem valóságosan is kilépő egyéniség-típus ekkoriban kezdte meg sötét
diadalútját: az oroszul még évtizedekkel később is "jeszenyinizmusnak" nevezett
lumpen-dandység beteges terjedését. Azonban Tinyanov nem szorul szubjektív
motívumok igazoló, vagy legalábbis mentegető mankóira. A tartalmi problémák,
amelyeket fölvet, a modern líra legérzékenyebb ideggócait horzsolják, és Jesze
nyíri esetében önsúlyuknál fogva vezetnek el a szígorú Itéletig,

Tinyanov bírálata mögött nem holmi szűkkeblű esztétikai arisztokratizmus
áll, amely a népszerűséget vagy az érzelmességet eleve elutasítandénak tartja.
Nem azt kifogásolja, hogy Jeszenyin Iírája - a XX. században páratlan mére
tekben - hat az olvasók tömegeire. Nem a hatást, hanem a hatás minóségét
tartja elfogadhatatlannaki Jeszenyin hatni akart - és ez ,.természetes is, jó
is"; de a hatás fokozása kedvéért a legkonformistább lelki szükségletekhez iga
zította a verset, a közvetlen érzelmi effektusok és a bensőséges átélhetőség ked
véért fö1számolt minden távolságot e lelki szükségletek és a vers között - és
ezzel épp azt a feszültségmezőt számolta fel, ahol az esztétikai érték az élmény
katartikus kisüléseiben láthatává válik. Tinyanov szerint Jeszenyín esztétikai értéke
azért kérdéses, mert igazolja és rögzíti azokat a konformista lelki szükségleteket,
melyekkel a valóban nagy művészet míndíg krítíkaílag szembesíti az 'olvasöt,
Jeszenyin azonban ehelyett "az olvasó színvonalára vonul vissza..."

tét váltják! ki, utalnak egy meghatározott személyiségre. Tinyanov ezt a m11 szövegével - és
kizárólag azzal - érzékeltetett személyes jelenlétet nevezi "irodalmi szemétvíségnek", hangsú
lyozva, hogy ez távolról sem azonosítható az irodalmárnak mint életrajzilag meghatározott
valóságos embernek a szernélyíségével. (Vö. ezzel kapcsolatban Tinyanov egyik magyarul is
megjelent tanulrnányát ; Az irodalmi tény, "Valóság", 1976(,3, 73-74. old.)

(2) Célzás Jeszenyin: Hazatérés a szülóföldre címü versének következő soraira: "Csak
néznek, senki nem ismer meg... I Még a kutyánk is rámacsargott. I mint vén ebe fogadta
volna Childe Haroldot" (FOrditotta Rab Zsuzsa).

