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A titeksatos, misztikus 7el3t, amely ucy élt az au. 

rópal népek gondolatvilaciban mint az oubari lét 

vasző, 	erodate, o történelem bölcs6je s  órozázado- 

kon at blivkörften tJrtotta utazók, advissek, irók de 

kö1t8k ocósz sorót. lam könny:i a nisi 1utat6 dolyzete, mi—

arm a mLqikus b1le31et okait féasi, hiszan soak faldo. 
ritése siCIT-z86gozsé toszi :And a nyuc ati, mind a boleti 

behEtt ismeretét. 'étséctelen tény azonban, 

hoGy as (talk locfontosabb macyardzatot abban a közélm,  

kortól kezdve áltannoson tlterjodt pesszimista dlotór. 

sésben keresbetjUk, amoly az emblriség erkölcsi romlott-

skával kapcsolJtos vallési hicr:elmekbon cyökerezi ds 

aaaly az els5 at.,:Jorpr 3red3n05 bun e 61tal olinditott na-

nyatlisi folyamat tet2ont2öt a minoenkori jelenben létja. 

A koresztóay hagyczényoton alapuló régi értékrendszar 

Lizsz , omlésa uj távlatok nyitésáre, uj vilégkép 

tis6ra irányuló 14sas kieérlotezést oredm:,:nye.-.8tt e  may 

szükségképpon ma61:mal host& az "ocaotikus", %.0mlat1anr 

atvilisfialtk felfedoWialt I azok uj ihletforrilsont 

tarténő felbasználás614 Slams iró, költő 68 fllozófUe 

keleti kulturákban olyan uj kifejezési format kerosett o  

anelyek össtazzéS01 szolgélhattak a nyucati sivilizöciók 

toilibbfejlődéso szLIttra. Habdr India ó  ina,  aLlely aa 

trodalas, mdvészet 6:3 filozófia tarén etért kiome11:066 



•• 

areesdaysi r6Wai • a killailOssopediaamstis alkottaait a 
aftéssattörtón06 csuesteljesitainyei közOtt tarthatjuk 

isisea meskaterosó je1onta060 voit a waist' civill-
adolók fejled‘aa szempontOW. mists - paradox módon 

etazanylag  rövidebb 	visszatekintő  
wyoudnyokkal rendelkező Jap(In volt eat  iy 411 Salt 3Zi5• 

sad adsodik fo16t51 kezdve napjainkig t  a leimagyobb 

eift *Otte a aniati civilizticióktejlttdősévs. A taiga,. 

Middies megktairaljtik  a  kulturtilla hatimiesbeasisuus viva-
latos ittekiatitsét t  különös tok1nte1401 amok tradalui 
vonatkosdealva4 

Stir ,Metroolipja,  a közékkaw legamaftb utas64a acyla 
utirajzaban 04.11itLit  tesz JapAaral , az ores" valkjUg.in 
1549-ben nyitja mag kapuit a Nytk,at azaméra t  aalkor Xevó- 

zept Farene  Mds6r101106 tesz as ösi vallita t  a ahinto3 t  

Viamint a bue.dhiaSSO kelSardla japing itlfalidaaltbdielé 
Sardasdp ketelis616s6ra• A pazsuita hittérite 106106ies 16. 

tagat6sa sioria Off Waselo jóllenot az eur6pai fooatilak faze-

rint szokatliS 	Madelkeső, alsdasollett as uj 

Mid& Istagialisies idAmulatilas 	söppol istasrked. 
Watt sag, Hittérttői órőfessit6se1. nem  csekély  aradmény-

Mal Ortak e  asses a Milseértek axis* rövid id 4a  belül  el-

6rte a 300.000-t o  s babfir as orsaft akkori ura, ToYotoci  

ltdeYoshi4  1587-ben betiltotta az uj tanok tarjeszttisét t  a 

kereszténység mile a aii aloft astArizte aelyét a 4467024. 
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nyos japán vallások között. imigijimolumattBrtónal-
mi jelent58ó0 tette ufoutakkar a tivatAisiati osill*Gra 
irányitotta iurópa ficyelmát o  s  as az iligatott, alMegy-

osor tulhajtott lalkeseiéetől as sessile kulturaill haG7*- 

mánymilmik, irodalmi formélmok aossimilalisi16 ter3ed14 
lénk laathtkiedies napialmids MOMS kikoetbet8. 

A jezsuiták japéni létogsbési és hittéritő tevókany-

séce, amely a távol-1618ti ország és Európa közötti ols0 

kontaktust jelentette, a tiivol-keleti civi2izáSi4k1 kup. 

osolatos korábbi eadopmelesek és tévhitek eloszlásához ve-

zetett. nisszionartuaok topasztalatainakaata,, ára 

moo gondolkoeó pérhusosot vent a nyugtalan t  provinclUie 

(50 több szempontból "barbár" 7Air6pa, valamint scy maus-

rend(' kulturával, kifinomult 7.1,,:vCa3ettel vOndalkaz5 nép 

között. smet4 toc6konynak bizonyult a kü1föl3r34 éalimati 

kulturólis hatiosX befoGadéséra, Mivel Japán a Viaöbbiek 

során mintegy két 6o fél évelisadon karesztal a világtól 

való elzárkózás politikájat folytatta, a tvol-koleti ar-

eségról a nittéritők megilierWoost alapján Nyugaton kia-

labltott kép nem sokat villtasott es 138 alatt 
Japán ulrafelfedsaillitek arieme jiat4a .  orry  ameri-

kai sorhajóhadnagy awaits füződiki, Mina kftben34r4- 

súra az akkort shwa, yawspaLkimix %low dantött s  

vécet vet ores.. isoldeiós polSkikéjéosik. 3 történelmi 



eseményt ecy japes küldöttség 1860.as avi mmerikai at*. 

ustisa koronázta  ma Omelynek célja a :Am fatal 

104-ben ireadamimyesett kereskedelmi szwrsődés javéha-

gyéso volt. JapieaMegnyitotta kapuit a vilag számára, a 

es lehatőséget teremtett as orszag kulturalis hag.yomá. 

nyainak, müvészetének és irodulmanak beható tammlmimyo- 

admire. 

AS emerikai 	-04aan  az °left között fedezte fal 

a kaleti eiviliztciókb= rejlŐ lehebiaélibmt, s néhilay 

költeeimyében üdvÖzölte a nyuEsti 'lift de Ailphs WA*. 
kozástt. 5  Nathaniel .11=121Hair 	is kitünő irodalmi OWN* 
tekintette e távol-keleti o7?ssiggi01, btr elképzeléseinek 

valóra riltásáre nem került SOr. 	EIEBLIS.D.h.s.9.311sa,.., a ki- 

váló amarikai orientalista, elmélyülten tanulaimyozta 

Japán és rina  mUyószetét, irodaleAte  S  eEtez 1tót a 

nyuccv:.keleti  kulturális  párhussarmok feleeritéliénok azen-
tolte. renoliosa condolatai new hatilit tettft a követ-

kező nemzedék alotóira, akik 1öztil i;zra Poun4  határozta 

meg legtalálóbban jclentőségét: 

"Som 2ur6pában, som Amerikaban nem tekinthető /Fenol. 

lose/ pusztán az e6zoti1'um kutatNának. Elméjét a koleti 

és nyugati edvészet közötti párhuzamok és hasonlósabok 

töltöttók be ozUntelen. AZ oczotikum ihletforrast jelen. 

tett szt'al6ra. 

AnLlie kezdetben a lolkas snieris.ai közhangulattól 

Igen  eltérő módon reagált a titokzatos távol-keleti bi'. 



rodalom ujrafelfedezésére. agaajkaramme NOW. min• 

dannél pontosabban közvetitik szinunkra azt a amplotéesel 

hatdros learoaskedő uazgiötelt, Neely az akkori anglisi 

közvélaraúnyt jellemeste. As amerikai 68 angol fogadtatás 

különbözősóve feltenetfts saga misprézható, hogy mig a 

külföldi  hagyombnyokat egfeelt8-8esseolvasstó Amerika ro-

heMOSIONNVOI tekinteLt arra a ttlivol-keleti országra, amely 

beionliképpen küliTadi / elsaGOOMSR SIMISS1 is kinsi/ ns-
gyoményok assztilálása és ujjatereitése révén hozta 

re sajút kultur44t, aemig Anglia, amely amp alkotókat  a-
dott a világnak, jóval keveeebbre értékelte ispia telje-

sitményét. 

Anna flersiammiatóbb viszont, hoer a viktorins AnC-

lie  24sekreil asignytivló es hassweesn *baits iiely(it egy 

attél  aftereass ka1ösibas6 azemléletnek, assIgnsk kislaku-
leisa elsősorban a japin fastószet, porcella 416 lakkaftbseet 
irónt  l'ilrópa-ezerte :7ellobbanó lalkeeeilloseel masperitható. 

A japánizmus9  divatja csakhamar visezatUkröződUtt a kora-

belt irodalomban: számos iró, költő müvéesetében japen 

mók  bukkantak fol. Sir  4yt rnold u költő, utirajs-ird, 
különösen fogékonynak mutatkozott a japan kultura iremt, 

és meillsmarkedett a japán költészettel a a buddhizmus ta- 

naival. mellett verseket felleitott angolra, sőt maga is 

irt néh(myat a haikul°  és 'WA hsgyományainak szallemé-

ben. -d.udyard 7ipling  szintén jelentős mértékben hozzáj6- 

rult a tavol-keleti ország nyuolt-európai néfszerilsitésé- 



hes. Japáni utasása során csodálattal töltötte el aa or-

szág kifinomult müveszete, mai ...aurealU óyit::szete. tienyo-

másait ecy °or lelkes hanga költeményben ás útibessdno-

lóban örökitette meg, amelyek kivaló ejvészi órzókről a 

a JapAn eivilisdaió irónti foOkonyst4761 tsmilskodnak. 12  

A költészeten kl.vW.  Japan meLjelenik a racényiroda. 

lobban is, órdekes, .:Jran eLaotikus anyaLot kintliva 

sz:L]oa irónak. javaréazt esokday irodalmi értéket  kép.  

vi3ol6 LIWok rendszerint japan Wendakon, regóken vagy 

történelmi esemónyeken alapulnak, e a kődös mieztieizmus 

lézkörének me6teremtésével romantikusun torzitott képet 

rajzoinak  u  orszóGröl. 13  .Lo  uorolhatók az ún. "12Ctlon,.. 

séci t6rtúnetek" le, lic.„ kA;JctkivLl loLismortobb 

példaja  John  4.1.4122E..,44;at Madame 1 ,uttorily  /Pillankia-

uosaony/c.  reOnye. 4  :;71017rt '-":1ILE2122.0Z a taros 

aarikal drómairó eolr:plott tst szinpadra pclni. 

né.,azorii zonOjt:vel ullan06 rev3ztotrdcrelbja az oparairo-

Calomnak. A drub,  13-Ar a megszokott felolbtlen, lavhaj-

liass amerikai toncorésztisat ős a szerelbon csalódott, 

coarbennott jap("An nő felvonultet6a0rol (.:zeiebb Ul 

malodrómilhos, Walt az iLazi  trióhoz, jelentős 

alkotés, mert a két erkblcal normarendszor szembeallite. 

hitelesebb, realisztikusabb kéket  próba]' festoni 

Japanról. 

A japte és ayucati kulturtals isyotnyok  első jelon. 



tös szintézisét 	emwrikai Lafcadio ;learn  vaadeitotta 

cee, nki jelln 111.141,O1gárként halt log TekiSban, 
szeptember 2400.1. • A :apán nyelvben való jórtasska 

ugyan nem halta  sag at átlacos szintet awls azon ke-

ileaeklandi tartozik, akik otthonosan 2011001k a 19. sta.. 

van SOW bonvo1u1t, ellentmondásoklai %Whoa világában. 

ftegtalan hzolleme, uj tordiatek felteissikidre irányuló 

athatatlan tudissisonja és a japán népével rokon érzékany 

seemilyiséce révén Megismerte és megsserette választott 

hazója mfivószetét és irodsLadt. lt94 és 1904 közötti ja-

póni tartóerodása  alatt irott müveinek többségo romanti-

cizmustól s a hazyorlánpee téverssiktől writes, objektiv 

hangot at msg. Hearn  trodslui érdsmait olsősoiken az 1- 

degen kulturális tradioiák nyugati irorlalomban való nog-

gillkereztetésóbon, valamint  a  tómávm1 eekvát acyéni att.- 
letsában létjuk. volt as, aki ebren tartotta a kortárs 

irók Japem irdnti órdeklődését aedig a napigo  amig (10 
ujonnan fellép5 ;:ö1t6generimi6 Japenhoz fordult, how Mil..

tósetéből ihletet maritime  a abban saját alkotói slut-
nek icszolását 1ceresse. 24  E költők 460 irák példája azt 

mutatja,  ho L7 a japiglizmus a századforduló táján komolyabb 
formAket kezdett ölteni. 

A t(mol.keleti és a nyugati civilizációk közötti  kul-

turális kölcsönhatások rendszere kart:ultimo korlátozódott 

csupán Angliára vagy as Sgyesült Államokra. Pranciaoraság 



ia kivette részét a keleti kultúrfik iranti élénk érdek-' 

lőeésből, aaely a kiss/ képz6miivészet felfedezéaével kez• 

d6dött. A kinai eczoticizmus azotban új iranyba fejlődőtt 

106-ban 1  anti= ecy francia grafikus, Télix Bracougmond, 
japan faeltssetekre bukkant Delatre fest8 tulajdonban. - 

Braccuemend  felfe(tezésére csakhamar felfiuyelt a francia 

mlvészvilas, a az érdsklőd6s kbséppontjaba a japan kél,zb-

milvészet kerUlt. h famatszetek /u111700/  azonban nemcsak 

egyedulalló népszerUségre tettek szert Iranciaorszacban, 

hanem technikai modsll3év6 ős elméleti alapjva waltak a 

francia impresszionizmuanak is. 'angt.  onot,  sia,  Van 

Lugo (cu in  és Puret a japanokat tekintettók az 018(5 és 

topresssioniseansk, és a fametszetek sajto-

san stilisélt formaviliséban, szokatlan szinkombinációi• 

ban, valamint perspektivikus abrazolaaaédjuk s4atossaLa. 

lima as  akadémikus  formalizmus békly6itól való aec,szabadw. 

16s lehat8s6Leit löttilk4 	improsszionisti:k szerint a japan 

setasetak elvetettek a haaomanymo, Wray kompoziciós  828-'  

balokat  a olyan saépewidealt valósitottak mec,  amelynek 

törvimyszerilsóLeit 	alkotói képzalat szabja msg. l'ar a 

korabeli japn kritikusok a fametszetek hibajaul róttak fel, 

Loy az emberi létet (47 önkényesen kiracadott, múlandó pil-

lanutban ábrt, aoljak s crdatt az o[yetemessél való jemon-

dara kélvszeralnek, az ukiyoe méLis e francia impresszio-

nizmus eaik lertorméketyitöbb forrisa maradt. 



Jaws 5higliaredto as anarikal ieöt6nek, sikerült kV-

zös mederbe terelnie a Urea armpit orezig orientalizmur 

silt. A francia ilpresszionista callpart tagjaként japan és 

tinai kéyzőmilvészeti térgysk, famitsastek tyüjtésével foc-

lalkoalitt. Saját festéssatillek kowsisids idesierében és 
témavilamstésiben ogyaránt 8 lapin 	 td- 

remodel*, később azonban a fametsurbak tweet elemeinek 
felhasználásávsl evyéniségét hiven tükröző, érett, kifiao- 

mult stiluat dolgozott ki. .zikor 	kritikusa at irta 

róla, hogy "senkinek sem sikerült még a keleti és nyugati 

milvészet eleaeit olyan eredeti a6don hgybeötvőzni, mint 

Weilierak uzekben as 63seakaikateTaénymtbes15 egyben 

felhivta a figmelmet az impressaionismaladk arra a sajtos'.' 
Agra is, flew *pee kapceolltot teremteni a képsőmilvésze-

tek, a zene és az 	között. A milvészeteknek ez as 

yberonOdása egYben  v  ilútit annak jelentödébére is, hoGy 

Egault mndolatai nemessk feetőlare, Mon irókra és 101- 

tőkre is ternirkenyitalee h9totunito 

A smizadforduló táján uj, kisirivisse sdvü költőigene■ 

réoló hemelps bontcwatni isséramO, bogy a 19. században el-

qralkouó ronanticizmusadtheitat torditva, relomint 

részint többé.,..evósbé ismeretlennak aznitó, egeotille OW*,  
ránok felhaesnéléséval a kalt4seetnek olyan reaaalftaide 

unease mess *rely d5nt5en befolyisoija lazid a 20. azd-

zad költészet'*, 



A cczc;alom gyökemei Prunciaorssa6ba nú1nc, ahol a 
%orabeli ircdalmi elet jelea alakjai tetták meolizéve as 

impresszionisták kaldtsrajongésets la57.ben jelent meg 

Judith  tvol.slati astaaakat tükröző Le livre  

agjAdi /46d könyv/  a. maw 1  arJelyet a japan tanka-köl. 

tésset16 azallamWaaa 2o6a,it Poems do ia Ltp1 ule 
a ssita-,7.561/  a. wraetkötat követett 16(55-ben.- A 

divatjtit 'eanciaorssii6ban 	 in- 

ditotza el s ukl Japétbam isiaar4ejett taa6 (*most a naflomiii. 

nyos vers -,l'armitval los hasitjába vieszat6rve, túvol-keleti 

élményeit 	as at lo)tes d'Asiy/42 boJcaet és  

miiv4bea örbUitette uog o amely uzahlos klasszikus haiku 

forditesat iu tartalaazta.1906.bah a 4aikure1 taaulaaaja 

jelent meg a Lea Lettras  e.2olyóiraab8n, 17 amelyet tovób. 

bi  varafordit:Isok illus4tr6ltak. 1910.bou tette közzé 

48rce1 l'evoa  a aires Aa 1 -t' a o a 

	artanee au >at eieole-t /A Japén irodalom autol&V;ja 

a kezdatel a 20. azazadia, rj1u La_pielikeLLIERE 
flflfl 

1:rancaiee haiLu-vorsonlnk meglitrdetésóvol jórult  hoz  vi a 

mUfaj ourdpai nópaaorlisitkiiben. gjalanklUil 

szdnos franaiu 1tőkisérelto meg a haiku e1et4eit aajet 

költészetébe olvwntuai, a ezzel a tavol-keleti: a japan  s 

a kinal poétika a modern nyu6ati költészet eEyik fontos th-

letforrésévé valt. 

A tóvol.keleti költésseti formák atvételdre irtmyulő 



francia kiaérletek termőkenyititieg  hatottak  area as ansol-
aserial költdceoportrao  away "imagistie stem tilt is. 
sartt‘• A issigalou 1908•ban hezdadett, maker II fif makedvo. 
II Wu% 	9.1,273017.,,  ni41623.7 flatal tAratiVal aafitt msg. 
alapttotta a ltblt5k Klubjtit. CAljuk as volt. hour Maw.. 
sások,  vitaestek randas4Ovel •lőkőssitelk a talajt egy uj 
knINISseti stilus kiboatakesisihoss Sao SITpeop sserSnyebb 

köplaska Jeltt.,t volt, igy a ttrane% szellomi  i  nritexa T. 
palgab a ktv('l rnyl kultarfilosaus 'matte 	lit.adat 
ktSitimesti olvol v6806 soron kt a1apvet8 forv:eras a kl 34011.■ 

•mikus 3ap6n 	s Tori - rrs. francia aatribolista kiilt6cLatra 

aethetft .trissas. V két forr5s tts a aaabedvors iravoncitázus 

assoeötviizóan  t3 in 9r3dati és fersedalnian ujszard 

t3i stilus, as imicista technika kialtkuldsfit eradnievezte. 

A PUlms  Altai hirdetett "uj keltőszet" ssakitott a romanti-

eisuussal, oicső 6rzo1Gassoigge1, s essmAnitiont a pontousii. 

got, tömarsézet s  a greets képelketitat s  fegyelmesatt• aria.* 

lomIt.mtde 1":1asssicista" *Must jllelta nag* A Oltők Klub-
ja  z  alapitis ut6ni thtsmhdron es3tan1ő scran uj taccilkal 

cararodott 	 ... " 9 .2.13.4u.2.92atia 
4,0 John r.lould Fletelvtir naouIt6v6 tettat 	tovtib:_ifejleaztet.- 

tákUui eazménreit, 	irt'avitő 33erop6t ssadig a locua- 

aobb  t.  acists lent% - .a's  row* vette At. Blassiniataar 

ton a legnsgyobb nsztt5nz6st6.t ;lapin f(...atő, rokusall8  és 

saa1ol9w1'v6szetclAti1 e  val.-am/Jot Arpiur Weigle°  milforditti- 



saitól kapta. - Apr Lowell-nek  air weraekkarébaa alkelms 
nyilt magiomerkedal  a  apán milvészettel és irodalommal. 

FAt73s, Parcivsl o  aki huzemosabb  időt  töltött a tivol-ke-

leti orezat,b3a, kipzilmilvészeti taroakkalt Jap6a ilotéről 

szóló könyvekkel ajelndékozta me6. Amy Lowel1,4164ss 
it me  &iz*  a  tévol-keleti 	 iranti elerstatét, 

e gyesiokkori élményeit a Liiltészet nyelvőn ssélaltseta 

moot %yam kalt•ményei a famatuzetek bizonytalami 144,00 

atmaezf6rAylt Wait, sirs* a hd.ku ós egyéb Sapils kö1tée-

pzti form& beható ismeretéről tanuakodus314 .29,126S.W41. 

E12/2112t is forditiisoitból imeerkeastt mag a japan ős 

ktiltészettelf ozt kiAretőles buzamosabb ideig foglulhozott 

killönbözi t6vo1-keleti WirsésOvissoti ős filozófiai irény-

zatekkal• L1osa  japdn m,;vigizatrkl irott mtivuinsk hatd- 

sdra elmilyedt a sea budclhizmus misztikua tamaibLIn. A tLvol-

kllati 	 és kblibitazeti stilusok iintt fogitkonysti- 

rAt mecgyőzően bizonyitják iredblmi tanulmánysin  ős lento-

mionvel e  icy as 191b-ban mecjelent ilawagjailialVastin fa.  

al1402121/. -1=12.9221 költői fajlődésiben is mmikatCsozú 
je1entős60 as imegista szakasz. 1909-ben kertikk kapcsolat-

ba a Költfik wiubj6aWr. tacjaival e  a széleskOrii tájákozottsé. 

ga t  a ezépkor irodalmban való jártassaea r4vén kivivta 

k51t5t6rsai atelianos moLbeülését. észint T.S.Hulme,  r6- 

ezint 7., eno1losa  milvein4k hatására orientlaisztikai tanulni -

nyolcba kezdett e  s eltészeti elveinek megalkotésaban nagy 
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surepot jatszott a betaomásvos japiss 	 és dries- 
mOvisseb, wLtmilit a  kia4 ideoLrame42.1  A haiku mlidaze. 

leparolt komposiciós teskalks, as us. gesupor • 

pozioiés teehnika"23, egyrészt maws beessEibb-ebeidebb 

klatatIONOras 1ST 6570aViL...Ito-Jaisi *so  rAn:lomta bélyssét, 

aderészt, e hseresdiros japan vereforme dbntő uzaIopet jét-

szott a assealos keSpeeti gesdolnténak teinthtnő "imai" 

fosalménak jooundrit  Segbattirosieó1,an. 22.1.  

4Pound,  ós az iimaristAk radvéesi eredményai itseshanLva 
teliltak a korobeli lmerikai Mlles/ 6let ftetal 6141.61- 

lettileiljeisisk.kbrében, a a jegoda .katőssot 62 képz6mUvé-

sset divstjén& Ujabb bullimit inditottéktio  Ra egstdaa 
kastpes teheteégü Ictiltdk sorét hosts felssirrs, &Welk 
Seekély irodalmi ért6ket képvi1 üve& az oriantaliSSMS 

divetjemak hatésirs  na  ey népszrlisésre tettek azert, mdsm 
11,181 azonban a 20. szaesit  erikai  költéeset legnegyobb 
alskjuira is tarmékenyitőleg hatott* As imagist& ommin 

94,13) gaijitalad 1116111WW." _.1-.a.a.glit....41.44- 
1001,01gookisettben !:zintém Wye$ brgtek s bi3lku4151t6ellde 

411008 ousel,  aic 410ximats ssek ki3s8 tortozott s  Okilk 

ihlatet seritattak a tdv4she2ealft4esetfal41. a JaPón 
és kinal kfttéezetből* 	ubesen órt31le1ne*O9  

ezoterikse WismsOarstiNprImi.et militV40010001*!m!Wki"1144 
'tenet szetekt4e .  pos4rOintessows604;knitte:104 bileseits 
6s apún kurtiatisOkie.  éh  vaisi starrgaisbisillms Olaria 



hires fametanet-sorcsat hatisit takresi, mint licAs4,2  Atja-
di5. i3a..1211.- ne t  vagy iltainrczt taastkrt  a. alkotisai sAsok to-
miliJuftist tocunikójukbas a haiku ozellam‘t idósik. 

ujabb keltagenertab azakitett e régehbt o  romeaszor 

miesticiztldara bm4lamo3 magkftelitiamóddel, és a koleti 

kapcsolatban kersserObb folfocas kialmkttiaira 

terakmdatt. T moagaloa ssellemi vesArs, Beigij iblablat  Ja-

ptinban tott létogatimAnsik tapaeztalatait ol7an keltembnick-

ban is sossiskben foglalta Osage, ams1iekb81 az masts 

'téletektil maxitz!a t  objektiv képe hontakozi: ki  •1őttUnk4 - 

7141ilarloner  knUavate urlmmerral • realista 3.7om1ó1ot-

mare val6 ttirckv6sr61 tanuaveik. Sadao* kaltomémoliben si-

kmr41 a japen smallem 14n7e0t ryioragednias s bir iltalOan 

'114xlemmenvve1 kastladik e ttvol-keleti arm* kultitijthoz o  

wakren bird16  sat asatirliala nocjagraeekkel a japis 
mód vissztowicalra is 	Umanes mondhat6 el Ma- 

ll= 	kBltészetkről ia,  ki  1951-ta3.  194544 a  tokiéi 

BunrIka :i;7otemon, majd st raking. Nmzeti Uweteven meal i-

roilalmat adott sla g  I  aki 1930-ban megjelant ,Seven, MOW of, 

An14011t1 it1.1111bIlliairajALnallat c. taaulain,ft l'Ém6n 

az "uj kritleismaze •a* vestralak$elant vtlt ismertté. 
A tivol-kalQti hatéackat tdkrözti kZltészet vizletos ét-

tekimtise uttn vviceink rövid pillamtixt n 3ap6.n 441nmilvészet 

ir6ut lyagat-ftr6réban érdetrladdsro. A oz&zad-

forduló  biliist as egzotikus dréaei eifajok kUzül a noh25  bi- 



souyult lerslkslmasabbnak arra, bogy uj tilvlatokat nyis-

son a korabeli ezinpadon. A nob-driss európai mashomositi.. 
ig„ra irtnyuló első kisőrletek pordeMLbot9ou.ims,  imam 
:14cm, ablaugleld és mindenekelőtt MUJIMULIWW01.1* 
n rpt■hez fesidsek• 

74.7.Y9sta WItészetéban a leineterftemabb iradalall ha-

t6soks as ancolsbir 	 6rbksego as angol uszt4itioxs- 

mus„ a frencin impresszionizmus ús amimbolismus keveredmift 

és alkatnak magasrendil azintisSist. If3usuratól .4104CIVO vanzó-

dott e alastiaisaus, okkultimmus, teosötia 6s amatrológia 

kődőz viligabos, s csakhamar bijératos lett Madame BlcmataltY 

pArisei spiritiszta *Saissshira. Kaabbo osatlaKosoLi, a Rh,- 

mars' 	nevfl kntőtárassaghos, ahol 4rti4ur ').111Qpi4  weLis- 
sertotto a japtn mOvószettel• 1911-ben tulalkosott igms, 

Lea4-4a, old a larom irodalom elmalyult aaalaanyozastra 

bsstenazte. Ennek hstAaAra r5v1eesen japun motivunok bukkan-

Usk:  tel  Wilt6szetében. A tivvol.sieleti orasisAL, -ifinoault 

véssetővel, trodalnimnl, as 14114114 0  ariastotikus :cultd- 

ra lo00116t testesitett• sig 	 iilb-ban julailt let 

Cortatn tiobio 	 41,iatu- 	 ‘..1.0 3 Elistridefib- 

iid cimiel nécy drómaforditesa. A 6:14ötd irt alosaavaban a 

Saboja ,:k j .J/ant5sécértl i- a drémeirodalora törtónatóben N 

Mr-tejtt, how "as our6pai azinNisnak Azsitta 10011 MOMS to-
nuini,  ahol  a ktrue Oa a maszk szerere még őgy 61, mint as 
ókori Görögowasidban, s  hovi a népszerft realizmus /natu- 



ralizaus ielve mér rem férk5s8tt be."26  Később öné116 

vsk3t irt a noh sze 11smeeoon27, amelysket El hsEyeményoknak 

mee3lelCien 61-iroos szeroplők rutqttak  be clob, con': és 

otters 7r.inárstftear 

e613e nos ss volt, hocy idecen irodelmi Otilusokat 
abdomen s ogr elt‘ruslt ilomvilArba menokilljOn, hams as, 

ho'  14trehozzon egy uj ,  kOltefi esinhásst, emal7 tiiitéletss 

tisashare:.tn. n1 a "kelta messiness' iitniemos ceAkittiltias- 

A 20 b  százse dr7.41 irodslui mozralmai, itgy a ezimbolis-

mun és a dekndencia, kitOnfl ttiptalajt bistositottak efibn. 

rbssint ksiati irraeiOnatists Illozófiéknak, a miss.. 

ticizmus, okkultilmns kniatbesa vAlfajninak, Itml•sta Wars 
aatolt leSmas  vonna  abjakftirvalésiggal sseMbemi bigaimate. 

lanaic, anal - ammonia - alvaitt a val6a0g• mé1y0b rtitteét, 

a linyog vilit a snem14141 e2 81, Ivy talvet(Witt egy misz-

tikus. tramfixe•vientnis val6a4g lótimek falt(telesésto er-

lyet megtmokctt, beetkIzAapi Eondo1kod6sumkka1 rem le) et seg. 

ragallai, As *Ernie* kontsbeus a asellem wasettrendti kéea-
*Omsk. as 1 - tuici6nek Win lehataftits. 

A asisaditorduló tidim orvas nyugati irtelmis*gi kötök be-

nulrZnyozni keSdt,lk a misstikuz aélőson Alspuld  keleti vel-

lások:at: e tasianuat o  buelhisrust o  hinduizmust. stb. P kuta-

tások, soislyeleet a pszisholkia tjatib 101001•siosi, valamint 

a narkotikumckl:a3 folytabstt kül3nf6ls kinérletek eredményei 



alátásasztottak, lehetővé tették a misztikus étélés ausakt 

leirisit. Az elemzések rémutattak, hogy a keleti filozófu-

sok mervilkosodás.élménye számos tekintetben rokon vonáso-

kat mutat a keresztény szentek extatikus étéléseivel. Bas-

ket a szembetUnó hasonléeftebet a missziondriusok felhass-

néltik a keleti vallésok nyegati népszerüsitésére. A jelen 

dolgosat  nem térhet ki omen adaptációs kisérletek ellent-

mondésesságainak kimutatására kétséGtelen tény viszont, 

hogy a keleti vallési rendsserek seance eredménnyel Loads*. 

citottik a pszichológia, a vallástörténet, valamint a fii-

sófia terén végzett kutatásokat. 28  

A keleti vallésok Waill a son buddhizmus az 50-es évek 

táján ellentmondásos módon jelentkezett  as ún. beat nemze-

dék eklekti,us ideológiájában,  valamint e nemzedék irodalmi 

Kerousc-nak, CarY Snyder-nek 
milkóSeigibelt*  a 11180.144111 ideológusai ágy vélték, hoty 

miestikesserellkosodésit, a satori-t kOséppontbe  (tiltó 

zen tanai 610seesyestethetők as amerikai baridalon konfor-

mista életformájéval szemben megnyilvánuló iltalénos elége-

detlensággel. A Bawl positiv, személyisérformáló hatéséra 

hivatkozva azt 311itották, ho cy a zennek központi saerep 

jutbst  egy általános békén és szereteten 31epul6 új világ 

löerehositaiban. A  zen jelszavait hanEostat6 beat nemzedók 

llasSitassabist érzéketlenek maradtak annak lényegével szem-

bell* 1101 értették meg, hogy a zen - életmód, emely ecész 6- 



Linen tit tfArtó szicorű faloOloSte sót aazi8 kbvetel, s 

ho  cy minden antikonformismuSa 6a spontansitibla ellenére a 
• atori-nak politiai vonatkozásai nlneeemok. Ilárt e sms 
misssimariusai, belitva,  ho cy ullyieteselleset szabaditotft 
tek ki a  palackból,  esenbefordultek a son buddhizmus e as. 

bilges, feihiritott formájelval. 

Vis0016ddsaink non terjedhottek ki a wudieti vilig is 
Kelm*. e1  sorban 4apan, közötti kapcsolatok valamennyt sew 
paktusbnak alemzésére.  Azt  $em szabad figyelnen WPM hair* 
nunk, hoEy a japau-nynigati kulturalis kblcsönhatisok fOew 
sate korantaen Meat low Ellenkesőleg, napjainkban tandi 
lehatlnk oGyfelől a  rét technikák felelovenitésónek, nisi* 
felől új kiiejemési formes negjelenisén 	Jelenlei a leg- 

billönbösőbb tondenelék terjedile tigyelhetti mec,, a virkgren• 
dasős /1,1:ebann/ sitvössetéaak apsker4014081 a japan ezin- 

kés újabb formáinak /kabuki, bunrekin/ telfedeasón keress

eal j31:ttn filmnibiesefigpip A haiku n‘paserdaókue tovbbra 

mI n csOkbee as Mgraselt Allamekban, ahol szóstoe folyóirat 
jalanik me, tiodern  Haiku, LE9l9ald/ és óvenként vorsenziok 

karUlnok megrendesésre." )  A lectjubb tandencia, Arzi tUnik, 

a japan t6ulat haesn(16 racényirodalom felténeidea. 

c. regépébeme amely kivivta a ziapan kritikleft egyőrtelnii 

•llasseie1t00, Jamec clevell  hitelee Wet fest e korai To-

kuipsa-.ureekk Japanjaról. Robert Parlay,  Zieri auk Micillotor.- 

"Pie "utenance 	 C. 
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mUve is bestseller?' 'Alt. 

3aek a sokoldalú  kulturálls  hatások  jól érzékeltetik 

sat a vonzerőt, analyst - a  portugál  misszionariusok te-

lekonységétől napjainkig - Japis jelentett és jelent a 

WNW vilig ssa. Igy melt Mies azt 
miSisiben foltriasitsette 4s totta as midget Web 
thrtit, Japán fontoe szerelpot vtllelt a Kelet és Niue* 	, 

kalcsönös kBaelodésének vatu7or6itúakban t  a két v11401 1110. 
aötti kapcaolatok almélyitésében. 
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A századforduló és as azt követő évek angol nyelvil köl-

tészieti irányzatai között az imacizmus volt as MUSA loore-

detibb és legerőteljesebb mozgalom. Jellegzeteamigét as ad-

age bogy ancol és alarikai költők suarint tartortak hozzei. 

111018tt a mozgalom t8Pibénatének összefoElalására vállalkoz-

nánk, nem tórhatank ki as elől, hoEy rövid pillantást Ves-

sünk ezen időszak anEol *Ss amerikai költészetóre, amalyből 

ez a sajátos irányzat kif4j18dött. 

A századforduló angol költészetét a romantika-iellones- 

ség, a  viktoriánus hagyományokkal való szakit  &c icénye v ,.;1- 

lemozte. UMW Christopher Powaoni Lionel.jswaisi, 1,02. 

rey ammedslay  Irrancilk litompuon  Utal képriselt 1146Mmians 

irányaa. Miembeszegiilt EtatnE körénak a brit impórimm iss-

ményeibe vallett optimista nittől átitatott, ultraMMMOMPrativ 

hanevételü költészetével. Ugyanakkar a Rt. - qrs. Club(elbm tö-

mörült  dekadensek költészete,  amely harcot  hirdetett  ems 
viktoriánus hagyomanyok ellen, de nem tudta toljeaealifest-

leniteni magit annak vivmányaltól, alkalmatlannak  bizonyult 

arra, bogy vezető szerepet töltsön be a csakhamar beköszön-

tő uj költészeti  irányzatok előké3zité3óben. 31  Mó ksvésbé 

léphettek fel hasonles icényekkel azok a szerényebb ké -essó-

gü költők,  akinek  tevékenysége a  Carlea Almirmon 304b4rne, 

Uatthew Irnold, Christina  éa rant. Cabr101  

Browning  és Alfrad  Tennyson  halála  utáni  &vial* INIMINIDOOtt 

ki: ig7 a nagyratörő Alfrad Noes, 	 és 
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Austin.  - őket követték az űn. "georgiánus" költői  kör  ta&- 

jais Illimusies  John Masefieldi  william HenrY Davies, 
valaidiemod  ims,  akik 1911-ben The Lyrics Year  /AIL•
EamijiW oftnel entológiát jelentettek mec. Rupert Brooke, 
az 1 agisták  kortársa,  csakhamar szószólója lett ennek a 

karnek; Edward Marsh  pedig 1911-től kezdve  Újabb  öt anto-

lógiót seerkesstett Georgian PoetrY /00ovi#pus kbAtószat/ 
ci mel. A bezPOSUködők kösött a mór •mlitetteken kivUl D$(- 

• 

találjuk  Le/jai 411m211. illawaseallase  amatailLamimb 
alter de is gob ma* sass tis tediug -a•v■St  

rem a kvorgiénusok a kortárs* ellessáblIn 	Nita- 

nak, forradalmároknak számitottak, az imacieta költőcso-

port tagjai Rupert Brooke-ot  (Is társait lényefében ass  ál-

taluk  birált viktoriánue hagyomanyök folytatóinak tekintet- 

akik le(feljebb nyelvi vonatkozásbelhoztak  Újat  elő-

Mabee kOest. 
A 20. szásadi 	 misgOulia  an 	•16futfirai kö- 

Aga (*raid Manley 	nilissaulieUtate  nev,Ot  

kell  kiemelnünk. - A '  esek a századforduló tiján felfedezett 

19. századi angol költő, G.X.HoPkine  savészetét mindenek• 

elött a format 6jitások, icy a sajátos ritmika, valamint 

as imagizmus előképinsk is tekinthető, a tarmószeten ala-

puló, újszarti képalkotts jeilemzi. 7..Yeats ,  eleftrban 

O különféle, littszólac szerteecuzó Kulturólis halals* "IMP 
tort szintézisével mutatott példtit a következő nemmederik 



alkotói ishadra4 

As merits/ ktiltészet tftténetóben t  amely a 19. sztizad-

ban "'alt whitm. 	Dickinson  k:) , 0:-ar Allan Poe  ivó.  

azetőn dvU kevós eredeti szint vitt a vilaEirodalomba. az  

1675-ös esztend6 bizonyos tekintetben fordulópontot jelent. 

