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míg Hopkinst bevett dolognak szá-
mít, versei 19. századi keletke-
zése dacára az angol modernis
ták közé sorolni, költészete 

a  modernizmus utáni időszakkal való kapcsolódá-
si pontjaira, azt megelőlegező aspektusaira csak az 
utóbbi évtizedekben kezdett rámutatni a  szakiroda-
lom.1 Egészében véve a posztmodernizmus előfutárát 
látni benne nyilván helytelen volna. Világszemlélete 
kétségkívül centralizált, filozófiai gondolkodásmód-
ja sok esetben kritikátlan, az egyházi doktrínák szol-
gálata erősen behatárolja lírai tematikájának spektru-
mát. Formai újításai mindazonáltal olyan radikális 
erejűek, hogy egyáltalán nem túlzás akár már a mai 
költészet néhány tipikus mintázatát is körvonalazód-
ni vélni bennük.

Hopkins költészete az alábbiakban három fő as-
pektusában fogja stilisztikai elemzés tárgyát képezni : 
prozódiája, rímelése és versnyelve szerint. Mindhá-
rom területen különösen a stabil, kiszámítható jelen-
tések ellenpontozásának technikájára koncentrálunk. 
Bár a  zenéből kölcsönzött kifejezést (contrapunkt/
counterpoint) az angol líraelemzés elsősorban a met-
rikai ellenpontozás jelenségére alkalmazza, a terminus 
itt most tágabb értelemben lesz használatos, lefedve 
mindazon retorikai ellentétpárokat, melyek nem re-
dukálhatók le a bináris ellentét egyik vagy másik pó-
lusára, és így a  jelentések bezáródásának kikezdésé-
re alkalmasak.

Az 1876 utáni versek zömére jellemző ún. sprung 
ritmus (e szakszó magyarításának kérdését egyelőre he-

lyezzük zárójelbe) a hopkinsi stílus egyik legmarkán-
sabb vonása, melynek értelmezése terén sajnos még 
ma is meglehetősen nagy a homály.2 Az ugyan első lá-
tásra is világos, hogy a hangsúlyszámláló verselés egy 
speciális típusával van dolgunk – melyben a verssorok 
hangsúlyos szótagjainak száma meghatározott, a hang-
súlytalanoké pedig variálható – szabályai és licenciái 
mögött gyakran, tévesen, olyan formabontó lazaságot 
feltételeznek, mely a modernista szabadverses alakza-
toknak volna hivatott megágyazni.

Inspirációi közt két forrást szokás megemlíteni : az 
óangol Beowulf-eposzt, melynek ritmikája élesen el-
tér a reneszánsz korban kezdődő és Hopkins idejében 
még mindig virágzó szótagszámláló verseléstől, vala-
mint a natív mondókákat, melyek a normann hatás 
dacára is bizonyos fokig megőrizték az eredeti angol-
szász hangsúlyozást :

Ding, dong, / bell,
Pussy’s in a / well.
Who put her / in ?
Little Johnny / Thin

A fenti mondókához hasonlatosan, a hopkinsi sprung 
rövidebb sorú változatai is viszonylag könnyen skan-
dálhatóak :

A huzatos tajték pej-sipkája
Röppen s csappan a haragoscsája
Kádacskán, melyen úgy dúl
A gyűrt bú, hogy a Bú is belefúl.
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Csupacsín harmat, hintett petty
A völgylágyék, hol lábat vet
Huzalos hangák, lenge haraszt,
És a bogyója-bájos kőris alatt. (Inversnaid)3

Megjegyzendő, hogy mint a  fenti példa mutatja, 
ebben az egyszerűbb változatban a  sprung a magyar 
költészetből ismerős szimultán verseléssel is átfedést 
mutat. A bonyodalom ott kezdődik, amikor hosszabb 
sorú (5-8 verslábból álló) változatokkal találkozunk, 
melyek jóval kevésbé hatnak ilyen négynegyedes tánc-
nak. Annál is inkább mert a szintaktikai vagy gondo-
lati tagolás miatt a szavalás közben beiktatott termé-
szetes szüneteket egyáltalán nem biztos, hogy a sorok 
végére időzíti a szerző. A The Bugler’s First Communion 
c. versben például minden zárósor harmadik és ne-
gyedik verslábja közé is esik egy ilyen : Low-latched in 
leaf-light housel his (szünet) too huge godhead. Mint az 
áthúzott szövegrész jelzi, ezeken a pontokon a vers-
lábakat meg lehet toldani egy-egy extrametrikus szó-
taggal (outrides), melyeket – hasonlóan az időmérté-
kes verselésben használt elízió gyakorlatához – nem 
szabad a verslábak közé számolni. Ez fontos licencia. 
A Windhoverben például csak úgy jön ki a soronkén-
ti öt versláb, ha a zárójeles részek ilyen utánvetésnek 
számítanak :

