
Az írás szerepe
Seamus Heaney-nél
Heaney számára az írás fizikai és szellemi élmény, izgalom, amely
szinte a szó minden jelentésében foglalkoztatja. Érzésből szavak
című, 1974-es esszéjében egy Wordsworth-idézetből, Az előszó egyik
részletéből kiindulva megállapítja, hogy maga is a költészet „rejtek-
helyeit” kereste mindig, azt a felfogást vallja, amely szerint „a költé-
szet meglátás, a költészet feltárja az ént az én számára, visszaadja a kultú-
rát önmagának; a versek a folytonosság elemei, és megvan bennük a régészeti
leletek kisugárzása és érvényessége, de az eltemetett cserépdarab önálló je-
lentőségét nem csökkenti az eltemetett város jelentősége, a költészet: ásás,
méghozzá olyan leletek után, amelyek végül növénynek bizonyulnak. És
csakugyan Ásás lett az első olyan versem címe, amelyikben úgy véltem, az
érzéseimből lettek szavak, vagy pontosabban szólva: amelyikben úgy vél-
tem, hogy egy érzetemből lettek szavak.”1

Az esszében — amely a fiatal költő első korszakváltása táján író-
dott, tehát előre és visszatekint benne — egyszerre van jelen az írás
élménye, folyamata, feladata és képi-fogalmi „nyersanyaga”. Az al-
kotófolyamat szempontjából Heaney elválasztja egymástól a megta-
nulható mesterségbeli tudást és a személyes verstechnikát (technét),
és utóbbira alkalmazza az ásás, később a kúttalálás és -fúrás meta-
foráit. „Ez volt az első eset” — az Ásás megírása —, „hogy úgy éreztem,
többet tettem a szavak puszta elrendezésénél: úgy éreztem, lefúrtam a va-
lódi életbe. A dolog tényei és felületei valódiak voltak, de még fontosabb,
hogy a megnevezésükből fakadó izgalom adott valami gondtalanságot, va-
lami önbizalmat.” „Azt mondtam, hogy ezt évekkel ezelőtt írtam le, de
talán pontosabb lenne úgy mondanom, hogy akkor ástam ki, ugyanis rá
kellett jönnöm, hogy akkor már évek óta ott lapult bennem.”

Heaneytől nem szokatlan, hogy ami az egyik szövegben metafo-
rikus, az másutt reáliaként jelenik meg. Eredetileg a verstechnika me-
taforái a maguk jogán is verstémák voltak. Az első kötete (A termé-
szetbúvár halála, 1966) — és a későbbi válogatott kötetek — élére
helyezett Ásás-ban a költő az ujjai közt lapuló tollat állítja párhu-
zamba előbb egy pisztolycsővel, majd a vers végén — miután ér-
zékletesen bemutatta a tőzegásás ősi családi mesterségét — az ásóval:
„De nincs ásóm, hogy őseim kövessem. // Két ujjam közt a sima toll / Lapul.
/ Azzal ások” (Ferencz Győző fordítása).

Az érték felszínre hozásának, a megnevezésnek másik metaforája
az esszében a kútkeresés, kútlátás. (Az angol „deviner” a latin „vates”
rokona, erre utal a magyar „látó”.) „A kútlátó abban a szerepében hason-
lít a költőhöz, hogy kapcsolatot teremt azzal, ami rejtve van, és abban a ké-
pességében, hogy kézzelfoghatóvá teszi, amit megsejtett vagy a felidézett.”

MESTERHÁZI MÓNIKA

1967-ben született Buda-
pesten. Költő, műfordító.

1Seamus Heaney:
Érzésből szavak.

Műhely, 2012/2. 3.
(Mesterházi Mónika

fordítása.)
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Ennek az előzménye is egy vers, szintén az első kötetből: A kútlátó.
Nem programvers: a villás vesszővel kutat találó mester munkájának
csodáját idézi fel.

Hogy az alkotás élmény, azt egy harmadik korai vers mutatja be,
a Magán Helikon: négy versszak kizárólag a gyerekkori kutak szen-
zuális és konkrét világát ábrázolja, majd az utolsóban Heaney hir-
telen az egészet a versírásra vonatkoztatja: „Ma már gyökeret húz-
gálni, fogni nyálkát, / Nárcisz-szemmel vizeknek lesni kincsét / Felnőtthöz
mégse méltó. Rímelek hát, / Magam látni: zengje ki a sötétség” (Mester-
házi Mónika fordítása). A Nárcisz-kép persze önironikus a kötet
záró versében, és Heaney már új programot jelöl magának az utolsó
sorban, a második kötet címe is ez lesz: Ajtó a sötétbe (1969).