1;k1:or 16tott napvilacot Palph ado ,rsen karnaslius  c.an-

tológidja. amely a 19. astssed angol es amerikci költeozoté-

ből vtlogatott. As amerikai eltők 	S4A -on  

pryant,1 ....."1.1/2 11( 9  Oliver Tendell Heilspe,  wan 

reen1.2iLlgiaL2n, Henn ars,.ortb Lon ,fellow, Alva kassall  

Lo7/ell, Helen int,  rot  avte,  valamint ;i2muschuthot..2aa 
szerepeltek a ki3totben, amely eykorszak lezarciett jelentot-

te  as  emerikal ktiltászet történetóben. 

A Parnassus  medelenését fttmeneti 3taca1as követte, a-

m.» körfilbe1:12 a ezázadfordulóic; tartott. AMY Lo■41,  a kb-

vetkezőket irta ef,:y 1919. március 6-in kelt lervelébent 

huplaa  ós 7oe  'lore uttin hatrozott viessassés Xdvetka-

sett be oraVIGunk költószet&nek mineekfiben. ecy felbiGi-

tott "tenn7sonismus" tant a le -főbb tendenciának, es 1912- 

le nem mutatkoztak 154, álaterős cosdonAnyos&sek." 47anak-

1 ey ebbon az ‘otmeneti id&makban nő fel az  as  új k3ltkezo. 

ráci641 emelynok na6yobb formatunú eGyéniskei forradalmi 

megdjultiet hoznak majd a oz;Asadforduló költészetében. 1669- 

boa mossigiletik 114win  A  initon Lobinson  68 L:dgar Lee Oaa-

tare; 1674.ben 7my Loaolls  1...)75-ben :obort Y rost;  1676-ban 
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Carl -andburfl  1879-ben Val:WI L1n 38ay/1  1d64-ben 5ara 

,Teasdalej  1 5-ben 4ire  Pounds  1b6-ban itida Foolittles 

uGyaaabban az  évben  John Could Fletch.4r; l'-ban Thomas 

41/ofj  ISOO•bso 'Wig Conrail. Wort. 
ASIANS utols6 évtizedében megindult as új utak limas 

keresése, amelynek nyitényit Baily Digkinson néhány költe-

ményének 100■011 NoWithimmis kiad6sa jelentette. Ebben as 

időszakban as marital asellemi élet egészére sajátos 

teaég nyouta ré b61,610: eLyrószt as új évszázad 

ségeibe vetett optimista it a a külföldről  érkező  hatisok-

kal szembeni  nyitott* ili ledvezően befolytaoltell ezirnyukat 

bontogibó fiatal tehetségpbet$ 1részt a MEMO lahetősé-
Eek salkeesige komoly Maidélyt görditett a 0,1101,41vdett 

hagyomónyokkal szakitani Itivimó alkotók útjAa. - A zaurun-

lizmus, a kiadói szerapkör s as ecritemi katedra jeientette 

azt a harms veszélyforrást, amoly leguakrabban vezetett as 

költőt törekvések elszUrkitillsőhez. Stelten Craw,,  aki el-

ganObla rafinvelvel irta bo uevót as amerikai irodalou 

t6rt41104be, koltéezetében a saurnalizmusnak esett 41dosa-

Milo 	költeményai, mint ea Aritikus meg611apit3a32 , nap- 

jainkbee roneszánaltukat élik, nitilkanzik  as eredetilft, 

nem ve tők  figyelembe a szásOdforduló dj költászetkies-

galmainak előfutéraként. Uslinez a megillapittia vonatkoztat-

ható 	Taufhn Moody-ra  CI Trumbull Stielmey-re is, a- 

kiknél a fiatal korban  bekövetkezett haldl feltehetően fel- 



felé 17016 milvézzpályát tört derékba. - Az "Új költészeti 
r•neszámsz" elnevezósU mozgalom előkószitői között mow 

lithetjük 3dmund Claronce Stedmaq  nevót, aki 1900-billanim 

rikai antológiát adott ki, amely többek között miuml. 
mag, Smill Lic!,anson  és az aAtor még tigoasikiniallidaitó 

lagpa 4.1ington  T  obitiasoil  verseit tartallia&  a iriatiman74. 
dicktnson-i  szabadvers aséleskörü népszertisitése nagy- 

rtékben hozzájárult ahhoz, hogy e költészebi forma a 
votkess6 Eenerációk fegyvertarónak fontos kellékévé vált. 

Bér RobinaOmilköbbó-kevesbó megőrizte a haaeményos vers-
formákat, költeményeinek  sajtos társalgási tónusa helyét 

hitma   és Lickinsop  neve mellett Jelin ki az új költé-

szet előfutárai  között. Icaz, e kUltők nem alkcttak kü-

lönálló csoportot,  de összeköti őket as. ?AV likOltői te-

hetség legfőbb kritérium(lt valamennyien 	Oted•tiségben 

határosták msg. Igy őket tekinthetjük 	 bawl 
és rattier  nevével fémjelzett 19. századi hagyományos és a 
20. Oni mOdern költészeti irányzatok közötti itmenet 

&Ostontosebb Usosseasinek. 
Ha a költészeti megújulitst közvetlenül megelőző időszak, 

tehát  a századforduló és a 20. MAW első évtizedének ame-

rikai költészetéről beszélikato Olang termésb61 az alábbi 

müveket emelhetjük kit TLIALRAWAV•lwreat  and the  
/Aradat a an előző 6J  - 106/, Cilildren of the Nidat  /Al 
Cazakarmetei  - 1074altEL„_1.....Eli-nciji/kaiK  kavitén7  
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MVO liblirlat A Book of Verso  asugganz 1b98/1 

italfitgir 	/VaXmerő extisicibm.  1904/1 

bish22_11Dams Ittnla.amat 	1909/1 
:Sara  1141010,1  onnts  t  Jaa /lipnett2:z Alippo4  - 1907/, 

,iie1encLaT2  //Wei Reift  1911/; F 4:24 POW:  LIM 
alas, putlykilmati 190w,yersonno•  P!asslc9k  19094 

1:'!valtatiaal /2.112w1221 - 1909/. 
Az 1907461 1918-4g ter4ed8 id6szak egy kétséekivill d3-

sze71 a ngyhntás1 költői EMScalom kibontakozásán4A, 

zésdnak, majd hanyatlásúnak lehotett tanája. As imakizmun, 
néven iemert angol-amerikai lainyast fenuallásának ‚is asz-

Sendai(' alatt nem kavesebb mint négy egymást követő költő-

csoport tevékenyséce nyomán jelentős változtat hozott a 20. 

század költészetében. 

Milcánt bevezetőnkben rénutattunk, a távol-keleti, első-

sorban a "On költészeti formák a 20. század ellső évtizedé_ 

nek véfe 0014) főként frapaia ösztönzésr4, kerUltek az ancol 

értelsiséEi terdic ficyeloOpOk ktiséppon4411. 0, 1907-ben Elw. 
32.1.31=12E, a költői te100. 11046101 romielheső aUrbt bankir meE-

alapitetta a  Költők  Klubjibi Gaol fiatal 111161111ftek alkal-

muk nyilt költészeti, esztétikai, filLzáfial problémak meg. 

vitatására. A Klub taejai hetenként  találkoztak és tajótos-
tetták eomést eredményeikről, feltedeséaelkről. 1506-bat 

került a Flub voluataki5rébe T.S•Hullmo,  •  annak irán/itilaa 

csakhamar az  ő kozébe korUlt. A következő év taw:twain *klusp,  
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megiamerksdett 1414Plint-tel,  aki m r ekkor a modern fran-

cia "ii;lt6szet eLyik 3001ftwobb angol szaktekintélyének sza-

mitott, s nevét aeon is illiwttó tette, hog,  1ö1té41114 

tArg74 cikkeiben nérassrusitette n szebadverset, mint S 

kbltésubtatagitjulita emik legfontosabb aszközöt. 

- 111m6 streius 25-én eg, SObo-i vendéglőben tertotte sl-

og SimilmjEvetelét as újjészervezett Költők Klubja, snelymk 

tagjai ki101:40 4ward Storer. ,  1,12 1 Tancred, 

iallajllspl21l Its Florspnoe Farr  tartosotto  A  linazase eey 
évig atedő klub tailikOnyekét **Wog iró, iöltő, lijatgiró, 

politikus kisérte 1141010001. 33  A Klub alapvető 

F.3.1711.4  téjékoztat az 1915-ben mag tlelent illawam.sE 
Izagism /Az i-laljznua Wirtkvetc/ c. Olkkaollai 

"Azt hisses,  e ecolort központi mAgvfit as akkori angol 

költészettel való el6cedet3Onség tartotta Uses. okszor 

mouróbilltuk helyettasitSil tisgta ssabadveraaell a 0.spAn 

tanki-val 1140 lisiA-ai-40140061dammAan tucatmit iztunk az 

utóbbtból a magunk sziArakozásital 44044,mosilaitkull vers-

eel, mint ilui.mo 1 szt-e, stb. :andebben Han volt sziré-

nyitó. • 1101* Sa is, aki ragaszkodott az abszolAt pontos 

mebjelenitésbell is alutasitotta a bőbeszedségete.. 7o3r. 

4245 eastt köztUnk, főkent E'toror  vezetésével, ez Image-
ről, ahogy mi nevestUk."34  

rlxnt  értókelő összefoglalaaal • többek kösött r6vi-

letuit  arra,  hogy a mozcalm novébOn azereplő Image focal- 



Oft ftelynok pontoisdsfinieiója  Sara :Pound-tól ssérmazik, 

INOtttőil tom alleaszarepet t61tött be az imiliSMus ems-

1444MA40414 10111164 arra 16, iLogy a jrApAn katészeti for-. 

 sesiatsjlődésének ma"- e karat azakaszéban szónoa 

jututtake s SiOnsAbson a tömör stilton, a tormóazaten alapuló 

pontos képelkotits 6* a eidakticisnus elkerülésnek hanged-

lyozta4val olméleti alapot nyiljtottak az imagistak költé-

left  óie$tn.k kialakitiSihoz. 

TIB.Hulml,  a mozgalom teoretikusa, eredetileg matemati-
U-szakes hallgato volt Cambridge-ben, ahonnan ar7 6jszakai 

11111Stosis következtében 1904-ben távozni  kényszerült.  Est 
kftSt806.64oadosi ::niversity Collecv-ba iratkozott be, de 

tanulmanyait Itt esm 	 bofejesale. Rövid időt 
tött nuariliban 60 Belgiulban, ma34 ismét Londonban telope-

Mott le. Utasgatiaat so2An irdek18016a. a Oltielit, 1324  ea 
irodalomelmélet fal4 fordult. A Zölta Klubjak 1I1Osig 
vető  a ssxénialoge volt. nzben filozófiai tanuimbinyokat 

folt.tott s meciswrIaliett Walla tanalval, aAnek 

cto 100 1913-ban anaglra forditotta. 

Filozófiai érdeklaCógéne elmélyillécével fokozatos eltt-

volodott az Wala alin4itott mcizgalomtól a költötirsaitól. 

. Az olnondottatba beiphzi I hoc] TOININAme  diettnok 
leLfontoebb 	 laubjéask iranyitasével töl- 

tett nécy ecztendő, Lletevének IssjOillintékettyabb rósze pe-
dig &son easzék, jekyzetek Eyi;jt0010/011 sallyek 



alapot nyújtottak a mozgalom kibontakozesehoz.  Javarészt 
tdrodékes filozófial, eastettaai MO költószotela6leti fol-
jOgnésok OsszagyUjtedire és venSaMONWaire fOrbort Ekid  
villalkozott, s az elkilmsült mU 19444su jillitnt eft 122:-  
pulations 	cimmel. 	követte a2 ótdolgo- 

zott 	amely  roptios  

afalts_a tjaiskuwily cilmel 1925-bon létott 

napvilogot a  T.$404,441,MIOrkeoztotLe 	 

uavészeti alképaaleseit prUdialle et kateménze 
is, amolyiaLisaliaLaWisgajadiaiii' iginafts, 

42ma Osage. 01111.111111 	1912406 Jelent an IAA 
isbaiRitpolatep  41a1211114/ c. kotellemek utószavébane 
detban ujjaakorlatoknak aslant versek AjszerüséEdhkel eer. 
részt alkotOjet 	felkészültségiről tanAskodnak, ate- 
reszt killiAiösen as Autumn,  /jag Illastatan - a japéu ver-
sekre emlékeztető tömörség es képaserUség, valamint d tram. 
cis slimbelizmus  hat Bait sucallo motaforikus vilig as team 
411016 kit alapvető forrésera utal. 

	 MO egyetlen, aki a mozcalom törtenetét 

bontakszúaetól heMplitlezéie, fieyelemmei kisarte, 	me.- 

lett az imacizmUs 038104Stenak mésik megalapozoja volt. Nai

szeril nyelvtensteicélek köszönnottisa csakommr kilraló fran-
cia nyelvtudiSra tett :mart, amolvbssairibeitatt. a Ircincia 
sziMbolista Witészet alapos MesignaliesibeA• Ké4ddi,ban a 

romantikus költők:  nallo3etts  Lemititi vonzotték, később - a 



francia okiwbolisLak Latriera - a ezabadvera lalkea pro-

pugu.k.uja lutt. Aa 1909-as :bleak C.ubja minik alepitó 

tjI jeleAtGu skore,;et vállalt az 

Miseragnit kiulakitLuban. A !Aew Agp,c. folyóirAt lp.aAja- 

amejslent egiazii,en. kritikai cikkeiben dulat-hoz ha-

Oonlóan elutasitotta a romantikus kEita i:tatgozAajokat; 

"As angol kintliazot ez Ida aztErint aaidoklik, iliarft 

zik as iss 14r6ei6 abységel kis soma* fiLA,ganak 

lyeeen vlineen iránytani hianyzik a kritikua 	74410 

nem lehot szó moagisrói sem... bar azt hie's**, van rAnk i  

hogy h-jót épits,ink." 35  

meLkihresedett ha6yomMigioxku1 wilco azakitás iit6nve 

ZJIenteztr_ !lint  törelm:aalivan, hogs a modernist* irenzw-

zato;;at szóleaebb körben ellemartassa. VeSiemempt sziirint 

"a hossal 1ai1tem6nyuk hieje lejért le6alébbia 6 rqugts-

lan korban... A hosesa költemény, azt aissea, történelmi 
- tévudós." 74  törekvitaakkei SAOCOS tiassofkgéehen, alas?. 

mal ecryUtt, nancuillyoata a japtn költeaseti form*,  első

sorban  U 11-1ku ;slantőadcét u modern kü1téSSI4 014116160 Ai 

utóbbi 1;7,1tidu.seti ::orma zokozatos tt:Arhodituaa az imagi4AL 

és sip* modernista irsayzatokban arra  példa,  'o'  korunk 

költ6i ssmaiswo nem a nakaléisi,zetU formakbun, nunda, a  

via törelékekben" kercsendő• 

Ilint xiatbi 017afutfisianak kezdeti szakaszara ark, a ko-

rabbi Sag/omenyokhos vul:;  kötődés  ma:4a ri  bélegét,  mig 



1909 utan rott versei összhangban illotk a Töltők MAW-
nak tital6nos 7épalk.otósuk, tö-

mörságilk helyenként a haiku vilacét idézi /Cones - 512276/, 

mésutt a szimbólumok központi szerepe/Tne Swan - 

a francia szimbolisták hatását tUkrözi. 

Bór a Költők Klubjnak többi tagjat rr cask az iroda. 
171ntört6nst tartja !adman, Razt ós Flint maliett Ők is 

hozzájdrultak a mozgalom kibontakosiséhoz.ha  költőt telje..

sitménilk nom is, miivészeti elképzelössik mindenképpen tor-

mékenyitőleg hatottak a harmadik és negyedik imagista ör  

alkotói tevtikenységérs. 
.!. - . Tf..1.1Vkaltészete jelentéktelen, Oe kritikusi mi-

nöséOben a kdr hams* tagjimak bizonyult; iLy többak kö-

zőtt közremabdött a Tile  Pook of tkummula /L KöltCk  
Klubibiejönyve/ c. antoló6ia 5aszeállitliséban is. 

Florence vnrr, szmos spiritiszta tiniest* tagja,  azok 

közé tartozott,Wcik felkoltettók ioat Iirdekl8d4rs‘t az ok-

kultizmus irWA.Lais, költati alméletében különös  figysl. 
met szontelt a beszólt nyeivnek.Abból a felismeréaből kits. 
dulva s hocy a költószet el sorban hancos milvészet, előadó-

estek szervezésével jarult hozza a Itör költészetének 

szorOsitéséhaz. köznyelvnek a költészetben betöltött  sze-

repével kapcsolatos nézetet szamos ponton rokonithatók 

eatti és pjag. elméletéve1. 37  

Joseph Campbell  költészatóben a saabsdvers lelkes props.. 



gólójának bizonyult, a ebben a !rör többi teigját  is magelőza. 

to. téren végzett kisérleteinsk e118 fyilmblose az 1906 

ban BubliMban mejelent The  Rushlight /A mécsviláa  41. kö-

tote, Slimly pieta,  elismerését is kivivta. 38  

Idierd  Storer költ6szete •lhalvónyul kritikusi tovékeny-

sége mollett. 190b-ban irott !Igoe (3. milmébentiO011 a Air. 
ups otjaNELED PA 111010 enrol/  c. 71:8te*ben jelent 

Eyakell.hez hasonlóan védelmébe vette a' kiltsSfelliala ál-

tal érthatetlennek bélyegzett szabadverset 	itigltioasetének 

masi fontos alkotóeleme az imrresszionizmue, rawly számára 

nem 'Mesta, hanem easkOz a szimbólumok vilit&inak felidéséaó. 

rs.4°  Storer-t számos gondolsta t  ity a rövidség ős a tömbr-

st$F fontosságának hanmilyozása, Poupd  és táreelteatetlőfu-

tárivit teszi. 

1909-ben - zra Pound is megjeleut ,  /r'-k6t alkalommal a 
K31t3kKlubjónak k3rében. 011RNIMissadAhase -n3 -Iaradt as 

az összeliivetel, nmslyen estinas Alteforte c. elt•mémét 

dörögte el jellefzetes sztertori hanglán e n-ryszémd hall. 

i,atósienak. 41 Mégsem valószinl, hogy az attar 	a ktiaéP- 
kori kbltészet bilvöletibmin elt5 Pound a keedet kezdetén je-

lentős mértékben hozzájárult volna • modern khltésut karU 

forgó vitákhoz. Annél in unv4nb4 :  mivvel 1909 174041061 kead-

vv a Fölt8k Klubján a  hanyatlás  kétiliklbOWOMbeeliama jelei 

mutatkoztak. 42 . Hulme-ot, aki Ims040101 teems * költészet 
elméleti oldala irant vonzódott, ere iniAbb leköttitték fi- 
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lozófiai tahulmanyai, md .1.14-ben a asiberAs események 

vodra 5t is maval raLadta. *idta trticikus körülmónyek 

között ért 'Opts 1917-ban hasi halált halt. IsalinUilr 

rer 6 	ih 	Llaikeueoeiie salat6n megtört, s cask- 

hamar búcaút mon1ua4 a szsbaaverszal folytatott kisér1e- 

tizó6nek.• D4puencti 	is e,skorioan abréndult ki a 

MMOgalom eszmén4 -aiből, Lalun Ouddhista aitre text, Ce7- 

11nban telave6ett le, ahol 19lfi-Sxa halt raeg. 

A 77311,5k1ClubjénaLt toljoa szatazOródáss azonban karánt-

hOM jelentetto a noz6ulom tanyatlaait, s ez mom &la visa-

ben a kE:Mlette 	bibiaked6 W41, ‚demo. Az 171a- 

giLINelf1110WOOt elmélatésak tswilibbrailbti4tése vier4ont 

re Paine  nevébem filződike  ski a Laozbuictil trailyitasit 

vote* niurtól. izia as 191t,-4Ja ilszteadőt Amerixéban töl-

Otte, majd 1911-bon vicasetért AagUiba. Néhin aosasabb-

röviciebb európai utazta utan it .i.ouLtalban telel;edett le, 

ahol mejsmarkedett ''..Yerit lp-c.zol  6a iord kadwi lowd-dal,  

s rövid időn beltil ez angol fővaroa szeliemi eleténok kbz-

ponti alakja 1ett.-19114en Lordonha érkesett aivuad.riSti  

ismerOae, az amertkat 1=LLotalALLe, ahol moLerkedett 

s rUvidasen labfasetgot kötttt 	AldiuLton-nal,  a te- 

hete46es 	 v';at a közvetitő 

lzerepet betöltő 11.41-tel oa, 	ők alkortak az új ima- 

j.sta 	magját. 

A tagok "inazojöveteleiz.a -:zra iouuld  Kensington, Cbarak 
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lalk-i lakisán tartottik. A szellemi irányitó szerep6t 

kezdett51 fogva Zgliat villalta, akinek 1909 its 1911 kb-

olfte 'sett milveis a *orsonqatalgiaó,v, Axultations  

allagi/ /1d. koribban/, Cana tL21, valamint a 

of 170mance  /i129.91-autallime c. aessóadjte-

oinyo, még kozépkari tanamillOyainak hatását tarUsik. Mint 

:iulma *winos.43 /za a ildlaativ/ c. ci..Ckóban 

nom ,:ulms, hanem ,Vord Lladox Ford  irányitotta ficyslmét a 

jelen irodalmi kardeseire, io az i.aua jOvjiinek prob-

Iémaira. 

A moscaloa ujrateilanditestsbeu es népsserUsitésében u-

g/anakkor arossluaresze volt 4arriet Y:onroe-nak a chicago-i 

ahkritikuanak ia, aki 12-ben ,koetry, 	k6lteszeti fo- 

lyóiratot OitipitOtta h MaeaLin k4irbidi tudosit._janak  Pound'.  

ot  nevezte  ki,  aki ily modon iellatliwcat kapott a maim is 

társai ktiAtetényeinei: publikulasura. Al 1913. Jammért sift 
	noolittle  PM •D •"/ hArom versén kivül kös81110 beg, 
oLyik r6vid Lvasit, umalYben  as  iaagist6król mint 3216116 

ki3lt5csoports61 bossói• 
"A leLfietalabb Iss 	ly  ale ,  bátor ahhos, hoc, ma- 

LOt iskolawk nevese,  U tmagistikb. 

helyszüke miatu nevi eillialkozhatom as ims6iaták procram- 

- j6riak Vvebb ismartetésére. ue euyik jelszavuk a »ontossk,  

s esembentillhak 13A6MOU  csoportot  hem alkotó iroval, akik 

unalwas Os vit•éraatetien iimlengésekben merdlnek ki, e akik 



Ant 14pse1lk, 	valsed jó Apsavi  kOlt3ményt, mielőtt 

upstylnaltot volna, 	kell jó rövidet tral,  vary  rie. 

lőtt moctanulta  volna, horynn !,:.0111 akAr •r7et1en jó uort 
•14ilzm1."4" /Was Li Ask tő./ 

Anna 1915. méretemi szlimAban 	- as 6rdek1ődő 

olvaaft kérésiao 	cikkben tavtibbi r6azletekst köz81t 

a mozc,,,lors oólkitUsiseeiról. Az e 1 s5, amely Flint  •létr6. 

jent zeg, amely két iaagista költ kitnzsletbeli 

p4rliseakeét rögzitattn, ntigy pontban forlaltm 8esze az ima-

gistt Orakvisek 1é1,1egét.45  A mt5F.odtk ivitt, as 
by an I .%igiste /Néhány til7lom ecy imagistétólf,  tartalmaz-

ta az ima&izmus kftpontt goado1at6nak, A Wpnek /Im o/ 

mgmes definiciójft.46 	Hvhes besible Mara T.ound- 

ftal folytatott be2saget6aérő1, atmeiTből kiderül, ez 4085 

imarista kláltvénynak tlkinthetel 	szersője rattlesnake. 

lőtt Arra törekedett, booty tamststa Aims& kflt6ezutelrA-

letéban  i az s:ttr6oe'ret eombnrirse al, Immam c ktkais pon-

tokat próbálzia *OS esszesg7astetni.047  

Időkbabwa grzkorlati probl4m64, isy elsgeorban Pz 

4116 imagist• fórum 3r1i vittk Ireraltet előt4rbe. 46  Nyil-

vAnvaló volt, hory bér Harriev -onvot fAradozósA  jelentős 

moirtbkben hozzáj:krultak as iLurismus eltamertet6s4hez, a 
amOmy nem W.lhatott a rezgclom szócsivevét A probléma ket-

tes  szinten ,le!lentkezettt evy-fe.i151 Ma& lép saftwonallt 
smact tdrecek tzlóstibez kivt!'nta igestommi l  rAtmal.44, 
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tórasi költésestilket; az igényes akmMINMooditaaantika mAafe-

151 ,Xoar00,  04. a shiasea-i kültésset trim*/ heibeaedeee 

ssiale #414060e1an kOltallak is plakikalast lene- 

biztositott. lasakivtil ageribli  azt  is noneamfb-

nyestak jof±al - begy Owe"  a 14180fribb formai kérdé-
sekben is, pl. sorok elrendesése, bekezdések okesoőbetiik, 

stb. koriatOsta ihete49 kbetrY, kétseLbevonpatatlan érdo 

vissea, hogy . 	1.1000411111104,alomra mass 	az  in''  fi- 
• 

gramét 	ask kösé tartozotl; a Harold  Oonro 

searkesztette  otq 	iy a 1- 9e1rYpvitsw utód- 

jaként szamos tekint0140n timogaita am imagistik %St. 

Ktisben , ouno és tarsainak az 	 algalinra 

trimpuio irv&üi sixerrel jartak. 1913 januarjaban két 

uarCOS 11mr1lt8tes 	és lora arstlaa 

kéthetenként 

mogjelenó folyóiratot elapitott. 	 némi ravass- 

sa6gai sikernteewyőznie a szerkesztőket arról, no a 

lap esélyei eby új moms...mat nSgaserilsitő irodalmi rovat 

meginditastyval jelentős airtékbJn nbvekeuaetnek. A  rovat  

vezetóje jtaarLAMMas lott o  aki namsrosan segódsser- 

kdsztŐi urec.bizfjst kapott. - 1914. januir 	 formatum- 

ban, -4-,óist 	Mast meg a 1111.11414  a ligsremiiködők kii- 

Ott polite a aft •alitt•ken kiviU, 11100alil3uk /memos, az i-

ma0.sta eszményekkel nosssabb-rövidebb ideig rokonszenve-

ső, vacy azoktól teljesen fUEletlentil alkotó költő nevét. 



A fo17ó1ratot bönct;az 	i  olvasó ssimAra klUaBgan 

me  & k‘t f6ssorkossu6 1,c;Ilábó1 asivaasó s  fasts4st6 propem 
sand ‚t aarso66 vaadozatks.alr4 ia a ialtéssetta  tostAsseti, 
nEobresati 	stoat Oirsysi tvisok kOabblit Witt& sllentét. 

A lap tersaisbek wow risaill ON*.  1atih 	 0•• 

gyéb 	 atadonekslat podia am taagtí  L. 
ta töltesharst t81101114k ft. a  bf..1  a girfait szerkt;as.. 

SAO Aildilltton volt, s sserteigasó Mid& tftelliaseAst c 
INNMOtrb81 	fo6lalta 

bate aki eor adra londomi 	 not kOsporti 

Sigurilának ssómitatt o  isodalmi kaposoleitait lifis Oa 360t-

%Ma Alailataikte Sal alSals tshetséotukak it41t fiatal ir637.4  

timagotOuira. Ikty as li144-bsn mat„jolont, slieSOWbsa 

4 amp, kigilbsd  AltiiaiEtads plldsjoolittla  ba -zaitsilisikra 

sAaiiu jhw..kjiytjLtt.qt"—gaiai9aaggattakit.;itsgaijrdW Os 
kiAdtissa leilot6a4bot biztouitaLt 141, tom 
morstiommet ausild44 	szt"aaara. 51  

A Pound,  vesttts ismisista 16»r oii. laalbyaloareldatőbb 

a_Lakja, u 	LaWa1l/lialtiii2iUM06601110011111611.4464 	LOW441  

i.. ,ricezet•L 	 faaeb6bel). parriírt Liww(stu  tAj .111Q- 

levelyul. -  RUvuiesen oposelabba 
bb A4Lit4Adar4410  410/00 rt:/vri 

meLismazkscstv as  Lais' 	uJával. EMI 4uva4o11,4it, 

lépjan bs as .iiikalita asekivesszosagooe, maja a3A.4. ,:autönbste s  

tiots5t 4meg Joyserszal, Znat-tai És t.;:i%tvv-tial 
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pitson Aj folyóiratot. Aly Lowelkaim  twin* el ugyen Pound 
ajánlatát, mert rövides041MMNIM11041$ utaznia Amerikába, de 

anyagilag továbbra is tilmegatta az immasta ügyét. 

Költőt pályafutásának kezdetén ,Plinttez  hasonlóan 

is Keats bUvöletében élt, majd megismerkedett a francia 

szimbolizmus lagjelesebb kénviselőivel. Később On4116 utak-

ra lépett s Aj kifejezési lehetőségekkel kisérletezett. Az 

imagizmus ismertetőjegyeit swan viselő, mégis jeilegzete-

sen egyéni költői atilusának kisIakiNksában fontos szerep 

jutott költőtársainak, akik . sokezor önkényesen - beleja-

vitgattak verseibe, megszabaditották őket a kliséktől, 1543•. 

reveégtől, konvencionlis hangvételtől, egyszóval mindat-

tól, ami véleményük szerint összeegyeztethetetlen az ima-

gista költészeti elvekkel. 

1913  júniusában  Amy Lowell felkereste John Could i'let-
cher-t, a Little 	születésü amerikai költőt, ak. 

mindaddig tavol tartotta meat az 1ista  törekvésektől. 

A két költő ezután gyakran találkozott e egismerkedett 

egymás miivészetével. A kill03böző  irodalmi kérdésekben mu-

tatkozó nézetazonosságuk hatásóra baráti  kapcsolat alakult 

ki közöttük, amely rövidesen az imagista költőkör, első-

sorban YAound ellen irányult, és végső soron hozzájárult a 

csoport későbbi felbomideihoz ill. újjászerveződéséhez. 

John Gould Fletcher 1908-ban utazott iurópába s egy- 

éves olaszországi tartózkodás utón Londonban telepedett le. A 
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francia 4111110011441k  óa malt :!1.,itman  költészete lrAnti re-
jongása MieletStimmara való hajlammal paroeult.  s  utóbbi 

vezette el a  távolkeleti  filozófiák és költószeti formak 

felfedezésóbez és elmélytilt tanulmanyozásához. Rövidesen 

megismerkecett   aki meghivta a Költők Klub-

jónak tagjai sorábaj a magényos életformát zedv028, önálló 

utakat Jan!) Iletc411,401111601111.fosadte el as  ajánlatot. 

Mtivészi feJlelisiaft 0185 Moodie 	kiadott öt 

kis terjeJelmil veraiskötete VOlt. 53  A versek, maims fokva-

tókosságuk ellenére, eSSISőjtik kibontakoző tehets6Lárő1 te-

núskodtak s altalinos feltilnést keltettek. 4.4ra Pound,'  aki 

akkoriban került sossiftes ismeretségbe Fletchar-rel,  icy 
Lc költészetéről: 

".1t. natal" WOW jobban hasonlit ecy teherautó-rako-

mány veartid robajAhoz, amint ithelad a köve sett  úton,  mint 

Wadi* panes's** hangjahoz. Mr. Fletcher nem esik as &lee-

kós verselők hibalba, azon nagyosimi saarsőélbo, ski' Wive 
jobbaneulékeztit parffbeözött birkaegottra, mint biemely 

más  néven  nevezhető termékre. MO* netcher-nek bőven von sa-

jut 3.4bája. Te kivallecyóniséce olyan ember sejétja, aki 

meri vállalni azokebe54  
Tifir Pound azok közé tartozott, akik felimertik a szerző 

tehetséjét 6_ értókelték mitvés_i törekvéseit, a  kritika  czo-

katlanal flyers megfogalmazása sértette Fletcher  érzéseit, és 

vilLső soron hozzájárult kettejük hamarosan bekövetkező ell- 
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degenadéséhez. 

Ugyanabban az évben jelent meg Irradiations: 3a.nd and  

lpray,/Kisuc'érzásoks homok és permet/ c. kötete, amelynek 

előszavéban a szabadvers lelkes hivének vallja magat és a 

költészetben Aj korszak beköszöntését jósolja nags 

"Itt az ideje, hogy valami  újat alkossunk. Itt az ide-

je, hogy a költészetet megszabaditsuk az Urea, tartalmat-

lan formáktól, és új, megfelelő ruhákba öltöztessilk... 

van az anyagunko az eszközeink is hozzá, amelyekkel dol-. 

ozhatuak. Amerikanak megadatott az a lehetőség, hogy meg- 

vesse az angol nyelvii költészet Aj virágzásának alapjait..." 

1913  nyarának végén Amy Lowell hazautazott tostonba. 

zeptemberLen levelet kapott Pound-tól, valamint :Fletcher,- 

től. round engedélyt kórt, hogy A= Lowell első imagista 
etiluzú vorsét, az In the  'arden-t /Kertben/,  közölhesse a 
Des imavistes  c. antolEwiában; ‚Fletcher, viszont megpróbálta 

távol tartani öt az imagietaktől. Véleménye szerint az an-

tolócia Pound és Aldincton  ameriLai népszerüsitéailt tlazte 

ki célul, a többieknek a szerkesztők csupán másodrendii sze-

repet szántak. Amy 141,011  ezúttal Lauji.d  kérésének  tett ale-
[et,  iLy  az 1914 februfirjában megjelent ahtológióban az 

verse is szerepelt. 

Az antoló[ia mecjelenésével csaknem egy időben alga 
ttvolodni kezdett az imarista eszményektől, s egy festőkis 

böl, szobrészokból és költökből tallto kör létrehozásán  fára- 
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dozott. Az 44,s0Selass a wrticismus elnevezést kapta55  a 

csoport taujai ktat pedig as caapitó Poundon  kivU =an 
afalliSILINIMEas Jhp.pb  

stb. tartrztate A hamtroan 11106kuteift $41Phialó mos-

FA.cm 4e1etkezesainek  okit vizsgáltra Foster111111 foltéte-

lest, hoof Pound Aj„ us eddiginél kongeniélisabb bJrati kör 

kialakitéskra törellidett 56 , (: e elfogadhatjuk glean Huvbet 
meoillapitilla AO. aki szerint a atagnálástól fólő, nyug» 

talan természOtil I-ound túl akart lépni egy "hole Lbanyza-

ton. 57  Annyi azonban bizonyos, hogy a homillyos, zUrsevaros 

programa mozgalom, amely AMY LOwell...beil  neves ellenérzést 

v41tott ki58, nem bizonyult életleigemmek4  Az a Ony pedig, 

bogy 	as ezzel párhuzamosan rn12f tOMOsta mozgalom- 

nak is vezetője maradt, arra utal, hogy a eorticizmus nem 

tagadása, hem.. inkább továbbfejlesztett valtozata annak az 

iranyzatnak, amelyből kifejlődött. 

1914 nyarán emu Lowell  visszatért Londonba. Látogatása-

nak sbjIkolt célja az volt, hogy a vtlaftee helyzetbe 

került Lessiata motgalust talpra  állital,  I a költőkört, 

szükség esetén round giassitarésak sellaibas ‚ran iz, erős 

kézzol ösusefogja. 

imago  aki mils tram,* 41116,40Zései olismise NMI kivint 

villogesen seekitani a csoporttal, mesa a javeeletal alit 

elei,  hogy ea dj költészet népszarilsitiee oiajtból alapitsa-

nak nemsotköai folyóiratot, amelyet Amy Llwell  tiMOSOMI lbw 
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nyagilag. ( azcnban so.z.allta a Egsgi által  •lőiranyzott 6- 

vi ötezer dollórt, s a nemzetközi lap helyett ea időssa- 

os iu.*Eistak kiadvilny megjelentettiedért small aikra. 12.41g, 

nee helyeselte a tomat o  annél is kavésbi, Oft  APY 1,oweil  

e1k4selései eiserlie am  időszakosan  meidolenő antoldsitten 

minden közresilkadia0MtWanlő halyet hallott volna bisto-

oltaai. As imagist* kia0vany körUl fared vitik VÓLl  is 

azonbeferditottak agig-ot Amy Lowell-lel, aki m6tött fo-

sorako ztak a költőkör tat.jail 7.:4Wnt, hilda 'wattle, 

idiot kldiaLton, az taagistAkhos bisőbb esatlakoz6 

Fletcher‚  aöt as imagist& iley6t hommabb4POIvidebb titmoca-

tó D.H.Lawrenoe  és FO.Ford is. 59  A rBvidaaen hotkövetkeső 
esakitia azonban szaaos problémét to rejt•tt mostbanA 
részt nem volt odd gyökeresen Aj program kidolcoadaura, 

h/ezen kas 	köre a pound-i  UaryonOnyok folytatójanak 

vallotta magót. iésraaat komoly condot o,osott as Ali unto-

légia elnevezése.IME.49...well szerint as eredeti nevet 411, 

Imaristeef An AntholocN/ nem lehetett megtartanl, Maul as 

nemcsak kirekesztette volna kwigar.et as inagiatilt higéből, 
hams rdadósul alegforatotta volna attól a  1ebstael001 ts, 
hogy cant imagista költő mits folyóiratokban publiallajet. 
sért  kapta  a kiadvtny a 	tst Poet"  0611AnY lipacista  

oimet, amelynek eitiasavbban Amy Lowell  kifejtette, 
hoc: awl as "WaOsta" kifejeaés érteimeatóeilben mutatko-
zó  nésetkülönbeécek miatt vult mc a osoporttól.6° 
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Az btenként meFjelenő 	 kiadés ra hosszas hu- 

zavona utfin a petinfm boatel& Nouchton 71iff1in có  c vUlal- 
kozott. LuilL rövid ideig prebilkozott ucyan, ilouy a molt
almat ilmér költőtársai zlkUl, enallóan fejlessze  to  

vAb61 , a  Some Imagist Poets  else szémának meLjelensével 

azonban nyilvánvalemé vélt,  hoof az !restate költészet 

szinhelye Arikba !mint ét. As antelftia elöszavtban, 

amelyre a fentlekben mér ilivattlztunk, 4 mzerkesztők kifej-

tik a mozgalom joll•rével kapcsolatos alléapontjukat. A hot 

költ 	akar ltkt lkotni, hanem közös elvek kaposol- 

Vac össze őket, amelyekre ecym6st6l függotlenül jutottak. 