(3) Vö.: "Szegények, ti, parasztok I I ...Fiatok, a belőletek szakadt, I a legjobb köM
orosz ég alatt - I 6, hogyha értenétek!" (A csavargó vallomása). A kortársakat azonban
elsősorban nem is az efféle, az irodalom !;örténetében egyáltalán nem ritka "Urai" exegí
monumentum bosszantotta, hanem ennek időnként botránnyá fajuló, meüdöngetö hangozta
tása a mindennapi érintkezések során. Különösen nagy visszatetszést váltott ki ezzel Jesze
nyín egy 1924-es bankett alkalmával, ahol - bizonyitandó, hogy IS az első orosz költő' 
kis híján ököllel támadt Majakovszkijra.
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Tyinanov csak futólag, egy fél mondatban említi, Walter Benjamin viszon'
Baudelaire-esszéjében (Motívumok Baudelaire költészetében) részletesen elemzi az
olvasó versbe tlrténő beépítésének másik lehetséges útját, s azokat az okokat is,
amelyek az olvasó új típusú költői számbavételét kikényszerítették. Baudelaire volt
az első, mondja Benjamin, akiben tudatosodott, hogy a költő a múlt század közepe
óta olyan olvasórétegre van utalva, amelyik "a lírai lektűrtől idegenkedik". "A
lírai vers befogadásához nem kedvezőktöbbé a feltételek: .. Baudelaire után a lírai köl
tészetnek nincs többé közönségsikere. .. Ma már az olvasó az olyan lírai költé
szettel szemben is türelmetlen, amelyet pedig azelőtt elfogadott." Emiatt a köl
tőre objektív társadalmi kényszerként nehezedik, hogy új stratégiát dolgozzon
ki az olvasóval szemben. Baudelaire stratégiája: a megvető, közönyös, unatkozó
elvegyülés a tömegben; attitűdje a nagyváros forgatagában lézengő "csatangolóé"
(flaneur). Lírájának hőse "bár átengedi magát a tömeg vonzerejének, s csatan
golóként eggyé válik vele, embertelen [ellegéből mégis megérez valamit. Cinkosává
szegődik, de el is különítí magát tőle - csaknem egyazon pillanatban. A leg
messzebbmenően azonosul vele, de csak azért, hogy egyetlen megvető pillantással
a semmibe taszítsa". Baudelaire tehát színtén beépíti költészettől idegenkedő ol
vasóját.a versbe - de csak belülről provokália. Figyelembe veszi konformista
lelki szükségleteit - de csak hogy általuk lépre csalja. Kielégíti a tökéletes
mestermunka iránti igényét, a bravúr, a lelemény, a technikai teljesítmény
előtti csodálatát - de csak hogy olyan tájakra csalogassa, amelyekre az magától
soha nem merészkedne. Ez a módszer Baudelaire-nál valóban sikerrel jár; az
irodalmi térnává lett olvasó az ő költészeteben valóban "olyan mozgatóerőnek

bizonyul, amelyre csak azért van szükség, hogy az irodalmat kimozdítsa a holt
pontról".

A mondottak után talán már nem szorul külön bízonygatásra, hogy Tinyanov nem
Jeszenyin rendkívüli költői képességeit vitatja. Egyénileg egy objektív szítuácíő

negatív lehetőségeinek kiteljesítése is hatalmas tehetséget követel. Történelmi
értelemben azonban a negatív lehetőségek ettől még negatívak maradnak. Je
szenyin legnagyobb orosz' kortársainál - Majakovszkij , Anna .Anmatova, Oszip
Mandelstam, Borisz Paszternak - a konformista lelki (és irodalmi) szükségleteket
a vers csak formailag megtagadott mozzanatokként tartalmazta: náluk a. nyelvi,
kompozlcíonálís, tematikai, verselési stb. váratlanságok míndíg pontosan érzékelt
befogadől mechanizmusokkal szegültek szembe. Líraként való megértésük ál
landó szellemi erőfeszítést, a konkrét vers és a "költőiségre" vonatkozó konven
cionális befogadől beállítottságole közőttí oppozícíós feszültségek jelentésének ér
zékelését és értelmezését igényli. Jeszenyin minden efféle feszültséget megszün
tet; versei elébe mennek, sőt beleoldódnak a befogadót klisékbe; káprázatos
nyelvi színpompával, a szerkesztés és lekerekítés tévedhetetlen pszichológiai ki
.számítottságával minden elemet pontosan oda helyeznek és 'Úgy neveznek, ahol
és ahogy az olvasó azt várja - és a lelki szükségletekkel való azonosulás e
technikai tökéletessége révén a "nagy költészet", a "tiszta líra" aurájával öve
zik és szentesítik a befogadó valamennyi pszichológiai konvencióját. Jeszenyin
ezzel az eljárással harmonikus idilIé stilizálja át a poklot, anda1ítóan-édes ál
lapottá a szenvedést, szeretetre méltóvá az önelhagyást, gyöngéd részvétre SZD
rulóvá a legkisebb ellenállás útjának választását. "Ilyen vagyok" - zokogja
fekélyeit mutogatva; de a szenvedés hangjait oly bensőségesen olvatag meló
diákká oldja, hogy olvasója kezd vigaszt és gyönyörűséget találni saját fekélyeiben.