I caught this morning morning’s minion, king-
Dom of daylight’s dauphin, dapple dawn-drawn 

Falcon, in his riding
Of the rolling level underneath him steady air 

and striding
High there, how he rung upon the rein of 

a wimpling wing
In his extasy ! Then off, off forth on swing
As a skate’s heel sweeps…

Rajta-, hogy reggel a reggel cirákja, fény-
hon-hercege, a hajnal deresét hajtó Sólyom
Kigörög, kaptam, a levegőn, nem eresztvén
Szárnyszíj-hajtékát, hogy köröket rójon
Fölfele transzban ! Majd huss, lendül a mén,
Korcsolya seper ily símán…

Minden más esetben azonban – és ez a legfontosabb 
szabály – folytonos az áramlás, még az egyik sorról 
a másikra való továbbmozduláskor is. Ebből adódóan, 
ha a sor egy hosszú hangsúlyos szótaggal zár, a rákövet-
kező sor elején előfordulhat egy, két vagy három rö-
vid hangsúlytalan szótag : pl. forth on swing/ as a skate’s ; 
a fordításban ilyen a fény-/hon hercege. Ez utóbbit ne-
vezi Hopkins „átfutásnak” (overroving), mely a  sor-
végi rímekre is vonatkozik, mint később látni fogjuk.

A fenti részlet azt is tisztázni engedi, hogy a sprung 
ütemei, bár megtölthetők időmértékes verslábakkal 

(a  fenti esetben ezek spondeusok, daktilusok, ana-
pesztusok, paiónok) és így egyes szakaszok erejéig az 
időmértékes és hangsúlyos verselés egyfajta kombiná-
ciójának benyomását is keltheti, valójában más elve-
ken alapul, hiszen itt egy szótag is képezhet verslábat : 

„az erre a ritmusra használt sprung szó jelentése”, írja 
Hopkins, „elsősorban váratlan/hirtelen (abrupt) és de 
jure csak arra az esetre vonatkozik, amikor két egy-
más után következő hangsúly között nincsenek továb-
bi szótagok.”4 A fent idézett Windhover ötödik sorá-
ban például egy paión után ez olyan hirtelen lassítást 
eredményez, mely a szimultán verselésben zavaró vol-
na. A látszatra spondeusokból és trocheusokból épít-
kező Binsey Poplars harmadik sorában ugyanez a váltás 
még feltűnőbb, félreérthetetlenül jelezve az olvasónak, 
hogy szó sincs időmértékes építkezésről :

My aspens dear, whose airy cages quelled,
Quelled or quenched in leaves the leaping sun,
All felled, felled, are all felled ;

ÉN kis nyársorom : lendült napmént nem olt,
Olt s fojt többé likacsos lombrács rajt’–
Mind holt, holt, ma mind holt ;

Ezen a ponton indokolható meg az is, hogy a sprung 
terminus magyarításának kérdését korábban mi-
ért hagytuk függőben. Egyáltalán nem biztos, hogy 
a  magyar Hopkins-recepcióban meghonosodni lát-
szó „szökellő ritmus” kifejezést meg kellene tartani. 
A sprung szónak bár valóban van köze a rugózáshoz, 
és ha úgy tetszik a szökelléshez, kevésbé adja vissza 
a Hopkins által szándékolt jelentést. Nem egyszerű-
en „rugalmas” ritmusról van szó, még csak nem is 
arról, hogy skandálás közben „átrugózunk” néhány 
hangsúlytalan szótag felett. Ha a fenti abrupt szóból 
indulunk ki, melyet Hopkins metruma lényegének 
tekint, inkább a „kiugrasztott” jelző közelítené meg 
azt a – tulajdonképpen leginkább a manapság divat-
ját élő rap és hip-hop zsánerek szaggatott prozódiájá-
hoz hasonlatos – váratlanságot, hirtelenséget, mely-
ről szó van. Ez azonban csak tentatív javaslat, mely-
nek további használatától szakmai konszenzus híján 
itt egyelőre eltekintünk.