T.;zek az elvok nem iljak, csak feledésbe martiltek, pedig mini. 

den nagy költószat, at navy irodalom lényogót jelentik." 

:zuttftn következik a hatpontoe imagista kiéltvény, a-

mcly vécs8 soron nem man, mint Hulme  és  azd condolatal-

nak !compendiums. - Az  előszó, amoly az iranyzat are Doeti-

c6-jfinak merforalmezfesAan a korftbi manifesztumokhoz 

poa tier: jelentett TeWnfe•bb  előrelépést,  arra szolgélt, 

hogy as amerikei közönséret beavassa a I AagAsta kbltészet 

rejtelasiboll s hory e célkitüzését mradéktalailla Merraló-
cAtntta,  at sem bizonyítja jobban, mint as a hatabm  ér-

dsk166és, elm» a; a4to1ia modeler:6E3ft követte. A ked-

vei.: kritikikkal 140p04414tban AIALactga a következőket 

ta AmY togellaneks 

°Yellókelsk MOAK, Ajsqvikk-kivitásast. ;-4.dekes lótni, 



hogy 	as antolóvis tab recenziót kap, mint az előző. S 

mint lani foLja, a közvélemény kedvez6 iranyban alakul 

számunkra. A kövatkező antológia, ha meLfelel a varako-

ztsnak, a mi  oldalunkra billehti majd a mérleg nyelvét."62  

A kbvetkező entológia szorkesztásébe Alangton,  be eze-
rette volns vonni %Ma* Carllc ?i4111044.00940  

aa-t, 	UDivvd-ot  ás lb&leami 	Mater flab 

Lyelt fel  1  tcz   a 	köréhaz tartozó T_Oallppsoca,  

akinek költészete mindvégig idegen maradt 4m/ 110/011  szém61- 

ra. kroblema merült fel az Lacizmusaal kyszébrila kizásó-

lag anyagi okokb(1 rokonazenvező Loh•Lawre:ace.esel karma-

latban, akit •oriban kezdtek a porno'eréfia v64131!roal Llw 

letni,  s  kit emiatt  May Low64  azoretett volna kizarni as 

imatiatta eréből.63  

Snnek allenére, az 1)16-ban lAutLjalent 	odt. Baal WNW,  

keszt!girdéZa SA elsChau valtozatlaa maradt. As Biz 

,Lowa3.,to1ltb61 sziLzmazó előszó az imaElzmusaal kapcaolat-

bun uéhany félreórtst osillatoti, l, tovibbi a ezabadvers-

nek a modern kö1titazetblabetClt3tt esoropót fejtette. 

1.917-ben kwült *Az olvamók&mség ol6 az aataótia 

mAvt 3Z310, amaly  az  1:AaLiatu költészet betetőzéaót e  

ben lezdirázAt la jeleatet:_. A Ictot mec3elen640t követően 

falaoreult az a halayatldsi folyuaat, :Amolynsk első jelei 

mdr az 1916-oa usatendő folyaman ioutatkozt. 

A hanyatlás ekait viaagava megillapithatjuk, hocy a 



kordbbi l  vitákra, véleménycserékre lehetőséget tereatő, 

mühelyjellecü imaeista csoportokkal szemben km? Lowell 

köre elsősorban kiadói vállalkozásnak tekinthető, amely-

nek célja mindenekelőtt a modern költészet minél széle-

sebb körben való népszertisitése, elismertetése volt. 14n-

nek érdekében a Pound-nál kétséekivill szerényobb tehet-

ség% tam jó anyagiakkal és kitUn8 szervezőkészséggel ren-

delkező Any Lowell egyséees, határozott költői programot 

állitott Besse,  amelynek következetes megvalósitása u-

gyanakkor etatjávt is vált az egyeni törekvések kibonta-

kozásának. 

Tévedós volna azt dllitani, 'logy az évek mAltával 

csökkent a költőkör tagjainak  egymás iránti tisztelete, 

egymAs milvészetének megbecsülése. 4.G.Fletcher például 

Lowell-t a legnagyobb imagistának tekintette, sőt milvét 

Shakespeare-éhes hasonlitotta és helyát a leckivilóbbak 

között jelölte ki. Oindazonáltel éppen Iletcher volt as, 

aki a  későbbiek során a leekevisbé tudta saját költői am-

bicióit a csoport érdekeinek alárendelni, s aki Any Lowell  

irdnti tisztelete ellenére a leGhamarabb felismerte as 61- 

tala képviselt vonal moray, doktrinér jellecét. 

Valósainüleg e dogmatizmus volt as oka annak is, houy 

a kar tacjai egyéni  törekvéseiket  nem kizárólag AMY 44owell  
útján  próbálták  inimpre juttatni. Aldington,  aki továbbra 

is as q;oist  secOsserbasstője maradt, 1915 május elsején 
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imacista különsaamot jelentetott meg. Ebben kapott helyet 

többek között  V.S.Flint  Az imapizmus története  C.  cl.  Ice, 

amelyrU más vonatkozásban mér  beszéltünk.  A lap szorkosz-

tó ében  természetesen  a többi imagista is részt vallalt, 

1-ound-ot kivéve, 	bér meghivást kapott a közremüködés- 

re, nem focadta el az ajánlatoto 

AldinEton  Aosiiában, 	14mte414  Aierikiban tartott hol 

zajos tetszést, hol cAnyOS tiMildiOokst  kiváltó előaddsokat 

az imatata mozolom lényegiről, oélkitüzéseiről. Miközben 

Aldinvton az imaEizmus franciaorszáci népszerUsitósável 

prábalkozott, Amy Lowell Bostonban mecalapitotta az Uj-

AnEliai Költészeti TUubot, amelynek feladata az imacizmus-

sal szemben ellenséces érzelmeket  tápláló, teAntélyes 

Költészeti Társas6g szerepének ellensúlyozása lett. 

UEy véljük,  ho cy a felhozott  példák ravilácitanak a 

mozgalom mélyén rejlő feszaltségekres a jól szervezettség, 

a határozott  körvonalú, ecys4es procram, 63 az ecyméstól 

fdgEetlen, önálló kezdeményezósek, költői törekvések közöt- 

ti ellentmondásokra. Feltehetően ezzel hozhatók öaszsfügéa -

be 	imagizmust bir616, nemeLyszer Eúnyoló, ellenséges ban- 

0 kritikák is, amelyek 1917 folyaman amsztottak el as trio-

dalmi  folyóiratokat.  Conrad Aiken "nawos szavú, kis önimá-

dó társasknak" titulálta az imacistakat,  mások  a formatlan-

ség, as érzelmi  erő  hiányának vádjával marasztaltak  el őket. 

Any Lowell a lechatározottabban szembesztalt a támadilsokkal, 
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méltatva a maGa és tórsai jelentségét, hoof ssélesköra 

elismerést szeroztek annak a mosgalomnak, amely 4zra !ound  

vezetése alatt csak au Belk irodalmár-réteg tusoEattisat 

;lvezte. 

"Az imacistákat as alatt a ma31L1 ecztendő alatt, ami' 

6 /Pound/ irényitotta  S  mozgalmoto mosposértés  60 Anyoló-

d6A érte, még ha teljouen seumibe nem is vették őket. Csak 

azóta, amióta 611 porondra léptem,  •Lsra pedig kivált, kezd- 
, 

tek as imatizmussal komolyan foc16,1kosni. tistos vocyok 

bonne, hoLy ha nem tettem volna mist, aiit tettem, és 

nem dolgoztam volna komolyan és keményen, bogy bebisonyit-

SBM a mosgalom értékét, as eonasem kapta volna a azt as 

elismerést, amelyet jelenleg élves. Nzra tönkretette vol-

na, bft.nilyen  Jelentős  /mseaélyiség/ is volt... A név tőle 

sz6rmasik, ez esso0 'oils estifis Virben ismart volt, de a 

közvéleményt 6n elikitettea, hogy enyolódasbol elismerés-

só változzon."64  

Ucyanskkor AMY Lowell  realitésérsékót diet:162.i az as 

1917-.ton tett nyilatv3zat is, amely a Tendenciea in :Iodern 
Anerican IoetrY  

c. mavében olvashatós 

"*3  lesz  több kötete a 'fiéháni imavista  ölt'-nek.  A 

gyüjtemény elvégete feladatát.  i  könyvecskék csirái, mac - 

jai as iskolAnaki  azok  taterjedése, növekedesse a csoiort 

eyes taEjainak milveiben  keresendő."  
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Aws Lowell  vaaménye taldlkozott a ttibbi imagistáóval 
is, akik valawenn7ien elhatározó jelentőségünek tekintet-

ték a harom óvi 3zö 	tsai;a mlvészi fajld6stik 

zzempontjába, de awe vatók, a tcvablópés az aedigi, 

kerct21: att ;lea valósitható 	Tirmésze- 

tesen e ie.i.israsréser. kivül a háborúnk ia jelentGa rZsze 

volt abban, hoc' az itacizmus, mint as4es proixam.T41 

raneolkoz6 mozgalon, 1917-bent  az utolsó antológia =We-
lenksJ ntén o  1ón7egében meuzUnt. ,Anr Lowell,  uLwanabban 

az evbci, kiadta u AalaiLit.S.7.0.1a.amiLL6ALiatiaalik 
km c. tanulmén7gAjtem‘nyét, amolyt4n kUlt8ttrsai 
szeténkk bemutatsén keresztUl z41tatte az imagizaus 

dalomtUrténati jelant6sáz,6t. Vs a mil mom lenter.: a propa-

gandisztikus hangvtteltel, forrAsirtAks vitathatatlan. 

Allay Lowell  s mü meardsa utén életének hitra1ov6 

vole eastenAlejagn - as imaGizmus sradmón7einek felhasz- 

do iamár leilt5társa1 nélkll ,ereste ativészi ki-

teljenséhok lehct53ceit. 1918-ban megjeleat Can Grando's 

Castle /1.1a_a2zt2.19122/ e. vorae ,,k71;ete 	:ort  

n/oulua J.4.uélbJzot:, QJ.fOI1i1U3 „zóza ja, -,yóben Zo t3aat, 

aelyeniat, alat póldelal a Guns aa 'Cy: and 4he Great  Cate 

P WiMAA 	 t 	1 sok: 	a q. 	u fel t. 	iU  

esetében, tuvol-keloti temAkat is felhasznal. A Japan és 

ginai toészet Irauti érdeklődésének elmélidles ről tanús-

kodik a Pictures of the Floating World /Az úszó ollég képei 
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- 1919/ o. kötete, valamint a Fir-Flower Tablet  41.20.§." 

vir6t: triblak/  o. kinai versforcitós-tyjteménye is. 1921- 

bon adta ki a folklorisztikus elemekKel cazdagon atszött 

,031 -04es  o. kötetét, amelynek vorsei a lorkil- 

lönfélébb 	perui, észak-amerikai indián, stb./ 

pi hagyoményokból meritenek. Utolsó mdvei k.sé tartozik a 

21 ameri:ai szerzőt szellema =on parodizalt A Critical  

able  rriti ai tanmeoe/  c. m:;ve, valamint a poszthumusz 

meejelont  4st°6 0 9C1oc3cn‘2Y óra/. 41st ine/6  /foloti  
lox ős a Ballades for 'Iale" /-ladó ballada4/  o. anto16.0 

Richard AldUlvton  olső vilacháborAbeli frontszolgéla. 

ta miatt völt no az AmY Lea011.-fé1e költőcsoporttól. A 116. 

borA uttin érd klődésének középpontj6ba a hosszabb kö1t81 

formak, valamint a próza keröltek. Bur az imagiatákkal töl-

tött néhany esztendőt költői fejlődésében asupán epiződnak 

tekintette66, az imagista  technika  késbbbi költészetóre is 

rényomta bélyeLét. 

414a r9olittle  költészetóbon az imagist& szakasz volt 

a legjelentősebb. LeLjobb versoskötetét 1916-ban adta 

Sea Oorian /Teniori kart/  cimmol, amely Kivivta költőtarsai 

éltalfnoa elismerését. As i.agista moz,alom hanyatla84va1 

költészete 	 Későbbi köteteiben, icy a ;!ymerk  ntga/ 

cimdbon, nem tudott kiszakadni az imagista technika eLyr• 

sztagebbé véló keretei köztil,  8  többnyire régi tém6kat dol- 
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rozott fel az ismert Mina szerint. 

John could Fletcher,  aki jimaislitioseti fameivg Ws. 
dettől fogva szemben élit e  s sampan a glopisseti 

ben hoes' közelebb tlló AMY Lowell-föle körrel volt hajlan-

dó eryüttmilködni e  1917 után szintén távolodni kezdett as i-

marista eszményektől. Ismét előtérbe került a japén feeté-

szet ós költészet Irénti vonaódt,sa t  amelyről 1918■ban mew. 

jelent Ala-Dense* Prints /44111,fametsset04/  C.  kdtete is ta-

hAskodi • Az évek múlteval hogyományosabb témak is felbuk-

kannak kUltiossetóben, de sajót költészeti ideáljihos, a sza-

badverehes, majd  as AMY Lowelk.től elsajétitott polifonikus 

prózahos végig hti marm1t. 

1930-ban Imarist AnthollrY /I'Sgista antolórip/  ci mel 

kötet jelent mar, amelynek szerkesztésében ReAblinvton, 

Cournos, lijoolittle, J.C.Fletobere T.S.Flint,  blasa, va-

lamint P.U.Lawrence, J.Joioe  és w.C.tilliame  vettek részt. 

A T11040 were the P4711,4kat  szim 1d04/  oimet viselő előszó-

ban F.Y..Fmrd  felidézi as inaLismus virégzésénak óvott s érig. 

tókelt sz iránysat milvészi aredményeit. Az Imalleta ant44- 

na azonban nem volt több mint utolsó fellobbanc4a annak 

a mozgallmnak, amely tiezavirág-élete ellenére is jelentős 

helyet foglal el a 20. század ancol-ameriLai költéesellibeto 
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1iként as előző fejezetben részletesen kifejtettük, az 

macista költészet  négy, egyWIst felvaltó, egymás gondola-

tait raoszeresen továbbfejlesztő, kiegéazitő, összegező 

eltőcsoport alkotótelökengséo nyomán teljesedett ki. 

ből következően a mozgalom esztétikájára vonatkozó kérdé-

sek is csupa e nécy, szorosabban véve harem,  alkotói  kör 
k6ltószeti elméleteinek tükróben vUaszolhatók meg, s as 

imagizmus mibenlóta illetően v6686 következtetéseink  e-
zek  elemzése, öcszevotése után vonhatók la. 

Aa imagista költészet kibentakozástival kapcsolatban 

mindenekol6tt két alapvető kérdés marül fel: milyen ezemm. 

vontból jelent megújulést a or 	költészeti irbnyzatok- 

kal szemben, és milyen forrasokból merit esstóti_ai elvei-

nek kic$lakitásában? 

As imagista sossales els - liorban a romantikus költészet 

meumerevodett tight 0124m1 léiadas jegyében szalotett, s 
ebben a 19. sail:di francia költészeti megújulós lecjobb 

haryományatra  t  ásseskodik. - A parnasszista lira Whim is-

mert mozcalom, amol7 az 100-es és 	évek  között bon- 

takozott k 69 célkitilzéseiben mind a sit bolista, mind az 

imacista költészet előfutárának tekinthető. A romantikus 

költőkkel szemben a parnassziaták a költészet lecfőbb esz-

mányét a fecyelemben, a formai precizitésban és az objek-

tivitésban jelölték meg. .63 utóbbi hangsúlyoztosa azonban 

ad(lig vezetett, hocy költószetükben a külvilág jelensé'. 
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ce1n4k folszini, deskriptiv megracad&stra korlótozódtak 

s a személyes érzeimeket hattérbe szoritottak. 70  
Az  Őket  követő Aj iskola tacjai, a szimbolista 

nem érték be a parnasszisték objektiv realizmuzAvel, 

s a szimbOlumok: alkalmazéséval a valósac belső, rojtett 

összefainek feltarásóra törekodtek. A későbbi ima'..

LizusAoz nasonlóan a lecheterocénebb hatésokat oi3esi-

tő francia sziabolista költészet are poeticd-jAt a lo...

kikristUyoodottabb forméban tai&n Jean !,lorZas  foclalja 

össse a  litteraire  styik 16b6-os sztlmhban0 

"Lammas de l'enseiensment, la déclamation,  is fausse 
sensibilité, is description objective, la poósie symbolist° 

de:omens a vetir lildée Puns forme sensible qui, néanmoins, 

no sereit pas son but a eile-name, mai qui, tout on servant 

a expriuer l'idée, tAmewmait sujotte. L'Idée, a zon tour, 

no (bit  point ce laisaer voir privée de aea somptuouses 

simarres des anal _Lies extórieureal car le oaractare essen-

tial de leart symbolique consiste a ne jamais allor jusque 

a In concentration us 1 1 Idée en soi. 	clans cst art, 

los tableaux de la nature, les actions doe umaims, tows 

los pnénomenea concrete no sauraient se manifootor eux- 

mews; ce sont in doe apparenoes sensibles  destinées a re-

presenter lours affinités ésotóriques avec des Idées pri-

mordiales." 71  

- !anifesztumból eutrtelmtien 	 hou a szim. 
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bolistta kettős harcot hirdettek a romantikus és a parnssz-

sziata költök ellen, Imennyiben ssemLasztaltak mind a hamis 

6rzelmos3égge1, a deklsmtlimaal 6s a moralisalóssal, mind 

ilcAc az Lincóló, felszini leirtissal, a az eszel Skéíkó s.  

pen efyilttj(tró formed merevsécel. A szimbólum definiciója 

rAz Ammo felö1t5ztote5se 6rzfkelhat8 forateba"/ rtivilécit 

arra, hof-yan vélbatott 9 fontos tUt5t •aakda a azimbolia-

tók kezében as objelrtiv valöst, ős 	tivoli, mattooli, 

vagy esetleE csupén intuició :.;36raisdhat6, olkékzelt 

világ közötti összeköt6 klroccső. Ily 'ódon a szimbolista 

költészet hattrozotten metafizi%as azinazetet kapott, s a 

szi , boliata vers fontos all-.otéréezévé volt az ismeretlen, 

a homólyos, az irrefais, Icyszúval mincAlz, amit a szimbo-

listék altal olyannyira kedvelt nindécia" kifejezés macéban 

A francia szimbolista költ&zet elm6letének szamos al-

kotóeleme, mindenekelftt a zzimbélum fot aimanak meLhatéro-

zasa, kiindulópontot jelentett 	imaLista 461t6k szamkral 

ugyanakkor a szimbolizmusra jellamző ktiavutatt ajtető Ob-

rózolasmód r6vi1érit arra, miMmt v‘lhatott a hasonló 0811- 

tótikai alvokre 4118  Japán haiku-költóazat az imagiamus 

másik fontos ihletforrástivó. As emlitatt hatósokon Java 

Salijalla a görögs 	sőt a kifli és héber költé- 

Slat szerepéről is beem02  - Természetesen nem azt 

jab:* houy a  felsorolt  tommieek valamann71 imaciata 1ölt6 
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mUvészetében harmonikus egysucet za;:ottak,  vagy költésseti 

elméletük necfocalmazásában azonos szerepet játszottak vol-

na; csupan annak magallapitására szoritkozunk, hoEy az  ál-

taluk kialakitott stilun általanos ismertetőjegyeinek ki-

mutatása e források ouybevetését tussi szUkséfessó. - A 

franota szimbolizmus és 	i-acizmus kapcnolatelval részle- 

tesen foclalkozik René Taupin L'Influence du symbolism  
franeais  our is poésie américaine dq; 1910 a 1920 /A  fran-
ci' i S20. bolizmus liatésa az ameriai költészetre 1910-től, 
1920-ic/  0. müvében. Az imacista költészet bemutatása so-

rán behatóan  elemzi  azt a szerepet,  amelyet egyes szimbo-

listék játszottak az imagista MUM niivészeti elveinek ki-

alakitasában. eallaptt3a, how Aisra Pound,  a legtabbet 
cautier-nek, Rimbaud-nak, heediglitomak  és Corbiere7nek kő-

nzönheti;  Amy Lowell-re Paul Fort és ilenri de PéEnier  hatott 

legerősebben; J.C.fletcher Rimbaud, Corbiere, Laforfue,és 

Zasitassan. költészetéből naritett. F.S.Flint a francia 

nyelv mesteri müvelfije a a szimbolista költészet  kiváló 

ismerője, a közvetitő szerepét töltötte be: ő volt az, aki 

neuismertette költőtársait a szimbolisták költészetével. 

Az imeizmus japán forrásait vizscUve 3401 Miner  The 

Japanese Tradition in the British and American Literature  
/A Japén harYonány az angol és ameri:ai trodalLaiban/  0. 06-- 

v6:ben általénossacban elemzi az imacista költészet esztéti- 
kéjának ós a haiku-nak kapcsolatát, majd az gores költők 



költészetében mutatja ki c hacyományos japán verrforma 

hatását. 

A leedilönbözőbb  kulturális  hatásokat egyesitő-szin-

tetizéló imagizmus azonban nemcsak elméleti vonatkozásban 

támaszkodott idegen forrásokra, hanem formai sajátosiA4a-

inak kialakitásában is cyakran vett kölcsön már kész min-

tákat. - Az imagista mozgalomhoz tartozó azinte vulameny-

nyi költő többé-kevésbé befolyása alá kerdlt a szabadvere-

mk s  ennek a 19. század  második  felében kialakult sajátos 

költészeti formának, amely a későbbiek során - többek kö-

zött éppen az imagistók tevékenyséce nyomán - a 20. szi-

zadi költészeti irányzatok feLyvertérának fontos kelléké-

vé Wilt. A szabadvers, amely mar a Költők rlubjához tarto-

zó költők TIvészetében jelentős szerepet játszott, a kés!:)b-

')i 1mauisták költészetére podig még nagyobb mértékben ha-

tott, több  csatornán  keresztül érkezett az antiiai szelle-

mi körökhöz, ahol irók, költők, kritikusok révén rövidesen 

közismert kifojezési forma lett. Az eiyik, és oryben legfon-

tosabb közvetitő ezúttal is a francia szimbolizmus volt. 

Mint J.B.Harner,rtimutat 73 , a 20. század  eleji  európai köl-

tészet legtöbbször a francia szi bolizmushoz fordult ihle-

tért. Icy történt a szabadvers esetében is,  amelynek  kiala-

kitásában a francia költők ugyanakkor Coleridre,  Eondolatai-

1261 is maritettek; ezért Harmer kölcsönzések sorozatét té-

telezi fe. 74  Ezen a ponton fonódi -  össze ismet az imagisták 
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elméleti rendszeróban a francia szimboliamus a japan hat.. 
ku-költészettel, amoly, miután bekerült a francia, 

az angol költészet vőrkerinedeftes  további magerősitést 

nyajtott a szabadvers elméleti megmlapoessáhos. /A problói-

ma 	kifejtése eey kés5bbi fejezetben követkozik./ 

. S v6(11 u harmadt: forrás " 7alt  'llitman  volt, akinek köl-

tészete elsősorban a amilk• ill. Alv Lewall-féle imagista 

kör költőire hatott. 

Az imagizmus ami Indet61 szkedme Mtedetelenül as e-

017 leflzgalmasabb feladat annak vizesdlata vallyen kap-

csolat till fenn a Költakriabadnak. s limasill. ma 
klatöcsoportnak kUltészett programaial kOzött. 

=..7zak agybevstéss választ adhat olyan kérdésekre is, llogy 

mennyibmn jelentettek továbblépést a kéeőbbi imagista kb-.

rk a karábbiakhoz képest, wry konkrétabban, helytállóak-e 

például LgsBk.mak azok a kijelentéset, amelsoklajaen 

szerepét minimélisra értökalik a maga k31t8i elmillsedisek 

kialakitásába075  

A mozgalom elinditójának szamitó 	költészeti 

elveinek tanulményozáséhos a legbiztosabb témpontot ma 4. 

mélkedések  ill. a _..itxi...L.2,.rj...j...s.L.,j..,zsaPeleseatvrstiu' c., 

erbert fead 61ta1 összeállitott esszégyüjteményei nyéjt-

ják, ameltiebTe a kor6bbiakban  mér  utaltunk. ilulmenak e 

fauve!::ben lefektetett gondolatai részint a filozófiara, ró-

szint s költészetre vonatkesaik. TétséEtelen, bogy digs 



enzmerendszerét vizsgálva Glenn Hurhes  túlzott jelentősé-

, et tulajdonit a H.Read által üsszeUlitott kiadisoknak, 

amelyek számos ponton önkényesen teremtenek összefüggése-

ket az egymestól gyakran független, elszórt condolatfor-

Lácsok k5zött76, do az is nyilvánvaló, hoRy Hulme feljegy-

zéseiből a mozgalom célkitüzóseinek többé-kevésbé eLységes 

képe bontakozik ki előttünk. Eszerint az imagista költői 

atilus szakit a rozaantieizmussal, a didaktikus-moralizá- 

ló, a költői képoket dissitésnok használó, hagyományos rit-

assail ós nyelvezetU költószottel, s mindezzel szemben a 

Uasszicizmus, a fegyelmezett, retorikától, hangtani zene-

iségtől mentes, természeti képeken alapuló költészet lét-

jogosultstezt ismeri 01. 77  

költészeti elveket sajátos  filozófiai  rendszer  tá-

masztja alá, amely a romanti:ában a reneszánsz által elin-

Oitott humanists időszak betetőződásét látja, s annak foly-

tatásót e y korunkban boköszöntő, neoklasszicista, vallásos 

peri6dusban jelöli mag. ;Innek költészeti lecsapódása /aline 

a klasszicista vers, amelyet Hulme igy határoz  meg:  

"Amit a költészetben klasazi:wson értek, as a követke-

zó. Az, hogy képzeletünk legfennköltebb szárnyalásaiban is 

van visszafogottság, tartózkodas. A klasszikus költő soha-

sem feledkezik meg aa embernek e véLességéről, e  korlátjá-

ról. Andig tudatiban van annak, hogy élete a földi létben 

gyökereziL. Blrugaszkodhat, de mindig visszatér; sohasem 



?spill el az Cot körülvevő légbe. Ha akarjuk, azt mondhat-

juk, hogy a költészetben as egész romantikus attitad re. 

püléseel  kapcsolatos  metaforók köré kristályesaiSk. 	\\ 
mindig reptile szakadékok felett mill, a WOW& i 	\ 
repül. A •végteleno Gab minden második sorában  ussitaill• 

Hulp 

ható. 1476 

vélekodése  szerint  a romanticiamus felelős el-

sősorban  azért,  nor's az olvasóközönség költészeti comb-

nyel eltorzultak. 

"A azáram kasionység, lamely a klasazikusokat jellemzi, 

vlsszatetsső szimukra. As a  költészet,  amely nem vizenyös, 

mar nem is költésset. Nam  veszt l: Mears, hogy a költészet 

legitim taro& a pontos leirás... As a yore, amely az e-

világi és meghatórozott dolgok leiréséra szoritkozikele-

het  szuka kitOnő trés omesteri munka, de nem költószet. 

A romantika annyira metroutott bennUnkst, hogy a homaly 

valamilyen formije nélkül kétséEbevonjuk a lecmagasabb 

létezését... A klasszikusoknál mindig a köznapok fényét 

látjuk,  sohasem  azt /a fényt/, amely nem létesik sem szá-

razfölön,  sem tenveren. A romentika szörnyü következmé-

nve as, lief:7 ha hozzészoktumk 0 különös fémilete, nem tu-

dunk élni nélkille. WY bail Wight, mint a kébit6szer." 79  
Hulse fejtegetéseinek temalegimyozása közben azonnal 

szembetUnik, hogy azok bizonyoe  vonatkozásban szemben áll-

nak  a szimbolizmum elveiveld° 1 uGyanakkor ,tanley  



megfillapitésa sserint C1 , hul esstétiAja és a 82131.- 

bolizmus kbzött alapvető hasonlóadi:ok  i kimutathatók. zUs. 

sőaorban arról van ssó, hogy randkét kr-,4sat ogy felfoko-

zott, megélénklat tudatéllapot vorsbeii ifejezését tekin-

ti olaődlegeansk. Mig a asimbolista kjlte) azonban a hétes-

napi valósag 6s ea trenascendentilis vilte Visötti, azim• 

bólumo% űtjén teirtén4 kapcsolattaremtessel aarazolja a tu-

datnak  ezt  as Allapotét, addig as i:agista as evil6bi 

asig talajan megmaradva, a mondanivaló nagyfokli koncentraci-

Wval próbalja Liog agyanezt a calt elarni. 

aim gondolatmezettt követve tavabbi témpontokat nye-

rdnk as Aj kültészeti program konkrét, nyelvi meivaiosité-

sara vonatkozóan. 

"ered mindig a kemény, naturozott, ssemblyes kifeja-

zóst. Anden szó latható kép sell, bogy lecyen t  non pedig 

zenei alafestés vagy 1E1106. Nam 1.ra:44unk anáiIdll, hocy ery-

idejülec szemünk előtt no latnonk annak vizuelie mec3elon41:- 

att. i4 a kép  előzi meg az treat, s teszi azt ssilarddé." 

As elsődleues oéls a pontos, proois ‘4) ilLtarozott le-

irds, dndLg 	szeme előtt lebeg. 

"As alkotói erőressités Aj képeket teremt. 	csu- 

On új metE.for6kka tehstjak pontoss4.oba, snhe s  soha  no 

hessriazgurk erNeseril kijelentéot. nnek nines  hatása.  Min-

dig analógihkat kell Ireresnfink, cmelye:- 6,1 vi2ot épite-

milk. A vers képei nem dekor6ciók, aanem ary intuitiv nyelv 
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lényerrének réezei... k sejtetések ügyes kombinációja ré-

WIT,  olyan eszmét 4-pithettink fel magunkban mastsi , ségesen, 

amelyet nem lehet másként megközeliteni. A gondolat meg. 
elfti a nyelvet, s abban All, hogy elménk elé egy időben 
két kép vetitC0ik... A stuns rövidj több Mir. 

lörböző condolat összetalálkozása teszi ilyenné." 

Ezek az epigrammeszerUen meEfogalmazott EonOolatok al. 
kotjék Hulne es7merer0.szerének vázát, s töreflezettségük, 

hézagosságuk ellenére nemcsak kiindulőpolatul 6zolgUnak 

a későbbi imagista kiáltványo'c megalkotásához, hanem azok 

legfontosabb FT,ondolatait is előrevetitik, nyilt?n vaLy 

burkoltan megfogalmnnzék. Hulme nem mondja ki, hogy a köz-

?velvet IrivAnja a költészet zközévé tenni, Oe az, hogy 

ellreti P.1 elavult, modorosé vélt költől  nyelvet, s a pon-

tos,  határozott  kifejezést keresi, valószinilvé teszi e 

feltevést. Pleonlóképpent egy-két megjegyzéstől eltekint-

ve maga nem propagálja uy ‚ till a szabadverset, de költésze-

tében hasznélja e formit. 

A fertiekben felhozott p410.6k arról győznek .aeg bennün-
ket, hopry Mama esztétikai nézetei és a későbbi imagista 

körők -orocramlai közőtt  sokkal  szorosabb 4s lényegibb kap-

csolat 611 fenn y  mint ahr -yan azt Pound korább en idézett 

mlvében elismeri. Vonakodása órthető: n i'olytonosan új u-

takat kereső klt 	relmesneh érezhette, h6gy ecy általa 

felkarolt mozgalom elméleti megalapozása nem az 8 müve. - 



'1.ndez3e1  ne akarjuk ,i‘ound  érdemeit caókkenteni, hiszen 

azon tAlmendas, bogy közremükbdécs nClirA a mozgalom  in 

can bizonnyal rövid•sen feledeebe nerlet voina, nacymkr-

tékben hozzajdrult as imaging= elméletének tovabbfej-

lesstésChez is. 

!Tint ismeretee, lound,  bfr mar 1909-ben am63041110 411 

7ölt6k Klitbpnak öaszejLvetelein, csak foosatessit korilt 

az 1),11  aozcalom vonzaskörébe. Liondonban töltiitt (Wei alatt 

kutatdai terillete, amely kezdetben els3sorben középkor 

irodalmara konoentralódott, csaxhamar kiszó19sedett, s ér-

deklődé5ónek honlokteréb• a IItészeti -Jeclajulds eszményei 

kerültek. "Aután a Költők Klubjimekftkozatos mevezlinésé-

vel as  imaizmus népezertiséce is beladosiben volt, a  költő-

társaitól  tanultak birtodtban hatalmas donealifival latott 

hozzá a M047 elom ujraf•llenditéséhes.  Iónt az előző fe-

jezetben kifejtettük, mare köró csopartositotte az i agia-

ta eszményekkol rc onszenvező kö1t8i8merbeeit és mind•n e-

rejét latba vetve publilási lehetőséget keresett. Massy 

tósa elöszdt a iimiet "onroo  szerkeaztett• )outry-re  em 
sett, amelynek 1913 janudri számában esakesavi tudósitila 
jelent meg as iMafiZMU3 létezéséről, majd as  olvasók érdek-

lődésére valaszolva Pound a márciusi sz:m - et cikáben  bő-

vebben fejtette  ki a moagalom célkitqzóseit. ‘z elaő, Wain. 

aldircsóval meEjelent, de  Poux4 tollából ezarmazó cikk két 

imatista  kötött lejátszódott képzeletbeli párbeszédet rög. 
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tit, emelybn az imagizmus alarelvei a evetkezőképpen 

bontskoznk kis 

1. A tololoe 	kezelése, akár szubjektiv, aktr 

objektiV. 

2. rem hatználni izztlen olyan :!z őt  sem, amoly nem já-

rul  hozz i a memielenitéshez. 

3. A ritmust illet5en: e zenei frP.zis 	nem a met- 

ronóm szekvenciája szerint kell komponfilni. 82  

A 	a to/!ábbiakban emlitést test a k& /"imace"/ 

titekzstos doktriatjáról, amellyel mindig rzhaneban  kell  

anItria az imx:ista k31t8nek. Az olvasók ily módon fel-

caicizott érdekl5déz6t elégiti ki n 	ltal irt meisik 

cikk, amely a 10.2 fogalmát az alAbbiakban határozza meg. 

"A  'kép'  az, amely intellektuális és ezooionális komple-

=mot =tat be oGy adott pillanatban. A ‚kompleramg kifs-

jezéat 1;eohni7e.ai értolemben hasznilom, icy mint az 

4jabb pazicholó3usok /pl. Hart', biz. lohetséges, ho Gy nem 

órtUnk taljezen aryet alkallazásAban. 

Jegy  ilyen okompleNume villanósszerq bemutatfisa idézi 018 

a hirtelen "elszabadultség érzetét; az i08 és tó' korlóta. 

itél való szabadulás érzetét; annak a hirtelen növekedéc-

nek amelyat 1 lognaLyobb milalkotisok :jelenlé-

tében 'flank At. 

Jnbb egész életünkben egretlen Fret bemutatni, mint tor. 

jeCelacis naval/at alkotni."83 



S lacethattkroelsb61 k tntk ogy az imaLiota technika 

alappiilérénelf 421figocy "hirtelen, villanaLazara  fény' 

14thatóv6 tételét tekintette, amely ismét a haikumkölté-

szet hatimat bizonyitja. 