•
A líra egyik legdöntőbb formai meghatározója az a viszony, amely az életrajzi

szubjektum és a versalany. a költői szubjektum közötti áll fenn. A romantika,
amely élmény és kifejezés közvetlen megfeleltetésére, az élmények "lélektől lé
lekig" hatoló közlésére . .törekedett, igyekezett elfedni, leárnyékolní az életrajzi
szubjektum és a költői szubjektum közötti különbségeket, s a verset mint az
Én közvetlen önreflexíóját, bensőséges lelki élmények és hangulatok őszinte

dokumentumát tudatosította. Ez <il felfogás önkéntelenül is tartalmazott egy elő

feltevést: a szubjektum számára az Én olyan ultima ratio, amely sem kételkedés
nek; sem vizsgálódásnak, sem választásnak tárgya nem lehet. A múlt század
közepétől - mint Baudelaire-ről szólva utaltunk rá - ez a helyzet megválto
zott: a lírai Én a személyes Én 1eladatává vált, a költői attitűd ,és szemlélet "spon-
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tán" adottságból tudatosan megtervezendő és fölépítendő konstrukcióvá alakult
át - és ezzel az őszinteség, az önkifejezés, a közvetlen önreflexíó kezdtek ki
hullni a vers meghatározó formaszervező erői közül, A versből kihulltak - de
a kőltőíségről, a költőről, a versről alkotott közkeletű elképzelésekből nem: a ro
mantika által kialakított és diadalra vitt modellek, afféle "lesüllyedt kultúrjavak
ként", a lelki komfort kellékeiként még ma is élnek és hatnak.

Jeszenyin az utolsó jelentős európai költő, aki verseinek hatását a lírai Én
és az életrajzi Én közvetlen egységének illúziójára próbálta alapozni. De a
külső feltételek ehhez időközben alaposan megváltoztak. Öneki egy: olyan olva
sóközönséggel kellett számolnia, amelyik már túljutott a versből mínden racio
nálisan megragadható konkréturnot kioldó szimbolízmuson, s amelyik az olvatag
hangzatok, a logikus érthetőséget és a személyes beleélés Iehetőségét szétáztató
metaforák után' újra valami biztosabb talajra, szilárdabb összetartó erőre vá
gyott. A szlmbolízmus és a l'art pour l'art forradalmi jelentősége Európa-szerte
abban állt, hogy a költészetet gyökerestül kiemelte a hasznosságrá és a célszerű

ségre vonatkozó kérdések hatálya alól, s az értelmetlenség gőgös vállalásával
hangsúlyozta a mindenhatóságáról meggyőződött praktikus értelmesség korlá
toltságát. S a szimbolizmus ellenreakciója sehol nem a praktikus ész uralmának
egyszeru restaurációja, hanem olyan újfajta értelmi elvek keresése volt, amelyek
ismét áttekinthető, magatartást és cselekvést meghatározható egységet létesíthet
nek az ember belső és külső élete között. Jeszenyin legjelentősebb nemzedék
társai ennek az új egységnek az elveit tudatosan a lírai Iektürre vágyó olvasó
azonosulási vágya, közvétlenség-Igénye ellen szegezték; elég belepillantani Maja
kovszkijék 1912-es manífesztumába: "Pofonütjük a közízlést"; "végtelen gyűlölet

az előttünk létezett nyelv iránt"; "irtózattal hárítjuk el a garasos dicsőség Önök
által fürdővesszőkből font koszorúját"; "a mi szó szirtfokán állunk, fütty és harag
tengerének közepette", - stb. De ugyanilyen elzárkózó, elutasító funkeiét tölt,
be az orosz akmeísták - Ahmatova, Gumiljov, Mandelstam - hűvös· klasszici
zálása: a kultúra, mínt a kifejezés mozgásí közege, a magunkról beszéléstől való
viszolygás, a lírai attítűddé tett tárgyilagosság a költőtől átélhető verseket váró
olvasót talán még a farturisták tiszta. tagadásánál is jobban ríaszja, Aki tagad,
legalább figyelembe veszi azt, akit tagad. Ahmatovék még csak figyelemre sem
méltatták azokat a szükségleteket, amelyek elől elzárkóztak.