Hopkins stílusát azonban nemcsak ritmikája teszi 
radikálisan újszerűvé kora számára, hanem rímtech-
nikája és versnyelve is. Rímelésére rátérve, első látás-
ra is szembetűnő az alliterációk halmozása. Mivel ké-
sei költészetében alig találunk olyan verssort, amely-
ben ne volna legalább egy ilyen alakzat, a kezdőbe-
tűk össszecsengetése akár önélú különcködésnek is 
tűnhet, melynek érdekében minden más megfor-
málási szempont másodlagos és feláldozható. Példá-
ul egy hatodik d-vel kezdődő szó érdekében félbevág 
egy sorvégi rímet :
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I caught this morning morning’s minion, king-
Dom of daylight’s dauphin, dapple dawn-drawn 

Falcon, in his riding

Rajta-, hogy reggel a reggel cirákja, fény-
hon-hercege, a hajnal deresét hajtó Sólyom

A The Loss of the Eurydice-ben az egyik túlélő matróz-
ról képes megemlíteni egy durván irreleváns informá-
ciót (ti. hogy bristoli származású), csak hogy egy sor 
se maradjon betűrím nélkül :

Sidney Fletcher, Bristol bred
(Low lie his mates now in watery bed)

A Harry Ploughman egy összetett szó (wind-laced) kö-
zibe ékel egy másik összetett szót (lilylocks), majd lej-
jebb az érthetetlenségig kavarja a szórendet, csak hogy 
a bluff a broad mellé kerüljön és a frowning a feet mellé :

 See his wind-lily locks-laced
Churlsgrace too, child of Amansstrength, how it 

hangs or hurls
Them – broad in bluff his frowning feet lashed ! 

raced

És így tovább. Noha mindez öncélú idioszinkráziának 
is tűnhet, valójában egy tüzetesen végiggondolt eszté-
tikai elv diktálja. Mint levelezéséből kiderül, Hopkins 
a verset zenei formaként képzelte el, melyben a szó-
tagok zenei hangoknak, a verslábak zenei ütemeknek, 
a sorok, mondatok, strófák pedig zenei frázisoknak 
vagy tételrészleteknek felelnek meg.5 Ez az elv persze 
nem csak az alliterációs alakzatokat, hanem a  szer-
ző rímtechnikájának többi aspektusát is magyaráz-
za. Tekintsük például az As Kingfishers Catch Fire első 
négy sorának zeneiségét (a  fordításban ez sajnos ke-
vésbé adható át) :

As kingfishers catch fire, dragonflies dráw fláme ;
As tumbled over rim in roundy wells
Stone rings ; like each tucked string tells, each 

hung bell’s
Bow swung finds tongue to fling out broad its 

name ;

Mint vizikirály fog szikrát, szitakötő vonz fényt ;
Mint kút-peremen át kürtőbe perdülő
Kő cseng ; mint lant pengi meg, s kongja szét
A vont, nyelvre lelt harangpalást, kicsoda ő ;

A már egyébként is meghökkentő k-f-k-f-d-f-d-f al-
literációs elrendezésű első sort olyanféle hangzás-
azonosságok követik, amelyeknek hatását nem túl-
zás harangjátékhoz hasonlítani. Ez egyrészről az ng-

hangzók halmozott használatának (ring, string, hung, 
swung, tongue, fling), másrészről sorvégi rímekre a sor-
közökben újabb rímekkel történő ráütéseknek (wells-
tells-bells), harmadrészt további alliterációknak (rim-
roundy-rings ; tucked-tells ; bell’s bow ; finds-fling), végül 
de nem utolsósorban pedig a  sprung metronómsze-
rű kattogásának köszönhető, mely úgy sodorja előre 
a mondatot, hogy minden zeneileg lényeges szó op-
timálisan össze tudjon csengeni.

Hopkins végrímeire érdemes részletesen is kitér-
ni. E  tekintetben minden versben szigorú konszo-
nanciával találkozunk, melynek megvalósítása érde-
kében a szerző egy sor hagyományos szabályt áthág. 
A Eurydiceben például másodlagossá válik a magán-
hangzók pontos egybecsengése, mely néhol már-
már kancsalságot eredményez (suit he/beauty ; crew 
in/ ruin ; fully on/ bullion ; granted/wanted, portholes/
mortals ; burn all/eternal, captain/wrapped in ; England/
mingle ? and). Ugyanebben a költeményben még feltű-
nőbb, hogy a rímelő szavak gyakran áthajlanak a kö-
vetkező sorba (all un-/ fallen), mely mozaikrímekkel 
kombinálva egészen 20. század végi hatású (busy to 
d-/visited ; coast or m-/snowstorm ; wrecked her ? he c-/
electric). Utóbbiak egyes esetekben akár szójátéknak 
is tűnhetnek, például a  coast or m-/snowstorm rím-
pár esetében :

But his eye no cliff or coast or
mark makes in the rivelling snowstorm.