"Pe haszna ocyation felesleLos szót, ziotlen mellk-

nevet ass, amaly ram tOr  tel valamit... oriid az aboLtrak-

ciókat... MO haaaaA14 elpan :l.fejezéseket, mint a oNlaa 
ködös bona. Altempitja • 1,rb. Oessekevari aa absatruit-

tot a koniaqttal. Ss mass saarmazik, no  a k'Oltő 

vJszi 6sares mindig a tarmészati tt:zrcy •  meLfeIe10 szimbó- 

18 boa mg Mum vssosban  azt,  amit mLsok msslrtak 
J6 is6z6ban... 704106 el 	több  na  cy milv6az hatiOdito 

es lecyCl olyan tisatességem. hocy azonnal olismered, vagy 

ha nevi, próbUd mac teljesen elrejteni... Amit a ssisktxt6 

ma neuunt, holnap a k5zöns66 fo;ja megunni... Ne damsbold 
fei mondonivalód kU1anix116 janbusokra. Ue fejezz be minden 

sort élettelenUl a v46n, a no kezdj minden 	sort emel- 

kedóesel. 	boo,  a%ivetkez3 par itvegye a ritmus 

•velkadd bul16mét, lUvéve y  ha iaoszabb azdnotet akarsz 

tartsal... A költeménnok nom kell a zenére iiolyezai a fö 

nanor6176 de ha azt toast, a Jena lskyan olyam, howl 
gyfty6rködteass a maórt3t... A muzeihus tamaszkodhat a 

seaskar Lianitorja6e1méra 6a aro36res  to  ozt  nor  taaoted. 
A htirmónia kifejoaC , Li amely lellönb6z8 mai- ase60 liana* 
• id•n nwazólaltat6a;1  Jelenti,  nos alkal ;tó a 



-63 

költtszetre. ro a leLjobb versben van a hangoknak eLy o-

iyan r6sze, amely meEmarad a halliató fUlében... A rinnek 

tartalmaznia kell valamilyen meglepő  elemet,  ha Lyöny%,- 

ketitetni altar; nem !tell bizurrmk vagy killönbsnok Lennie, 

do jól hell basznélnunk, ha egyaltalén hasanéljuk...  Fi-

(201d meg lante übrúzolsismódjénak natarozettségat és ha-

sonlitad basso Aaton  szónokiassagtrval... Olvass annyi 

ordswortb,74,  amennyi nem tanik k.mmndhatatlanul unalmas- 

nak... ha a dolog lényegét akarod, fordulj  'a- i- ;.-4103,  Ca- 

yi1lon7ho2 , 1121a-hes... :e törődj  olyan  embo-

rok 	 akik maguk nem irtuk eLyetlen fielea- 

remélto votsem... „e4 

)1muld fentiekben idézett elvtazeti elvei saját költé-

azati felfotlisanak elmélyüléséről tanúskodnak és szerves 

folytstasét alentik korébbi irodalmi tanulmányainak; u-

67eneator ast is bizonyitjak, hoLy a ivezdetben  szinte  ki-

zarólag a kes6:kor icOnt érdeklődő költő Londonban töltött 

évet nlatt teljes mértékben bekapcsolódott kara irodalmit■ 

nak vérkeringésébe, és a Hulme-féle i a t  ista eszményeket 

magéévé téve, alkotó módon latott hozza azok tovabbfejlesz-

téséhoz. 

da iulro költészeti elveit összevetjUk Pound-óiv4, ol-

80 léttsra firy  tinik,  hogy a Töltők Klubjanak irén;fitója az 

imacizmus esztétikéjénak csaknem minden lénycLos  pontja  

kitért, 8  iound,!..nak csupan a rendszerezés, a kioiészités 



feladata jutott. kétségkivUl sok igazséret tartalmazó 

megallapités azonban végső soron félrevezető: Pound soha 

nem akart alma nyomdokaiba lépni, idegen költészeti elm-.

leteket  vakon  követni. Az imagista azakaszt saalt költőt 

fejlődésőben seksétszerti 14csőfoknak tekintette: olyan 

lépcsőfoknak, amelyen a kisérletezőnektill kell lélmie, 

mihelyt annak lehetőséLeit kimoritette. S hogy ez mennyi-

re ivy volt, mi sem bizonyitja jobban, mint az a tény, 

hogy a költői képalkotés problózaval  mór  közélkori iro-

dalmi  tanulmányai  sor6n foglalkozott. Dante költószetében 

mindenekelőtt a killönböző jelenségek közötti ö85zeffigE6- 

sek hirtelen, villanbsezeril érzékolését, ill. meLjeloni-

tését csodólta. Behatóan tenulményozta a fény versbolt ki-

fejezésének lehetőségeit, tovóbbit a természeti jelensóLok 

és  folyatok  költői képekkel történő merrarladását. szté-

tikai fejlődésének m(ir o korai, pro-imaListának nevezhető 

szakaszában központi jelentősécet kapott a természeti  kép...' 

alkotás  t'ontosságának h-ngsúlyczAsa, amely a költőtől meg-

követeli a természetdolgok, folyamatok pontos magficyeló-

sének és rkzitésének ké e sségist. 85  

1912-ben medelent Eralumna c. milvében a következő-

ket  olvashatjuk:  

"Azt hiszem, hogy a megfelelő és  tökéletes  azimbólum a 

természoti Orgy; hoof ha •szimbólunokato hasznaunk, úgy 

kell használnunk őket, hc[y a szimbolikus funkció no kerül- 



jön előtérbe; ú hofy as órtalem és a szöveg költőt  mine-

séLe na vesszen el azok számára, akik nam értik a azimbé-

iumot mint olyat; akik számara például a sólyom a t  yenlő a 

sólyowmal... A mataforák megfelelő használata, as össze-

fügeések gyors órzékelése a géniusz igazi ismérve." 

1912 utan Iound költészeti elmélete - s obbon  na  Ly sze-

repet ,iitszottak az imagista kb-taarsakkal folytatott ass-

mecserak -  kettős  iranYbia ‚amott el. agyrészt a költészat 

és a képsömUvészetek kapcsolatainak lanatöséLett boncolcat-

va a költészet és a zene, festészet, ill. szobrusuat között 

Új  ö szoiliggéseket fedezett felg aidaréast főképit „amost ie-

nollosa mavainek alapja alkasdett tivol-kolsti keltésseti 
tanulmuayainak hatásara a aja rimage"/ fogalmának további 

elmélyitsére vt:llalkozott. VéLsZ soron mindka törekvés 

hozzájérult a vorticizmus kialakulásához. 	kézőbbi fe- 

jezetben reszletasaa kitérank a problmitra./ - A továbbiak-

ban a kültéuzet %5 a zeae L9.. által kifejtett ;:aszefat. 

Ozeit vizsEálva, ramutatunk ound költészeti ela;61etének 

és a fel4as3nált forrósok viszonyának néhány kórdésére. 

Aint as imagizalus számos kutatója assillapitja, as i-
magiata költők asztéti al alméloteinak kialakitásában /ta-

lan r.ilda Doolittle  kivételével/ fontos szerep jutott a 

francia saimbolistikmak. Pound.ra alsosorban azok a köl-

tt,k  hatottak, akik  gondolatai legjobban megfaleltek a ma-

ga törekvéseinak. 1gy rhéoDhile autier költészetében a 



szabatos, élesen körvonalazott képalotast tekintotte kö-

vetendő pdadnak, denri de vót,nier milvészetében a "szintak-

tikai konstrukció easzerilaáfét" emelte ki, Asistan de  

Corbiare verseiben a müvészi icifejezes intenzitasat 
86 csérte. - A szabadvers eyes WIlfajaival ilound foglal- 

1:ozott a francia szimbolizmus tbnulményozdset meLelőzően 

is, de a maga eaztétikai felfogitsanak k 	 szem- 

pontj6bó1 Charles Vildrac •s Ceorve Duhamel eimeietét 

tartotta különösen figyeleureméltónak. As 1910-ben ne-

jelent  Notes sur la tecnniQue i)oétinue /Yeljecyzések a  

költői technikelról/  0. müben Vildrac es Luhamel a szabad-

vers foLalmat nem abszolút formai szabadaisgban, hanom 

nac7fek6 metrikai hajlékonysécban hatdrossaik msg. A vers 

zeneiségét nem előregyértott formai sab.r.onoxnak, hum& 
tondolati ecyséteknek kell msgszabniuk.'7  A szauadVOranak 

ez az urtelmezése  szórt vahatott Pound esztótikdjanak a-

cyik sarkalatos pontjavd, mert szamos vonatkozusban roko-

nithat6 a kiiltészetről, ill, a zenéről vallott &mete/- 

vol. ound váleménye szerints 

"As bermes ismort dolog között talan a ritmus a legő-

sibb. Kölcsönösen alapvető jelentőségii a költéaletben és 
88 a zenében."  

A zonal éritkezés sajdtosallguinak /ritmus, dallam, ma-

Spa és mély hangok vdltakozésa, stb./ elemzése utan -mold 

rétér a köktészeti =a/416k kifejtésére. A vers ritmusat 



aea 	hanem tartalmi sajiatosaigal hatfirozze,.,k mag 

/Vi1d7pcamell/.  Winden 6rzo2axae1: aatos ritausk6p-

let felel mac, amoly dantően befolyásol;ia a vers zenaisó- 

Mivel az érzelmi •gyságek tltal :ueEhattrozott ritmus 

salmi ayAl;yobb vUtozEitosBtLot s  La Agy tetszik, zzabaly. 
talsasot  :tot,  ant a hauom4In:os, forma ktitötte64,:s. 

ken alapuló ritmus, a leltem6ny fer::Ajtt tekintve azc-

bcidvara lasz. Mindebből kitUnik e  boo,  a azsbsevors Loa, 
szúmára stm a takkletes asabadzigot o  a szabélyok commlbe-

vev6e6t Zelentotte• banes m6a, lijfejta törvtayszartisóLeI: 
szerinti ónitkenóst. 

Wfarómat, ha felid4zzük a %ill:-definictút riortelmi -Or-
zelmi komplexum 0e7 adott pillaaatbanWn7ilvinvalóvi 
lik Pc..2.2411 alkotói módszordnak  az  a aajatosadca, hola min- 

forr6st, Salon ezethen a salmbelizmus szabadvors-olc6- 
1.3t6t s  meLT11a16 btértelnezós uttn a maea asat6trakjeara 

asolgilatdba Mit t  s hog,' ledltdszeti elveinek kidolcozt,- 

gibes a LogkIlönftlébb hattaolrat Is kilee metgaőző móoz  

magasabb aziab63i2be foLlalui. 

Az 1.;14 v4612 be4Svtkea zitáa utiln 4gli 1  kapcso-

latai mellszgntek az imaciate kalteol mozealoamal, de való-

j:Sban ,jóllahet mar ez 6.7 alejétől az aj ireinyz6t, a var.- 

ticizmus létrehozeisan fkradozott acy idel naa .,(1ta fel 

imat.14sza tUrakvéseit;  .öt  megpröhUta azokat UzszeeLyeztot- . 
ni ü  vorticiznus proLramjavsl. 



• 68 .1,  

A ilivataloG ima6iata moavalom iányitása ucyanakimr 

kesébe ITJartilt, wci minoan erejét es szervezőkéssi. 

WO, latba veuve,,lo .zmilátott az uj pi-et-A.4o kidol6osisti.. 

flitsts 	 tie aft lAttio8zet1 ivein kivU felhass.- 

Aulineton  egyik Web* Ise wag, ea hp List,  1914 34- 

niusi ( Ofl jelent siewa9  Abbas 411 1111111•614 azalelj as Au 

is,ourtw..401.•  moldtesztumbilimehms elpének texinthstő, Al. 

glimass- aarommosuLALml its Logag,alveit vissanancoses - 

ösesedigialja as imerisaus progras046 Minuenre kiterjedő 
réssliOssisigins slapooskan  túl 	Oiét csórt tart.. 

juk emlitare siltönak, mart olyan kórdobsekkel is toi-lalko-

ste t  awelyekre u korábbi kritikal irásokban csupán elf:mart 

utalásokat találunk. 1E7 behatóan elemzi azt  a koltői nyel-

vet, amelyoek k-ulakitására az imagistak törSaMitek. As a-

lapesabuly as, how a költészetben kerUini bell minden ar-

ciialkue kigejesest, aserkesztésmódot, kditii lisissisfi, de 

is Mitt amelynex a jó prozában mince  helye.  A S011ékne• 

yak st minimalisra kola csökkentenis 000 delkat azabad 

siestürni, umelyek valóban hozz4járulnak a pontos meejeleni-

téshes. 4ert 

"minion  na' y költészat pantos. A 19. azuzadi költők min-

den stvárauca onnan szarmazik, aocy nem tudtak pontosan, mit 

is akarnak aondani, s a hazel orcut fculassilis sailifte,mkkel s  
bártsl hasoulatokkal töltötték ki." 

• 
As isabista moztalom célkitüseeeinek utolS6 
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Mú  megfopelmazOse Azyjemal nsvóftez 	aki am  

ben me(Aelárt mvsy  istwist, ritatV, a. ontf.116Lia 0 1t3 

méhos irt elezavtban ez alábbiakban hatarozza met az ima. 

immus onzmén7elt. 

1. A mindernepi beszód nyolvét használni, de mindig a 

pontos szót elkaimezni t  nem e majdaes-pontoe s  vax a eau. 

dekerativ szót. 

2. Uj ritmusokat létrehozni - Tint 15.j hangulatok kite« 

jezés4t e nom rérj ritmusotat 	oi1, aTelyek  'ói  

Fulatokat visszhaaeoznak. 14em ragasikodun% "szabadvers. 

hez"  it n várairés etyetlen módszaréhez: mint a 2zabad. 

eds •lvfArt hlroolunk eirte. tissICA, hogy a k31t6 s6véni. 

S660 cywran jobban kifejezhetl ssaballvarsben, mint 7.t1n. 

vencionulie tormakkal. A költészetben az Aj kedencia 63 

oondalatot jalent. 

3. ileljee ezabádsk;ot biztosttani a téra mogválnszté. 

6464111. Nem A mLiv&met rossaul irni reptWtópekr81 6c1 au-

$0.0bilakrat és ne4 szüksiickirpen rossz rYjvészot jól tr. 

at It 	aem.8zenvedé1yesen tUszank a modern élet mU- 

vészi értikében tee szeretnénk rémutatni shogy nincs 

ant olyan  récimódi s oly kev6184 invpiráló smint ocy 1911. 

es repülitép. 

4. 47 kér,et bam'atatiii ilanaa az GlAu5V8A64 "lia444a-

trik"/. rem vs'unk fest6i3kola s  de hisszük, hogy a 1:ö1té. 

szetnek pontosan kell visszeadni s részleteket és 4.4em 



dös altalénoss&,okban kimerülni, bármennyire ragyogóak 

és hangzatosak is le6yenek.zért szallunk szembe a koz-

mikus költövel, ski kiterni látszik wilvészetenak iEazi 

nehézsévei elől. 

5. Olyan költószatet alkotni lamely kemény ás vil4Go8, 

sohasem elmosódott és haturozatlan. 

6. Vécezetills köziLLUnk legtöbben 4szik,  how a köl-

tészet lényoLe a tömörség. 

látásra úy tUniko hatpontoa kialtvany 	több, 
■•■■■ 

mint a karábbi manifesztumok i,ondolatainak 

hatásos forméban történő 4jrafocalmazása. lagoon te-

kinthatjük egószen ilelytállónak r , lenn hullos  megállapitfl-

set, aki szarint ,mx Lowell  összeozése aemmiljen vonat-

kozasban nem hozott Ajat. 92 1k7anis, 	 Iersil  is 

hangstlyorta peldául a popte  sitó jelentegiagét, ssémira 

esoint ogy illusztrocióképpla reii,ozott versrészletben 

bemutatta, nom a szob,in iorg6 tiny, hanem a költő vale 

kapcsolatos órzéseinok pontos leiráaat jelenti. 'aarászt 

a költészet tur byura vonatkozó meeállapitásai olyan 

területet 4rintenek, amellyel kapcsolatban az iakAsta 

költők nem foolaltak ousécesen 4,11614. Auy Lowell  is em-

liti a költéazet nxeménys4ének" fontosségit, de niaa oz 

a kdvetelmény jóval kisebb hancsayt kap, mint akar 1,11121. 

ma, altOr 	 - U utakon Jr a kóp focalmának ér- 

Lelclezésóben is. 	:ierinte a kép két leLfontosabb tulaj. 



donsérs es Ajaseraség 66 as  •levanség. I etlok r-lcvs16• 

sitise kösb•n  azonban  gyakran kern ellentmondOsba a sm. 

jet saga 61tal is Aix, atett 'baszd k8svatlens4:4nek 6n 

aFlaserüségének" követo1menyeve1 93 1 lapel nalysnként 

diessonansek és módssorét nth& & ssiezolisrushos k8se1i• 

Altalituosskban e1mondriat( 1  ;:log7 az Amy Lowell  által  

megfoulmamott ht.ltészeti eivok kerdetban mMeleltek a 

mosgeinm érd•keink, ;mart 4:1 imcrismue O11dtilzé33olt 36- 

vi  szeissabb körben ismertté tették,  mint a knr6bbi ma-

rlfesztumok. UmAnakkor az is kktséEtolen, hogy ezek as 

elvek az imarismus utolsó ssakasztban sure AltalAnoseb• 

'Da véltak, s vérs8  soron  a now lom felbomlésit takrösték. 



III. A HAIXAI  TORT NT  

1. A milf,13 
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A haikai /hatlaa/' kinsi eredete szó, jelenter:e a pit  

Kine eryik libjegyzatének ten6atTe 	tréVa, hu- 

mor. 96Haecn26 né-mel illették mAr a rekri kinni költészet 

eryee verstirmait isomelyekben a humoros elem dominate 

A zseptn költézzetben nacyjeból a K„okinwskeshuu)7  megjele-

nése ()tat isveretes AT elnevestm„ amely am ebben e glejto-

ményen telélható humoring delok merjelölésére ill. oast*. 

lyozl, stra ezolrat.98  vttől kez4v1 A jApft költészet 

mos mUfa:_itben,  2r7 a .1aLt-ttn 4s a ambriam99, valamin* 

e ,IsaptIr.irJ5ltkCtal trt kinai nyelve vorsben niammt•  a 
heiksi szót Widen olyan ma ,leYlemzéssére hassnéltake se. 

ne17re ss 	finom", "előkelő" kifejenée nos il- 
lett. 3 huvoros vArstinusok -  a  kfig0-kor végétől 

kezdve as 6.jkar alelSig - a renva-Wilt4Aset efrvik ága, a 

hml.k2knoi:rsamt. tett szert a 1eFnag7obb né-searasésre. A 

kifejezém ntótagjétos /ap/relra-*,fokezatosan elhagytiko 

iry keletkezett a jap6n költószet egyik legsajitosabb,m4- 

ig eleven milfaja, mmely R 20. sift:sad nyugsti költésaotóre, 

többek között as inef.-ista mozraloshoz tartozó költők mil-

vészetére, is nagy hatast tett. 

Pellődésének sordn a haikei elődjéhez, a rengit-hoz 

hasonlóan - közönséres, Fvakran vaskoe humor() milfajból ma- 

renda, 	 filozófiai magasséfokba emelkedő 

költósseti fornévt alakult. Masként fogalnaavas azáltal. 
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ho cy a hcikal a renca humoros jellecOt meOrizte, majd 

mecnemesitette, olyan Oj témakörökkel cazdacitotta a ja-
pan költószetet, amelyoczkel cam a raka, sop a renca nem 
follalkozott. Az elmondottakból következik,  no a hal
kat - kialakulanak kezdeti  fokán - pérnusamosan fej- 

lőeött a rencd-val, majd a két költészeti tipus ftja fo-

kozatosan kü1önvtlt. 

A z e1s8 halkal-tipuel verseket renc -a-öltők  irtók,  a-
kik a  komoly alkotés ssabad perceiben mintecy felfrisstim. 

lós -ként, szellemi tornaként próba tetták költői k6;des-

séceiket az Oj veretipus azUkre uzabott keretei köaött. 

Az első jelentős haikai-költők között as irodalomtör-

ténet mindenokelőtt Yamasaki lookark óe Arskida lioritcke  
nevét tartja selmon. :lookan  költószetéből az ekkorra  36- 

részt mecnerevedett, tafinomult, a természet szépsétei-

nek destriptiv tibreizols6ra azoritkosó renua elleni lósa-

dús lamas  csendül ki. Haikai-veraei '-darabos, vaakos 

humorW-kal - szemben Calnak a homes/ irodalmi hacyományok-

kal 2e teszik  as első 16 -*óat a né- órzésvilitót tOkrös8 

költészet Icalakul6so felé. Liiyanakkor  iookan,  költóazete 

- szemlélődő, raesziv jellece [aloft milc nem vtlhatott 

közvetlenül  a beköszöntő Ojkor feltörekvő népréteceinek 

irodalmtva. 

1,00kan  milivéezetével baszehasonlitva 'Iorpake  költésze-

te kifinomultabb, eleEansabb, humora is kevabó orőteljee, 



hart:Oily. zzel szemben nacyobb szerepet kap a filozófioi 

tartalom s az a törekvés,  boy a hate.ai mjfajt a ronca-

6hoz hasonló irodalmi rancra owslje. 'oritaio alichanem 

lechireaebb verse az a haikal, amelyből &zra Pound  ihle-

tot -Aritett in a Stapion of the -etro,  /his metróWiamil. 

22a/ c. kétaoroa költeményének meEirésishoss 

Rakka oda ni 

kaoru to Eiroba 

kochoo kana 

Törtönztitt forditasbans 

Hulló virOc  as kra 

visszatérni lassiits 

fiicsak, eLy pillanc61 

A vers mostori példa a saiznyait bontoEat6 haikai-

költészatnek, amelyben annak minden lényeces eleme mdr  

só1 ben talftlható. A költemény alapját képező természoti 

kór, , a cseresanyevirég, a tavaas jelképe;  hullása  as el-

masks fájdalmát idézi fel as olvasóban. A pillanE6 a nya-

rat  szimbolizálja, a a költő optikai csalódása,  ho  cy ösz-

cnot:voczti oty csoroaanyevirtif ssirmával 6a Aty véli, hogy 

;Az viassaazUl as écra, a természet morlljultasét 6rzékelteti 

ilti formában. Magasabb szinten azonban, nint Surl .4nar  
--tordllapitja, a költemény a buddaizmus természettel kapcso-

latos felfoLóadt példézsas a tormészeti szén mUandóaagénak 
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/hulló cseresznyevirtig/ és éllandóadcénak /a szépség újra-

merjelenóse a pillancó képében/ eLységét. 1" 

Az gdo'korssiik /1603-1667/ elejón a :ookalot  és 	 

által képviselt haikal-stilus ótnenetileg belayatlesnak in-

dult, a rövid időre úEy tnt,docy ismét erőre kap a ren-

ga-eltószet. Jnnek as volt as oka, hogy as Aahikaga-kor 

vtge és a fokozatosan me(szildrduló do-kor közötti zürza-

vsros idszakban a feltörekvő Új osztályok még nem erősöd-

tek met annyira, dogy költöik a haikai lecjobb havyomanya-

it tovabfejleaszók. As étmeneti korszak ut.n azonban a 

Tokurawa-shogundtus mecsailérduldsa Kedvező feltótelaket 

terentett  as új vérosi késmüves- éa ,I:erJakedőosztély, va-

lamint a szamurdjréteg szémtra. 102 As as a kor, amelyben 

as orszóg központja, réii ositszdrvérosból fejlett 

"tereekedelmi és  ipart nagyvúrossé alakult. ;riot° új tér-

sadalma, amoly nem rendelkezett kulturúlis tradiolók-

kal, 6röramel ildvözölte as érsésvilécét legdivebben tUkrő-

ző haikal-költ‘szetet, és pookan,  s :"oritake,  elveinek to-

vi:Ibbfejlesztésével Új stilus mec,teremtését tOzte ki  célul. 

As ŰJ költószot vezéralakja !Aatsunaga Teitoku  /1571- 

1653/ lott o  akirl as éltala létratiozott iskolét ,Teimon7  

stilusnak nevezik. F1iltészuti elméletében elsősorban a 

haikal formal odüira uszpontositotta ficyelmét, 0  peC-
kül3nbőztetett jelentőséLet tulajdonitott a  korabeli  be-

szélt nyelvnek mint a költószet egyik lek-,fontosabb oszkö- 



zönek. ifsikai-mefhatérozósa 	haikai olyan renca, amely 

köznapi szavakat hasznél n/ 2eitolm azon törekvését demon 

strélja, hocy a haikal-t a köznép condolatvilacét kifeje- 

ircdalom loLfontosabb mUfajtvé tecye. Uuyanakkor coon-

ban, a 806-asszoci5ci6k /env)/ ás a ezójttök-ezerti elemek 

/kaltkotoba/ szerepének túlzott hanceúlyozésa  a milfajt he-

lyenk‘nt ismét a nyelvi jaték szlntjére sUllyeeztett• a a 
sablonosa a vtlt renod-hos k3zelitette. 103 

tgataumara Teitoku  ktiltéezeti elméleténok fontos alkotó-

eleme  a ,serikirai  ós a tsu-eata, amelyet a renga-esztóti-

%Oból vett cit. - sarikirei n renga-költéezet etyik lee-

fontosabb embark, amely  c  Irltozatoseég alapelvéből k.. 

indulva korlatozza a roLonértolmi.;1 ezuvak ill. jelek ecymée 

uténi hasznOlatat és cyakorisisat. - taakekata, amoly vé-

ticvonul a haikai eióss fejladisének folyamón, lányecóben 

a veru felópitősének,  pontosabban  focalmasva a verset alko-

b6 nyelvi elemek ecymaehoz rendelésének lckfontosQbb (23aba-

lyalt röcziti.1°4  A earikirei értelmezésóben:..eitoku  a roil-

0-val szemben  bizonyos  eniedményei:et tett, a teukekatii-t 

ill•tten azonban meElehetösen konzervativnak bizonyult a 

kós8bbi iskolékhos képest. ily módon  a  Aimon-tskola, mi-

közben meuzieérelte fjccetleniteni a haikai-t a renca-köl-

Nlaset hacyoményaitól, - önnön ellontmondésainak követkos-

tóban - nem tudta kavetkezeteseb ma(valósitani a Teitoku 

Oltal UdolEozott költészeti protramot, s bizon7os tektn- 
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tatban viasaakanyarodott a haikal ''cokan-félo irenyvona-

if!iA02. 

A mintcwy 'woman évig vireEzó ,Teimen,-iekola felbom• 

1 .Lea magan a moacalomon be151 Iseult MOE, STVOr az e-

gyt. költő, latsue aire.vori,  a többiek 61tal kepmiselt 

ortodox  vonallal •zembehelyeakedve, elutasitotta a hat-

kal fogalmftalt tarsal oldalról történő meLközelitését. 

Amélate azarint a haika1-4 ass formal kötöttskel: ha. 

térozzLt.  mac., kinem mask bols8 tartalma és Lanc:ulta; 

igy 'i.ticayvri a i!einon-iskola éo az azt iz6vető ;;4:4-L.r 1.Ar  

stilus Laisötti titmenet ecyi legfontosabb lfincsaeménok 

tekirthető. 

As 1660-as &yak vagén, amikor a 12Lorstilua cys. 

korllAilaL saókutenba korült, 	 /1.605- 

l6ba volatésivel Ujisseriezedtek a heikelakerök4 A 

LI-A4olnevezitel  lekela  a  heikai koróbbi heacm(zycii el-

lent lúzadás jegyében született, 6.0 keletkezése Ille sión a 

coadasiwilag megerősödött v6ros1 keresked8- is kézmilves-

réterok irodalmi tarekvikeit evetkezeteson szalc41.5, a 

metelőz0 stilusokhoo x6-est haladó, életarös ire,nyaatnak 

bizonyult. 

'ierm08zateaen nem alithntjuk, hecy a 443111412,  modem 

lenése azonnali meghatráltara kósatetto volna a Wm 

har000 CúpVi3t3l6tt. 1enksa5legt aa 16GO-as, 70- 3s ávek 

Japdnja valósos "lrodaImi hdborúnak" lehetett tanAja, 
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amslyben a Köt /Art olsaant kiisdelmet folytatott minded-

dig, amig az irodalmi közvélemény vécérvén;yosen nem tilt 

Tanrilq  molló. uaro dokumentumai azoi . tanulmanyok, 

vitairatok, '24.2elyek mecssakités né1k31 követték ecymast 

ebben a forroneó id3ssakban. 1C5  

A arcból a•:ztuoon 11kerti1ő Laarin.inak  azonban  mind-

Waage 10-15 oeztendőre sikaralt eLyeduralmét biztoaitani-

a, a oz as idő rövid volt anoz, ho  cy költészeti procram-

jbt maradóictalunul metvalósithacsa. Az faj atiius képvise-

lőinek ioíbb törekvéee as volt, ho u a u6ika1-t 7110coza-

ba1ita(ik a formal kötöttsécektől, s a költönsk asabad ke-

zet biztoaltsanak as Új térsadalmi rétesk Nimiamsapi éle-

tének pantos, val6OLhd ObrózolCiséhos. As alkotói uzabad-

sbc liangetlyozósaval asoros iiaaaaftiggéabon fokozott sze-

repet PlIpott az improvizacióe készség. - A 1)anrin7s3tilu8 

naiad() vonbeal öu1 leificyalemreméltóbbak a sarikirai és 

a taukekats bonyolult szobélysival kapcsolatos Ajitósok. A 

kimia-ktiltők alutasitottdk a Teimon-iskolanak a renga-köl-

eiSSOI hauyomlAvait őrző, elavult mb(ezorót, amely szerint 

a ma 6s a teukeku,  /a ilaikai 	rsze/ között eLyszerU 

szó-auszociacióimak /las, kell as Lie7Shancot mecteremte- 

ni Aloneaulm = 	kaposolódCsa/. A panrinolmélote 

szerint a halkai két része közötti atmenetet a mae1ru ős a 

teukeku amesSabbrendii haneulati összefO(Ose biztosit;1s. 106 

Nyilvómaló azonban, hory forradalmi éjszorilse!e Os pro-. 



Ereasziv jelloge ellenáro, o módazar 	fegyvorró vált. 
Ugyania, bdr a kokorozuke  technLója valóban nagyobb sm. 
b,dságot bistoeitott a költnek u TO1M011,-iskola monosuWe-
elmóletéhez képest, a módaser nem párosult a klaE.;ziciamus 

fegyelmesottségével, c igy termószetaserUleg romantiwa 
107 - szertelonsóibe csai‚ott át. 	Aa a Paarin-utilus haz=oucal 

bekövetkez3 aanyatlásdnak okait viasgáljuk, ozt a azempon-
tot sommikepp sem habyhatjuk figyelmen kivOl. A nacyobb 

azabadság azabadoaak,ot sat, a mindaon djszeraségre  va-
ló  törekves meghökkentő, bizarr ötleteket, - Iolgárpukkass-

tó" fordulatokat eredményezett. Az improvizacióa kéaskség 

szenek túlzott aangsúlyozaa azintón viaszbjiza for-

dults olyan egéczeciEtolen versenyazellem kialakulUaáhos ve-

zetett, amely s ranrin7.költ6ket minél naaobb száma 

triaéra earkallta. 	As alkotLa e felfokosott tempója tör- 

vén.yszerUen vozetott a minőss‘g roLamos romlásidlos, auely 

ezintén meayoreitotta amoz6alum hanyatlisit. 
A i4nrin-1cö1tő1r1 elmondottak Bessecesésebippen meg-

ellapithatjuk, how elméleti újitásaik birtokubsa tálaao-
san cyorean, condilatnála elhamarof -lottan lettak ho' s a 

korbbi hagyományok felesamolásádos. Elméloteik bele6 el-
lentmondásai hatrUnyosan befolyásolták alkotói tevekwarsiw 
gUket, s a wbilus kérósa:Iletd virágsása nem totte lohJtC.vé 

igesafIn jol3nt31, iroCalai ártékU produkció létrej6ttát. 

iyanakkar elméletak fent oalitett haladó voaasai kedvesb 



talajt biztoeitottak :atau9 ratilloo  bameresc.n t626atő 

naii.at..forradalmanalc, oil.  saját költészeti elveinek ki-

alakitteatiban 6ppen a :L.Azirixt-költőktől 	It ZIO 41 1 a 

több thletet. 



A haikai lernavyobb asatere,  atstlo T4tailoo  1648-bon 
es4160ft Uono vfxoseban. ANN ratsutinama 

ir6st8nit6k6nt kereste IrAnyertt, miutft a Tokurara-Ttarban 
elyannvira dhitott kormfinzibivatclLeki pdlya kaput 5rőkre 

zdrva zaradtak előtte. Harmadik lla, a leendő ktltő, tta 

ferrtsok szerint 	 évab korMan 	- 
onfirk  /Am in/  ftudiala 	szollatas Ult. ski 21rt- 

fotutta vette e kiatai tebeteuel meffldott fif2t. u-

se,  haikai-ve7'sei Motaue nbliewo4aYenu1s'/eme-shull  c. 
gyfljtetAnykben, majd 	".e.rtrirt  óltal szerkasztett Teitam- 

22.1121.11=4:aiLLIEllan litaku  water holltlack 
13A.flylata1=re eml6kező anto16A.W.ban  jelentek meg, s 
Xiashet e3ek a ktltamónyek az ekeriban uft uralkod6  Tej  

h000mnyvinak azellemeben fogantak4 eLr ftj 

t6ezeti stiius mevemületcnét igérik• 249  As is lagt.totelen, 

wky az az új sthus, ocalynak ostrat Pcmahoo  e.116 verset 

claku1/onn horocizelk„ 1::em annyira a karr:1)bi iskoldk ()inn,* 

toinek Lacroforadiesa, hanem aoITi7a1 inktbb ozek keretoinak 

8z6tfe8zit6ce r6vón jam majd letre. 

ecéss dilate e lésas fitkereekst, a haspoimpolk 

1erolloo16atmdk illamd6 icénlét pöldezza. UrdLik, ler , i-

net 2,666-ban  bekftetliesett he161a ut6n bftellt mond eellő-

v(vosianak, a kezdetőt veszi oz as id6seak, enelrot a ja. 

pan iroeal ,  mtörtónet :5tishoo,szflmLaetésekeint /Beam np  
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Nally tart seism. lejtet, .,..;kaLL2-4311% :ehetfteles nytm 

lost volley how új urat  ssole6/jam •  ley girt6413s see s• 

lerojultasit blsbastitssit•  D  solies •gra eftemle glelleat 
•Irs sassemosiblem liassobsia •sszelml. bawd Is stesesse• 

NOW imps, by a teudials vissomplk gasslis Weik m 1410. 

ogy•misis &wawa dibaslositoséstb• linotitagira ankiatsmi 

seadies•64111 tomailis kiliettaisee Wised Unseats sop 
satibivisaiseigiala tekinttuttjtike 

Ramesh bangs*, atilt Itsliőbe veh6thk, eholsegissura ,  

abiiildruslo • akaarebtlue garr kbpvissug. 
*ea. Mr Min lissastote1 tam sassimis Olt a Mar 

Worm. RO1116eseld eiveivele tellbillatosbető bop kap . 

caolatuk kesvetve össeöneőiss MOM 	t tsjiftls••• 

ra. 3.10 

-ant as *Ugh tejaza -Jban reoutittnek t  a 

&tot° izadslahrs a taltörelige 	embilyok tbrestislial 

iselysetáből seődőan sayptos moats rat baps. 
Oa Á keltiseetbu. a aisiirftls bagyesdayst tolylmalisme. 

WW1 rögiou, Lalatkesikse e1avt21tRalt 

tatő haibat-atilus beirbabosste  itt,  s1  re6 arron sew 

tszadt a tarot iiisirlotesie asintjas. ardnaisjakei 

haitla gt  S Milleati-ua oeyeeluralie tokoul000nn map 
mac 13, al*  a  sibtketiossie  a beell)bi htraorkLmrolc allest •  

likaad6 siorgAbon totesaled r  Amin...WM*  sem tur-lott ewe 
hőson mregrelosreamit• Ann a kilvet :aztotAwre juthalmult tom 



. 83 . 

hét, hogy hatéven kiotói tartózkodása idojén bashoo olyan 

körülmények közé kern% amelyek mindeLképpen kedvezően 

hatottak er,y az edWiektől teljesen altérő, forradalmi-

an Alsmrii haikal-stilus kialakitására. 

Bashoo költóazeti reform,,Ilaak előhirnöke a Xaioot  0., 
1672-ben megjelent haikai-k:Aat volt, amely nékies Jiang-

vétel4vel szemben 0.11t a Teitoku-féle  ir .ahyzattal. -zoro-

sabban kapcsolódott azonban a Panrin-isola ared:Lőnyeihez, 

noha sz&mos vonatkoz4sban tAl Is mutatott rajta. Jul ne-

lyesnek litszlk az a feltev63, hogy :3ashoo költúszeti fej= 

lődésének ebben a sznkaszAban NiahlYama Sooln  stilusatól 

kapta a lep,több tpulzust. 

A Sooin-féle ir6nyzathoz vtló közeledésrbl taraiskodik 

Bashoo 1675-ös Sdo-belt 16toEat6sa is, amelynek azubjektiv 
1 inditókai 	 11 p nem ismeretesek. 	naagábaa sokatmondó viszont 

az a tény, hogy a költő nem a korabeli irodalmi act közép-

pontj6nak seauité vioto ás Osaka ieSzötti vid6kon foljtatja 

vándorAWt, hanem a T)anrin-is1:ola Sooin-féle &canal: ott-

hont adó &3ób a utazik. Termbezetosen helytelen leane e-

gyenl5s0:jelet tenri Pashoo fokozatosEn kiboutakozó költői 

programja és a Panrin esztétikai elvi közé. Sokkal köze-

lebb járunk az igazséchoz, ha maeállapitjuks az edói Lan-

rim a haikai Ilashoo el5tti fejlő6éatörténotének lagmagasabb 

foka, ezért vOlhatott ashoo költéezeti reformjanak 

lzi alapj4v6. A Ponrin-iskola eua lecxadikalisabbnak te- 



kinthet6 dea rendslhezett ugyauis lacinkább azokkal a pa-
zitiv tulOennakokkal - a Lazeasialaii 

koreskedr- és kézmitvecrétaok érvérivestil‘lai tbrekvőse a 

társadalmi életbta, a valősis mln61 tnolletosebb mecra6a-
disinakienya a mtivészetbsa 	amelyet az trodalom 

den terlilstft,167 a haiksi-altészetbou is, lahotővi tet-

tők a bagyouviaroe kwetek szőtfaszibtaót, s új, radikaia 

irinzrzatot Uboatekozisit. Ugianakkoroli2Int al4 31630 fe-
jazetban kifejtsttek s as 1GE0-a3 óvott a :.;.=;.iaw.laltola 
belső ollentmmetsainak k5vetk,zzt6bon - hanyatláaaal: Lam 
dult, s éppan Baths» zsenialltisara volt 3zeks6g sahoz, 
hotsy a hailtai Icijaz3an a fejlődőadvel aaiittVx6 zzáPiateik-

b61. 
naahoo aeu totte mag14474 a Da.:Aria-1:51t3tre je11eaz5, 

ez élat ?illahatnyl drameinek 515, folelOtlan Slotszom-

161etet, 41a aen k5vett:1 1ats4nuga Totto:=  p61dajft sem, 

Ca a haikai-kUlt6Jao -Aol felgtatott 7siarletozóanak 

hátat forditva, a közkVcarl zonca vil4caban 1:ett 

nadókot, 311e17ett naahoo az  ált :Arayoldalatra, as 
embwi  lótfajdaluas„ szouora von!;aatra iraagitotta 
gyolmZ.t, aza"A7b31 prőbált Lalotut Lvriteai az  3  hatkai-

, 
atilus k;alnkltiodhos. 1680baa farevonult a vilitztól, 

s caciayMI rwatiteitant a zen Lwuitacxoban ;:ii.vestrut vum 

liszt as 46bari l't kinzó rroblőmirs, 	sajtos ttvol- 

kelati vall4al-211ozófiai zazdszar aeiAlosak johdolkodistaban 



,IAttimott revy ezerepet I  Ine ftthatotta asstétikei elm610. 

rét é& nblrestert 

Onakntas sz&mazetése idejér snrr soUletryk vareeskö. 

tetel"', heikai—vvrseket tEirte1me0 	an3lyek 

komoly, 	ol?kor ftlAelmov, 	taii1i tvinfptte» 

le kfilörbditt a 14FtiR.ieko1es ati1ustit61, 	4.1e)twollw utol. 

aö évrit a kbitks7,stnat, a 	s T;E:Aal .4,  ltaa- 

K,ztesnalc wiantelta, 11174,1siS 71 ,7?r ,Itlfrq 	tii:t1t, s 

Regasakaa akaxt utaani, 	Osoieeiig jIttott al, 'z.:.kor 

irta eGyik legizmartebb vapa6t 0  ame17 :5r a 7e,zA1tlő halal 

el56rsettt sa3tet1s 

Tabi ri yanee 

). 13 70 	7=1=0 r 

InOra-11144P ,..csmiAm • 	v... ea 

Rög,t3n2ött 

ntramon noAatePod!plm s  

Da Ilmaimban b-Ilyangec 36,3 

A 1,-^p61..% "tea8icha. 