Az írás-mint-ásás metafora anyaga, a talaj, a tőzeg a második és
a harmadik verseskötet (Áttelelés, 1972) idején a (személyes és kol-
lektív) emlékezetnek az ír tőzeglápban való megtestesülésévé tá -
gul. Ez már egy másik verscsoport, a híres lápverseké. A tapintható
talaj után szimbolikus-mitologikus lesz a kép: „valami bizonytalan,
megfogalmazatlan késztetés élt bennem, hogy megfeleltessem egymásnak
az emlékezetet, a lápföldet, és jobb szó híján a nemzeti tudatunkat”. Az
1969-re polgárháborús belfasti viszonyok közt minden átpolitizá-
lódik, „a költészet problémái elmozdultak a megfelelő szókép puszta el-
éréséből az ügyünkhöz fogható képek és szimbólumok keresése felé”. Eze-
ket a szimbólumokat Heaney a dán Peter Vilhelm Glob könyvében2

találja meg a kora-vaskori rituális gyilkosságok lápban elsüllyedt
és megőrződött áldozatainak alakjában, és összekapcsolja őket (ne-
gyedik kötetében, az Északban, 1975) az észak-ír polgárháború je-
lenével.

Mindez már az írás szerepéhez: nem annyira az anyagához vagy
az okához, mint a céljához tartozik. Heaney ekkorra a rejtett dol-
gok feltárását kiegészíti a mások által és önmagától is elvárt értel-
miségi állásfoglalással, szemtanúi szereppel. Az idézett esszében
erősebben is állást foglal, „ősi barbár rítust” fedez fel „az ír politikai
mártírium hagyományában”, versben pedig „ravasz kukkoló”-ként mu-
tatja magát, aki elborzadva is bólint: „Én, ki civilizált ésszel / felhábo-
rodnék, / mégis értem e pontos, / meghitt, ősi bosszút” (Büntetés, Gere -
vich András fordítása).

Másutt viszont „belső emigráns”-ként mutatkozik, aki az írás
(ügye) miatt elmulaszt egy üstököst: „Aki, míg e pár szikrát fújta / Hit-
vány kis melegéhez, lemaradt / Az egyszer-egy-életben csodajelről, / A lüktető
üstökös-rózsáról” (Közelkép, Tandori Dezső fordítása).

Az írás, az irodalom szerepén Heaney még évekig vívódik. A szem-
tanú szerep marad meg legtovább, de teljesen átértelmeződik: több
versben felbukkan „az őr” alakja, aki a helyéről figyeli a világot —
és jóval később, A vízszintező kötetben (1996), Aiszkhülosz Agamemnón
című drámájára és a trójai háborúra utalva, A mükénéi őr ciklusban
tér vissza, mint kívülálló, tehetetlen és szkeptikus szemlélő. Ez az
alak a Peronok kötet (2006) címadó versében a mozgólépcsőn szim-

2P. V. Glog:
The Bog People
[Lápi emberek].

(Translated from the
Danish by Rupert

Bruce-Mitford.)
Faber and Faber,

London, 1969.
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bolikusan a mélybe alászálló költő-perszóna alakjában tűnik fel utol-
jára.

Már az Észak-ban megjelenik az írásnak egy újabb jelentése: a raj-
zolata, mintája: a kalligráfia. Kiderül, hogy Heaney számára írni
ahhoz hasonló szenzuális élmény, mint amikor gyerekként a talajt,
a vizet nézte-tapogatta. A Viking-Dublin: próbadarabok-ban valóban
viking kori tárgyakat „tapogat”, és cizellált mintájukhoz, a „könnyed
vándorvonal”-hoz asszociálja az írásképet: 

Mint a gyerek nyelve,
ha kalligráfiájának

hajlatát követi,
mint az angolna, ha angolnás
kosár nyeli el,
a vonal elbűvöli magát.

A hasonlat (a kalligráfia) ezúttal is valósággá válik:

Ez lép be kézírásomba,
kurzív lesz, zoomorf
vízjelet bontakoztat,
a gondolat férgét

követhetem a sárba.
(Tandori Dezső fordítása)

Ez a legutolsó kép (már szinte a betűző szú metaforája) a Lápki-
rálynő című versben „kel életre”, a lápban megőrzött tetem mono-
lógjában: „Testem vakírás volt / araszoló erőknek: / napkelték betűzték ki
fejem, / hűtötték a lábam (…) írástudatlan gyökerek // méláztak s múltak
el / gyomrom-szemem / üregeiben” (Tandori Dezső fordítása). A vakírás
pedig a következő kötetben, a Mezei munkák-ban jelenik meg (1979),
a Búzakoszorú-ban, de nem látványelemként, hanem funkcionáli-
san, taktilisan: a költő az apja által font dísztárgyról az ujjaival „ol-
vassa” a jelentést: „Mint Braille-írást, értem, ha fogom, / A nem-mondott
fénylik a tapinthatón” (Mesterházi Mónika fordítása).