Jeszenyin Iírája a megvetett és gúnykacaj tárgyává változott közízlés ellen
támadása volt. Ahhoz a közönséghez fordult (és az a közönség vitte sikerre),
amelyikkel a futuristák csak mint drasetíkus , vagy kaján polgárhökkentéseík cél
pontjával vetettek számot. Nem a paraszti-népi költészet hagyományainak foly
tatója, hanem azé a misztícízáló paraszt-romantíkáé és stilizált ornamentális
népiességé, melynek középpont jai . a századforduló legelőkelőbb pétervári sza
lonjai voltak. (4) Tinyanov joggal hangsúlyozta, hogy Jeszenyin "bosszantó és
egyáltalán nem egyszeru hagyományokat ápol"; és hogy melyek ezek a hagyo
mányok, éppúgy kimutathatók az életrajz tényeiből. mint költői világának föl
építéséből. Az előbbiek arról a szocíológíaí közegről árulkodnak, amelynek ízlése
Jeszenyin költői beállítottságát alapjaiban végérvényesen kialakította; az utóbbiak
arról a módszerről, amellyel ő e vállalt igényeknek minden feltételek között eleget
próbált tenni.

Nem naiv, az írodalomtól érintetlen parasztfiúcskaként toppant be húszévesen
Pétervárra - ahogy legendája szeretné elhitetni -, és nemis a Rjazany környéki
rónák idilli csendiéből. A "naiv népi dalnok" évek óta teljes tudatossággal kereste
- különböző moszkvai üzemek és gyárak munkásaként - saját hangját. Leve
leiből kitűnik, hogy tizenöt éves korától egyetlen vágy és ambíció hajtotta:
nagy és sikeres költő akart lenni. Ideológiailag is tisztázni akarta ennek előf'elté

telelt: hol a tolsztojánus eszmékért lelkesedett (ekkor a krísztusí szerétetről és a

(4) Mindenekelőtt Merezskovszkijnak és feleségének, Zinaida Gippiusznak, a jellegzetesen
nagyvárosi és nagypolgári orosz "dekadensek" vezéreinek szalonja. Jeszenyírrt a kor leg
népszerűbb parasztköltöje, Nyikolaj Kljujev 1915-ben vitte el először ebbe a körbe, "egzo
tikus csemegeként". Jeszenyin, jó érzékkel felismerve a rá osztott szerepet, gyorsan alkal
mazkodott hozzá. 1915-1916 folyamán - noha mindvégig csak a csudabogárnak kijáró
lekezeléssel fogadták és sokszor volt része megalázó helyzetekben - újra vissza-visszajárt
ide.
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vegetarianizmus elkerülhetetlenségéről elmélkedik leveleiben), hol illegális mun
kásszervezkedésekben vesz részt. Költői példaképe az "urbánus szímbolísta
Alekszandr Blok volt, - hozzá kopogtatott be Pétervárra 1915-ben. Blok hűvös

udvariassággal fogadta a ,.,friss hangú falusi versekkel" érkező moszkvaí rnun
kásf'iút, - de akihez két sorban beajánlotta. annállelkesebb lett. Gorogyecki],
a korszak ismert költője - mert róla van szó - közvetlenül Jeszenyin halála
után, némi önvádtól sem mentesen, így elevenítette föl első találkozásukat:

"Blotk feljegyzésével jelent meg nálam. Akkoriban Blok is, én is oda voltunk
a falutól. Az én falurajongásomba emellett nagyadag pánszlávizmus is vegyült.
Igy Jeszenyin megjelenése számunkra rég várt csoda megvalósulását jelentette;
emellett Kljujevval és Sirjajeveccel - akik szintén ekkortájt tűntek föl - együtt,
hárman, már alkalmasak voltak rá, hogy mint a parasztköltők csoportját emle
gethessüle őket... Mit is adtam neki e legelső, meghatározó periódusban? Pozí
tívumJként: az első siker érzését, költői tehetségének elismerését, biztatást, ba
ráti gyöngédséget és szeretetet. Negatívumként: mindazt, amit az akkori. pétervári
irodalom belémnevelt: a szolgasorsú falu szépséqének: esztétikáját, a züllés és
a reménytelenség kultuszát... Verseim alapján Jeszenyin igazolva láthatta első

kötetének még falun ellesett alaphangját. - mi viszont egész addigi munkánk '
igazolását és az 'Új narodnyíkság diadalát véltük kiolvasni abból, hogy pétervári
irodalmi ábrándjaink egy valóban a faluról jött hanggal találkoztak... Az egész
korszak művészetét egy sajátos misztícízáló-stilízált viszony hatotta át a földdel
meg Oroszországgal szemben..."

Gorogyeckij vezette be Jeszenyint a "dekadensek" előkelő irodalmi szalonjába
is. O pedig, aki nem sokkal korábban, Moszkvában szégyenkezve próbálta meg
változtatrit még erős rjazanyí tájszólását is, hónapok alatt készségesen alakult át
a szalonok egzotikus csecsebecséjévé: bocskort és parasztsüveget öltött, mellére
hatalmas keresztet akasztott, tősgyökeres ortodox voltát emlegette (valójában
pravoszláv volt), és eredendő tájszólását könyvekből ellesett fordulatokkal igye
kezett erősíteni. (5)

De e fordulat nemcsak a színpadias külsőségekben, hanem irodalmi ízlésének
gyors átalakulásában is megfigyelhető: első találkozásuk után alig egy évvel
hajdani példaképet, Blokot - mellesleg teljesen Merezskovszki] és köre mísztí
cizáló szlavofilíájának szájaíze szerint - "hollandusnak" (6); az orosz földtől ide
gennek bélyegzi.

Az így kialakult szerep-séma kétségkívül nem tartott hosszú ideig; a kiala
kulás mechanizmusa viszont míndíg ugyanilyen volt: Jeszenyin, a költő, az
ízlésirányok és eszmei tendenciák változása szerínt újra és újra megköltötte versei
szubjektumának életbeli ekvivalensét; utolsó tíz éve - tehát voltaképpeni költői

pályája - során rendre változott líráiának konkrét szubjektuma, rendre változott
az ehhez hozzáigazított életrajzi szerep, és rendre változtak ezek külső meghatá
rozóí, a megcélzott befogadói szükségletek, - de mindvégig mozdíthatatlanul
állandó maradt ezek kölcsönviszonya, pontosabban : a médíum, melyben e három
mozzanat a megkülönböztethetetlenségíg, eggyéolvadt, És e médium nem egyéb,
rnint a Tinyanov által említett csupasz - vagyis reflektálatlanul önmagába zá
ruló '- érzelem.

(5) Ez néha komikus túlbuzgóságot is eredményezett. Igy például P. Kamenszkij írja
le egyik könyvében (Zsizny sz Majakovszkim, Moszkva, 1940), hogy Jeszenyin egy időre

a szalonokban "ó"-zó dialektusban kezdett beszélni, ezzel is hangsúlyozva különbözőségét,

egzotikus voltát az "á"-zó pétervári beszéddel szemben, - holott szülőföldje, a rjazanyí
terület népe időtlen idők óta ugyanúgy csak az "á"-zó dialektust ismerte, mint a péter
vártak, Jeszenyin az ..ó"-zást nem falujából vitte magával, hanem a valóban "ó"-zó
vidékről érkezett és a pétervárott megismert Kljujevtől tanulta el. Az ortodox hit gyakori
hangoztatásával szintén azt akarta hangsúlyozni, hogy az "ősi", reformoktól érintetlen
Oroszország hírnöke.