A Bilehoe—féle 64 k5:.t6eaoti lrAtTrnat 57mi1tl!;tte ,  

déje as aiebbi haikai. ar.,ctly AupgabljEgia.16  
as ktit•tébon litatt 

Zereeiga ni 

Inirolfu fwmnritam 7c1 

AU no cure 



Slszflradt 60.0n 

holló  Lubbvszt 

6a 6aui alkony. Piorditottas 
 Idős  P61/ 

I versekből klosendV18 elértxr-ft6dalmaa hanrvAtel, 

as elmúldst idéző boroncés hanculat Aeshoo,  1ir6j6nak art,. 

ssére rényomja bélyegét, s egYben révilkit haikai-refarn■ 

jénak lényegéreva ktatő  azon  Oral/686re, hopy a mfifejt 

megfossza humoros jellecétől a mély rondolati tartalommal 

töltse meg, amelyre a haikal kortibbi VirtAnatften %eves 

példtAt taléluak. A realista ébride1ism64 megn5ve7to1ett i-

génye arra dsztönözte a 7e1töt s  beg, téméit a laineennart 

61et  való 	ban  keresse s ficsyelmét olyan jelenséGelTo is 

kiterj•seze, amelyek bemutateoAt a költéeset korúbban 
tekintette f•ledettnak. 3nn41 is lényegesebb azonban,  hogy 

az élet trnyoldelalnsk 6bg-1,401686ra Ir6n7u16 V77e0 017an 

lélyrehaté viltozisokat hoaott a holkal•eltészetbon, ams-

17ek a japan esztétilsa tovébbi fejiődésének tt is 

dönt8enbefolyasoltflk. 
?ashoo, elmélete Ezerint a lepOtkftnapibb, legjolen.,  

téktelenebt események is mcjelenithetntr e kaltéesetben, 

ha az 6br:!.zolfis names elecenciírval pérosul. A %Mtn esz-

besWk kifinomultmat valamint a Laikal terjeeelméből aeór.16 

korlétai utvanak%or elősegitették ery koresake1kot6 jelen-

taeégat  szimbolikus intixm6d kifejnefta, sms17 mindenekt-

slégot a természetébrtizolds étértelmezésébes, a termószet 



költassass jftc>zott oisropének aosuBvekedadhos vow. 

tett. A 27 mótacoa hatkatuvors uss vdtlalksabatsit saw 

oey Xenia* r6cziotos ibvisoliséra. amólókos leirtisirse 

•sdrt caogis sew költőt hangstat, &ails tolvdsolialve1. 

astabaltkus sejtetőséleel. sok °sett= alliptikus forolike. 

he/ alma ri• 

japda eastétika  a WW1t bossuls* 	alapfajtMlit .  

k€118"bestott wig. its "lad a 'Ws  woolyas tia• 

/mma *Moo* Ó.  ikidokass46/ ös • Atulaohlat  /ossaaniode 

dassoaddioaé1 kelstkestk, ós ma's ogrosaraskot s  tissm 

ta arkgalinat vvigtalsa aogisopt Wiest. A. "AMU a al& 

ems1J.3  14i104 	Lgy batdros - mogi "ss seisms wows 
delgo?üan felialermi hirtelen t4rmissolobe  

11, 
eaeteb•" 	 kateg6.:is as Eisl, azia -14 sso:oosaS 

lisposolődtk as aleső kottabse  a AO elesiL4tA1taki. a as* 

glia7 fosalata ktval as altailise  a nosstalgta fissiolattit 

is mgabas toglalija. A negyedik eleptegaloas a Ausgas a 

enavakkel ki sea tojeabetat titaksatos. teraizz3tt4410tiii 

dolgelpit Ws/Ai, enailtegva 42WAEOGC41 kopasoiddik a am 

tudaloom smodalsSAfivass 

3 migy alaptosalas bssaleetveMisivell  1114 itdate2assiow 

timel alakitoftabi BasLoo a  haikal noi.laketaroxlasse• 

saigyaek 8eeserogialta6t 	 Matalleeme 

e. ativében  olvashatjuk.  saerint a vase elephant:x.1E1 6t  a 

asbil bstirossa sect  anolysok fopisell imlat a riw000n.yos 



értelezéshez képest némileg kib5vtti. gzenkivi51  t Aj 

kateamitt vezet bo o  amelyek teljessé teszik 

tótikájának elméleti alapjét. Az ecy1k a Altzl, amely a 

sabi megvalósittsét szolgéló specials költői eszközEk 

összességét jalsz.til a mésik fogalom,a tassA, a költ6- 

nek arra a képességére utal, hou a közönséges, hétköz-

napi jelenségekben is megtalálja a acbi ezépség4t4, 117  

pashoo  költeményciben három 361 elkillbnithető, de egyi. 

másra 44;18 szintet figyelhetUnk meg: 1. esy tiny, leg-

többször termószeti kip felmutattsa; 2. egy érzelem, szub. 

jektiv hangulat kifejezésN 3. allegorikus jelentós. 2s 

a hármas tagozódás asszhangban al a korabeli jcpén festé- 

szat eszt5tikó3ával is, a,lely szerint n 'a falmutatotto k1-

ti tény is, a táj vagy s fa is a kéren valami mis Uelyett 

áll: else rétegébeu szubjektiv hcAculatot, mtsodikban pe-

dig kozmikuil szemléletet,  világtörvény sejtelmét to1mácso1-

ja. n118 Arról van talat szó, hogy a japán fastmény és 6 

haikai-vert e,ysrtnt vz csuptn, amelyben a feltszerden, 

elnsgyoltan megrajzolt t&j vcgy az egyaist létszólag 3ssze-

ffigF6ste1enal kavető koltt képek kazatt a nézenak, 111, as 

olvasónak ehl megteremtenie a kapcsolatot. A festmény fire- 

eon 11G(Yott réesei, a kbltemény "hézagai n  fontos funkciót 

ttiltenek bel MIMMásba hozzak a fantaziát a közelebb  hozzák  

ahhoz a móly•bb 11114600a, amelyet a milvész a uojtetés mód-

szerivel prOda mestogbatóbba tenni. 



A tint elmonOottakból kavetkozil, hoof a Bashoo-féle 
tfIrmdeastikbrezolts sohasom öncólű, honom oLy órzós, han.- 

(ulat adabitt kfti mecjelenitéso, amely a termószetot 

2zo11u18 	szubjektum do az objoktiv valéset tOkés. 

letos lionikencjan alapszik. 11.z a kdlcsbnös morfololée 

biztosítja  a vows Woven- de 	 amelynek el. 

órését a japan mivisset kozdett81 fltva etyik lecfab 

cóljanak tekintette* 

A vers asubjaktiV és objektiv oldala közOt•i t6::Oletos 

Usszhanc mectevenibiailb  1•ashpro,  a  holkal-kaltő loLfontoaabb 

foltnak tartotta* livel vőlemtnya azorint ez a  cl csak 
at-Aor valósulhat moc, ha a hail'ai tartalmi és formal oldala 

teljes ocyoket aikot t  roformja saran  na  cy ficyelm-t 

tolt a nUfaj formal k6rdése1net is* Icy kaltészeti elméle-

tóbon fontos azeropot jftszi:- a toukekata, vacyia a maeku 
ös tsakeku köz6tti kapcsolat meLtcromtésónok problómaja, 

anoly a haikai ocóss törtQnotét vOcickiséri. 

'int az 01633 fejezetben rómutattunk, a ,eitaezaiekolia 

sa6-asT, zociacióva1 /monozuke/, a renrin  pet G hanculati e-

gyeadmael Alekerosake/ biztosította az lltmenatet a halksi-

VIM bit isserlessett 0176éce köz3tt• = , ophoo  a larArin  rabd-

aserót tOkintotte blindulópontnak, die a hanculatí ec,7ozós 

focalma hIfinonitotta da fii zófiat sikra emolto* ly jt.ktt 

lötre aa űn. ploisoimpi  amaAMS hu,ou ot alems at au 
	ritsishamei es as utquri  Pvisellabakraza. 



fide/ kaposolődik Besse?" I fools* vécsa Boron utyan-
am* a 11131t81 eivaakt a sasku ős a lissigeka ltiletti'413n-
WASS ihissbencteronftassit kelenbilif upettesai.  A asa 
• haunt bit  riorkonett ogységiftei 	ohm. mg. 
foga1assliat6, iek-inkőbb a tong& astabolialft "latéals" 
kirsjesOativol joilomozbetli Nita lamegiat 
sit Almonotet• A jaila kitelimAs sat jelantio bars a ma. 
oat 480ft aripes6 keltei hangslab atntea visesaverex3ik, 
"viessiassgaike  a tadisku-bsa. Mg as 	a bit hancu- 
intot spOtkalisai isms "viessatikresie Wis kapcsolja 
Ossallo Saa slag smogiesaiitécre tali* aftberkéltuak Vind 
h(Araas talsoolde 1144111i jalentOaőgo dew vilik  itila1i69 
ha iviisassillk asto hog, a plolzuill  agyrészt ki13.8112828 des-
afteluit keipasal Sease, vagyis a jilimairdak heassitja 
wog • heikaisialtissetbsa aississi a soaks is a issukaisso 
ill. aegasebto saint= a wars Mom rondalati 	WW1* 
ti easskansot- öppon az "inse t  svisashaste  is a evisalao 
ttilorikial‘e aerita6g6va1 . • ass astari-ilaisyibss 
vilileadassare r6iaaaria0610 godlolati wises% lorsilki seg• 
Is a hilt elan $818, a haaroikamilainybes taaacali 
ado. away • Jay* silyia *018 issseilick..éssibe *apt be» 
lookiabliabe 	aserta* ass a kearapi goalbatimaist taro,  
Nat *  haws az 	 valdival usg•111.  46 A aszliza 
87akerlati alkalaaalialbas tufts saftavepat taw b. • sum, 
/easereit simply a tilimollvésaatbm hassaillats• asatiareteabs 



mildhos hommlithisid4 As41$441 bogy a upset tOldpit8 loom 

'Watt egps6gobes eivtlasst$a egreiet6l, •gprisst momelt6s ,  

4os1tó fesbOlót tUlt be. adeptest espeomylti as oliesi 

es6m1rs a kelösbas6 asint•k gandeleti 6thidalts66. 

A banal tarsal sejiltaedtgal 141111tt kisse1:1MS WWI 
r.ocleil el a Xlii,P6veealsta steal) sm6V. Wintbm a 3411101  
•satétiltébaa, a mavússotbsn 60 o  1151t6esetbent  de Waldo 

boa o japán 6lottOrmAmn is, a tarmésasto  a n6E7 óvesala ,  

viltakosdea alapeetecon foatos emerge* 4616ssti4 a balk/40 

b61 1114111 hareskat • msg. 21 • idtejesis isysiona 
kessetlemal, bases éltitelesess eaetleg sambalthaS taraó. 

boa utia  as éleddhlgai • ea egims 1141110any hanea1a60 
Una befolyösel4a0 liaellaftaba Seeshmegbas All a MAW-

billt6sast alapivetelmény6.41 a Mtn haaculotct, arg) 

sist slasea617teleslti, s es6ltal moeteremtl as ember 60 

ters6sasto  esibjektus 6s ONO= magsareed0 estabisle6t# 

minima as 140eatlee sarrelatlier  fembel6j6S betel's,. 

Ai  eiaoadottak ttpuPtbsa visligalauk  as'ban bit 
halket-vareits 

ruruiho 

Itsweau tobi-onu 

no oto 

Nestönsatt forditósban: 

tó! 

b6ka beiouLriit, 

A via moLcaobban. 



- 

Az 0100 saint= a  vors oc7 ecyszorti termieNti pOS 
utat fee, de ha I saavaknak nemcsik jaSiblight, boss 

az tltaluk zugaIll liseculatot lo elftszetik, hidarül eilogy 

as egyseiresis seek 16t...1ages. Al 4,06 tó" /furuiko/ 

Nang nan a 11(70einzros japa• kertben  talt1.1- 

110611 amesoms Op411 kis tóra utal, hamOSAMMIKal Weft 
spy slhaelitott vidók aintlroe  tava,  onn6ItowS 

talon segillay /son/ órz6sót kolti az olvaaóban. A "bibs" 
Ossazsi ble040111e funkci63a WM& 	mivel  a 

Aida relay** seer  int  o kiS 412.41 olseaeObas • latatlas 
vidők képzetethes Imposalődlike fekozza az ell' OSW Mftigrip 
bellailatelt$ sisriss* almsC  oaikai-oestótikass a 
2276rmi utal#  es'  /klim,, icy a vors ulapiót Wez8 tars610 

anti lip  időbeli (ilhelyozsóro is szolga. -A Alre saill-
kesetAbon rontee oseropet j(itszili .:d.roji ijeion ()soften 

aaócskal, tamely  először  nao,  vsnalakIlan vatiti aa 5- 

rig tó bikót az olvasó olio, a ()oak asuttln irnyitja fi-
gyelmilt a kftetkesső 6011401ati easigres a bCaa ugrisOra. 
As Ott MOM balk Mai " viz sescaobban"/ cJiatecy ket-

1140663a, 	hamesUpsimarld torsi a cuaniet, c vöLto- 

lsammodismO. 

"WI form a kelte 	- a halm/ pcshosi hasEit,1.- 

spelsmik ssellssibsa 	hiulat  meatori Ukonó- 

Midosto pirstlan konessardisietial testeinő kifejea6no tanoly 

• "00611101  1114 4111  Nook aUsellyikus jelentéce 



" 

8aoahang remón valóaul MOE. Az olvasó feladata  teha 039 

110r7 as"araGon bet-jott be/pleillee testielajával pStolja„ 

varyis a terneseetl 1ft Sibel segailt dredat WAYS term 
talmnal ‚Mee iS16 $ 	meseaabb, slime esilbilba 

asalS• Ia  set segleasi. halvamee. 	 1101.Sbe 
aseispes WeIMIte.  a eedieftelóJáts AO son essmees 
Auk 

Natiligaese Se 
fimmissmodeas ga 
Taw sr aft 

SOOlisatto tentitialmat 

Spirt VII 
Seecnook 

Alasiask MGM* 

IlletostiStisbea* 

Oh mtiri AWLS. 

Po  sok  vitóa aluieee 

Oledbon 
/brae* S./ 

Set a  költemónyt réssant  art  tS412414 alert bonne Iv 

Allabeltéeoetl olméiaténeh velamenhyl slew eaceerandU 

Selatielaben taldliefte r6osleb Se6rt, Inert ahieSbblek 

waft tregista Waft, sdidessbelftt tad, betkorfel-

tesike4.04WHAWAe6hez tómorbob sy4,16 - Ha ee idésett 

Imitbii-t us  •lesevel Wassestallt, lagolesser est  imasse 



ösm. bogy alleal 	almallvetelaim• • Mai. 
nett We 4Ie • WWII baapilat "MK eartelase 
too lissollmeas bsalsMiabb Itataltas jelostaasak. 
Gift • billessliay tenet smassalog is a isibastall 

isbittassel atek Épv4inyeslallsiask illamosibms $4444,14. 
As ease mbar tegvéselt• ateirraebste tassiossel ale 
pot "OW ift# itt is 	 vgasstj• •1 • alksealli sat 
t•ijams *Mist SUM akölkil Armareith • limattit 
es• WIWI as alma MIAs% • statea •••••Messrlisa 
lokssoid.ti allkomestilloma stairsgalamilit vm maw 
411Mvslijib••faisbialo tosalsastat as saels6 	•• • Ma 
satarieboa basaislöss ay. histatat 	 tosakilbsa Ito 
ramie" tiapsisilsise • ma bliersakm, 

Ills • ms* 's • MOM Matti isoosetall pinto/40Na 
retivMs/61, btu a vers amtU.M kielatt-

Si • WOO gigart bevetiallallarit. in • wad pdb• 
isiS ö• as Oft gadat s1v6 worm* Weft* Ilessotassis 
nee esstalt essessileiots alefule Msa • MS trip "OM 
allaambbsesitt balgulati isedisas tövén  vaitissi me. usels• 

mok• bier no beillag4 iiisigLiMaAAMMINsit 
"MILBLiaganiarniailliegibier 

illeffliajaint eitbilisalia. a a hilimolisr lapearella 
évt‘adask ere Oshiallio absom • Mg "Sri ipisait/ .10 a 

how& bssesselaf essibeelteksIsyst iamb la /sr 
1614 *lea (16 ant visseaWila is littejsst. 



-95- 

kautaftéesetének helyes értékeléséhes akkor Jutunk a-
ngel*, bib balkai.reforsjamik lényeEót tUsetesebbon akvize-

014,Who MIMS kifejtettük, NAN alapvet8 célkitlsőoe az volt, 
haw Wienepi lét valősagéte annak minden ssomordskit, fel-

dalsfie. 	pontos  ebben visensedja, m(i2s110,1141 /1(47 a leg- 
agyeelerabe elegbeltőiatioanber Omit is a 101116mst aspet. 
laths  map. mink essiess 	tosseen, a *Mao mow 
elegonatillse time v•Lauszteessaap volt, emoly a.  
106081 selődtosek a zombi* Ant a realista Abrasoltia kdvetelaimps  
meivol• loft kositettől foora tudatibsa van • Maass. Ow 
lentasondóseinakl elt81 amspodsit as motatje, beer sifted, 
esskemeinek birteldban kApos volt feloldani ma*. A 270111 
elegancitt sobseenanoólilan aikalinasisie Demos nochotarosott 

funkcióval late el. Allöltal, ewes emberi lót vzomor4s4- 

004 t'3*a1et n vordbft MOSMOMOsitette, •cyben le ie k1!eSt- 

.011 Own talaenben euy magasabb, universélis szféraba emelte. 122  

loft az olvont, caupbn intuici6 ftjén esgrarodese4 oiknak 
teiVilladielloral a k61t8 no= arra tBrekadett, hocy a asuNek-

tanidt a tersissetbon való 1'4,101(16W sinb  végcélt mutassa be, 
hone. mere, boor $ icülvtltgal  való pillamatnyi 024180.114$ u-

US ism.$ viassateulms a esubjettus vilógihoz, a azt 63 negvi-
lignaeb• basting  1161,0b 6sszeflecéalliben visscAlja. Igy 
Aube°  lirai vilisibea as  eredi és as Matimas, e szubjekbtv 
1,s as °Wail, allai biefet kölcsUnds Avegie 
asa/pask lisobialam • beltó legesubjekttvabb cillanatalban 



sea sirlsistk u olefistsses1014arasybs /Iasi • awl 
nog kesdetll vent, is asstaritiva.astkas 
011VIIIII a Idrivillhfal telamdiamp**/, asubStigems saw 
law Is Wan von* 





apses Szabo°  arssakalkot6 3•leztősé0 Doétikai re. 
tersja i+risa a MIMI terténstének logfantosaYo 
hoz Ésksisett. tuba waken aseassk Baszefoglalta $ be. 

tetőst* a ;c1ritobib traumata aciabs6nysit, Lwow. új költö. 
soot', tartkvéesk slinditójóvi is vat. fis taaitvdnyz,123  
a nester torrsdalei ijitiesit tekintette kiveten13 púldúw 
nak 6o negalapitotta • Simmiriskelit e  Gaily idaingb26- 

le kaltéeseti slink kévotkesstes a1ks2easta4t 6.3 tovAbb-
i041ssstieöt taste ki .614. As tjOssilletett 

.isisset has életdobeat Oran= t3épssere3écre tett azort, 
halite Min amoebas • Mint a tanitvényok klitéesstaan 
nutatkos6 ellentétek:kstéséra - a eessales kseletlienek 
InAttit, zajd isakra baelett•Aatiariskela •banlaélési 
talysmatéeak4 as új pártok keltéeseti elveinek részletss 
isemetetéss a jelen eolEozot  kereteit  solitfeazitszé l, **Art 
csup  ia awe: ez Loin:mates* benutatéséva esoritimzuLke  a- 

iy legalkslessabbank bizonyalt arras ho cy e 
'cola  bp1oo..nó1 sizortn7ebb tebstsigli Mtn tevibenyek* 
nIeetia mectierevedstt kakai narejét neOjitee. 

As atel:4104 haayeklési tapes* kesep•tte telswised- 

ck azok e hanioke  aselyek a lietzettlo hoggendnyekinos 

v1216 visszatórést odrfették. la.  Vieft83Uk !sag nulutoli 
Imo  e hollrol t5rténettnekkilmintán legnagyobb ulabo 
Oval% ski a nester trial tiestelete emonies ass We 
los a Lambast Miltteneti elvek Wise alkelnestieftele bleb 



azok 	 Ojai tiJ sellest elatitott k 
'flatitnek Olo. taMMin érdeatallee eleosorben a feetú. 

ezet felt Ireinya Illeseetben • Used teetieset /swot 
tette IA a inn/XI** WAS% meal assprankesetts a sa-
4útoe hunert tosiéeseti silitalato a ilikamie MIN* as 
twedalmi th1ettc1 bunny'!"  battles *IA WSW amellnek 
orasigsserta egianert killpiptegőjess. WU* soli a Mabel-
k011Asset és a fostésset elsatUnoklmateei easseetvesóst-
vel neeterssitstts  as ogyedlO161141 	jssera nqlsa fostósaa- 

ti *Must* 

012:1Mtetinak keeéppeatjéba ftkeebtammak a  ke1t6f33et 
yeablémil rows:Usk. MIAs' Sialadevale  tis  

8hadh4141s1126  oryatt sogaispitotta  a immosi aswii 
bathet-tert. rtkor krietdlyonolott  ki Ihms WWI seilem 
eft amelyet örzékt estipeft e kifinemslt niivéssi tilós 
lemes• 

Usikel-eliaélettéesk atop,* • SU basiamkgraisalle lotaam 
telete, valiant a Won& tilimia vall4 tsialeasnollia too 
Owe volt?" :63 sa041011 NNW* a  bewelas iltlaissob 
ssikuer kalkai-ebtlassel sesibsi isey l'irsmantikua" iranysat 

Vialatuliaat aradmilorszte:, Ulm OlolaW.ban,  it ea o- 

Ing, fojesetten kitejtettuks  a mildannag 	imiloséganak 

keltei waves WNW ibrisslasa jitssotta 4000.10,4 MOM. 
pot. ma*/ assabes Jj  gar asiettsio. ssamminientille 
*Webs visplidetts, srairat a wialkkoaat 4i a teablisaat ate- 
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neinek szintéziehel Wm** as olvasó képzelete elé. A 

kVznapi val6c 6061 Velő elssakedős irénye ecyedalallóan 

maols szintű elitest érsékenviOret erodrényezett e u6yan-

akkor bizonyor esetekben Puson  költészetének elsze. 

mél7te1enedésOes is vezetett. Ternészetesen men ar-

ről van szó,hocy 	kdOmbősen szemlélte volna e köz. 

napi lét fWalmftesseisrOsagát, hanem arra y  hogy a re. 
alizmuson tAli vilöstan vAlte felfedezni as igazi költői 

ezd'peó:7fetlYagagri2o2 hasonlóan ótóreate a magényos 

ember szomordségdit de sic Bashoo teljesen  átadta  macfat 

enaek az 6rzólnek o 3 nedltal próbőlt felalemelkedni rajta, 

,Puson  hVbavalénak, oéltnionnak itélte a szubjektum vi16. 
etba yaló be2Orltózst s as enberi lét ve sr!1 értelmének 

kerastz'A.ale  
puma elsősorban az (Amat o  tuvolt, neauaen wadköaelit-

het% szokatlan ;felenuet;ek irónt vonzódott. 6 magatartés 

okait e6yrészt alapvetően romantikus beUllitottságaban t if- 

ora ut6ni nosztalgikus viGyakozasaban keresbetjük, mass-
részt abban, tocy a kalvildgral szemben a saubjektumot 

sodlacosnak, alacsonyabbrenainek tekintatte. Haikaieversei 

igy nem slitikséf,kérpen saját egyéniségének tükörképei, ha-

nem költészetót ery esztétikai vilachos közelitikomelyben 

gondosan nertervezett, Örök érvényii szépség uralkodik. Sz 

as esztétikai felfogás, amely ternószetébresoléséra is rái. 

nyomja be/yet-fit, mindenekelőtt faatószeti tanulmanyainak ha. 



Witsiswg 	 amitgoai joientaségo tails 6gpms 
abbot Aga. sibism a tosOisaost 
C  Was' essköstéri* kibévitstlis, a saileal aIWO WM» 
asbb  ÚJ  tajearetet *Watt. 

lie  rövid ptUeb vottbek Bue9n  kortimarat 23. 
sséssil s1s6 ttjgn  athisOi UalkuissUbitakrelp 	 vó- 
lwaseAlapitbstjukt bows tő tÖrs6s44140 seve3stessu 
kasisei kuksyssdispsiessi val4 vissaabokrus agisou, és ea-
lapvetősit rosantilass beillitottasisk WOW e1iamilwoulla6a 

érde%as itiasera költószetsb WNW* lótsoo Tan Taivi  
iminiers :1.41.tbt aiivissoloasa a lissiaasettainbeelés *au - 

pia liftsgss 	 valájiban off 
•iosaida aislatikat jolleat 	aututnak ba t  amairet sift 
kWh*. a klassaitus jay& Ss kimal ieodalom 1)046 UaLiul-

mdsrosisa soran lifiasislt költői dradiAdel idtatek 
I souk to.veartmtto faatistaviLég 1O1tötssig404Aulit600 
*Wm kerelsoci jaontott a etaléség prolairdi elŐl  való  Mew 

...i.eaborm‘los. lisikai toraiSiret ii4- 
tfarlimita. met • via•motag soryt twirl latiSttailikicai 
tossibia also assbadabb vairetsesiiime aftbriszazatt • am. 
13 ak 41840.11101ibiii a Jtiftlitri1;40.40111.Aiiiku-saabatime,  
siifejaask kialakaliatit Ui.  a a:.1.1,6tazA&  nerd irkqrsait 

kibontakesis66  Is utóbbi mozgalom sztimoa toAntotb4n ro-
, Al vouipoikilk sstst as imacista költószoti 

A asikai történetében fontos holy iileti ooí 	 



1204  ' t  n 7,11son-félo "romantioimmus" és a modern haiku 

16Setti időszak legkiemelkedőbb alakjét. A lapén költAszet 

maEényos 6rt6a 8: nem mostaroi, men tanitielnyai non vol. 

tak. 130 Issa aokoldalA, termékeny kőltő volt, aki a  köz 
napi  lét legjelmntőktelenobbnek tlnő aspektusairól is hi-

telt érdeml5on tudott irni: ebben Bashoo hatisa fiuelhe-

t8 leg. Slődjoihez hasonlóan ,:ti1tomén7reinek alapjaul ter-

mész°ti képelc szolcOlnak„ de a Um's feldolgozasiban Issa 

eónt utakon jar, s olyan Aj érzékel, hanTulatokkal, 

szinekkel cazdagitja a haikai-kőltészetet,amelyekre rit-

kin vagy ountalin nem találunk peAddt mlfsj korabbi 

törtónattbens órnelmesség, irónia, oft szarkszmum 'le le-

merUnk  olyan kőlteményelt is, amelyekből a sv:filőföld sze-• 

ratetónsk 11on3;! e csendill U. 231  
Az less által képviselt stilus, slut mondottuk, nem 

tudott  tartósan gyökeret verni s heikel-kbltészetben, a-

mely issét ssakutefts karült o s ery mindennapos,  elcsépelt 

fordulatokat uópiesen isrótlő, felszines irányzatnak /as 

An •  isigkInsmts.stilusnak/ wits it he1716t. A Yrmssoka 6hi)ti  

vezetésével kibontakozó modern haiku /1112a21_11h2/ mos. 

alom ezonban lehetővé tette,  hogy  a halkal e1lterfil3e a 

pusztulashoz vezető utat, s ismét eleven, életképes köl-

tézett formint vtljék. 
A meGmerevedett, sabl nose& vált halkal-atilus elleni 

timedas tőbb fronton indult meg, a mindenekelőtt az 
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as, 90-es években lépten-nyomon mocalakul6 haiku-körök te-

vékenyséce nyoman bontakozott ki. aek közül leLjelentő-

sebbek az 0saki ILDOY00, alapitotta JiliAurkör, as iag.A2. 

chiku  vozatte neakesail., valamint az ltoo Lhoou  irányi-

tisával létrejött  3h. 1. no Tomo-kar, amelynek :lasacalliShi-
L, is tagja volt. !,zek a táraasscok még nem rendsabestak 

egységes, kiforrott procrammal nemousser dilettias 

rodslmdrok milvészi kedvtelései szómára biztositottsk la-

hetőséot, avacy klasszikus költők tanulmdnyozáadban me-

rUltek ki - •  minthogy azonban valamonnyien élesen szemben 

álltak az os idő tájt  eluralkodó lamliatmk.stilussal, köz-

vetlenülelőkéssitették 041•0100 Maki, haiku-ref ormj dt. 132  

.60.4 elmélete kiindu16SONSJO Sit bap a mdfaj 1abma-

b7obb Altöj• Bashoo,  ezért a WNW' segAjit6inak is as ős-
forrfishos kell visszatérnift. aikkask a haiku irodalmi-
ságával kapcsolatos, as esztétioismus jeGyében fogant 41- 
16Steglalását Haiku TaLvoo  /A haiku lámvege/  c. mtivében 

olvashatjuk. ii;bben a következőket irjas 

"A haiku as irodalom része. Az  irodalom  a müvészet 417 

Amiss seOpieissat/  része. ,;nnélfocva as esztalikum mér-

céje as irodaloS Sirséjével  azonos. Vaeyis as irodalom mér- 

céia •Senn a haiku atircáje is." 
R.H.Blyth  3ttkj álláspontját alapjdban véve  elhibázott-

nak  tekinti, mivel a költészetben "a azépséE barót uEyan, 

de nem hdzastárs", s a J6 költészet leLfőbb ismérve "az earn. 
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bedisseis eansisso.* 460 a isysimmit eiberiuNiort» 
fammiWasi letaistelion, 
elsileti basist Initaattottekbinaisitatoreila 
glad•mskalőtt a milimiwetiluo slims arisymills MO, e 
kor(abbi asioariabeel salkos onegobelbea 	Idialb•Ursi 
enemas •• sta* tesialsis 	forme vasetkosikobs ••• tio• 
• y% aoseasser teisasst6 tabrookills* e12ntt6j  111*.  
qv. Á  tartailat sallagells aliessidollikt ay= flj tásailliet 
inagje1onés4111  Is moil ilia sine a tiolros6 n6p, a lesimib-
eft 44•1$1, WWI Visset kispolFtrolig libtkennapjat e  e.  
• A twat IOUs* podia 402443sorbsa a  eJ bizonyos 
riaten aseesiltellt *Boards* cliret‘sit, valiant a .91/2221,-- 

als•litisst line**1**611 As alkelasaiisie artailbo 
A shiat Mast areseetű and öis bes1•41es tosellsestio slip 

sz6t4nt hossnAltft. Jelontasel "termagant utfti reallade s  

"vf;z1at". A kifejeséstr.:11L,47 tosette be o Kaikar-Idatéssee 
szót6r6bas  n arm j  irin7zat e11sSt aossispagelkos 
LL13asialta tol l  &may.s&  080.0**114 sibkosi e‘ildillisé-
setbes rolton von6sabill oak* a alnibnor /0-19 *wag W1&1) 
4alentlAse relLoi-inerikai tIsleltiaseti roscalsar 

bag aim*. inerlat a kelt6eset Malaise mit a FiLoo  

inee*/ beistabisso Mau • 	aim • isanalisset e  
a aissisenspi jalowsk~ 	 AMU eft 
razoltiaa. - 	a psalm asesbettirda hasestösig a balk*. 



Minim* breasit kitigtelesin aosakes vimiő itasiisba 
soattoosignit. LIU h23 holiolaikapoi teditt• ma A aft 
MIL-461* ossitétika *WO asalialatos pontja az volt, 
a keltössoliaok • trallkiiclÉsragét musk szsggialismisi iss• 
MO ketosstill U beastebata• Illisssimral, siNg eal-
lomibeit togas. Wig Makin as. bap a valSslig toissini 
forailit Wok admellish salavmmia,  kiiiktitass iiisaeltog-
hattias Sala le. • *tong desikelt•••• a aligitt• Ha& lc.- 
amallk■ Is a •Iiildlesis •ssitinkbo juttatja isgambia las 
giuta kitaVritsviask *146 poot4its "A odolog• direkt loom 
341aohis 	további terekiéset 	Galitéane afolt6 a 
Mika asilsalksoli makmatsilabisa 	misly 	 e26;, iuo  
14 irdopil klairlotoissi astab rokomat4cot. 

41M11, kitibbassti olvainak akswaliastair aloe libtiara szo. 
limas Walk amok aiiiatos kttarodaisa. aim vagrants, sint 
a !satiation 	 elmilstimak aagalaposiosibas AS1000, 

realisatikas tormissotiketisoLésibos nú vJ1SN  soAl000p.  
olm4iet kidasosésa airmalibor kitatikAvLU -Aida Intou...i a 
nip saisad alloodik MON* miivéasolg* alw6Uutrosó SOWAMMO 

viimsdowsit j. Ss utóbbi vosuitkasisbas nos sigailisb(3 
eső  its/tut Us julensbok v41.tleass•rii eobsoslisira VMS 

iiab o  banoaLiacli,: a hatdosseboalsousaak scinkarlit assigilvdo 

azIaly ea 11 -354••bam akileXte stialaa Wale 11013- 

*AO Oapin iroddma, is iisigiest-surópai trololomb-n az 

1418 tajt 	ottlassitiogatoMilitaiitt bontakozott ki. 