De szirt, se part, se bóják,
Szemei előtt csak az aszaló hó járt.

Hangsúlyt kap tehát a mark szóban megbúvó ark (bár-
ka), mely a hajótörés kontextusában többletjelentést 
adhat a sornak. Ez azonban inkább véletlenszerű kivé-
telnek számít, a legtöbb rímtörés esetében semmiféle 
tartalmi többletjelentés nem jön létre. Lehet ugyan-
akkor ezekenek a tört rímeknek a konszonáns egybe-
csengésen kívül egy másik célja is, amely a soralapú 
építkezés ellenpontozásában érdekelt. Vegyük szem-
ügyre például a The Bugler’s First Communion c. köl-
temény nyitó strófáját :

A bugler boy from barrack (it is over the hill
There) - boy bugler, born, he tells me, of Irish
Mother to an English sire, he
shares their best gifts surely, fall how things will,

A kvártély kadétja volt (egy dombnyira tőle
E templom) : kürtös katona, az anyja írlány,
Apja brit, kik nyilván
Legjavuk adták bele – akárki lesz is belőle,
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Ahogy itt az Irish/sire, he sh- rímpár esetében, az Eury-
diceben is általános törekvés, hogy a soralapú építke-
zéssel szembe menve a sprung kapcsán már korábban 
is említett overrove szabálya érvényesüljön, melynek 
egyik katalizárorát épp a fenti típusú rímképzés jelenti. 
Amint a kéziraton is megjegyzi :„Megállás nélkül kell 
skandálni egészen a strófák végéig, hogy ennek követ-
keztében minden strófa egyetlen hosszú, közbeeső rí-
mekkel ellátott sor legyen és nem egyszerűen négy sor 
sorvégi rímekkel.”6 Az összecsengést így mintegy bel-
ső rímnek érzékeljük, mely noha ott van és hallható, 
nincs tagoló szerepe. De tagoló szerepe tulajdonkép-
pen még a strófáknak sincs mindig – erről a gyakori 
szakaszáthajlások gondoskodnak (mint pl. a Eurydice 
12-13. strófája esetében). A tagolás végső eszközéül te-
hát – ezen extrém esetekben legalábbis – nem marad 
más, mint maga a mondatalakzat, melynek érvényre 
juttatása úgy tűnik a Bugler’s és az Eurydice rímtöré-
seinek elsődleges célja lehetett.

Ami a belső rímeket illeti, mintha közvetetten ezek 
is a sorvégek helyének bizonytalanná tételében és ál-
talában az overrove elősegítésében volnának érdekel-
tek. Vegyük szemügyre például az Eurydice követke-
ző strófáját :

Look, foot to forelock, how all things suit ! he
Is strung by duty, is strained to beauty,
And brown-as-dawning-skinned
With brine and shine and whirling wind.

Tincstől talpig húrfeszes inait,
Az ajzó katonai képzés nyomait
Nézd ; s e reggel-rőt,
Cserzett, pergelt, pácolt bőrt.

A sorvégi mondatkezdés következtében létrejött éles 
enjambment már eleve elvesz a végrím hangsúlyából, 
mely utóbbi inkább a következő sor duty-jára tolódik 
át. (Mivel ez outride-nak számító szótaggal végződik, 
még egy rövid megállás is követi.) A következő sorpár-
ban pedig a brown/brine/shine belső rímhármas, mely-
re egy alliteráció is ráerősít, majdnem akkora hang-
súlyt kap, mint a sorvégi skinned/wind. Ez a strófa arra 
is jó példa, hogy Hopkinsnál a belső rímek egy olyan 
polifónia létrejöttében érdekeltek, melyben a  végrí-
mek egy nagyobb, centrum nélküli rímfőzetbe olvad-
nak bele. Egyszerre kapcsolódik a look a forelock-hoz, 
a fore az all-hoz, a strained a strung-hoz, a strung a suit-
hoz, a suit he a duty/beauty-hoz, a shine a brine-hoz, 
a brine a brown-hoz, a brown a dawn-hoz, a skinned 
a wind-hez és a wind a whirlinghez.

A belső rímek felhasználása a soralapú vers ellen-
pontozására azonban nem csak a fent idézett darabok 
sajátossága, hanem Hopkins egész kései költészetére 
jellemző. A mondatalapú konstrukció különösen ext-

rém példája a Spelt from Sybil’s Leaves, mely már a szo-
nett strófákra tördelésétől is eltekint. Fordításban :

Erényes, arányos, ernyős, fennkölt,’ kupolás, 
egyetemes … színpazar

Estből köztes idővé nyúlt, ‚ méhközös, honközös, 
sírközös éj lesz.