A hatodik kötetben (Kálváriasziget, 1984) az írás aktusa, a betűvetés
a középkori szerzetesek (mint modern értelmiségiek) egymásra félté-
keny világának metonímiája. A betűk formája a magatartásra utal:
„Nagybetűik el nem kunkorodó / páfrányaiban a sértettség szórta magját”, a
sértett gőggel szemben áll a szabad értelmiségi kívülállása: „Hát em-
legessék meg, mivel támogattam / íme, féltékeny művészetüket” (A másolók,
Mesterházi Mónika fordítása). Eközben azonban Heaney-t a kódex-
másolás részletei is izgatják: „Nem mele gedtünk össze. / Kiválóak, ám in-
gerlékenyek / és szúrósak voltak, mint a magyal, / amiből a tintát főzték.”
Épp ezek az ismeretek állnak a hasonlat evidensnek vett, képi oldalán.

435

7_Mesterházi_Mónika_Az irás szerepe_Layout 1  2014.05.15.  13:27  Page 435



A szkriptórium halálos csendjében
fekete gyöngy gyűlt bennük,
mint tollszárukban a beszáradt csomó.

Acsarogtak, ha sötét volt odakint,
vagy a pergamen tapadt a krétaportól,
vagy a por hiányában csúszott.”

Az Ábécék, a Galagonyalámpás (1987) nyitóverse az írás tanulásá-
nak személyes emlékét eleveníti föl, először a betűk, számok meta-
foráival, ahogy a kisgyereknek tanítják: „Egy hétig füstöt rajzol a táb-
lára, / Majd villás ágat: neve Y. / Ez az írás. A hattyú nyaka-háta: / 2,
mondja is magabiztosan.” 

A szigorúbb iskola (a Szent Columb bentlakásos iskola Derry -
ben) a kódexmásolók világát idézi:

Új írást tanul. Mint a másolók:
Fehér mezőn hajtja lúdtollait,
Míg cellaajtaján rigó zörög.
Aztán önfegyelem, böjt, jéghideg.

Északra szigorodnak a szabályok:
Ő asztala fölé görnyed megint.
Krisztus sarlóját rejtette az árok.
Az írás csupasz már és Meroving.

A vers harmadik részében megfordul az evidencia: a gyerekkor-
ból ismerős kévék és vermek idézik fel a költőben a görög ábécé be-
tűit: „…hol száz keresztben állt // A kéve-lambda, s a krumpliverem / Le-
döngölt delta-falát felpúpozták / A fagy ellen, ott most fölényesen, / Mint
nyomdagépről hullanak a bálák” (Mesterházi Mónika fordítása).

Időközben Heaney egy évtizedes vívódás után mindinkább odajut,
hogy az írás (alkotás) célja nem lehet kívülről elvárt, vagy akár magára
vállalt feladat, mint az idézett esszében gondolta, csakis belső készte-
tés. Megírja önmagát a tépelődő Hamlet és a Szahalinra (hiába) za-
rándokoló Csehov alakjában, lefordít egy kora-ír verses prózát a világ
elől menekülő, egy átok miatt madárrá változott király alakjáról (Té-
velygő Sweeney, 1983), megír egy zarándoklatról szóló versciklust, a
Kálváriasziget-et (az azonos című kötetben), amelyben a lelkiismeretét
megvizsgálva, számára fontos holtak megidézett kísérteteitől biztatva
arra jut (ezt párhuzamosan esszében is megírja3), hogy a művészi sza-
badságot kell választania. A versciklus utolsó darabjában Joyce alak-
ja jelenik meg előtte — itt is a toll jelképezi a személyt: „ravasz volt,
kábító, színészi, pontos, / mint acéltoll döfése, tiszta, gyors”, és a követ-
kezőt mondja:

„A munkádat
a közös rítus soha fel nem oldja.

3Seamus Heaney:
The Government of the

Tongue [A nyelv kormány-
zása/szabályozása].
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Amit csinálsz, egyedül kell csinálnod.

Írni kell, ez az egész —
és örömből.”
(…)

„Most böjtöltél, üres fejed veszélyes.
Menj el innét. És ne légy olyan elszánt,

nem kell a darócot-hamut akarnod.
Vágódj ki, repülj, felejts.
Eleget hallottál. Most hallasd a hangod.”

(XII. rész, Mesterházi Mónika fordítása)

Joyce tanácsának hatása felszabadító („Olyan volt, mintha a tág
térbe kilépnék”), és új irányba indítja Heaneyt, egyik legfontosabb
kötete, a Dolgok látása (1991) tele van ezzel a szabadságélménnyel,
bár nem kapcsolódik közvetlenül az írás motívumához. Ez ugyanis
a közbülső, átmeneti Galagonyalámpás kötet másik írás-versében, Az
írás határáról címűben már megvan. Az evidencia az észak-ír határ-
átlépés szorongató élménye: 

S ha az írás határára jutottál,
ugyanez vár: puskák állványokon,
az őrmester adóvevőbe diktál

adatokat, vijjogó engedélyre
vársz, s közben a mesterlövész az égő
napból téged fixíroz, mint a héja.