1,4,ezrószt, 	be as merOpet asalismus lowetre:ceme 4.  
eastktikijibus saaaillatissaa pöldásaa azt a ficjelem-

romöltó tényt 144 bogy a Apia mite‘asetbon s irodalothca 
mina találkowant olyea jelomobeebbal. &aolyok oz au:co-

pal hultl5r6ben CvszzadoWka Webb buthaatak tol,  a-
wls* enaélfocva köiniatve easy Mlimestlemill leatönső-
lag halottak azok segjolom‘eebar tpl. a javimfmaebasebeit 
és a tranoia 1apresssionlata faetósallt4 

	

haiku-TxformVxrak 	a:email" Mai Cirags 
toltettesis‘vel keededett. 1e99-ten jelent mes Mann Pe-
eon  /4uselo a !...,n1 7- u-.7.Utl/  c. tanelmiaras  onellimaörhu-
zamot vont haikai 71tót layobb alak$41 le5zetto II bir o  

mint peli.1411; megillspitja,  z  assabasamillia 16,000- 
boa 7ashco  jaVilet dfat .4135  ?rzlloo  killtAszeténtaa zzb 
jektiv :  ittrospektiv stessametalval asesbea elismeri 

	

;;;21211 IsEhrissetlinek 	fe16 feritt16, tehitt 
v6w8 sorou objektiv jelloolt: 191/ 	szemlfilotm6d3d* 
nek vatozárAra vometkosikles sera a kivatkostctlisro gut-
hatunk, hca ion fis alma sumissa1 létestaas ollenté-
tee 11:31tiseetébira tolimemele azokat as Mole klekkezitd 
sajAtoaskokat e  meelyekse saute* a mew IIIELINIameti, 411116.- 

• 

ietébeasegessamdit sambieLsbe atessatott. 
smouggiaki31t6asett reterOjiMak joiontftiON as 

ocasAgesaria alhZdő haiku-kdrök egyeatettinn sUN  
8  • itiamarWA‘lat 1611:,as követőkro talalt. utódal 



Kairshigalibi ;o1drotoo l,  nignalimia ás 
tdit aseibirvii tettlők ős tovibbireassatették 
esaltal botetklzve az Oltala eAnditott reforomoscaimat. A 

moCern haiku o két lecjelent5aobb alakjanak tev61zanys4v 

ayomOn  Q  ahaseishugi mozcalma 	pértra ezakadt. A 3:on.. 

zarvativabb iramivonalat képviselő jryeaili  726A.t6ozotónek a- 

141011mmejót - amelméletóvel szemben 	a  azubje1tt2v, e- 

mettesitia túnyez6k, a ILVIrra viaozavozethotő remantius 

beillitettségo valamint ocy sajtos idöszemlélet hatroz-

talgesip 137  - A coii  oldalonArbiassill oakilcotoo, 
3,k4é1s haiku-atilus Aizvetien 1otétOsiWOOMMIsamdhstó. 
Oltóazetóben fontoz oserop jut so 41MISIMOVINasainisim 
alapul6 iontos, precis neLfiue1(:ene1c, ill. kirabIMISMak. 
tamely - a itorbbban Ulózett imacista procsoWAMpilatiMeatok 

tawasigs szar int a 7.B.Hulms  ‚ital  elinditaet és ia  

lam& asji Amy Lowell  fatal betot6zött keltdeisti tram.- 

zatnak is iiiindulóvontja volt. 	As érzelmi témyesek aze- 
repének turgitélés6bonalauttsoUOL 60 Kyoshi  kftatt 

foGlal hltlyets as el6bbi Objektivituadval a as utóbbi tAl. 

zott omocismsWeisifig essiben a valódi kUltől órzózoket 

bemutató ransoms todessOsit hancsdlyozza, ;leiacqoo  
kétaiskivtil aljanyzadoklibOm j6r, amikor master° né-

elleg tataléseeSausetbelbOMOOtt phase-elméletét ctas-

telmezve - a "természet utimi rajzoias" elvét az 'ember/ 

valóaac realisati_us abrelzolésénak" eivóvals taultja. tor- 



adissollibideglis sea possiv aza:Ilálődés 41nreinime többé, 
Woe a eindiessege aktivun :10L-Lszaarni itivIsmi tudat to-
iftemplinee 

AftismskatbsOMAMMIsigliskal6022,11111116mei‚o 
milftimak s baths femme 	vomstmesi 

Ihrombea66 tarekveles.,11111z,ak a ailfaj kerotoiaak szötfe-

se1tlie6111 Olorddisio ow 6j költilri fortai ,  aiiiiku-aaa-

Mau ktolakelasile orsesiormilla Wit oils 	a 
inake asollesit @rift wag em 1,  tonal assapontból 
asslosk 	 asoialt aa o16iituakat e  aralylent ad- 

alignagyobb allotiot NersItestillt• 1111Vatik a higplainzros 

1, SIMIlagoa farnót, 40 seilmos esselben oltftimessek as óv-
ssokra utaló Lzó, /Ant liesimitakiikói is. A.howerimpos 
Nast ik ii•kifvos  3ol1sa kibtierlti, a ImPlibalit NW. 
Way asovoinak tekasott alkalmaafiaúval a haiku-.t  iinto' 

• ooksia kor irOtalUinak ic_Únyeihea ibazitja. sltn annél 

is tellkallabb a k021411•8k ea a felienerése. Lacy a vors ra-
ms*. MI alliwkezati, hewn tartalmi,  1.11.  öraolcii tényll•- 

ilk  hatósoaaik OW as Wen 41/iuk alapjla épitimosil Win 
ogyanis fólzbeialarhstetialli alablUa•got auk. a walls. 
3urópai kelt6ssolblosa asebessosiebt saabadiarallel, may" 
nak kialakultais a 19. *sisal miteadilr falérs toliat6 a *- 
mall .0  mint korabban kifejtett* e• as tsarists kaltsasti 

ir:Inysatraak is aLyi leggramalliabb tormákanyitő forvósa. 
A haittueesabadvora  icidoluoatisénal: núaik 1acje18nt8aobb 
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4114.11610 as volt, ilocy - a ezen a ponton Odra taltilico-

aik a itesehisamhi deivotoo 	kénviselt, favradalmian 
Ajezerii radikills atilde a TONOloma quillifonia, a költői 
asubjektumot 018tárb• halyező, a moontiallille MOM& 
unit arző iranyzattal - a farm" ketött5esdebillM*11M010 
Waif lehetőve lotto a  költ  61.  esplaisig asamisalt ow. 
sftekedését is. lessokhemestilyosemik kitienesen aaliattert. 
jektlősgesmemeks sert a semegektiv, emacionalis timpasek 
eiltdebe kerülése a modern hake történetúben a Slamboliz- 

suirjeloniait Vita ago Was assaa keltúszAi irzyza- 
almapasik glikerel m slat 0 Aivetkoaő fig...theorem.. 

aaW.bes $tetJUk - **IbOOrnj5  ]nok Vi13*1N  I mast 
eassembher, a asásadvéci frontal asimbolista ailtúszet a. 
iskOban. SS imestams oszitittlhájdra is döntő Lattlat tett. 

A ASS haiku tOrténetét 41. a 11.4.04.4 tiaújitio6l adódó 
bevetelaftveksikaseelelőm . a 20. ssésed 10.08, 20-as 

tahit essylibél as Sessismus virbuzúsetg beret-

LIMAIDI anew* Almelfeemas tiesismus japón forrésaira 

vomtkeei beviebe00416040.011 is esupán a fentien elem. 

zett imaimosbalt alaidiallaibatjult majd le. ielőtt azt mg". 
tennénk, zizjuk le a  1ecut6l36ra ttekintett hatv-irttnym 

2at eloczósát azzal a megUlapitassal, hocy a anaesiahugl  

mint atilus astrt  tekinthető fordulipentnak a hai:,m törtő-

zletében, lert olyan fejlődési folyamatot totOett be, a-

malyneft cyöt:erel lényerében a mitfaj kialakelióinak lee. 



361!•  tellnak viassa. ,iiazon  O silasoloiaurk,  a "tandeset ,  
utűnl, railsoles elves" a haiku oLósa tkirtOnoto fo41111111140101* 
aos 	keltő al8pvet3 tö1!eIcv6ao volt; a ailleinbeig 

111111144. hogy 1141yeleSon oly sum masesit 
beak* aesvetősitosáhos toslcut 	 Is a ,  
Win eartiawbét ebb31 a assoeshböll tam laiii‘aallie 

vilik egyréast o  haw a amidasio a tumid law 
IAMB* kesslisbat4sa • • IMMMILakli völteatisak 
volő  litosaplisikmalt teritios alapjtin toraisastsamilles 
VeSeloett a 	 kisidatIlaöbess allaiöselt sa 
Ise Mu • vialioatia pelmostalis fa2lAte1•1 a balks ailta• 
Omsk 1416~b111 lithrstiosa•k• Ha oat tslistassalk. Bias
laps jalsoblialssesit via% souk a aladookibss 
Idislikmak asevitaasolösse bogy AfearLadat 

Idlossbalmos$ saleateligi illima-atiluau haiku kihmsfilto. 
sit hateetne as sagoimassaviitai trúnysatra, aiss17 a °joist 
lasts" ktalakuls  peat .0-15 évvel Moab 1•Isal 
mop a asely a tovtibbiallibm Vkabussessaa toj184101* osimag. 

lismesődésesk ssuelsb e• a It•ssairshir• araillstak Maps* 
;Ma ass todabbstili valetisamik,  ho a a b.ailst littelhisstAbon 
41 illeiessifo1!c1u16 t6jia vliebsaeut vattozaGok; • shr! aishut  

icidolostist 4is továbbie3l0LiZtáoo 9 14.1. •  

Ilerssőivaa eilleshipsi as Saagista ;t61t6osetilL Wen-
sat fő tarekv‘setaseke aist *ems as com vczieties. Mgr 
as imosisaas egyik legontosebb thlotforrusaa éppot  a $pan 
haiku volt. 



nndant acybovetill alasmdkatjalie bogy ag linisnue ós 
a ,allasetratilusA hail= Weftt partings*, aselgatet a 

fentietbellkismstattuske a tóbe *agyagtól földrajallaa 
távol as8 9  sezteltikei alagigilbst agestan solAbstibil 

konsecot rautat6 lulltősssti IliPanysat ki5aUtt 3zoro3abb bar 

azertic 63r0 arksdnsk ktivetkoztatni •  mint allogylis 	Wpm 

clime tOrtén0114111‘1 tegialtbs• BIM* Malabo% falt6to• 

lezik•13.S  te1iameragb61 MOM& 614.11stunk alsedieco-

aen err* s kritika Alfa viezonylsgelbsyyagelt feraletr* 
koncentr61. LostAbb talaistmaksak ast takistjeke hew& 

imatiata vars .is a japón hail= kemetti pArbigalit laltów 

rtladvel As daitiokslOsével j Docrilógibilba kaslyssallt IS 

lacelsaus suss forr6sal kl5z8tt1 ösogenapósakst. visas. 

01646840 stria arra a neccy8s6d6sre Infatuate  bagy as 

Isogiaass Isola arrisalsat alossails* bsttlis hangout Its-
eggatift. YEgrassb a Apia halksams 6. mind klibanitosina 
,•hariltrati1u3A Whit outage stt1us3gysi alapjan Lo'a11- 

kiln* szolutilhat as Leftists köttsglaye  • szan %areaztL1 as 

imeggie mint kblUiseeti irúansibaleMelibilOsteirtók83.6864,. 
Lai; Wrinbsse lams* alkali we C lirdliore s  bier es imas 
glom efileketkesealt t 	lWaselit obaietiber NMI* 
fonódhattak basso olyan hoterogio forftsok etaint a fronala 
azimbollzmus vary a tdvol-kelatl kaltóssot. 



IV. TAVOL.KL,LETI  HAT  SOK  AZ IMAGIZMUC KÖLT  ; /‚ T  J011 



Shim a fejosebbss is a bordlibes AWN*** Matikssit 
segvaliwaselosaval seightiamajek ilseilkelsi 	inegisiss. 

jqpils' haiku-Wades*. besposaislat. se* bigiga 
amjegajt  nállik257 haliTu-seillorhas 	vienösik elemiloo 

se titan ihoglailmounic ea Unwise& hlialik hente-tirteissieb• 
*WO prebliiimatiet• 

'As addle", itutatiogk tiikróbau segALippithetó, house 
tmegisea WAWA it  osatairsime areissesses as emsaliNiga 
.ftekoletwin isa a iranialt bl10100/1Lailichood,  
ac4:6:1 ksposstül iosierbeeteltimegahmahm016144smotte1. 1,46 
lemónyank osterint tau essepeet mat emialett, hogy a 
francia kageotitóat tekintstQlaelagOm6 

1880mbso lebett merrilis0 bilaggiodaila, a 4ivflió 

jefessUpis lb, CUSeiaatlegits, et. the laziness  	 

c• versteraildist/iiiitaménYe• e- 
namel* allSourriboa a saers8 kitOnő éttekintést n.pljt a 
Messiahs* loll kfltósaotről• As Someisess japan remit-
saga* vigneisies ssesseatjeibil elsaiezialt seas 
haimplieltóegotralaWINWANIA441 gem teal Olditéet, 
emu valve a z.l.easli hmissibeto WYNia a Mapeseoghtna139  
koranak kiAtól;zotiSt térLyal3a4 1902.-benagiggaulz, tom 

nulmAnyt tott köss41 bleatimLiftispenses . Postical  Ex4.-  
Ega/P atől. / otona1l4U tamo17- 

ben - a japan da aa =col kültóazet Osett vont pörhuaama-
iban mutatkozó nÓmi olfoLuitako allonbra fontoa  re Ól.  
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14114104makat to1'.1hatunk a hat u•költószet lényecóro nuzves 

3ar,A2 bath.'" valanilyen természeti tény rövid le-

jegysise, e otleg vulamilyon evz60 vacy tiénaot jelzóasze- 

bOmutat4sa... A lecjobb japan apioramma oirm, mint 

SOW bialelampilés, ams17en ét asysisOfterc1G nózLetZ.Ink 

istsmilown kis tssellsseti Um,* Vow Mikelnapi eJemónyt. 
airtelen felvlilanöa..." 
da a japón kö1t6sz3t franciaorszaci hataaat vim( 1- 

juk e  mindenekelőtt ;udith 	nevét  bell  metealito- 

nünk. 1bb5-ben jelent moc vars.! 4,04100tőrrl  0. uato- 
lógitja, amely f5 tanku-stilusban 	vereet tartal- 

mas. vlint  Z.B.Harmar mect1lipit3a141 alms konkrót bizo-

nyitékunk arra skim. Sew ;With cautioT  milve kdzvet1e-
11J1 hatott-e as SMilistikra. Jectsal feltételeshetf,: azon-

ban, hocy a !amok • szArtbrq  C.  kötet nem volt isms-

ration Peul-Louis CoacaoutszLméra, aki, mint korbban 

emlitottlke • haiku-irús divatjat aonositotta mac a fran-

cia iroiSLOsban. 1906-ban ,os latrammes Larialla clu Ja-
m /Jeip11.rol. enikraamili/  ciAmel tanulrelnyt tett köz-

zé skip Lettres,  c.  folyóiratban,  amelyet szamoa japan 

hat  u-forditas er6szitett ki.  s SOWASOMOS01 foclalkos6 

kritiia kideritette, bogy az else 	tacjai 

nemcsak iszlortók Couchoud.  tallulményét, hanem ihletet is 

aeritettek belőle. imnélfogle far véljak, Couchoud  alak- 

ja kulcsfontosai  SI dolma* 	fe1votott lirobléma- 
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lar vin5ca1ota szemportalból: e6yrésat an4rile sort Win; 
Milan leloaodósa %ftvetve  at  b$ijitj, &My a aim 
saituals16 francia Ltlatóasets •• 1111114man vow falsvials« 
Samml olyan irodalmi foliWkat brammett, augypMdmiiialm 

flri elvelaft elablipéro lidhatotts Millek3t asitit  mart 
Oláltal, haw Co , 	anvil is ftencia iro- 
Wafts aegoriketallnleilhltet iris* leaSkiadéat 
minima hisis vedorbe VArelte, ljabb  olia1r61 nmaastja 
alit es. • hSpotós1100,14 Ma 32 isegismu3 trancia is 
japtin forrómal MOO* mow Sessengeft Ail taw* k IMI• • 
vtbbiakbau riit‘zikik • kepesalaiok rfteleteil 40101141161111a 

a  ias saAmos kutatója oeffUntatlas sogilow 
lapitja, a acc401110e3 tarto36 Witft köitészeti *Went 
airgrogalassisilbeiUliNbs 	olnivelares 
sesole• a twaseta asiabeisaaste 62 a $igi• 114/1 
Wesetee Usewstheatake  3 hilhoisktiral hetraPegin townie* 
• 1400Oho Soft a 121.tiku3ok MOWN. am • ampagraideAso 
julle bogy as tuagiata esztétikat aspilibse vlive aglektilime 
omiksmit assynkte oUuS26 alailiotek flagella* Mod* 

me* ozarint anonban,  as  imeasta kelt6szatóben l36fonm. 

tosabb snoroplit jötssil bit forriMa Matti kopcsolatok, e-

nal6gialk 	hog, OS Obiletilkban foltétille- 

zott oklaktiOlIMMO 011eptin latególagos. Ugyvél3k, o usc-

allapitirsomk aidemrIs  be1A6116. ha SI Mincla asidoolinons 

és  a  jordn haiku Matti rojtott isessifteisik ammakban as 



imao.sta költőkben woo low emit róseton tudatoasetak. 

Jut a Maid tart632,116,61 sa616 tejasetinkbea WO. 
tatt -114 heltisaati tons Ligragl aajitoaa6gall lalidet$1. 

fck,va tossabbak bariorbék sa last &tole*** wit esialli• 

likos datiso1ion61 kialohoidokkak eateilt .• A 17 8844•401 
Irmo elev. asiksagase6 UV:a as elliptikes fordulatok alor 
11.111111868at  mg, v6goil  as sat aradaisoosta. hog/ 
MMUS mondasitalliját a oajtatés okidsaor6101., solabolthis 

toria6baa tajesto ht. Ur/ völjUk. nines s11ents...41a 41 

eatabolikua 1atass6.1 away a halkoi revidséOnek go, 

nos laivetke =Anse 	s a antaj stalk Ierfontoaabb tflvelb ,  
telskyet  a terryisacti *Apia."' almsuló s  pontoot 	oe18 
ktpulkotőso  a koaTőteits kilobit' sou litezon a 3aPan ocz  
tiniktinak AIM tolisaarös*, hew ember torsion, kikett 

kapsaolat all fonao6non • asinbollosaaaal easo. 

asetliggitaboa értelsaabotd• A 16 holkei-vero locrebb célja 

aCralia as. how WI a sauLjeltua 68 obja!tini agerkiolva- 
. 

66odnak tamaiját Oita kspcoolatot e1Gnit uses Xs • 061 
t8k61etesei losoralóad. a kö1terz&n7 as  losikek Meisel 
vil" h6•66 idézi faltamely gleznapi fogalmisbkal aim 
ható leasesea haikal-knta a va168 6a, leassiosii•slat• 

vilös közatti kapcoolat aecterestsisibes ale isbibOusbib. 
belyawbbenimmildiliMmistimmel 14181t bi3.t61 essidellbsts. 

biros - kU1Ca8118 bomplimenselaből 6116 - hamealsel eams6w 

Mott  ana1óS6at szá1. 8 bőr  esskezeik olt6resk 
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a beikeimieUfaj leskivftlóbb *3J'ottina  c a francia szims. 

bolistékelk alairető tOrskilieo ldnyecaen 	alma. 

hadni a vulócele Mesta formatél s felemelkednl egy ér' 
atteintkcl merfogbatatian, coup.* intuiciő dtjésasgres, •  
cadható, ilreciondlis vilftba. Misam14sig0 Welk abbot 
is, hoof st Aids tolialisée• ma hatkat4lialirs.1. sea a 
azimboliattkhól noevégeel. bosom esz1I3a, MmOkr a anklet. 
tum mélyebt, aliposabb megismerisére, ill. az  ebjektiv,  va. 

1.6sis r33tott e  lényeci asemedmeimek foltórimdft 
014 

A1  tartalmi •gvezóoelcen  túl  tarad. amalóciwc ic alftd-

mmestani Atomise% blpet‘zielmbea Saf•= a k'-u 1113805 6r-

IWO samésba asséss, s saftwa6611144 Muria Nigiatla a 
belku-sak 3 3 twitbalistm veremell mielholit a 701tő 2.  

sleet XerLialms kibontakoidealik klivatelminym mind a iannu-

ntl, mild a  OniMboli2ta keletuénynól •nobs& verefornakat: a 

117u1witzulaku-t  Asibm-osabadverof és • Imes litrQ,-t 
/ezabadverit hozta létre. 

na 40e folidózzUk a haikai tartónetóről 82616 fejezet-

ben e lmoni ott akat nem tekinthet pesallo viletleausk,;:lofz 
a ,shasei-etiluzi haiku ezitbolimmmibm MOW. ame17 

snoo-mal kezdődő folyamat betet6z4aót - ftemzölvAn 

pórbuzarioaam haladt az e urópol :;zinbolizmus kialakuUstmal. 

“43 kbvetkeztetéseink Lelytalóak, a haiku azimbOUSIMmt ti-

jabb meccező példa arra, hocy bizonyos t&volsolimleti ten- 



denalak óvazamialmel segelőabstilk smiabositlipal oftibm 
imett 3•1enséeek  bon o.,  • ha seek kialaksilisi• 
ra Wavortlendl ass to hatittiss ériakea, tisse34ONSW1M 
ana16ula1cként eiebb-utöbb talastabs imaralnalt• Issitinfoo 
sank  szerint  &auxins • Mew.* essilbes Meta 46'ml tőbbib 
ről van szól assesseammarről, 	kJ* Isaias,. sums 
866 azorosul agesallikftv 	trinwaat olmaati 
mecalapoOdmiaban. 

readalkoz6a6nia.a 416 twists& bi•stohibas owl 
köSsigthic ass ionot stela, asp as isagists sosgslas 
slegalapit61. T•11.14klme  tia itAbala foglulkoztak • hallos-
kbltazat 1:úrasseivele AM Sr syl1vaüvz16. how aigliks. 
barlain  A Janglopk klammilms 040aatu  0. da644510,10. 
.cio21 irott el6aurvuboi eu beihmi4maallsimpiból sindenaUllm 
lőtt a japtn költösset 	 41•14•11Sikra1. valamint 
a naialu wellemavel iaasibimiteat as& Mitts Coucho‘,14  ma. 
ve közvetlenül ösatönösao as* 8•44.16 haiku.vorsek IrO. 
adra. Amt ismeratos, 190S.ban jelant ass a Tb0 raw ,f-a  
a. folyóirathasabjui•Maiiitidiaireardittila•marOk 
couchoW freesia tamilitásalnak 	aloft Want% *on a 
air burilobst IAl‘satt Illikkatifrvura, aa•34 isgsvatisattl ha-
tott  45  itouni.ra 41.411.011ms ditutatt veltasatai. Sz a 
Ugly vöSSOimpanit azeriat salk amtő bisonyltóla Moak. 
Wpm isegiatik hsiku-inspirtioikja elsOaarbanfrancia 
forraaokból 



As law-lams tZictLnpta, cii 19154 	gjelont ta- 
nulabolabase asalm korabos eke hivatkestunk i  L12:fit arm 
r61 t6sU g" SS 	sagalapit6i - a cm* es6s. 
raksaisdra tosebrie, tomalimlbe haikai.v ,areelVirtak 4.141 
A Winks jalsatagl Vasa aserint o voragk 	aajnos 
ecy cota canon; fen. Reatislkszio Ube* viaaont 
i-Alimo-mm, as isegissas költ662k4tve1 lutl.-csolatos felAgibb 
allool,  0  aaok 	 asigolk sass  •ly:* illuastom 

cuijiból 1.6401k•laja saga uCrin  non onlin e  

hOcy *IV poet 146•311asit 	 isuipWiták-a 
jaidelall‘oesti afore**, de. aye& teemorreet keltoe:n,yel 

losgekmo voloolik hathoseanulman4-ilinak 
hatisit o  talAs órdeakis röviden Widen' 4110k vos• 
nisaira, satii kiseir Cissiesebben auvisiagani arto:tnt a 

,;Jrask OlusesztanGlt 
atilettleg• 

lamest 	mia6 kspC,Lban onlitotedk, 
	agiallit se kUtetőnek, in. a  

aelkdhIC C.  c:;szógyajteattnynak u-
tóssavills6 , 340.eat sego  bis_4144011sta ;'0atima1 -arks MN, 
iiztAga Oenallsaa sen °tang. 
laáks  Mae a Ma Mal propaoItt del otilus Oladrzatio• 

haven tarEzik 8zors83Uk ka1t6szote1a61ati tonulmdnyal. - 
nak elmélyiaimét e  lcüliintőie IIrOdLi1a1  hatsok  euto:Itie3216- 
sdire istitlyuló t;jra;;Ivesobt. 



The Embankment   

Once, in finesse of fiddles found I °cutesy, 

In a flash of cold heels on the hard pavement. 

Now I see 
That warmth's the very stuff of 1,oesy. 

Oh, (-ed, maize small 
T:10 old star-eaten blanket of the sky, 
That 1 may fold it round me and in comfort 

lie. 

r3tt5nzött forditLsbans "Valaml.' or aecedük finom 834,* 
sérében taléltam cyönyörüsket/, Arany Barka villandedbel 

kemény kövezeten./lost znÉr 16tom/A2 a meleLség a kölelim 

set  lénye./O, Istenem, zsugorited :isze az 6E üreg, 

csillwok-ructa takaréjW,  hot .y  maEam  köré  csavarhassam 

kényelme'Jen lepiaennessek." 

A vars ufyan nem tekinthető anol nyelven irt haiku-nak, 

hiszen 	követi a haEyon-snyos japan költésaeti mUfaj szi- 

(orúan  ma  szabott  i7 ezótaLos farrajt, de r6vidsécében, 

tömbreduében s az "ég brec, cuil1c4ok-iráita takarőjúnak" 

természeti kékében a haiku azellemét idézi. Talan ennél is 

lényeLosebb a vers  haiku-ca  emlé1eztet8 szerkeaete, vela-

mint az a sajétoesdga, boa a villantu3szerilen bemutatott o  
eEleni képzettarsitrast tUkrőző költői képek közUtti :asze-

filcsós metteremtését 8 költő  as  olvasóra  bisza. 



4 fenti joilezetessórek 26c ozembetinObb, lett  
tultabb formelban 3olent4e3nek a Dokh felott C. versbens 

Above the rock 

Abeis the quiet dock In midniEht, 

in tas tall mast's corded heicht 9  

Mango the moon* rbat seemed so far sys, 
Is but a child's bapon, f , rcotten attar play. 

lattemiőtt fOrdit'labans fe.jfólkor a dokk felett/ 9  Be. 

iocabalyetva a meow.*** asak6 trboc kiitól3etób0/9 Oatkis a 
hold. Ami oly wsssinek tUnt/ 9  Csupein er7 Lycra& léestmb-
Jo, elfelodvs • Obik utan." 

A2 	c. kaltemiksynekfattbetden az biztosit :15.(nel- 

iced8 helyet tul költői naeuvresejéban, hoLy benne a 

francia szimboliznus és a japes haiku 411/016oie:llei satoc, 

ecyéni eaintOziaben tanulminyolbatók. 

Autump 

A touch of cold in the Autumn nicht - 

I vulkJ6 büroad, 

And saw to ruddy moon lean over a hedLe 

Like a rod-faced farmer. 

I did not stop to soak, but nodded, 

And round about vier() ti4o wistful sturs 

with whits faces li"ete town children. 



R8Ettinsött forditásbans "A nideE lehelete ecy őssi (4- 
ssakim Adecenben vindoroltam/, a  itt, hogy a rőt 
hold  • isevionyre hajol/lint (2,-y vbrUsképti farmer./rem ell-
tam meth hocy besséljek, soak bólintottom/,  E  kards-kőrill 
a sóiritsó csillacok/Fehór  arcúak,  mint vtrosi fyerekek." 

A billisa6a7 ssexas, tónyköslő olőadásmódja, termőse-

ti  kftelven alapuló tarolódása, u %Bite) ojesakei vándorát-
ja, a hold s a csillaEok - a japan 1:öltészet kelléktárá-

nak fontos elemei - a haiku atmosafóróját teremtik peg, 

a k4alkotes sajótosságai, a notaforák hasanaluta /rőt 
hold u  V5rösképii farmer; sóvtrcó csillagok  c  fehér  arcú 
yeretcek/ inkább a szimbolizmus hatásról tanúskodnak. 

laWasi órtókilkot taUntve  O 1:31temányek talan nem 6- 
rik utol a későbbi imagisták a:!veinak osinvonalát; blitaftw 

talon  azonban,  no m8380n padOssák szerzőjekHkeltői 
tiirekvóseit, imas14yelc •1hattroz6 jelentf!ségiiek az inagista 

mozgallm kialakuldea esempontjából. 
am121 	userint a mavéss legalapvetőbb fela- 

eatanok lónyege a perceació,  vaLyis s elvilde jelenőte-

inek Örsékelése-ésalelées, Cs a pammnnik400  &sea o be-

nyomások nyelvi megjeleniWse, keWsségében rejlik. 143  
Ubbl a felismerésből kiindulva behatóan foclalkosik as 

általa "neoklasszikus"-nak nevezatt kaltészeti stiius 
kifejesósmódjának, kópalkotásának problémáivul. intilocy 



a nyelv  szavai,  amelyek a külvilótról szerzett bemmilaok, 

érzékletek könvetitósónsk szeropiot töltik be, vermóczettik-

nál focva konvencion6lisak és altalénosité jo1lQtiek,  azaz  
kevéssé alkalmasak a :161t3 ecyóni érzéseinek abrtazoldsdra, 

aulme olyan elmastet Oolcoo ki,  emely v:Aeményilnk ozerint 
feltétlenül rokons4jot mutat a hzliku-költők m6dszer6vel. 

" -inden szónak latható  képnek rimaGe"/ bell -Lonnie", 
irja dame lele — zásol aatilumAisr c. müv6- 
ben. ":oha, soha, soha ne 4asanaljunk eLyszerU kijelentést. 
:tnnek nines hatisa. 'indig analeEiakra van azIkséGünk, ame-

lyek mactereutiL annak az "üveLen-tdli-mésik-vilégnak" ham 

tését, amelyet elérni kivénok." 144 	condolat meLelőzi a 

nyelvet, s abból 	bogy elménkben ekyidejüleg két külön- 

böző kép jelenik meg.  11145 

Pam kevesebbről van tehat 8z6, mint annak felismarésé-

r51, holey a keltői hangulat, ill. érzés versbeli kifejeaé-
eére lecalkalmmeabbak az ecyszeril szavakkal kifejezett, 

villanóssserOan bomutatott 'Wan képek, amolyeket a költő 

esupan tényszer,len WW1. A közöttük rejlő mélyebb Ussze-

függések, amelyek megterentését a költő az olvaaóra bia-

se s  nem lorikal tovéboonychg, hanem a oaimbolistak Utal 

kansúlyozott intuició dtjén ismerhetők fel. :Palau ma 
ssüksécos kildn kiemelnünk, hors,  Iule  elmélete noussik 
asért lényeges, mart kiindulópontul szolalt 4:ara Found - 

haiku éltal niv:ymórtékben befelysolt ` 1112a.17`, 



nyortex7-definiciója szerméra, amelynek v13scalat6ra a ké-
aöbbiokben részleteson is kitóriink; hanem azórt is, mort 

kétségtelenné vtlik esamunkra, hoof 1Iulre  módszere lénys-

Lóben a haiku-költőkével analóg. 

Termószetoaen nom arról van 	Walailakeltéssetl 
elveinek necfocalmaz;lodban kizrólateMiikumiesstditikaból 
meritott volna ihietet, hiszen a kösiset valóság éa as er-
sékeken  túli traa3scondens viléc k5zötti, intuició iltjén 

törtón5 kapcsolatteremtós éppoly ozerveoen hozzétartozik 

a szimbolismus eszmerendezeréhes, ill. a ,hulme,  óltal 

nulményozott berson-i  filozófifihos, mint a haiku oimit-

letahos.  Túlzós lonne tehat mechanikusan oLyenlőségjelet 

tenni aUmesatótikOja és a haikuo-költószot blasé; inkóbb 

arra Jzoretnónk rz:mutatni, :ion! az imagiota mozgoilom mac-

alapitól, akik mlvészeti  elveinek kidolgosésihos a francia 

zaimbolizmus szolLtltsttott lizhilot alapses bogy= ju-

tottak el 	tevekenysége amen °Wass • milloda tam- 
dalminak nevezhető  költőt  teohnibikaa, amply sodium paataa 
sseebetilnő rokonsógot mutat a haiku költilleati alvaivel. 

Amennyiben feltevéseink holytalóak, bobisony000dik, hogy 

lam =cook kisérleteaott haikumirissal, hanea felismer-

te o kEltészeti forma lecf8bb 8a3ótose6gait ós beépitotte 

azokat aajót költészeti elméletóbe. Röviden da fogalmas-
hatnienk,  hogy Hulme, kritikai lttitiomódjénak kftskihseika. 
bisonyos tekintetben elszakadt a hiindulópontul válasatott 
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szimbolista esztét1.7ától, és annak általa folhasználha-

tónak itált alkotóelemeit a haiku elveivel liasze6/órvu • 
mocteremtette a későbblekben imaizmus néven ianorttó 

valt kUltői teohnikét. 

A Lzimbolizmus és I1u1 viszonyiának problémáira ko-

rábban mJr utalunk, amLor ct irtuk s  uocy 	elvben 

nem utaaitotta el a  8zimbo1ist6k által feltételezett 

tranazcenCent;lis vildg lótezését, csup6n  c val6aft be-

mutatését nsm tekintotte a költóezet i  vaLyis az "N" köl-

Unmet feladatónak. A szimbolizmus LondolatrendsSeróből 

kölcsönvett intuiciós eluéletut hulp  nem az 6r'séksink- 

1 81 megracadható Cda 	az er.;beren kivül iétező,  érzék.'  

feletti vilac, haulm a költői oo és a  kUlvilóg közötti 

kaposoaat iétrehomisérs kifflinta h%sználni. USA alan 
lényegébespashoo osztótikai folfogisét totte m 1silivd4 3 65. 

A. a vows 1ftivezát azintén a kö1t8 Np2a45 illisa ós a küleb 
v1lt4 /terailicset/ közötti összhancban latta. 14.  Itt je-

eyezzük oft, ho W'  allóspontja twyanakkor mikes el-

lentétboa 411 aggirival,  akt  - a szimbolisthoz nLaan-

16an valóban felt:Aelezett eLy, az örzékekkel meLraLad-

ható, objektiv Irclós(.te és a költő balsa énje feletti, 

transzcendenttlis vilkot. Zama a felfocéssal belposige- 

dett gumbo 	 jóllehet  nem tuson, MIMI& 
nyugat-európal romantikusok kapcsán óva int az 4106Strak-

ciók hz.aználatétől. Az elvont kifejezések a romantikus 



költők fecyvertárdnak ke116::si, amelyek eGy mecSochatnt-

ion, vktelen birodalmat vorzsolnak képzeletank elé. 

a vilk azobban nem létezik a moCern, "neoklasszikus" 

költő szásica, akinek, a romanticizmus buktatóit 

len26, revid, tömör és konlmét kifejezósmeldra,  pontos, 

precis képalkotflara ezen eszkŐzök socita14001 analóLi-

ik meEteremtésére koll törekednie. 147  
A klanozicizmunra jellemző fecyelmozettelig asonban ko-

réntsem jelentett eLyet a mareveitegel, kinlatallt metrikal 

szabólyok szolcal Ovetésikvol. Sllenkezőlec: azóltal, hogy 

Hu it az "fie költósset feladatét a költ6i euo és a kalvi-

lk borzhancjának Chrdsolisban hatérozta mec, naLyobb 

szabadsócot biztositott a költői ekléniség számúra. Es a 

törekvés a Lutyományos tarsal kötöttsécehkel szemben za-
bad versformik, mindenekelőtt a vers libre előtérbe kerU-

lését erodméniesta, amelynek propactilásóban lam a trap.. 

eia szimbolisták nyomdokain jár. 

C!ssze6ezve az elmoods.taksii, igy tUnik, Elan költői 
programjénak egyik leufiEyelemrematóbb sajiitossCiGa az, 

ho  cy refamja kiindulópontjául olyan elméleti bázist vtp. 

lasztott, xaoly a hat  költőkével, mibeenekelött  Loo- 

óval,  roonitható. :era 000.00 tehAt az sea, hogy az ima- 

ista VW'S lényeGére vonatkozó, itylga altal feldilitott 

format követelaények is hasonlóak a haiku-yore iegembs-
t'.418bb jQllemzökvel. Igy joggal vonható le az a következ- 
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tetős, hogy as ismcists keltemény e.;.or,;zotklaz altalaban 

,lczloo secitsócet Wit 8 haiku  iirt kaltóaasti 

modell. 

Ismtótikajanak Walk .,ényages aspektusót aban 

Vitjuk, ho cy az imacista 1tői teohnika magalapoztieubcal 

moLtereototts a francia szimbolizmus, halyeseben annak 

az "15_i" ailtószot szemcez6b62 tA6rtoimazett formaju, ós 

O  haiku1t6szot szintdzisónck almőleti lehatősé&t, a. 

nelTnek mecvalósult:sa 1;zrs Isomd  költészetónak imaciata, 

tftinkabb vorticista szakasza= tcliesedett ki. 



61' 1 226 • 

Aint Az plarlzpus története  Q. fejezetben mef,irtuk t  

a;zra Ioupd  1909-ben 1 erti1t előazör kapcsolatba a ;Isla és 
hint 	alapitott költői bOrrel e  amelynek ta6jal 
fraacia  És  Zapan forrósokra tioasskodw -setvetetták az 
ij keltössoti stilus alapjait. Joggal folteteleznető te- 

ha ll Lacy 	az 0180 isaasta her ijszeji„vetelain is- 
mar3tett mac a Luiku-stilUseal. timely - a ti,bbi t,vol-

Watt hatissal összefonédva cajét költészetének ima-

guts, majd vorticista saakuozbon, ill. költészeti el-

ailetének kidolcosisában szLhatárss6  szerepet jftszott. 
Pow  a ős a tftol-ksleti hatisok4 icy mindeneelött a hai-

ku, kapasolatasak vizseAlata sorbs figysloaramit6nal.! ta-

laljuk, hogy bór e formk, lii.u WILMA( laszarhotő esz-
t6tikai elvek ösazhank,ban =oak keltSssett tejlios(*;vol 
as últalunk vissgélt szakaszban saaly közleskori irodaimi 

tanuimLnyaitél az imegista korazaboablrosztal egóczen a 
vortioista betetO36166144 La. lezarigdos tarjad gmb, a t‘i-
vol.keleti költéazet igazi jelentioft0 kalső timrozak  ha-
Via6ra volt tudatosse a 161t6 Bemire. 

Bár a tisolimisleti kultúrLk ircnti voazalmdt 	6- 

loto Aletig usgerizte - mi özben hol a jalln, Aol u tzinai 
itUltésset batik*  került előtérbe 	a vizsEJlt ixoblersoa. 

azenvontjiból :ound oriontalismasisklk ru:; :1,3(1 ;_:rom 
.zakasz6t különböztethetjUk nee. Innthocy az elamzott 



divisk mintegy 1909,481 1916.744 terjed, meE,;lehetn  no 

Ms  Midst 361 körfilhatárolhatő korszaokat mecallapita-

si. mil  is kevésbé, mivel, rint mondettuk, ozek a ha-

tésok cwzknem egy id8ben jelentkeztek izga költészetó-
hem. Ha most mégis kisérlotot toszUnk karsoakolásra, ezt 
eleősorben azért tesszük, hocy jelezzUk at folyamatot, 
ahotyan esek a  hatások  egymast taaocatva és kieGószitve 

!Tezatoswa egezéolvadtekniii sajutos elnéletében, ho67 

kimutaseuk, a kérdtmes szakassokbas e hatuspechanizmo 

melyik oleos Went előtérbe. 
Nacyjáből (try időre, tehát  az 1908-9-es évekre tehető 

a hist1or k6zvetitésevel érkező japan famstszet-tochnika 

be az (31,86 imcista Icar  r vén mecismart haiku-költészet, 
de as  1912ic terjedő iLlbszakban a japan famatuzut Latea 

játszotts a vezet8 szerepet. 1912 kdrill keudOdik a haiku-

stilus olmélyJlt tanuln arellynek  soron 

nolloss iUv@t nyomaa 	bb impulzusokot kap. i3nnek I:6986n. 

hetően alsjiltja ki an ft. szulh‚rooziciés technikátroords-

ra helyezée"/, a ilLiku-stilus étértelmezése itjan Luert 

költészeti eIvet, unely 4jabb maieraiitést kap a sino-ja-

pán iCAlecranmak és a aoh-drOmCk tanulsinviszAsa swan, 2 

harmadik szakaszban, a fenti hatások tieszefonódéstmal sad. 

letik neg a Mg; rimave"/ tovakfejleaztett vtltosata s  a 
=Elea. - Látjuk tehát, /10(7 az 1tf1unk javasolt porio-
0/36016 lényeeében ocAeesik ,ound költészetének /as ima- 
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gizmuzt 	 magslőza 	 

ynrticista szakaszlival. 