A kellemes kürtfény nyugatra tér,’ vad deres 
űrfényt ereszt a tar

Tér ; csillaga, csillám-elseje, ‚ csillár-ősei, tüzesőt 
képez

Mennyei ránkhajlón. Mert foszlik a’ föld, 
nyüzsgő mezsgyék, tar-

ka pettyese pontok pépese : magukba ‚ süppedt-
sajtolt önmaguké, s ez

Emlék-raboló, elme-daraboló. […]

A sorok hosszúságának nyolc verslábra növelése a sor-
végi rímek hallhatóságát még tovább kompromittál-
ja, mely az éles sor- és szakaszáthajlásokkal kombi-
nálva a  szonett formát első hallásra szinte felismer-
hetetlenné teszi ; pusztán mondatok áramolnak, szin-
taktikai és gondolati tagolás szerint beiktatott rövid 
szünetekkel, melyekben közbeeső színezetként belső 
rímek csendülnek.

A  szabadvers benyomását keltő versfelszín azon-
ban – amint erre a  fentiekben többször is rávilágí-
tottunk – nem a  szabályok lazításának következté-
ben jön létre, hiszen a mondatok továbbra is a met-
rikai- és rímképlet szigorú rácsozatán belül mozog-
nak. Hopkins verselésének formabontó jellege nem 
a kötöttségektől való megszabadulás jegyében értel-
mezendő, hanem a  kötöttségeket és a  természetes 
megszólalást egymás ellenpontjaként való felmutatá-
sában, utóbbiak mintegy egymásra játszásában. Ko-
rábban, a sprung ritmus kapcsán nem véletlenül tet-
tünk rövid utalást a hopkinsi prozódia raphez való 
hasonlatosságára. A  rímelés kontextusában mindez 
méginkább szembeötlő :

Ayo, we came to rock the venue/ then to swallow 
sev’ral

Shots of Jager followed by/ twenty Vodka 
redbulls

My liver’s prob’ly yellow,/ watch my body 
tremble like a

Pot of Jell-o, we party / hard ‚cause we don’t 
wanna sett-

le, holler dog, if you’ve / got pot to peddle
All the skets know that my/ squad’s got dinero
And all the shawties call me „bel/lo”, ya steaming 

like a
Boiling kettle, you’re naughty,/ hot and horny, 

you’re the devil (Chill Bumps : The Memo)
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A fenti rapszám részletet főként előadásban érdemes 
végigkövetni. A dőlt betűvel kiemelt, a szubkulturá-
lis dialektusban nagyjából ló-nak hangzó rím, mely 
az indító sorokban még kiszámíthatóan a sorok kö-
zepére és végére esik, a harmadik sortól kezdődően 
elkezd egyre váratlanabb helyekre tolódni, ellenpon-
tozva a háttérben szóló dobkíséret által diktált tago-
lást, mely utóbbihoz csak a hatodik és nyolcadik so-
rok végén kanyarodik vissza.

Korát meghaladó paradigmákat a  versnyelv terü-
letén sem nehéz találni Hopkinsnál. Bár a tájszavak 
és neologizmusok gyakori szerepeltetésére valamint 
a paronomáziás alakzatokra itt most részletesen nem 
térünk ki, egy versrészlet erejéig azonban érdemes fu-
tólag belepillantani, mintegy bevezetésképpen :

Earnest, earthless, even, attuneable, vaulty, 
voluminous, . . . stupendous

Evening strains to be tíme’s vást, womb-of-all, 
home-of-all, hearse-of-all night.

Her fond yellow hornlight wound to the west, her 
wild hollow hoarlight hung to the height

Waste ; her earliest stars, earl-stars, stárs principal, 
overbend us,

Fíre-féaturing heaven. For earth her being has 
unbound, her dapple is at an end, as-

tray or aswarm, all throughther, in throngs ; self ín 
self steepèd and páshed – quite

Disremembering, dísmémbering, áll now.

Az idézett Spelt from Sybil’s Leaves első három mon-
datában együtt van az összes említett sajátosság : 
paronomáziák (even-evening ; earliest-earl ; dis re mem be-
ring-dismembering, west-waste) ; anno má ciók (earnest-
earthless-earliest-earl, yellow-hollow, horn-hoar, etc.) ; 
tájszavak (throughter, dis re mem bering) ; neologizmus 
(earthless). Míg a tájszavak elsősorban a Hopkins ko-
rában beszélt élő nyelv előtérbe helyezésében érde-
keltek, a  többi alakzat inkább szójátékok kontextu-
sába kívánkozik.