(6) A nem éppen hízelgő célzattal használt szó megértéséhez tudnunk kell, hogy I. (Nagy)
Péter, európaizáló reformjainak végrehajtásához. sok holland szakembert hívott oroszor.,
szúgba, A reformok ellenzőinek szemében ezért a "holland" az idegen, a nyugati, az
orosz szellemiséggel szembenálló sztnonímájává vált. Jeszenyin is ebben az értelemben
vetette egy beszélgetésen - amelynek lényege Blok naplójában maradt fönn - Blo;k
szemére : Iírájának, kultúráj ának "nyugatos" és "import" jellegét hangsúlyozta vele.
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Ezen a ponton érkezünk vissza kiinduló kérdésünkhöz: a Jeszenyín-vers köz
vetlenségéhez. A maradéktalanul közvetlen. "lélektől lélekig" hatoló kapcsolatok
legmélyebb alapja míndig a kapcsolatban összetalálkozó felek világképének-ví
lágérzékelésének, továbbá e világkép közvetítési módjának egybeesése, közössége.
Ha ez megvan. differenciák csupán a közléseket kísérő érzelmi effektusok erős

ségében lehetségesek: elvégre ha a jelentések, illetve az őket hordozó szlmbolika
magától értetődő, akkor belső megszilárdítására (értelmezésére, Igazolására. ki
egészítésére) az adott kapcsolatrendszer résztvevőinek sem igénye, sem szüksége
nincsen. A költő, aki a világkép és a kifejezésmód ilyen differenciálatlan belső

egyneműségére támaszkodik, szükségképp ki kell hogy zárja még az elvi lehető

ségek közűl is a lírai szubjekturnot, az életrajzi Én-t és a befogadó szükségletet
összekötő vonal megszakadását vagy megtöréset (s éppen ez a természetes köz
vetlenség jellemezte az organikus közösségek költészetét. a népköltészetet), Ha
e feltételek a közösségí tudat evidens adottságai, a költészet lényegében minden
valóságelemet aggályok nélkül olvaszt magába, a "legprózaibb" részletek is kész
ségesen simulnak bele a közvetlen költői kifejezésmód szimbollkájába. Ha vi
szont az említett vonal bármelyik ízületénél megszakad. ám a költő mégis fenn
akarja tartani a töretlen közvétlenség Illúzióját, akkor a "lélektől lélekig" hatolás
érzelmi effektusait olyan területre kell korlátoznia, amely egyfelől tökéletesen és
vitathatatlanul kívül áll mínden külső reflexión és racionális megítélhetőségen,

másfelől viszont eléggé otthonos tartozéka a versolvasók belvilágának ahhoz, hogy
saját érzelmeik közvetlenkivetülését véljék fö1fedezhetni benne.