A továbbialr.ban az loss a falodatunk, hoty e  forrok 

részletes elemzéso b3ónmeckis6reljack vtloszt edni a 
%tmet7t.ez6 Lérdésekret 

érti.ink ozone  1166y a tOto1-170ti  forrok  007• 
beolvauztuvval kialakitott kmpler !Tattl technika  tb- 

Ó1O'QS 	(1. ;..9.4gii költészetelméleti kiindu- 
lépontjaval s anuak mintecy abysms folytat fisa, alnéleti 
altemaazttisa? 

2./ tifilyen konkrót a1útL össsenguések talilhatók as 

Leftists e a vortiolJta 4öltői teohni%a lezött? 

1146yan értOkelhető .:o;1416. haiku-órteinez6se 

A kórdések alsEvalaszal,oa WileményCnk szerint Aj mos. 

vilaciteaba Lelyeahati a 	a Dalz1-1.  elmélet  Wet. 

ti kapcsolat sokat vitatott probléméj'at„ ill. a 

esztétika ered•tiséEának kérdóseit is. 

ti&r, mint korébban kifejtsttak. a tóvol.ikeloti kultu-
rólis lintűsok "distil a kinai loa japen művészet mintem fól 
évszbzadeal uer913zto e kalönbez& költészeti formtkat e ira 
a heikum.stilust, as imacista költők eszt6tikájábon ezek a 

hatások csaknem fiwy időbOn, sajátos őtviizetben 6elentftes-

tek. fia mócia beszélfink bizonyos fazioeltolódásr61, altkor 

ezen nem annyira  időbeli  eltérést, hanem inkfibb min3e4ti 

szintkülönbségot ártunk. 	;oupd péld6júból latni foe. 



juk,  hogy fametszat-tociAnika 	imauista költŐi elmám 
let relkiéjában es oriantalizmus lecals6 esintjénak 

tekinthet6. b megialapitis ternézetetian nem jelert tom 
tékititletet a japás kimemOvászet sajátos mUfajnak rem 
vására. Inkibb arr61 van ss6, Locy a famotesetek köpssem 

raságs, stilizat formaviliga Sltaltiban véve hatott aS 

magista stilus kialakulisiras icy kiisdulopontul szoloilt 

aanak 61'8414,6i mecalaposiséhoz, away viszont a többi tim 

vol-koleti tom adaptiei6ja 	valésult msg. 
laimészetessanes 	 awl az  ima( ista költők 

mindeg$t en meritett icna vulaaonnyi forrésb61, 

de hatitsuk  alól  egyikdk aen tudta teljozon kivonni macát. 

Ss vomatkosik #ilda i'oolittl.e-re is, aki aztudomásden as 

6kori garde költéssetre témaszkodott elsősorban, s ski, 

bér  nagoa  értékelte  ;Iggi kinai vorsforditsait a a neAkm 

maghonositaairs irdmyul6 töreltváseit, maca nem vutt részt 

ezekben a kisérlotokben. 	 c. Oltenénye 
tecanikájaban, sti1usban félreismerhetotlenAl rokon.. 

aégot  :tat a japtn fametzzetekkel, nindenakelat 

hullelqi  /A Fuii 36 téie ,  c. sorozatból, 1C29/  C. 

festoónyét taézi eta bannUnk. 143  .t.3 a tény mecitó16s 7jnk 

szerint le.dakes edalkkal czolgti a japén featéezet és az 

imagiata wtőt tecnnika képazertisége kösőtti mélyebb Usz-

ezefilucések vissE»liitéhos. 
A luaetozutok recanikajirval kound .11istler-en 



iaaerkedett meg, ski, mint korábban irtuk, 	medergs 
be terelte Yrencirorazzt, Anglia és Amerika Joptin irénw 
ti 6rd•k16dé3ét. rhistler-i  mUvészet jeientősécánek 
f•llemeréséről tanilakodi -  a To ""hietler.,An Aporioan 

- 	avorikaihoz/  c. költ0m6nyet amely a 
,ftetry  1912. szept. 1.-i számLban jelent memo  további 
az t  1914. 3án. 1. .4  .vi:Imubaa irt tanulm6nua _Aar  
Alk-vol es Japánr61. 613W:a idézziik aa altibbi earokbats 

"Siam benne, how' a nyájse  olvasó  ezeretettol fo-
gadja rvhistler-t de a japánokat.ftllenkmző esetben jól 
toozi t  ha abbaaaaja o1Jeri olvasásits smig nos bbrv int 
még •gyet-kettőt a nave1ta44 

whietlermtd1 ós a  3ap6nokt61, yea a kinalakt61 a 
evil0e, vagyie az angol nyelvU világ azon tbredéke e  

ayoatatabah ballat nagarc,1 9  megtan.ata a kozinek de 
foltok telrendes6e6t." 

As idézett rdszlet harciae kangv4teie azt bizonyit-i 

Jae hogy Lug kaltéasstéssk air e korai, pro-imacista 
szekassában megismerkedett a tévol-koloti milvéezettel s  
a a fenetezetek stilúris eajótossázainie nagy 3elent6s. 
séLot tulajdonitott a laitészati 'aegájulás esempont36. 

bál. E6t86(teten, hoEy a faastszetek sajátoe szinkezo. 
binácidi t  szokatlan, stiliant formakultart4a iránti 
rajonftst.ban ound az imprestszionieta feetőtet  követ'  

. 2iAmo2 ez id5 tájt irt kellesdm7e, igy  „An  
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4101111Mate AUSEAMMINV. A/Datro  ./Lleb OA/  • t b. 
.yhistlor,  bats' suts63a, mindenskalat a uzinel: a a 

fastbieft szerepenek misinevekedisében4 a mertsz, az ism 
praaLziontzauura 	a tametssetekre 

szinkombinúciókban, a sajátos formai felépitésben. 
1indon jel aria sm040 how as imakAata tooholkit - 

dUntően 1„ofo1y6sol6rhaikumatilus 1912-bon 4orUlt boat ' 
érdeklid4alopek keséppontjCla. A  orthitL Vi01119344, 

smite 1.4 es6m6ban bessémol arról, bogy= L;J:oeCt rite 
költésZeti forma jelent6ségéret 

711.WMEACCILIANUJUI/1911/ Parizzbun Li JZ 	a 
emetrós-ozo2olv6nyb31r Concoree-c1 t 	mecidt- 

tam 42 1.40n7Orii arcobe azutun m6L twat és m44, oast, 
majd egy LyünybrU gyermskarcot •  u auutan ismét 57O. 
nyért  női arcot. Sallies nap imeaLOItem a saavaket, amem 
lyek kifojezik, aocy mit jelentott mindes sadism:2ra, de 
nem taltiltam olyan szava.vat, amelyek miltónak létssettak, 
VS olyan azékaoke  :Ant az a vtratlan érsis.:3 assiP 304° 
te... hirtulen ..nectal.iltam a kifejezést. 	azavakat..., 

hams cionli3aécat•.. nem Lazz6Cloon, hanem apré :izln;o1- 
tokban. 	ollnyi volt -o 	vagy talén nem 

is motivum, hs rotivurion olyecvniamit értUnk, amely Ism 
métledést tartv:4. 	one .iY ashlar* No 

manes !pray kialakti,cct ,7".clortette... 
4 japénok Akyani.cjoui toltúrókópewieuel ream 



d•lkeznoh. ek megórtettft az ilyen tudts szépet. Azt 

sonata régemS kinLi, hoar ha  valaki  nem tudja elmon-

dani tizembit ecrban, amit altar, lobb, ha ki cam nziltja 

a asdjito A japfirok rodig kifejlesztették a aft rövidebb 

heiku-formtlt.,." rienelések teloma 

Az iddzet azzel a7oritr1:k-iverase1 folytatódik, °mom 

lyet ar bematattunk. rzottn Lual rt6r annak a módszerm 

nek ismomtotteére, amelyet a hailm-tochniks olapOn damp 

cozott  kis  

"z o képre 15015 kUltenőny no 068 1  mint a czuperi. 

ej  form63a, azaz sly Lonclatnak a cdnik MIA 

holvem4a6. -zt /az ONO/ hc,azzosnak talóltam, how 1.10. 

jumak abból a ELLLateaból, amolybe a netr6va1 kapcoola. 

to Csn4sem miatt Ixralteet.  Irtat  ecy harminc soros 151- 

tománzA, Co messemmiltettom, nort olysn ma volt, ucAlyet 

•mi:leoCiL intenzitdaúLzAi nevezhotnőnk. Hat hónap mdlva 

irtam 	veramt e  amoly tole olyan holiest volt; 9V71 6177- 

yul ,ezósőbb,,29121 1014 megfogalmaztom a következő hat-

La-agora moadatcts 

Oa 4,4afiou of tile :atria, 

3 apparitiim et thew) facas in 1.4o woad* 

otals on a vet black bouzli. 

aziitz forditiabans 

SRN metrőállomdson 
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Arcok villandsa a tmegbens 

szirmok ear nedves, fekete ágon. 

Az 1U:sett szövegrósz tanúsága szerint a költemény a 

haiku-stilusból loszart szuperpoziciós teohnikanak illuszt-

rélésa céljából kószült, amelynek értéelósére a későbbi-

ekben réealetosen kitérünk. nelőtt ezt megtennénk, meg-

próbalunk vulaszt adni arra a kérddars, mennyiben jelen-

tette a sauperpoziciós technika  oux  imagista költésze- 

ti eiveinok botetősését, a hoLyan vélhatott a haiku a 

vorticista stilusú vers modelljévó. 

- int lacerates, kawst 1912-13-ban Kozdte meg a ;Ala 

által alapitott imagista mozgalom .1jjászervezéséte 010- 

szoti olméletének kidoliosasóhoz olyan kiindulópontot vt. 

lasztott, amoly megfogalmazósában Utalánosabbnak tünik a 

hulme-i olveknél, de amely végső soron hasonló problómák 

1:e1vetéséhez  vezetett.  'reek megoldásában round  elődeinél 

tudatosabban hasanositotta a japan haiku elméletében raj. 

1;7' nimagistan  vonásokat, a azokat szembetünőbb Won, lo-

Lilmsabban 6fitette bele a maga i.:01t6szeti koncepciójába. 

1gy azt nondhatjuk, hogy bar a fel.aetes szemlélőnek Lola 
osztétiktja nem fogy esetben a aulle-1 imacista elmélet új-

rafogalmszásénak tUni],  azáltal, hoGy Lunt as imagizmus 

alapjául szolgáló forrtsok magasabbrendU szintézisét te. 

remtette meg, egybon túlmutat elei jelent6a6bón. Mésként 

fogalmazva, a haiku esztétikai lenot5ségeinek tudatosabb 



klaknazasdval iaund  nauyobb molyaó tl-eiz; hatoka 

tal körvonalazott inagista technika elmáloti tovabbfoj-

leeztésébon. 
z az 	kiindulópont  lom  mds, mint az a maremAr 

közhelyezómba menő alaptétel, hogy a nUalkotóa lönyege a 

tartalom és forma egyekébem kereeend& 
"Amden mtialkotós asabadeds de rend keveróke 	Tel- 

Jason nyilvanvaló, hocy a mtivészot fölfton helyezkedik el 

k  Q kaosz be a szabalyozó mechanizmus t3zött n , irja  ound. 149  

A k3lt5 azóhasandlatéban a kuosz,  ‚elli a ;edlvil4 jelenms 

Aueinek özbnót, amelyből - a szabalsozó mechanizmuo  se-

uiteévével - a milvées kiracadja amilalkota turry&t, ill. 

amellyel o kaotikus viligban rendszert toremt. A milvész 

feladata tohdt az, hooey órtelmóvel, órzelmével Njiteremt-

se a valóaúrnak azt a töredékét, aaelyet mJve tőmódtkul vd. 

lasztott. . 7 inthocy oz a téma Tound eaorint oleve adott, a 

tartalom ás forma euyernAlya a forma fold tolódik el ovac7- 

is a ban' súly u  költő bels6 (mere tevődik ét. - 6 felts-

moré8b61 adódóan, T'ound ulre ..lonsopciójdval /mOvéanot 

1 .sorcepció t kommunikció/ anal( g 41168pontra helyezkodik. 

ra óppon e hangetlyoltolódós következtében till is nutat  

rajtas a  költőt  °co szerepének meLnövekodóse utyanis meL-
követell a mavéeztől, hogy no órjo be a puszta órzékolés-

eel, hanem költői eLyéniségének, olveinek mecfelelbon in-

tafpretd1Ja,  értelmozze is a valóakot. tételbA. fakad 
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a mWósszel szemben timasztott locfontoaabb követelményt 
a ponttssiG, 	 amely, bér ijAa nyilvanvaló 
hatasat tükrömi, aliftligit aotz...;..tad-i koncepció differan-
ciéltabb, arnyaltabb negfogslnazasara is. IdéazUk maLut 
ound-ott mbi rendelkezzék "olyan erővel, amoly "Lazaa-

goból, intorpretaló erejéből fakad. milvószet csak addig 
életkéies, 61221(7 interpretal, emit valami olyat ;lb:rissol e s-
mit a mtivéoz  nagyobb  intanzitiasal és közvetlenabbal ér-
zékel, nimt a közönsbc." bbl  kiderUl, ho cy aa
terpretioi6 kevoloisknye nes sérja ki a : :reciaitias icé-
nyöt, Ullman a  költő  Osak azt arGzolhatja  a 'ivúnt pom-

tossaccal, omit a közönség képesséceit felülmúló inter-
pretaló areje aegitsécével •lőzőlec órtelmezett, értékelt. 

pontescég, a procizitus a Élionnunició  szintjim LY  Nr8-

1(:sithtó Dag,  na  a  költő  ofyszorq, tenkrét asavakati hats. 
nu 6 TT:Jr -1U az absztrakt IrifejezoGev:at t  as Ursa szőisekis. 
asskot. Pound tJbb irésóban, try mtx az 1910-ben mode.. 
lent  routne szeileuk.ben  ia idfejti, aoLy as elvont sza-
vak, a felesleuea, pusztan diazitésként hasznait mellékne-

vek divutjdért e1aCisorban a romantika fe1e158. 151  
TérjUnk visa uondolatnitnatünk kiindulópontjahoz, a 

vizartljuk met, tinaé beUzitóbban a  lojW,-1 percepció  
terorat ti6 kommunikació  formula els8 tacjót. A  Vortt '-

cisri 
 

/Vortiolzmus/  c. cikkben, amelyből a fentiekben ofor 
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idéztünk, found azt irja, hou a vizualis bonyomús /"ar-

cok a töme6benr/ elinditott 	folyaz=tot k5ltői ego-jtiban, 

amelynek során mectalálta az imvressziónak loGpontosabban 

mecfele18 képet razirmok Go,  nedves, fekete 'on"/.  

V.1 a felismerásbh1 kiindulva ,I7 - ound,  a müalkotést olyan e-

iNenl6sevnek fo i ja fel, lmelynok két oldala a külvilac 

fell  érkez6 6rzet 613 annak a kiAtői szubjektum ltal  't-'  

értelmezett farmaja. ..zt a mecallapitest altalános s Ira  

emeli és a különbUző mavészeti teak alaptételóvé  tai.  - 

szerint 

"minden 1.2241...02, mindon őrzés volamilyen elsődleges 

formtban  kerül  z. eleven  tudatba... ii8  ez hang, zone  lesz; 

ha metlormlt szavak,  irodalom;  ha 162, köAtészet; .4.. ha 

ssin, festószet; ha háromdimenziós alakzat, szobritszat; 

ha mozGf.ls, tzit'c wig/ zenei ritmus..." 152  /ftemelérvek tőlem./ 

izt a ciAtot azért tekinthetjük kulcsfontosstetnak e a 

vizselt problémakör ezempantjaból, mert a benne me6fo-

ca1mazott i:ondolatok rokonstuot mutatnak az ecy évvel ko-

rébban /1913/ meGjelent "Ige-definicióval, ouely, mint 

láttuk, a haiku hatáséról tanúskodik. UGyanakkor a "Mgt-

tax" előlecezi a két hónappal későbbi "Varticise c. cik-

ket, amely kound haiku-felfogóset, ill. az  óltala kidol-

,ozott 3zuperroziciós technika ismortetósot tartalmazza; 

onnélfocva az "A Yew Don'ts by an imariste" és a "Vorti7 
clEr : -erjelonóse között eitelt mtofél esztendő e(yik 
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fontosabb dokumentumOnak tekinthető. gésként focalmazvas 

a "Vortex':  condelatai merzyCiz on bizonyitjék 

tanulmelayainak e11yu1ét, ais.;en a haiku hatósa a "litm 

definicióban ,:óc. csak közvetve volt jelen, mig 

giss"-40en mar %bus, rYezleteiben kidolcozott költőt tech-

nika Itiindulónontjéul szolgélt. Természotesen mindebben 

na Gy szerepet jótozott megénak a vortex-elnél•tnek mac-

focelmastisa is; ipy azt mondhatjuk o  hoLy }-ound koncepoió- 

júban a vorticizmus óz a haiLu-techntka kölcsnösen hatott 

ee7m6sra s egyöttesen hozta létre a szuperposiciús tech-

niköt. 
fentiekben iU.sett "Vortex"-cikk cyb vonatkowas-

ban is fioelemreméltó dokumentum. :ound szerint az alo-
tó sz.jmra kiindullipontot jalentó elsődleos forme min. 

dic valamilyen kézzelfojeató, konkrót jelenséc o  érzet.  Ha 

ez az órzot eljut az alkotói intellWctushoz s ott meEfe-

lelő értelmezést flyer, .:egindul a mlvészi alkotés folya-
mata. Aszerint beszélhetünk kölönböz6 müvészeti 4gakr61, 

hogy  az elsödle, 33 forma szererAt betöltő érzet - elyik 

órséksserebez kar,ceolódik. ily 	zound - a vorticis- 

ta alkotói körben folytatott szobriesati, testészeti és 

zonei tanulninyainak ASaaanhotOan - tij megyinteitdaba he-

lyezte az egyes mvwsasti ticak itüsötti összefilLcések pro-

blénéjut. 

A költészet Se a kép kapcsoltnak  01 2óJ  zorn 



az "lava" kifejezést ol8ször ltalzoa értelemben vizs-
gálja, majd a  különböző  költószeti m:Ifajok . elkUlbnit'Ae 

érdekében jelentését fokozatosan leszakiti. Igy ttacabb 
értelembon a kép a költi  cil"mtós folyamatút  meginditó 
eledleLos formaként szerepol, szobb értelemben viszont 

olyan vizu  ii jellecU benyamast jean, aaely kbavetlenU 
kapeso1ódi1z as imaLista tecanikahos. 

költi kép értelmoséalbenIaml, Itulma-hoz hason16- 
an elutasitja a romantika alisrontját, amely azarint a 

falnanta az, hoc -y f;z cross' iftzeletében felidézzen 
eEy vételenné taLult vilkot. 3 fOltogissal ssembehelyoz.. 
kedve 122ni a kép v4es voltét, vilicosekát frs poutosa.. 

hants)lyozza• 	imacista kép, mint a kor6bban i3  ázott  
definiciöból 1tdorUl, Intelle%:tudlia  é 	9oionli ;amp- 

3.4.3= egy adott pillanatban', tamely ".a hirtelen felszabo• 

dates* 6raat6t" kelti as olvasbban. 	azt jalenti, 

es  isseata  köp  sohasem °love  Cott költői érzést mutat 

be bases moscisba  hozza  az olvasó fantózióját. icy folya-

sat  lcesdepontja e eabon katalize;tora tent, arr.elynek zo. 

rem az elvaső - a kkret klindulópontként hasznlva 

eLy azonosul  a  költi  szubjektummal, részerévé vélik as 

alkotói folyamatnak. z a módszer nyilvcInvalóan mutatja a 

hatu hatásét. • A költemény alapjt kép3s8 képek ztt - 
azok  belső összeffiéeinek következtóben - kölesZ;nés ari-

lés indul :lee, ccely adott kL;zéppont, a ,i:ound, Lital  '12E. 



- 139 • 

rex"-ne%., örvónynek nevozett nag felé irónyul.  3 kavare t 
Brvónylő r.o3C,st a vorticista Tailt8 elesorban a haiku. 
ból levezetott lzuperreziciée technika seLits6Ovel va-

lösithrtja mos. Ha ezt ala' ezan vérirondoljuk, ef7rászt 

vilérossil vélnak szimunkra a haiku ós a vortictsta elmélet 

mélyebb öseoefilméset; adarószt könnyen beldthatjuk,  hon'  

a vorticismus nem tagadUa, hanem tovObbfejleaztott va-

tozata, ha Ilfy tetazik tövetkezeteeen viív1.tt  fora  

az tmarizmusnak. 

Technikai szempontb61 a s3uperpozici6 elve azt  Jelen.-' 

ti,  ho cy a vers két /vary több/ villantioszerüen bemuta-

tott, latszélaf dinzharmonitus költői képből al, amalyek 

köztitt az olvas nak - mint a bei%u esetében - hirtean 

intuitiv módon, vacyis e Iftnapt rondolko-

dim folatt aló, mzTosabbrondil 	 tavékony- 

sécgol kell movteremtento az Cisozhanuot. !inthor.,7 az 

metróbson kTen e technika bematatf)snak céljtba 

iróclott, kézenfekv8nek létezik, hory Poune 1oncepoW6t 

O  vers elemzésénok takróben vizsrajuk mos. 
Slat) lét6sra 	hoíy a Pound fatal nhaiku-6ze- 

ril mondotnak" nevezett rövtd, kétsoros hatemény amely 

lakonillue tömErs6cét nem utolső porban a nominate ett-

lusnek köszönhati két, esymtast61 teljeuen (ULU leöltői 
Wm. €501. Pound abban is hiven követi a haikult&ket, 

hogy  a  két képet nem kommontúlja, nem részletozi 6c nom 



besot esssefeggésbo, hanem  puszta tónyként felmutatja, 
Is mondhatnank: felvillantja. ATie 6rezz:lk, liocIP a 

két kép nem vtletlenZ kerUlt ecymós mell, h-nem mé-

lyebb, rejtett kapcsolat köti össze Liket* Ha tovóbb  via  
eiljuk a verse*, magállapithatjuk, ho cy a kó,pek  nor  azo-

nos sikbanhalyaskeinek el; icy impeeolatuk non eclysze. 
symás mallá rendeléa, hanem az alárandeltskj viszony 

valamilyen formAja* 	képek  nen szinbóiumok, czaz nem 
valami más, •savakkal kifejeshetctlen condolat mecteote-

sitől, hanem egyeserU órzéki, mági.edie viaudlis banyoni-

Bolt. 7nnélfocva takdletas összhoncban :111nak ejyrószt 

fentiekben ismartetett slaptételével, amely szerint 

az icEiGista költemány mindig valamilyen elsődle:as for m'..

ra,viulis benyomitsra  épül; másréast szembotIn8 roonst-

got mutatnak a haiku-k81t8k hasonló eivekon alapuló 382.. 

tátikklival la. - "lvel a költ8 alsadleves, tehdt az ér-

slokszervek LITTBd6són alapuló bonyomisokat villant olónk, 

tárailagosen, komment6r nólkfil, a költemény alaphantja 

Odieldriv.  Ucyanakkee :ounC,  folfoC;sa szerint a elvószot 

lányege Ass pusztén a I.; -.vcoPeió  6s kommuneWiikettössó-

gOban rejlik, hanem a kett8 ki5s6 !)eókoladik as }nterr4rItql-

ció mossanata is* vers kdol, mint mondottuk, amis aso-

nos sikolthoz tartoznak, hanaa a16-fölérendolts4Li vi3aeay-

ban illnak erreliasel. eraa6 Ito vs  éppen  a zs,cecI  s 172. 
e kettCsakót példózsák* iz4:rt a m ..4soelk kép, 
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noha ucyanolyan kftae1foghst6an konkrótl  oblekttv,  mInt 
aa els8, ucyanal:kor ennek Pound éltal étértelmezett noes. 

lelője ennyiben viszont szublettiv,  vacyls a két kép a 
alkotés fol7amatimak két péluaét, móginkibb tét, 

nieeíllag kllbtbaző alkOt mutatja bee a puszta 61, 36- 

kelést 6s az érzéki benyomés feldolgoaisit, értelmozósét. 

Pound v‘Kl.anénye szerint az  alkotói  folyamat a két mozza. 

natAt nem logikai kapcoolat, hanam annél mazasabbrerla 

asszociiciós tevékenység fazi elapse. Ba a konospoló va. 

16sul roc a kaltemény két, első látésre diszharmonikus, 

meEhdkkentő képének euvls utin holyeaósében, ami ugyandb. 

kor ampfelel a halku-knt8k módszerének is. 
Hac v9rset 	vortrz-elméletének snompont3éb61 

viasOljuk, fig71117r97g:ltó kftTe:ezteténekre  juthatunk.  
Finthocl e kti1tem4n7 vóEs5 soron as i=ciste kUltői arto-

ts folyamaténak varsbeli kifejezése, ea pedig as objek. 

tiv észleléstől a ozubje7tiv értelmezéshez vet, a 

temény objektiv én szubjektiv mozzanatok  sajtos  kevaré-

ke. kett6ősér a két pólus Weft létrehoaza at a 1161- 

oatinős tramlést, amelyre teshoo-val kaposolctban mtr ré. 

mutattunk, e amply ugyanakkor a alacIri koncel,:ció szarint 

•laidózi azt a Itvars6, ervény18 mozEtat„ amelynek 

nyekóppea e képek ez.7 közős 080fmk:ont o  a vorten foló hap" 
ladnak. lz  at jelonti, hooy az 	ita technika bole 

e:rvényeinek megfelelően, 5nmartt6l alakul át vortioizmus. 
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S' Iry. re mockftelitésb81 ismét bebizonyitottuk  sat  
n hipotózist,  ho ey a 1!:ft költészeti irénysst no tseadiss 

oryn6onak, hones ery er-Tenes von111": fejledés tét kü18nbe. 

38 nontjén h•lyer7edi1 el. 

1913 mAsodik felében 1221ml nepielpvrkedett gore:1111i Rt. 
idu inOtai V1t8n8 •stólyén cul 1908-ban elhunyt a2lorikai 

orientnliato, .;;Zszt 	 ösvecyével, elre elynn 

nély ben7oWlat tett Pound,k8ltéssote e tfllFrbeze ku2tfirdk 
szinteti3616sére irtmyuló törsk0E01, hoy meEbizta et 
férje LTAndotlanul maradt te.zirateinek eajtó ala rendozó. 

sévol. Fenollosa  irodalmi haryatóka, rely  többek !röztAt 
jp  és kinni voraforditisokat, tivoliskeleti kfattt-:4et; 
tel  és noh.dremékkel kapcsolatos feljecyzéseket s eLy 

nary Jelentőségü Órtshoolse ntLIALattL.TAIIM.ELValta 
as a glediuc for Poetry  -.L.A.LEAllvAal_mitatjtl.azLL 

oestkft/ t;?rtalmezott, naty hatist tott 	keltónzeti 
fejl8dépének erre ozekaszéssl snail le inkibb, siwIl a-
zok as Omsk, amel,obst Resides anne tanulainyosisa so-
rim kidolvosett, essthancban illtlk korébbi sevónasti 
kilpselftssivel • smoke, rössint talAbbtc1osstettik4 ró. 
szint  merqr8sitették. 	és 7enol1so 'mroaolntanak 

értékelésnél semmikérn eon haubstjuk fiurelmen kival 0 
szempontot, hiszen  ;'-ound, hailm-tAnulmtinyainak (3188 gyU. 
möloss,  a vortiotutias .T.roirLmvereónak tekinthető i4-1  

11116...ajKI mAr  1912-ben  kés3on 111% a "an:■definioló 
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pedig, lint mondottuk, a 1 - oetr7,  1913. mbrelasi szdmdban 

jolent met:, - abban  a  id8bene  amikor ur4. a l'ouollouai.  
anyacot mÓE  nom ismorhatte. nrak el/enére kitségtelea, 

hocy az elhunyt oriantalista 5zva tuóve1 való talilkostis 

utin ami ttmoliakelati st-Yllumai jelantas mórtékben el-

mélyeltek, s a kaltészattol kapcsolatos korabi n6zota1, 

•cyséces rendszerró forrtak !Naze. 
srra tanAskodik tUbbek ktatt az 1314-b 3n rau  

..aziptat o. antológiOaan models= nóc4, a  :inai  és ja. 

petnkii1twt efiyilttes hat;ALLt tUhrOz6 kBltemtnyeg a 
Lusaliati.V.:Eqm 1914. szept. 1.-i sz,imdnak hastbjain 

mecjelent eVoiticire  c. cikk; az 1915-ban kiadott 

ZuClas/ o., kinai vereforditasokat tazt&ililaz6 anto-

lógia; tovibbt az 1916-ban napviltgot 14tott »uotra  a. 
verseekftet, amelynek szémos kblteménye Ad. kósöbbi 

mutatja a ezuperpoziciós technika ős a kiwi kUltószot a-
ggatas hatázdt.11 tanulmányok aordn, a1s3sorban rciaJ...aosa  
rent enlitott értekez63Onsk hatdatra, kerfat iow 	'ek- 

1&één* ezőIpontjéba a sino-japan iesocramta, ar;alynek 

szerkezeti fe1épitéséb61 tovlbbi aeGerősitóst nrert a 
"kép",  ill. "vorter," foL7a1mnak pontosabb meGhatroaadhoz. 

Yonoll-sa  mromanL2m1 - a !,linai irgsjelek 116szarti 

s6c6b61 tiindulva - a Unai 6u a nyubtati k61t6szet tize-

vetésére viallalkozik. Az 6aszahasonlita8 alapjaul az ideo-

grammat lIaszndló sino-japki  trén,  és a  hangokat  



144 

horlátozott sztlmú ja1b51 6116 betUirke 1.:t5zetti IttaFtb-

eft szolGdlt. Zcza, vt1emén7e czorint a betairént 

ni16 nyelvek a kalvilég t6rEyait, jelenséceit abeztraki 

formlban fejazik  ki,  mivel a bettljelek ccuOn a tkrura. 

knt, jalenséceket %onvención alapuló *  elvont forlebvn 

takez6 szavak mochanilvs lejecyséeére alkalmasak. 

E.,!zemban az idorrrlmmAk meerzik as ált41Uk je181t  try  

alakjit; a ,Ielenaégek *  fogslnak Ufejezésére podia  V ki. 

nil /jepén/ 7.13,31v a konkrát dolcokat Janie Ildeogramnök 

kombinélée*al hoz létre Aj jeleket.  36 példe erre a 

",elot7  ideoErama *  a•e17et :21a, idéz !lr of rendim 

/"z o1vae 	bécéje/ c.7.2!jvébent 

)( 	E] 
lnber 	 kelnt 

1ive1 ez a apociulis, aurópal aaemsecből Ile:mu/saw 
ixracianLlian24*  abezurdnaic Mine, iceixa zeteitgkivill laips 

szeril 	 sót 1ö1t61 fantáziát ttIkriós, ur  sees. 
rint az daszetatt ideoegammik kompsmommi Aziitti dosses 
141,66aek 

 
döntően befoly6soltik a ebal-koioti Witten*  

képszerilsóGát; ezórt ttAnLimallyostauk ordmölca.46 lobe* 
as isacista s  ill. vorticista költő sztmtra. 

lesvillalkozhatunk annak egyértolml eldöntéeére *  va-

jon he1ytó116-e ipsid ielocramm&tkal kapcsolatos felfoaá. 

as vuo som e  inkab srra a kárdérage próbellunk velaLzt al. 



ni, ho  ry ez ideocrammOkra alapozott pound.i elmélet 

1171.ben járult boss& a '1 6.p",til. a "vortex" fozalmnak 
pontositisáhou 

Az ideorrammik etimolócini vinerjAata számos voszúlyt 
rejt m7Oben,  ami»  W5nnyen elhaularkeott kavetkoztetésekm 
re, általánosittleoltrn csábitja a laitat6t* tátségtelen 
tény, ho ry a !inni irés ktalakulésnkor • a jelek for=ám 
jável utinozta a denot*tum alakját, e az is bizonyos,hogy 
a komplex fognlmak jelalésénél, olyan euszert jelek  kos  
bináci6Mo3 olrxott, alelyek konkrót dolgokat  tejes—
to% ki*  i 1.7őstibb1 .fej1166s nzonban j&sul banyolultebb 
volt, a :7r1ran el1entond6sba keralt a fentiekben 1.32ar-

totett, alapelvval* lerréazt  a konkrét  colok  jenlősére 
hasznilt jelek, .EIZ An* pillogrammok formája olyannyira 
stilis6160ott, nosy ma már nehöz, aokazor lebetetlon a 
denot6tun elakjit felismerni* nftrésztra fogalmak jam. 

rilésérl oly 	ombináciák is szUlettek, amelyekben a komm 
ponensekst nem loikni, henem puaztfm formals kapcsolat 
ktit8tte Uses*  Pl.  az ecylk koTponens meerizte jelentés 
sót,  a mdsik viszont olvessitette, s csupin hssgalrAjám 
val szerepelt az 	,,rnzetételben* 7nn41forra a jelenleg 
fennmaradt Cr5bb tizszer ideocramma el?nyássii kisebbsége 
te%inthet8 riktocraminak, ill* szoroGXub értelemben vett 
logikai kompoziturtnak. mig a tabbség elhomilyosult Seam 
ssetétel* Tovabbi mobilise hogya távol•keleti kaltők 



éppolyritkan gon4oltak az iaeouramuak komponanbei kö-
zötti kapeaclatokra, mint 4 nyudati zolt6k a saavaL:at 

alkotó betilt Osi.zefilt eeire. -2 azonban nem jelenti ast, 
ao6y Won kupceolatok e8ya1tal‘41 nam leteansk, vauy 
110E7 na lehetne öket valamilyen költ6azoti eimoiet neg. 
alapoz6zOn41 figyelembe yeast. 

.ound iCeogramma.fcaogésénak vizsgiAlatakor abb61 koll 

kiindulni. Loa a kOltő nam 	nivataaes binolóLus m 

az ideobvamaék fe3lődés1itolyamatút DOM lutauttat U emis. 
att as iltalánoaitaa hibiljóba mitt. visa= no.uyewn ism 
ziarte fol ast as ősi gavot, awely ma icieoGramma4 kialakaw 
14sakor uttillbtött, :4‘.  ezt vokoilitotta a ezaperkozielós boobs,  

t4iisk6n$ fccalmazwa s  veleménye sserint as Cassel. 
tett ideogramsak "kkpei" kösótt abyanolyan komposiciós 
lv árvényesals  mint a naiku paL atisótt. 47 as ifAc-

Lramm 	kapasolatban ast no.:41latjuk t  how b4b 

az au&sznek caupéu esy jelleuzis aajatoebeg‘t rNAdta 

olyan icemplax 	on tudta at felhaaan‘ani s  noz7 seek as 
első Vitt:era hoterocén hatiksok :446aaran1a s  067érli can. 
tézizbou o1 	össus. r LI:in:Wass  mint mandottukt  

eLvueeeett az imacizma ós a vorticizmue fejlődésének 

vonal‘ival; igy azok oiméleti mecalapozóst:Ira mindenképpen 

mererősit&Leu lutott. 

ideoGrammammódszar és a haiktwuschnika saattos 
alkalmazdsirs kitanő példa a izzLigio rjVészet 1910] 



G. vers o  amely a Lustre c. kötetben jelent meg 1916-ban. 

LoArt 1910 

Green arsenic smeared on al Ospihite cloth, 

Crushed strawberries! Comes SO. us feast our eyes! 

Rögtönzött forditésbans 

Müviezet 1910  

Zöld araén, tojLs-fehér vészonra kenve, 

Oassetört eperi  Gyertek,  gyönyörködjünk benne! 

A költemény, amelyet egy absztrakt festmény versbeli ki-

fejezésének tekinthetUnk, azámos tekintetben  maján  viseli 

Found távol-keleti tanulmányainak hatését. Három szerkezeti 

egyeégre osztható, enlayiben  tökéletes  példája a haiku-naks 

két érzéki, vizudlia benyomison alapuló, mOdOlftentő•n ela-
tő Woo és • sli.6 ace stank fele, arnely 41. asintón a haiku 
szellemaleit 	lekerekiti tiers mondanivaló- 
ját. A költő bit vizalia illgoesssiót  hoz  kapcsolatba eumas-
salt a zöld arzén és a piros eper Mph. A két kép ellenté-

te, amelyet az eGyméstól  elütő  asinak fokozalike Swilvánve-

16s az  eper  táplálék, az  arzén  halálos mime& 111111"14 sellé 

helyesidgik pailidoxon, amely a haiku hawses's*** WW1- 
ról kinlekeilk4 de utal az 475! metr661141ftse. versbele al-

kalmazott téehnikéra is. Véleményünk szerint azonban a 111- 
east 1910  eEy igen lényegee  ponton  eltér elődjétöl.Az Mrs metró- 
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611amicon  c. V723 esetében a két Wm °wads föló hays-
adze azt jelentotte,  hogy  az also  vizuális  benyalils a 

költőt  alkotás folyamstiban  olyan  képutk adta ,át helyét, 

amely lótszólnc ssintén 6rzéki b:nyamis e  macas,ibb man. 
ten  azonban  az első kép fltértelmzée utfti kapott nagfe-

10183e. Bzsel snemben a .2ebat_1210 c. költeménTben a 

szugervesiciós technika alkslmszésa azt jelentl, .ocy a 
kép azonos sikan, a visuals órzékelös sikján van, 

de ellentétes pólusokon helyezkedik el. snnélforya a két 

kép kölcsönösen an i1l. fölé van rendelve egymasnakAap-

csolatbahozésuk feladata eslIttal nom a költői intelek-

tusé,  heron as olwlsóó, akit l'ound felszólit: "Gyertek, 

cyönrktidjünk bennel" Assn, a icót kép as olvasó fantó, 

ziAjában olvad össza valamilyen maEasabb oEységrie: ass' 

az  55.1zetatt benyomtssé, ameiyet a aim altal su6al1t  ab- 

trait festményTli 

A költemény tökéleteson elecet toss a vortioista tech-

nika oound-i követelmónyánek is, aiszen az  ellentétes  kto-

pek, a zöld, piros és eher szin etojLs-fohér v4uJon"/ 

kavareó, örvény18 mozgast  idomok  elő az olvasó kiJpzele-

tében, miközben kialakul as összbenyom6s ollentótaket 

feloldó, af,ytemosó ssintésise. 