A versnyelv egy másik és talán még markásabb vo-
nása az összetett szavak képzése terén mutatkozik. 
A  Beowulfban, melynek nemcsak ritmikája, hanem 
alliterációkban és összetett szavakban gazdag nyelve 
is döntően hatott a költőre, lépten-nyomon találko-
zunk ún. kenningekkel, melyek egy-egy főnév poéti-
kusabb körülírásai : pl. bálnaút = tenger ; csataveríték 
= vér ; gyűrűadó = király ; éggyertya = nap ; habnyakú 
úszó = hajó ; Freyjakönnye = arany ; stb. Ezt a techni-
kát Hopkins úgy fejleszti tovább, hogy az bizonyos 
fokig a zárt jelentések fellazításának eszközévé is vá-
lik. Vegyük szemügyre pl. az Eurydice alábbi részlete-
iben található szóösszetételeket :

Marcus Hare, high her captain,
Kept to her – care-drowned and wrapped in
Cheer’s death, would follow
His charge through the champ-white water-in-a-

wallow […]

A beetling baldbright cloud thorough England
Riding : there did stores not mingle ? and
Hailropes hustle and grind their
Heavengravel ? Wolfsnow, worlds of it, wind there ?

Ezek egy része viszonylag könnyen megfejthető : pl. 
a vígasz halála (cheer’s death) = kétségbeesés ; menny-
murva (heavengravel) = jégeső. Vannak azonban meg-
lehetősen homályos eredetű képződmények, mint pél-
dául a baldbright vagy a champ-white. A baldbright 
a bald as bright moon (kopasz, mint a fényes hold) táj-
szólásból eredeztethető7, de mivel itt a felhő szó jelző-
je, nem tudni, hogy a viharfelhő melyik tulajdonságát 
hivatott leírni. Tulajdonképpen egyszerre lehet fényes 
és sötét (fényétől lekopaszított). Vagy esetleg a bright 
szó egyik óangol jelentése szerint hangos, eget zen-
gető ? Vagy mindhárom jelentés egyszerre ? A champ-
white hasonló problémák elé állít : kezdődik ott, hogy 
a champ ige, mely itt főnévi értelemben szerepel. Je-
lentése továbbá rág és lovakra használatos, amely ne-
hezen köthető a  háborgó tengervíz valamilyen tu-
lajdonságához. Talán lófogfehér ? Vagy alakja szerint 
örlőfogakra hasonlít a fehéren tajtékzó víz ? Hiába ke-
resünk zárt jelentést, a  szóösszetétel úgy van megal-
kotva, hogy ne jöhessen ilyen létre. Egy másik érde-
kes példa a Sybil’s harmadik sora :

Her fond yellow hornlight wound to the west, ‚ her 
wild hollow hoarlight hung to the height

Waste ;

Az esti égboltról van szó, melyen a  kedvesen sárga 
hornlight (a kézi lámpásoknak Hopkins korában lé-
tezett egy szarvakkal díszített típusa) nyugatnak ka-
nyarodott, a vad és kivájt hoarlight (szószerint zúzma-
rafény) pedig a sivár magasságból lóg. Elsőre az olva-
só természetesen a lenyugvó napra és a fogyó holdra 
gondol, ám ezt a jelentést a horn előtag némileg nyit-
va hagyja, mivel az antik mitológiában éppen a hold 
istennőjét ábrázolták szarvakkal. Teljesen legitim értel-
mezés tehát az is, mely szerint a sor a holdra és a csil-
lagokra vonatkozik.8

A hopkinsi szóösszetételek másik fő esete, amikor 
egy létező kifejezést alkalmaz, de egyik tagját módosít-
ja. A sea-swell például, mint tengerár, létező szóösszeté-
tel, melyből egy magánhangó csere által sea-swill lesz, 
vagyis tenger-mosadék (olyan tengervíz, melyben ron-
csok, tetemek, stb úsznak), de úgy hogy a kifejezésből 
lehetetlen kitörölni a swell visszhangját. Ilyen a Spring 
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and Fallban a  leafmeal is, ahol az eredeti piecemeal 
előtagja módosul leafre, vagy a Windhoverben a blue-
bleak, melyben szintén egy létező szó, a blue-black 
visszhangzik.