Jeszenvin Iírája ahhoz az - olvasók széles rétegeiben múködő - kielégítetlen
közvétlenség-Igényhez apellál, amelynek lényege egy - bár számtalan [elmezt
magára öltő, de alapjaiban szerfölött monoton - homályos sóvárgás a terhesnek
érzett s ugyanakkor változtathatatlannak tűnő külső és belső kontrollok megke
rülésére, a belső feszültségek valamilyen tagolatlan és ellenőrizhetetlen érzelmi
-hangulatí állapotban való föloldására. Ez az igény egyáltalán nem az alapjait
- és ezzel a menekülhetnék pszichológiai motívumait - alkotó világkép, menta-
litás és konvenció struktúráfa ellen irányul, csak kikapcsolódni vágyik voltaképp,
nem túlhaladni. Készséggel idomul belsőleg is a struktura- "prózai" racionalitá
sához, de ugyanakkor szeretí maga mögött tudni a míndenre megkönnyebbülést,
föloldozást adó felelőtlen érzelmi kicsapongás szabad tertiletét, egy olyan homo
gén imaginárius világot, amelynek megvalósíthatóságában ugyan (teljes joggal)
nem hisz, de mégis: jóleső érzéssel ápolgatja álmai olyan zugaként. ahová minden
szellemi és gyakorlati erőfeszítés nélkül bármikor kirándulhat.· Erofeszítésnél
kűl kell e közvetlen és kontrolloktól szabad szférának megközelíthetőnek lennie,
- így megjelenésének formái soha nem feszegethetik a gördülékeny konvenciók
határait. Belső feszültségeket kell föloldania - ezért az Uéletek, a mínő

sítések, a reflexiók világától távoli,· felelőtlen, tisztán hangulati érzelmekből kell
fölépülnie. És hogy a renyhe képzelőerőt ne késztesse rendkívüli munkára, - olyan
alakokkal kell benépesülnie, akik eléggé valószerúek, de eléggé irreálisak is egy
ben ahhoz, hogy e vágykép-világ mindössze karnyújtásnyira élő, és mégis tá
voli őshonosainak tűnhessenek.

Jeszenyin, költészete - rníndíg e szükségletekhez igazított - hősének. alak
változataival egymaga népesítette be ezt a világot. Friss és érzelmes falusi
ídilljeí, a Péter el{)tti Oroszországot idéző, babonás-egzotíkus hangulatot árasztó
vallásos. versei, a cilinderes botrányhős könnyes nekibúsulásai, a forradalom el
gázolt lelki sérültjének "ehhez én már öreg vagyok't-szerű meghatódásaí, a kocs
mázó lélek magaszáno magyarázkodásaí. és ·lelkiismeretfurdalásai, a Perzsa mo
tívumok rideg Északra szakadt költőjének Siráz napsütéséről álmodó dalai, 
mind-mind ugyanazt az egyetlen édes-bús melódiát szólaltatják meg, mindössze
a hangfekvéseket váltogatva. És ezzel elérkeztünk hatásának egyik legfontosabb
összetevőjéhez: Jeszenyin nem egyszerűen érzelmes verseketTrt (ezt sokan tették
előtte és utána is, az övéhez fogható hatás nélkül), hanem érzelmes-bánatos
szituácíók teremtésével hősöket, egy 'egész lényüket átjáró hangulat pillanatában.
A tárgyi motívumok rnegválasztásának, a versszerkezetbe történő beépítésüknek
egyedüli funkciója, hogy valamely meghatározott hangulati szituáció allegorizáló
kellékeiként érzékelhetővé tegyék a minden motívumot saját hangulatára történő

allegorikus utalásként átélő szubjektum helyzetét. Az allegorikus vonatkozáso-:
kat sugalló kellékek minden esetben az elcsépeltségig konvencionálisak és be
hízelgően ismerősek, -ez azonban szükségszerűen van így: csak ilyen közegben

546



:tehet mód a közvetítésektől teljesen mentes ' azonosulásra. Az olvasó csupán a
Izínhelyeket, a díszleteket látja - a mindig síró nyírfalígeteket, a mindig szomo
rú topolyákat, a míndig hattyúnyakú (s mindig levágott) tömött kalászt, a re
megő hajnalt, a reszkető berkenyeket s a didergő labodákat, a mindig kékben és
aranyban játszó tájakat stb. stb., - hall egy lágyan végigsuhanó, mindent
könnybe borító dallamot' - és a jiódíum máris megtelik a láthatatlan, de mégis
jelenvaló hős atmoszférájával s épp e láthatatlanul is intenzív jelenlét szinte
csábít az azonosulásra, a beleélésre: és a lírai hős márís kilépett a versből,