És a kiszabadulás:

S hirtelen túl vagy: vádlott szabadon,
mint aki vízfüggöny mögül jutott ki,
sodródsz a fekete aszfaltúton,

páncélozott járművek felmerülnek,
és posztoló katonák úsznak el:
árny-fák a fényes szélvédő üvegben.

(Imreh András fordítása)

Az értelmiségi szabadság motívuma legutoljára akkor kerül elő,
amikor a későbbi Vízszintező kötetben egy félig álmodott, félig va-
lóságos vonatúton „előveszi” a költőt egy radikális nacionalista, és
neki is ezt feleli: „Ha írok, akkor kizárólag / Magamnak írok, bármi lesz
is” (Légvonal, Mesterházi Mónika fordítása).
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Heaney számára a versírás egyre inkább a visszaemlékezéseket
jelenti. De ezekben nagyon mértéktartó. Ahogy Villanyfény című kö-
tetében (2001), a Ted Hughes halálára írt emlékversben írja: „Sze-
mérmes a lélek. Van, amit nem mond el. / Amit megtart, ami a hajnali te-
kintetet / Egyenesben és nyitva tartja. Isten / És a vers dolgai” (Angol
nyelven írott művéről, Mesterházi Mónika fordítása).

Utolsó kötetében, az Élőlánc-ban (2010) jut legközelebb a szemé-
lyes vallomásokhoz, a szüleire emlékezve. És ekkor idézi fel azt a
tollat, amelyet gyerekkorában kapott a szülőktől, mielőtt a bentla-
kásos iskolába küldték. A toll leírásán látszik, hogy a család komoly
áldozatot hozott legnagyobb gyermekük taníttatásáért, de az is,
hogy ez a tárgy minden apró részével bevésődött a későbbi költő tu-
datába: „»Közepes« hegy, 14-karátos, / Három aranycsík a csíptethető /
Kupakon, márványos tartálya // Falán lapátforma kis / Pumpáló töltőkar”
(A Conway Stewart, Mesterházi Mónika fordítása). Ez a tárgy az,
amelyre elérzékenyedés helyett közösen nézni tudnak, és ez a tárgy
az, amely itt, íme, valóságos formájában is megjelenik, noha metafo -
ri kusan az egész életműben jelen van.

Az Élőlánc Szent Kolumb szerzetesnek is emléket állít: a 6. szá-
zadi hittérítő és kolostoralapító szerzetes, Írország és Skócia későbbi
védőszentje, Írországban Colum Cille [a templom galambja] néven
is ismert, és a legenda szerint fiatalkorában engedély nélkül lemá-
solt egy kódexet, és ezért száműzték Írországból. Heaney a kötet
végén lefordítja írből a Colum Cille Cecinit [Szent Kolumb énekel]
című 12. századi anonim verset, amely Colum Cille írástól görcsölő
kezétől Derry dicséretén át Írországtól való búcsújáig ível. Vissza-
menőleg értelmeződik, hogy korábban is az ő alakja szerepelt A má-
solók című versben, a magyalból főzött tinta és a többi másoló (eb -
ben a versben „tudósok”) ellenséges alakja is hasonló.

A kötetben egy harmadik vers („Nyald-a-cerkát”) is az íráshoz,
íróeszközhöz kapcsolódik, egy gyerekkori ismerős különös alakját
és jellegzetes másolóceruzáját eleveníti fel, és a másolóceruza bőrön
hagyott nyoma szintén Szent Kolumbhoz, a szerzetes halálához ve-
zeti el az asszociációt.

A toll és a másolóceruza bemutatásával Heaney a legkorábbi jel-
képéhez tér vissza, az Ásás-beli tollhoz. Fiatalkori esszéjében ezt
írja: „A dolog veleje egyszerűen a toll/ásó analógia, és az szinte közmon-
dásosan evidens volt. Gyerekkoromban az iskolába menet és onnan jövet a
felnőttek megkérdezték, melyik osztályba járunk, és hány pofont kaptunk
aznap, és a végén szinte kivétel nélkül figyelmeztettek, hogy csak tanul-
junk, mert »a tudást könnyű cipelni«, és »a toll könnyebb, mint az ásó«.”
Szinte törvényszerű, hogy amikor az utolsó kötetben újra, részlete-
sebben is visszatér a gyerekkorához, ezt a tollat tárgyként is meg-
mutatja. A (vers)írás szerepét itt utoljára az alázattal végzett, fizikai
terhet is jelentő szerzetesi munka metaforájával azonosítja.
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