Az összetett szavakban egyik leggazdagabb és egy-
ben leghomályosabb vers, a Tom’s Garland indító so-
rai pedig így hangzanak :

Tom – garlanded with squat and surly steel
Tom ; then Tom’s fallowbootfellow piles pick
By him and rips out rockfire homeforth – sturdy 

Dick ;

és prózában (az első szóösszetételt meghagyva) nagy-
jából így fordíthatóak : Jani (átlagember) – nya-
kában zömök és durva acélgirlandot viselő/ Jani 
(Hopkins korában a  kubikosok nyakukra akasztot-
ták a bankancsszegeket) ; majd Jani fallowbootfellowja 
csákányt rak le/ Mellé és utcakőtüzet csihol hazafe-
lé – erős Pista (egy másik átlagember). Míg a rockfire 
esetében valószínűleg arról van szó, hogy a vidáman 
hazafelé igyekvő kubikos szegecses bakancsa szikrát 
hány az utcakövön, a fallowbootfellow már jóval rafi-
náltabb szójáték. Egyrészről a bootfellow munkatársat 
jelent, aki „parlagon” van, vagyis befejezte a munkát, 
hogy pihenjen (fallow) ; másrészről a fallow boot fakó 
bakancs, tehát ez esetben a  jelentés : fakó bakancsú 
társ. A két egymásra játszott jelentés közül egyik sem 
domináns, a szóösszetétel értelmezésének köre végle-
gesen és szükségképpen nyitott marad.

A  hopkinsi versnyelv harmadik és érvelésünk 
szempontjából nemkevésbé releváns területe a szin-
taxis. A  jelentések dizlokációját itt egyrészről az el-
liptikus mondatszövés generálja. Ilyen például a ko-
pula elhagyásának esete : Tom is seldom sick (Tom’s 
Garland) ; „Lads and men are her lade and treasure” 
(Eurydice) ; „Low-latched in leaf-light housel is his 
too huge godhead” (Bugler’s) ; „And the fire that 
breaks from thee then is a billion times told lovelier” 
(Windhover). A mondatrészek logikai kapcsolódásá-
nak lazítását eredményezi a vonatkozó névmások el-
hagyása is : „Squander the hell-rook ranks that sally 
to molest him” (Bugler’s) ; „Save my hero, o hero 
that savest” (Eurydice). A kötőszó törlése révén pe-
dig a  Eurydice záró fohásza egyenesen kétértelmű 
mondatot eredményez, mely egyszerre utal a  vihar 
napjára a múltban és a Végítélet napjára a jövőben : 

„…have [my prayer] heard and granted/ grace that 
day if grace was wanted” (Eurydice) ; tehát egyszer-
re : „hallgattassék meg imám és adassék meg a kegye-
lem azon a napon ha szükség volna kegyelemre” és 

„hallgattassék stb. … kegyelem azon a napon amikor 
a kegyelemre szükség volt.”

Másrészről jellemző a  szabálytalan szórend, mely 
szintén képes több olvasat lehetőségét megnyitni :

Low be it : lustily he his low lot (feel
That ne’er need hunger, Tom ; Tom seldom sick,
Seldomer heartsore ; that treads through, 

prickproof, thick
Thousands of thorns, thoughts) swings though…. 

(Tom’s Garland)

A zárójeles szövegrész itt kétféleképpen értelmezhető, 
attól függően, hogy az olvasó milyen szavakkal egé-
szíti ki képzeletben a sűrűn elliptikus mondatot, illet-
ve hogy hogyan rekonstruálja a megkavart szórendet 
és hiányos központozást. Első változatban : Tom that 
may/should never feel need, hunger (Tom, akinek so-
se kellene szükséget, éhséget éreznie) ; második válto-
zatban, felszólításként : feel that you never need hunger, 
Tom (érezd, hogy soha nincs szükséged éhségre, Tom). 
A kettő közül a kontextus nyilván inkább az előbbi ol-
vasatot diktálja, de a need és a hunger közti vessző el-
hagyása valamint az alany mondatvégre kerülése mi-
att az utóbbi jelentés természetesebben kínálja fel ma-
gát. Előfordulnak olyan szakaszok is, ahol a megkavart 
szórendból fakadó kétértelműséget képtelenség akár 
egyik akár másik jelentésre redukálni, pl. a Eurydice 
következő sorpárjában :

Too proud, too proud, what a press she bore !
Royal, and all her royals wore.

Fenn – ó királyi vásznai ! – orrát
Hordja az összes sudárvitorlát.