hogy a hangulatában a saiátjára ismerő befogadóban éljen tovább.
Jeszenyin Iírája, mondottuk, a költészettől cserbenhagyott közízlés ellentáma

dása volt; benne ismét a közvetlen alanyiság ült diadalt. De a Jeszenyin-versek
e bensőséges szubjektívitása gyökeresen eltér a múlt század első felének Iírájáé
tól. Ott a vers hőse teljes egészében a versben élt, és a 'vers hatása nem a befo
gadó azonosulására alapult (noha nem is zárta azt ki). Jeszenyin közvetlen ben
sőségessége "csak egy feltétellel működőképes és hatásos: ha sikerül az olvasót
megtennie lírai szubjektummá. Puskin vagy Tyutcsev esetében a formaélmény
független a közvetlen átérezhetőség élményétől, a forma megáll önerejénél fogva,
anélkül, hogy a mögötte álló költői attitűdöt és szemléletmódot a befadó érzelmi
támogatásával próbálna igazolni; nem zárkózik el az olvasó elől, de - mín
den alanyisága ellenére - nem is adja át neki magát maradéktalanul: sokfelől

megközelíthető és értelmezhető, ám éppen ezért egyetlen irányból sem meríthető ki
tökéletesen. Jeszenyin Iírájában ezzel szemben (pályájának előrehaladtával egyre in
kább) a formaélményt mintegy fölszippantja a beleélés, az érzelmi-hangulati azono
sulás, és mihelyt ez elmarad, a vers egész teste érzelmes románcok nyelvi, verselési,
kompozíciós, tematikai sztereotípiára esik szét. A Jeszenyin-vers míndíg könnyen
érthető - mert értelmezhetetlen; jelentése maradéktalanul kimerül és konkre
tizálódik abban az egyetlen lehetséges" hangulati hatásban, amit a reá hangolódott
befogadóból kivált.

Az irodalmaik történetében általános jelenség, hogy a nagy formai forradalmak
elülte után, az új szemléletmódot megteremtő darabos óriások nyomában vírtuó
zak és zsonglőrök tűnnek fel, akik esetleg hajlékonyabban és hatásosabban élnek
az új forma számos elemével, mint azok, akik végigszenvedték szülésüket. Tör
ténelmileg Jeszenyín is közéjük tartozott. Amit az orosz szimbolizmus, két év
tizedes mozgalmas története során, az orosz. líra nyelvi, képi, melodikai gazda
gítása terén létrelÍozott - anélkül, hogy valaha is igazán népszerűvé'tudott
volna válni -, amit az 1910 körüli évek kusza, stilizált, miszticizáló szecessziós
népíessége a figyelem középpontjába emelt, azt Jeszenyin igazi virtuózhoz méltó
könnyedséggel hangszerelte át könnyen emészthető hangulattá, élvezetes olvas
mánnyá. Naivitása, népi természetessége merő legenda: mint Tinyanov már
1924-ben észrevette, költészete is, egyénisége is mélyen irodalmi.

A fentiekben nem irodalmiságának konkrét formáit, nem virtuozitásának
természetét elemeztük, csupán egy ezeknél szűkebb (vagy tágabb) kérdés föl veté
sére vállalkoztunk: miben áll Jeszenyin hatásának kétes mínősége, és ezzel össze
függésben, miért problematikus esztétikailag -az általa is képviselt költői mentalítás
és lírai tendencia általában is. Jeszenyin, úgy vélem, a XX. századi költészet
legnagyobb példája arra, hogy a lírikustól közvetíenséget, könnyen érthetőséget

követelő olvasó, esztétikai köntösbe bújtatva ugyan, de valójában más természetű

kompenzációs igények kielégítését várja el a verstől.
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