Míg a második sorban a wore (hordta) és az all her 
royals (minden felsudárvitorláját) helycseréje nyilván-
való, addig a sor elején lévő Royal mintha nem tud-
ná eldönteni, hová tartozik. Melléknévről lévén szó, 
leginkább a Too proud mellett volna a helye, valahogy 
így : What a press she bore ! And as a result, she was 
too proud, too proud, royal, and wore all her royals. 
(Micsoda fehér vásznakat viselt ! És ezért túl büszke 
volt, túl büszke, királyi, és minden felsudárvitorláját 
hordta.) Ugyanakkor viszont a press jelzőjeként is ol-
vasható (What a royal press she bore !) : Micsoda kirá-
lyi fehér vásznakat viselt ! Hasonló történik a Bugler’s 
vers egyik sokszorosan hományos mondatában :

Let mé though sée no móre of him, and not 
disappointment

Those sweet hopes quell whose least me 
quickenings lift,

In scarlet or somewhere of some day seeing
That brow and bead of being,
An our day’s God’s own Galahad. […]

Csalatás látnom többé ne hagyd hogy oltsa
Pislánk lobja is édesen emelő – reményt –
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Veresen tán vagy valahol – valaha hogy ő
Mint foka és fárosza jő
Hadunknak : új Galahad. […]

Első változatban : Ne engedd látnom őt többé, és csa-
lódás ki ne oltsa édes reményemet…., hogy egyszer 
valahol …..korunk Galahadjaként fogom látni. Má-
sodik változatban : Ne engedd látnom őt többé, és 
a csalódást ne enyhítse édes reményem…, hogy egy-
szer … korunk Galahadjaként fogom látni. Emel-
lett a whose least me quickenings lift (fordításban : pis-
lánk lobja is édesen emelő – szószerint akinek/amely-
nek legkisebb élénksége is felemel) tagmondat is két do-
logra vonatkozhat : egyrészt a reményre, melynek leg-
kisebb élénksége is felemel, másrészt a him-re, tehát 
a fiúra, akinek legkisebb élénksége is felemel. De ha 
ez még nem volna elég, tovább bonyolítja a monda-
tot az in scarlet or somewhere (fordításban : veresen tán 
vagy valahol - szószerint skarlátban vagy valahol) két-
értelműsége : a skarlátban utalhat Galahad köpenyére, 
aki a legendák szerint skarlátpiros köpenyt viselt, és 
a viktoriánus katonai egyenruha színére is, de jelent-
heti azt is, hogy let me no more see of him … in scarlet, 
vagyis ne kelljen őt skarlát színben látnom (háború-
ban elesve) vagy akár szószerint skarlátban – a beteg-
ségtől elcsúfítva. 9

A hopkinsi versformálásnak a ritmus, a rímelés, és 
a  versnyelv területein feltárt paradigmái közötti ha-
sonlóságok tehát szembeötlőek : 1.) A sprung ritmus 
szigorú soralapú kötöttsége a szerző által outride-nak 
és overrove-nak hívott licenciák valamint a megnyúj-

tott sorok következtében kiazmikusan kereszteződik 
a  szabad, mondatalapú építkezéssel, olyan kétszóla-
múságot generálva, melyben egyik megformálási elv 
sem tekinthető elsődlegesnek. 2.) Az alliterációk és 
egyéb belső rímek túltengő erőterében a sorvégi ríme-
lés – melyet az éles soráthajlások már eleve kikezde-
nek – oly mértékben kibicsaklik, hogy utóbbiak sor-
tagoló, záró funciójukat már nem képesek maradék-
talanul betölteni. 3.) Végül pedig az etimológiai játé-
kokkal, zárt jelentéseket aláásó szóösszetételekkel és 
többértelműséget eredményező szórendváltoztatások-
kal telített versnyelv az értemezések körét lexikai és 
nyelvtani szempontból is bizonyos fokig nyitva hagy-
ja. Hogy ezeket a sok tekintetben ma is aktuális stí-
lusmintákat mi kényszerítette ki egy 19. századi lírá-
ban, erre a kérdésre egy pusztán formai elemzés nem 
válaszolhat. A kérdés horizontjának megnyitása köl-
tészetének tematikusabb tárgyalását is szükségelteti.

Idén száz éve, hogy Hopkins versei 1918-ban, év-
tizedekkel a szerző halála után először jelentek meg, 
s  ez egyben a papköltő magyar recepciójának elmé-
lyítésére is alkalmat kínál. Reményünk szerint az itt 
közölt összeállítás lendületet ad a  hopkinsi szöveg-
korpusz iránti magyar filológiai és fordítói érdeklő-
dés megújulásának.   
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