A vószet 1910-ben alkalmaaott ideoErawza-teonnikét 

akkor ismerjük fel t  ha a költeményt suybevotjük cisével. 
A vers szerkezeti sazjbtosauf.hiból upyanis arra követkes-. 
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vethetUnk, hoLy .ound a cimben szereplő fogalmct deo-
erammakánt értelmezte. ,zért arse ti;rekedett, hok,y a 

költemány képei rkomponsnsee/ ugyanolyan kö1t0i clv 

érv6nyesülése útján kopcsoldájanak egymishoz, mint oral-
lyen ez C2i 	kinai ideocrummainak kialakuletsakor 

matidtitt. /Ld. ember - fa - nap . kelet./ 
ama 1utI nagyságát dicséri,  hogy  Emperpositim 

ós technika, rée;int nagyfoká vtriabilitásának, rdssint 
egyéb technikákkal vald összefonéddaanak köszönhető

sohasem veAt nerev sablonnel Imam. További példákii 

Three spirits came to me 

And drew ms apart 
To where the olive boucts 
Lay stripped upon the [round: 

Pale carnage beneath bright mist. 

Pdgtönzött forditásbant 

aárom szellem jött hozzSm 

Li feirevuut 

Ahol az olajegak csupaszon havertek a fi)laons 

Uipadt vérontft a tiszta ködben. 
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Ube c. költeményében Pound megforditja a ssuylrpo. 

ziciós technika szok6los sorrendjét: a felfokozott intone. 

zits  6 kép mecelözi a destriptiv 3elle részt, 	az 

motró*llomtcon  és a fültantana_c. versekben mog. 

inditotta nz alkotól folyamatot, tehat mintegy bovesetés- 
• 

ként 	lt. 

46 cool as the pele wet leaves 

of the lily.of-the valley 

She lay beside me in the dawn. 

Rögtönett fordit6sbant 

Alba 

Hüvösen, mint a cyOugyviras 

sqedt, nedvei levelei 

Lefeküdt mellé  a asUrkületben. 

ftrf.s k1t1n6In alkalmas annak drzékeltet6s6re,h0g, 

a vorticicta versbon - a képek szünteleh kavargdiaa, Or. 

vénylése következtében . as objektiv ts a szubjektiv el-

dal helyet cserélhet. Tehtt a szuperpoziciós technika 

ruEnlmassaga, amely Pound verticicta verseiben a legwil■ 

tozatosabb képleteket eredményezi, voltaképpen a yarn-

cizmus elméJetéből következik. 

A To  Bath Tub  /A ffirdekód/  c. kBltemAny legfialammw 



reméltóbb voaasa a humoros Janes 6s a azokatlan, újsze-
ra témavaasztés• 

:P.he 7ath  mub 

"s e bath tub lined with white porcelain, 
-hon the hot water gives out or goes te2id, 
Fo is the slow coolingvof our chiv - irous passion. 
0 my much-praised but not-oltocethor-eatisfaotary lady. 

Rörtönzatt forditdsbant 

A ftrdőkdd 

!ant a fehér porcelan-szegélyti fard8k6d, 
Amnar a forró viz elfogy Vca moSlang7osodik, 
Olyan  lovagi szenvedélyank lased kihUlóse, 
Ó naGyrabecsalt, de eggiltal6n-nem-mecfelelő hölgym. 

1 7 olv:Isónak sz mz érztse Mimed, mintha Pound a IlL'iku 
lerrebbi  és legdjebb korsztkit próband esszeegyeztotni: 
eat ea fdPszot, amilor e haiku lecfontospbb jell•mzEije 
a humor, e rem e filozófiai m -61786e volt; velemirt a fad-

aseforduló hailPu-irdnyietainak karat, amikor e hc-Lyományos 
költiszeti form Omer% vagy régi, de e mafaj szellemó-
től idegen  tésikkal eezdacoditt• Brre etel a költeménybon 
e szerelmi ezenvedély meEjeleritése is, amely nan azorepolt 

as orfis érzelmeket hacyémémv-,sen 	heiku-kiatészetben. 

A vora következetesen alkalmuzza a szuperpozici62 tochni'. 
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kát, de itt az ecymóstól eiatő képek közötti bizarr ass-

szoci.;oiu ev/oen numor forrása, s a két kép Ogszoférbs. 

tetienssrenek erzéeltetésével Pound a komikum  oldaláról  

kössliti nog a milékony sserelem fIljdalmas érzését. 

Uvanoz az éle.Orzés határozza meg a Fan-Piece for Her  

Iffsrial lord  /Logyező 0814121a01 Urana1/153  o. költemény a-
laphangját is. De mig a niái hUtions* nem töri ö. 	a 

férfi szivót,  a férfi elhidegillése gyógylthatatlan sobo of 

ajt a nő  lelkén. Ezért e töltemény hangglata fájdalmas, o-

légikus. 

Femsaneoe for Her 17-22.1tULWEI  

0 fan of white mink 

clear as frost on the crass-blade 

iou are also laid ,Iside. 

Rögtönzött forditashans 

aulaIJAWALJattaaK 
6 fehér lelyemleryező 

Attetseisn tiszta, mint zuzmara a ffisz6ion, 

Téged is félrelöknek. 

Forma/ szempontból a vers ismét a szaporpsziciós tech-

nika módositott viltozsta, uuranis az interpretáló  jolle-

gü kép a tulajdonképpeni "caelekméne, a deskriptiv főrész 

közé ékslödik. A magyar ‚izat ezúttal is a vorticiata tech-

nika fent emlitett aajótosságaiban keresend8. - Is évszak- 
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vs utuló 024 /zagiap.  . ass/ 66 a természeti kipl/fLiaa;/ 
bulimia100w./ lama a walla heczontinyalhos kspesolödaks a 

assabaa waka-kültiansat sablis641 
diko i54 

A bialsaft, alaissedolatét a költő a halismolosbabibill 
hillealksvott banns saint esserinti timpaisdlasal talosilith 
asslyot a esuperposiciós technika eobitoftkosi adessit. A 

ismaoseti boo Addimulaigat jelentl a let-6186 

selsOote amolfbdi a s11askamosooldel6jo, egyezése bisto-
•it* Si iesenstat a yam adeadik ssintjébe 
pr7ez5b4Nitabár asin nyitv(Wesióna a  tiszta sserelem 
jelképe./ A, baromdik sor e  solely a Mika ssebilyel aserint 
ceettuodosardas iskarekiti a somdamboaidd, condolstilse 
as •lad oarbso bmposolódike  uspamabbar 00 a  sejloWe mod.. 
essrbiel 	 látreboaaa as titmeuew 

tat a hfiltooday Larassesabb, tilosátlat szintje felő, s 
mallet elvont oatördba sasii as*. AS eldobott lecyeső ös 

as alizegyott sagrOWI eassence6odt itt is  as olvasdasik 
beU settoretatonto. 

A katanóay lasagrolseirealltóbb sajet000dem 
airt asswint as, bow bow sinden 	sasmaiibbas 
!mink  Össze  a  vor*So$fls tI.1ob  a hatka-welollkanai• A 
vertioista tedrika alapjöt blioad ssuperposiciós 411v vb. 
viabilities itt ebboa nyilválli soft bogy a tulajdonkép-
pea 1.0186 szint /s termilieSii 110,/ a második 66 a bar- 
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madik szint ;öz6 ékelbdik. A leglbel *errand mecbont&sa 

tudatos 1:ö1t31 fos, amellyel Zama fokozni kivanta a 
vorticizmusra ja11ems8 ki.Arams6 messes intsnzitésat. 

részt a haiku-technika ponozuWdolgok kapcsolódasa-el-

vének alkalosis* létjuk abban, hogy Pound as olvasó 

számara kazvetlenill érztkolnető első és mésodik saint 
kbzött eGy konkr6tum, febar ozin ogyemesével biztosit-. 
ja az öaszefil(Nat• A harmelik esintbe való ótmanct m8. 
tauabbrendil condolkodési veletet icényal, amolyet 6 )- 

_en a képek kOzdtti brvCny18 mozcam feluarsitósa %any-

nyit meg. Sbben 16tjuk vorticizmus 6s a haiku-techni-

ka funcionólis Eissza":a1;csolódasanak aiyedU14116 példá. 

A Liu We  saintún align e. antol6Liaban jelent 
'NW A mestari braveirra tO1ópitett von; 1a,f6bb nio  

As, boc7 eLyrészt ass imakAsta-vorticista 

technika alkaimazsanai sieresiat a leLkUltinbözőbb kul-

turalls hat600,mt,  try  A frahcia szimbolizmua, a lanai. 
költészet 66 a jap=1 haiku  eleit foulalja maLasrendil 

acys4be. 

Liu Ch'e  

The rustlinc of the aiik is discontinued 

Pust drifts over the court-yard s  

Tlicro is no sound of foot-fail, and thu leaves 

curry into heaps and lie still, 
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And she the rejoicer of the heart is beneath them 

A wet leaf that clings to the threshold. 

Ragtönsatt forditásbans 

ioiu Qs.  

A sulyem Whogálla mogszant 

Por  kavezig se sever folett, 

Léptek saja nem hellatszik, s a levelek 

Kupacokba futnak s csendben megpinennek, 

S 13, a ssiv f•lviditója, alattuk nyugssiks 

Nedves 12,61, amely a kikessőbh8s taped. 

A lie1temén7 siAiduim ancol sinológus egyik kinsi vers

forditimillk 55  djjibiltése a -,ound-i vorticista elmélet 

szabályailieksegfelellien. A lecfőbb szu.rkesztési elv itt 

is a halite elemeivel dűsitott szuperpoziciós technika, de 

alkalmazásában PQund számos ponton eltér a  korábbi gyaaor-

lattól. Az tjdonság a vers szintjeiben, a költői képek 

sezlában s  ill. minős6 áben ós ecymóshos való viszonyéban 

rejlik. 

A katemén7 felópitése koncontrikus körökre emlékestets 

két  nagyobb szerkezeti •cysófre osztható, amely az első  Öt  

sorból és as utolsóból tevő61.k Ussze. Az első  rész Nabb 

két ecyskre bontható, amely as 0186 né:=y sorból éa az 

tbdikb81 ill. AndeLyik. "ern  ea-sty szintet képvisel Ca 



szorosan kapcsolódik a követi.tezőh5z, amelynek aló van 

renkAlve. 

A költemény °1st szintje nér,y érzóki benyomast rbe. 

zit, amalpek egymaat felvaltva közös ,'ont fold, haladnak. 

riia, legjelentősebb Nitása az, hogy a néi...y kép két 

lönböző érzékszervhez kapcsolódik: hancélmények vtltjék 

ecymást vizulis impressziókkal. A kalönböző dretek (42. 

fads mellé rendelőse a fraacia szimbolizmus hatáaót mutat-

ja. A szL4lo3zt6 ia aikalmazCsa nem öncélú, hanem szoroe 

ösazofUtrésben 611 a vortici ta technikával. 

A különböző érzéki benyomf..isok kapcsolata azonnal vi 

laci:)sadvdlik, mihelyt felismorjUk, hoLy a hangélmények 

/21.221411a.2262a21.21LEadat léptek zaja nem hallatszik/ 

a zajba a csendbe valé stmenetet, a vizufAis benyomások 

varo z  udvaz' 	a love lo] 	fatnak 

0 csenkibell - -:loruiaenl:e4  pedig a mozcitsból a nyugalomba 

vezető Citmenetot ‘1, 36%eitetik. If6c*.  soron  mindkét tipum. 

sú érzóki benyomás 1:6268 vortex. : a °send és nyugalom felé 

halad; moasukat  1-bund azzal biatositja, nou felváltva 

villantja fel 8kot 68 bemutatCsuban a fokozás  elvét ér-

vényesiti o  ami ,  mint lattuk, tökéletes összhanubaa all a 

vorticiztaus követelményeivel. 

Az ela ezerkezeti ecyafacet lezáró 	 /cuendben/ 

kifejezs 	4„;:ii.0 techhi"Aa sajótos banitulati e.yezsévol 

biztositja a móaodik szintbe  való  itienztet, /s q, u saiy 
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felviditóa's alattuk nyu,ssiXt,  amely ocyben a költemény 

rzeimi csúcspontja. Itt vltk viltiLossi uuyanis, ilea a 

vers témaja a szerelmes halala miatt érzett kimondhatat-

lan feljdalom. A bigot érzésót oux a haiAl-Oltaktöl ta. 

sejtetes módszerével, pkratlan ±oncentrilcióval foje-

zi ki, ami uuanakkar teljes mértékbaL eieLet tesa a liulme  

Altai körvonalazott "szt:xaz", nkeméne naoklasszikus köl-

tiemet k8vitelmén7einek is. 

A harmadik szintet képvisaló utolso aor /Aadves lsvól, 

pig a kiloaöb18a taDad,/,  nemcsak a vers lakersatissét szol-

eslja. AzUtal, ho u reépal a 	elŐző szintre, matasabb 

egyséGbe foglalja asokats a küszöbhdo tapadó neeves lava a 

halott n8 örökkh eleven ealékét szimbo1iz6lja. At.:srészt a 

tassimmata kép követkastiben a harmadik saint visszakanya-

roil& u ela5höz, •SSel teremtve ueE a vorticista stilus-

ra j•llems8 kUrforidete aasly a mosgils nyubalom - mozLts 

valósul mess 

* fentiehbeatelemmett versa, du niassilki, •loolnd8 tiro-. 

.ontot nytlitamitallibmilks-értelmosisisask értékelésébas. 

visszakanyaroduak a etrticiata o1istletts1 kapcsolatos 

fejtecetésoinkhez, megillapithatja, hissy az issacizmus ill. 

vorticizmus ós a haiku kapcsolata rem aorta ki olyan  tol-

°sines analóGiókban, mint rövidség, tömörség, termésacti 

k6pek hasznaata, stb., hanem - a technikai hasonlósgo1.:- 

ból adódóan mélyrehatóbb, belsö összenegések is kimui. 
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tathatók e két, ecymtstól földrazizilag tewel esőölté-

szett irényzat  között.  
A.nor  úgy véli, a sauperpoziciós technika véEs 

soron arról tanflakodik,  ho cy Pound haiku.értelJezése or-

oldal', !Awl ez 'esupan sulk módszeret annak, kr:q17st a 

haiku ht..6znU, nogy leküzdje rövidségénak kor1atait." 156  

Aegitélésiink szerint ices ubyan, bogy stigma a haiku szt34. 

toadical közill Q  azuperposiciós techniki4 0101$0  ki,  de . 

s ebben látjuk k61tői naayskának agyik bizonyitékát - 

szám'ara a haiku-tecilnika e töredékesnek létszó aikalma. 

Atisa is JlécséEasnek bizowyult 	ioa, soc7 a vorticizmus 

elméletének kido1goz6saba.a rószint ösztőnösen, részint 

azonoan alméleténe,c, :,:lindulópontjaval tökéletas i;uszhanc. 

ban . 	r4kOILAIVUt1jil  a  haiku-technikanak csaknem 

teljes 	 6a azt a vori;loista költószet modell. 

jévó taLye. ound wljeaitceayo 	meCuokkentőbb, mi. 
,rel imagist& költStirealhos hasonlóan hem ismerte a ja-

pón nyelvet. Igy csayin forditisok alapjdn ismarkedhetett 

meg e költészeti mUfajjal, merpidis köztora,  ho by a 

haiku-versek idein nyelvekre tőrténő attilteté5e szinte 

reménytelen vallalkozika. 
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Aj  LowU kditészete mutat leg. 

*SembstiliAbb módon kabnféle tavol-keloti kulturfilis ha-
Siseisédis Mint koribban kifejtettük, a költőnő 1915.11m 
*SrUlt a !ma v•setta imazista Ca-saség vonzéskaribet 
am - költőttirssival oillentétben - nem Nulme es rliak  ré-
yea ismerkedett meg a japen képatiejvészettel. 
iNsa-dal kdtatt ismereteéga rendkivUl értékeenek 
nys1*5 sort •amek kössönhotően zorabban szerzett tiedow 
keleti iamerkitei Jelentde mértékben elmélyaltek és saji* 

k5ltiesstében is l'ontos czerephaz Jutottak. 

A= Lowell,  japan lrval kapcsolatos első impresa. 
zziói uermekkoréból szurmaanak, abból az iddesakbólomis 
kor 1340ja Ovokot viii7ött tiivol-keleti esieetorOmiebele157  

'slixamitzmisi 1W:3-ban utazott Japinbe s  !Najd  hiva-
talos  kiktlflatimibem Tarsal& la elititocatott. Kitan8 nyelv. 
érzéke seEits4gOvel rövid idő alAtt elaajétitotta a japen 
nyelv alapjait, s azelles4nok nyitottsiga, foGtkonyeiga 
kövezkeztébes rbotdesen kafesolatba karat es crest% egye. 

izgalmas !rultArtijkval. A bostoni latia4lishos 
2:yakran arknztox ;;s:Nilval  levelet, s amok as aprő 
gyak, legyezők, eine TOMAtOkt könyvek, amelyeket ladgew 
nak kaildöt*. '1s5soeu8n eseRnek 1.rtiessönhet8„ ho67 a gyarmek 
4a/jmal2.ben olymm ellonfillhatatlein vonvilom ébredt a 
távol-keleti ogiotikus treat, amely élete végéig 
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"Ugy tinik Japan :., sezefonódozt legkorábbi emléke. 

imumil# basilic a könxvet o  képea oo4as eletembon olyan ele. 

vona6 tették japant tépzeletemben, hogy nem ébrodtem rát 

zohaasm jártas ott." 158  

A Tivol.Keletca eltöltött tie esztendő alatt »ercivnl, 
harm könyve jelent magi", amelyekben irójUk a 

japan és koreai milvOiszettel, a tevol.koleti országok föld. 

rajziivel, filoseiájával szokásaival kopcuolatos 61ménye. 

it, benjomaaait rögziti. Igas t  a Nyugatről érkezett utazó 
C japia civilizáció 	os vonatkozásit ktilönösnsk, 11120g0 

katiallnak taii.itai. A mUvészettel kapcsolatba =MOW  oly- 

o' i;avea wig:Agyelésen sispultaks a fametsoeteket sti. 

iLZ1 	n.rnlágu iatt awiAca es•tben krriattraknak 

vélto. Aem rokouszenveett a tavol-keleti Zilozófiik me. 

diteición me4szereivel semi utyallakkor nacyra értóAlte a 

japtimoktorskszetkultustat. uinilent egybevetve 

nithatjdk, non,  Lemsulkall kitquő, 61 ,3ai;zama 

(veld volt, at zeavein keresztül nagy ezerepet ját. 

szotu abban, bogy e ez(.zadfordul6 taisin a Nyuget fokozott 

ért, e!dődéseel fcArduli, 	lemeretlen Tévol Felet felé. 

vilailm.LEEDIELLItppartz meutalepitja,  "boy a Lowell- 

nnl cyaiman Eacfordultak 	vendétokil  Lou 'Ioston a 

7.aVvia:zet tanaletnyonésOmak kófiontja, s  hogy 

,Florence AYscour4, akivel Apy Lowelkkösösen irta  a ay. 
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ILajszTileti 	 C.  kinal verstorditia- 
f,7il3teményt, Fyerzakkorl bsrétej Volt."

Ha iv  L,veU  tóvol-kelevi ihletésfl költészetét  vi.- 
áljuk, figyalemreséltónak talajuk, hola qUial-dal aa 

3ib61 sgy When, de tőle telpsen et1on11, 8 is a 
fametszetek hatisa alé kerUlt előner. 1912-ben jeleut 

mar A,r 0m3  af MasV111.22122..U.411E/01a12.211ER.U2212/ c. 
versszkötete, 	többeftóben magi•netőeen invenciótlan 

verseket tartelmas hsEyomtaros tdmikról, 4tiyomanyos for-. 
Sbans szonatteket, 63,11,16kVavenet, stb., 3 remantlus 

löltészet kellékttrinik Iftbelyszaril forduItatadval• Lass 
költeteenyekben asonban feltSallehatjOk . air a asabadierii 
meghenositasára irényult• kisiksletoket. A kiitetben emseram 
mind felbukkannak ketivena tésii, amslyek Wogip. 
kisérik egéss kőltészetétt Latiar. 	inti rajonwisa, a ja- 
pan zdvézsit Oxe a ':artkalttra Lréalti ie1ketodéses 161 Az 

toi legfőbb ,:freieiolossér:e Ax, 	Wt ailteménys az 

J'ADa aflL /..;:.1.41Z11.141.1:=CW 4 s as :Lift 
12a21..alat.t: 44*-11. /a2...1Z140.2.akaaalo a Jim 
rAn mAIK14::et jou0bun fogant. ftadkét költemanl 

ecy Asw Lowla  otthosit iaitőndt4rgy vole. 

AZ ..46.7 jap(tn fataraLL: c. vzuo, emal7 4zeduetilnő rokon- 

uai:ot mutat 44ats,AaLskj.iitaigitt C.  költesényével, 
egy .1.413 .4;tii.r6you keresztill asúl 	 cuivészet 
ir&nti rejmagdistiról. 	keretes saerkezetii költemény ér-. 
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6ekes ellentótl, e épal: a faragvIkay anyagit jelentő fa, a- 

élt, • tarmészet része volt. Liatta az évszakok V4ite■ 

kozisAt, 6r6zte az 4ain átsütti nap melacét. • advész ki 

smelt(' terL.aszetas környe:044,61A)1, s ozzel na1s1L.t okozta. 

Loanakkor kaze ayomn a fa Q életre zilt, s öröLckévelő 

szépa6t meLtestesitőjévi  vélt.  A m'avész tonori jelenetet, 

zAE6 :aullemoket, falattUk kerinző taik,eri 	arakat vésett 

a f6bs.Zg azt mondhatjuz, ho u a fa kapcsolata a tormón. 

szettel nee szünt iee, hanem talakult. 4ddi6 vézza volt 

a terubozatnek, most 43Ateramti és örök formóba önti azt, 

ismét auxé valik vela. 

Az 415,  szines si4gial-matsza;  c. versben uLyancsak ate& 
hatása fieye.A.notő mass  awel-j ezúttal az impresszioaiata 

festészeti atiluseal e  valamint a fametazet.tschnikaval ke-

veredik. A költemény a ohopal-metszet deskriptiv bemutatif- 

sval mecterenti a fametemetak viletianak idVdiS8 aLuoszfé-

réjét. 

VéLső soron mindkit kalteményről usgállapitható, hogy 

Amy Zowell  a romentibms, viktoriallus költészet haLyomtt-

nyoa sszközeihez folyalsodott a jap(.n mavészat iranti rajon.. 

gasünak kifejezésében. Ueyanakkor a romantikus költészet, 

valamint as impresszionizmus és a jape= ametaset-techni- 

ka el•meinek acybeötvözéséval fllay....g22111 a réLi és új  O-

lyan sajátos 1:everékét tereratatte me6, amely költészeté-

nek további fejlődésében meEnatarozó szerepet jatszott. 
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Az  imagistákkal történt lesdoni telélkozie utén 
hazatérve Amy Lowell hamarosan Aj kötattel jelant 

kezott, ime1yeak a L;asslial...41AALL9jaaz.All3 	4axdrance  
6s LI -.:44Z8V  cimet adta. A tamitasstiotechalk* lutist* C 40 

tot ecyos vavoeiben is fellelhatjük. &z alibbi résillitet 
a Supghine 1hrou*4 a Cobwebbed 1Ldow, /1:apfénY Of1P  

lós ablakon áI/ d. vevaből v6lasztottea 

What chars is yours, you faded old-world 
tapestries, 

Of outworn, childish mysteries, 

Vacua pat  eants woven on a web of dreamt 

Alld X3, 	azy. 	.;ItinE, in t.:.8 

turbid eream 

Of modern life, ;ind solace in your tArnished 

broideriee. 

Old lichened nails, sun-shaded by hues 

cedar-trees, 

'Lle layered branches horizontal stretohed, 

1Le Japanese 

Lark-banded prints... 

R8etönsött forditiaban1 

milyen varéss a tiétek, ti megfakult Mon 

tepétél 

Ne6kopett, gyermeki titkoknak, 
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tialvény pompa ilom pöktatlójéba esővel 

mi, akik lökddsidUnk és elesktidUnk 

U modern 61011 

Kavargó 4radatiban,  vi  sast  lelünk mecfakult 

himiósedben. 

Oreg  zusmó-lepte osarnolmk, melvek fölé óriAl 

cédrueok baritanak napernt, 

Rfteces f:vai vizesintosen széttmrUlve, 

Sint sötét eseeólyd 

Japan metesetek... 

A verarészl3t afame -',,faet-stilue condos mocriaelésé-

ről, precis ismeretéről tonLskodik, de Lela. Loweill  itt sem 

Li-arad mei, a felszini duskr4oló 32latjén. -;a4m:Ira a fa-

r‘etszetek b6kés, miucodt, idL 	vilLot idiszikek a mooern 

nacyvrosi efletforma zsafoltseICNU, tUlekodeével sseben. 

fernoop Roill.ka_AAL110.11 

Cross-hetchines of rein aLft nst crey walls, 

31ant lines of black rain 

In front of the up anC down, wt-it stone 

sides of builaiilcs. 

Below, 

,reasy, sainy, 

The 3treet, 

And over it, umbrellas... 



- 165 - 

Röctönzött forditásbans 
Délutáni 088 a =tote ''trset-eq 

&ea ymresztvonalkai serke falak hitterében, 

Yekete oső ferde vonalai 

fvaietek toteje Cs alja, nodves 

kőoldalai olőtt. 

olajosan, fénylőn, fekot&n, vizszintasen, 

Az  utca, 

S fölötte esernyők... 

A költemény, amely Andoo i;iroshirl  "Edo Aires  helot" 
C. sorozatából as yeőbeq  c. festményt idézi elénk, szem-

161etesen lutatja arócinek s az újnak azt a sajátos ke-

veredését, amelyro :ontobb utaltunk. A ró1ut64 esCi a  
stet, Street-en,  az el7, 45 verabsa hasonlóan, a Kardienie  

és mtikAzem  c. Itötetbon látott mapvilicot. .dbben as időben 

LweU  mér (Icy óve kapcaolatban Alit as ima L istikkal, 

akl,<mektüv ssi törekvései sajót költői fejlődésének eb-

ben a  szakaszában  fontos tönyezőként jelentkeztek. As i-

dézett költemény locinkább imagistinak nevezhető  vonásai  a 

kftelkotfis sajátosskaiban keresendők, amelyek ugyanakkor 

a famotszet-techniiában cyökaresnek. A kOlvilds precis mec-

fityeléséről tanfiskod6 képok butateas nem Emsdad, hanem 

ery költ61 hantulat  adekvát versbolt kifetWASO. MS as ale 

mhalvban 611 rlind a japan milvóazot altalénos cakitilsé-

seivel, mind az imaciste költői elmélettel. A költemény 
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logkevésbé imagieta vonaaa a Wassmideaft, a tömörség  hi-

6nya, amoly Amy Lowell  költészetének ocyik logóltalfino-
sebb fotyatékossago. 

Amy Lowell  tavol-keloti ih.lotéaü keltóssetiban la a 
ja 7 5n léke,m -vészet jelenti oa olső szintet, de  •  imacis-

ta költőtt*Arsoihos képest - a famotsset-teohnika naglobb 

azorepet ,y,tazik költői képalkotósában. Snnek oka v6lemio-

nyönk szerint kettös. As eLyill us, hogy nom as teacista 

költők, henes eyarmekkori benyomások kőzvetitették ssip 

móra a japan késeemilvészetet; ennélfogva AMY Lowell  ilaMor 
:ate/ aélyebbről tabadtak. A mina, s taiga lényegesebb 

olcot abban latjuk, hogy a tametaset-technika altalános 

jellemzői jobban meLfeloltek az 8 költői stilusanak, a. 

melyre kezdetben a romantials hagyomanyok evetése, majd 

as iamessaionizmus hatima n;mata  r bélyegót• A famet-

szet-technika ugyanis, mint korábban lauriuk, as imagista 

stilusmok csupén legaltaltinosc.bb von&sairas a azine% sae-

ropének meLnövekedésere, a festőisime, a hatarozott vo-

nalvezetésre hatott• A tömör kifej•géisad, rövidség, pro. 

oisités elsősorban as imLIcistak haikwitanulményainak he-

tasara vúlt ea imALista teouni,a legfontosabb elemévé. 

tlindez, mint a !:ésőbbiekben latni foujuk, kortlatsem ja- 

lenti azt, nocy a haiku vacy a kinal költósset no s..olLalt 

volna inopirációs forrásként ssa. io abban, 

Aocy a twol-keloti költészeti foradkkat mogisompliodett, 



l67- 

az imaciata költ8knek 1  mindonskelftt Szra Pound-nak  hutém 

sa mutatkozik meg.162  

A Kardpona ca makszera  c. kötetben jelentek meG az An. 

"polifoni us próza"  alkalmazistrs tett elaő kisrletek. A 

polifonikus próza sajttos, a vers és a próza elemeit eLye-

sit8 keverók-mUfaj t  amelyet An7 Lowell Paul !Abrt  francia 

költő nyonta alskitott ki s amelynek elnevezéso John Could  

Fletobsr.481  sstrmazik. A re..ifajt NMY Lowell  a következő-

képpen hatúrozta meg (icy 191J. m6rc. 16-to kelt levelébent 

polifoai us próza "olz?an forums smelyet részint Lama 
Lcatrtől vattem orészint  belső tudeteelből meritettem Paul 

Tat az alexandrinusra alapozta költiieletét, c'.1.1 a czabal-

verare. Az  Uvé csaknem uindig vary t8kéletes vers, vaEy 

tökéletas -;%róza; az enytm sulk gem, s  szórt  novestes po-

lifonlkus :,xóztnak, sort valamennyi m6eszors a szabsivers, 

rim, allitertoió, e3ezon6ne s néhfiny parer. Malta es  idő.. 

mértékes vors alkalmazimdt is lehetővé taint." 

A polifonikus próza etk érdekes póld(4a a ,Guns as 

Keys: and the ''reat cute .k -''-1.nr5  /k-zrók A.nt ',..rulosokt a a  

Nagy Kam felpattan/  c. mU. A versbetétekkel tarkitott 

nagylólegzeta prózai alkotas, emely a Seven .Arts  C. folyó-

irat 1917 auvusztusi sztmtban jelent sego mg. as 1916ban 

kiadott Ce Crandess Castle /Can Craneikkolt61.194  a. anto-

Wióban is helve* Velett o Mutplew  kern,  sothelikaMogy tör-

ténelmi jelentősége tettének llit amine* 	premil068/.  



A mil Ouija, li:rnest Yenollosa  ,,Aat and west c. köl-

tesényéhes hasonlóan, elet 414 nyugat taltilkoMisa. A tör-

ténés időpontja l&3-4, szinhOlge Japan. A mühöz irt elő-

ansiribsz4iLlm_011 a követkesőképpen fogalmasza meg. 

Visit célkittlzéseits 

"Ecyats mellé kivgintam helyezni japtIn órzékenyséuéte 

sitgaiszi tisztasés,t, s Amerika milveletlensélét, Otis. ism 

Sibistosségit*4. lispróbénes képot rajzolni két tajr61, 

Snikor a1e8 izben keria kapcsolatba •uldissal. Naas ta-

lélkozsból nelrikUk nyert többet, nenós Jenne meEmondoni." 

Az Lyt5k mint kulc ()  kezd6 sorai a két vilÉiC ecym6s-

tea •lgtő jellegét, összeférnetetlensécét fejezik Iis 

"Due :eat, far 'lest. ristant as the nests of opposite 

winds. Reveled as fire and water are..." /Ir&ny Met; 

Nyucat aeSaae• I'v01i3%, lint az ellenlétes sz•l•k fCs2- 

kel. zebn éllók, mint tits és viz.../ 

A2 első rézz nz amerikai expedició %roniktijas a poli-

fonikus próza eszkzeivel leirja as utaz&st, a limas el8- 

ke:sztIleteket a a NrCalsitto3As 3ikoróbe vetett optimists 

hitet. 

mat trade wherevar. wo tiava a wimi. Naturally!" 

AtareaksdnUnk kell, ahol csak %ad -eaik tartja. Terméesetesent, 

As utazás részletelt megelevenit5 narrativrössekst 

versbetétek szakitjak nag. 'izek a asebadvere-formábar 

irt költemények a tÍVQli, eczotii::us vilaí, Japdon képét 1- 
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dósik. Stilusuk a fometszet-technika hattsAról tanOsko-

eik; téméjuk vtltosetos: a paratlanul festői japen  tú3;  

a japtn tArsadelos jelleczetes képv1se151, a daimia163 , 

parasztok, &éstk, kurtiznok; a japtn élet rekvizitumai, 

pa z odk, kelltimpesok; valamint esertartileok,  szokások.  

"tt nehims, in the province of Zai, 

Tares men are tryint to measure a pine to 

tne lencth of their outstretched arms... 

reyond, luji, 

:jostle, inevitable, 

reathed over by wisps of cloud." 

RöktőnsLitt fo1edit6sbon: 

"Tisnimtban, Kai tartományban, 

Atrom eaber  ay  fonyöfét prób61 megm6rn1, 

.1nyújtott karja hosoadsaLWel... 

Töcöttük a Yuji, 

Fehsó c os, múlhatatlan, 

elhőfomiliayokba burl:Alva." 

A versbat‘tok stilmea,Amy  Loma,'"  Opim testiszoti te. 

nulmnTainak 	mutatjas teehnikijuk  a tostett kép'. 

tekercet /emaktmonq  ut6noaami, Neytkomdmik yore, 11F1 

kinutat6.s zarint, konkrét festmények versus 11- 

lueztrticiójónak tekinthető. "4  A prózai Oa vor:.es róssek 

vUltakosése fontos funkciót tölt be. techntAl alkelus. 



aiséval 1-2y 	eU.  tav6b1; fo*.maza a -1:iSt 	antaE„onisz- 

tikuo o11entétt o7i3. oldalon 	albizakodatt, acracz- 

sztv, tö1?to16 imórika a waga kolonizaoids törekvésaivel 

a glisten Japan, béllés, nyuLodt éleLvel s  kelt5136010019 .  

sarvószot4vel.-z 	3xpedició 	 haLasials  
gyakran ól [la irónia caz:i‘Ozeivelt 

"Comaapce-raidin6 nation; pulline apart the curtains 

of temples and calling,. it trade.'!Aacnificent mislioni -Wary 

shop-till in every bysistrast will blame "KU Yorce  te  shut 

rate with the muzzle of your bleak cannon. ?ben wait - wait 

for fifty years - ane, SO6 who lia conquered." "abolva 

resked6 nemzet; szóthOzzétok a templomok feggönveit o eat 

nevezitok kerteksdelamusk. aacyo0 küldetkal Minden.uellék-

uteiban adeni foc titeket ninden bolt. Nyissétok ki arő-

ssakkal a ztrt kaput feteta 4tyllitok csövével. Azuttin vtr-

Jett* vfxjatok ötven évit, - lisettok meG, t vezött./ 

A nerrl:!tiv xisa özzzaft c;Osat alkot, azaz  az Ot 

loséeoit poatoe '4ronclogi'Aus aorrendben irja la; azzal ezem-

belt a versbatéte% szezzélyga s  kaleidoszköpszorU 	au á. 

ban követik egymdst, villautIsazera képekben, impresazionias-

tus móItmarrui izutati; be a japem élet kl1önb3z0 aspek- 

t"ait. A narrativ reszletek Os a versbutótek között sines 

konkrit tissaafte;ut LAA utóbbiak nam az előbbiek il1uszt-

r61isanak oeljtt 80°1E111 3 :ski  vecyis a versek nem a tenori 

Ot etyas oo4r;anatait kommenteJ,16 1.,1, A 7 ..:Iiönbőző jellectl Goa. 



0. 171 - 

kaszot orymós me116 :elyestiee nzonbar mórzen öncelű: 

filrnonttzera emllokeztete technia :7e1fo%ozza a vtrakozika 

intensitárft, a es eLymist PzeozólFesen követő psorok 

kitraen órzékoltetik e Met ts ryuEat 	taltlkoz. 

nit  mereleze foselte‘cet. 
A mil mitodik, osakmen teller.) eu6ssébon prózabaa irt 

része a Itét yllOr tulajdon*IDeni talalkozaeut, o tya-

1.6solt u az lankat követe szerzőftekötést ocsateii. Az 
erymst kövatt; rószek  a  ap6n kikötőkbe elrkez6 nieete 

haj6kne, az eflensóLaa hmloilathan vlirakoz6 japan csöna-

kokat, lz rinorikni hajósok fogndWira kószillőd hount, 

t!..c 	 Abrésoljft, 	 to1m6eso2.ja az 

silt  11a 	 '1tnAt, horry a két orszftc épit- 

son Id keres%adelmi kapcsolatokat egymtesal. Az elnök 

tasitfise szerint ez nnerikai toncerészek a követkozó 6v 

tavsenán Varnek vissza a válassért. A tea  lés"  isitEllomm 
ban, feseatekter te/a el., Az orsz6g mechényja-veti Ame-

rika 1rctét. Ilyoshi  ghal s alam,  IesaCa  Uvati az 

uralkodói sad:bon e  alri am orssAr !,,epuinak megnyita mel-

lett dent. 

A mavt Vir 4.snee optUus z4r 3a le, nmely 1903-ban, 
, tven óvval a történelmi asemőny uttn jótazaik. Az 

1903, (1214 felirat4 tessz ecy jep*n diftrtl aó1, aki Wt. 

elkosereeésében enryilkosslitcot leivet 

o. rhez eGy kiállWere 4ivja az olvasót, ahol %iven- 
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oai tfutzaL tolonc 7;lictlzr,featainpll  •160. A befejozós 

aziaaolikkai jels.uutiowbils v6lasst keree a r;ordbban f:eltctt 

Mitésim "Azutiti vur,,uto 	virjatox ötven évig s 

eitok eggs 	i-;;;5sött." 	 a következ kat lzta 
•ssel 1:4osio1atbens 

"A k4t utejét kbhu azu a a%artam bbmutatni s  a. 

melyet  a két oxezag vett egyuLara. A japial részboa utzt, 

hoe, wilyen nakAs volt a keleti smternsi,L ;1saatitaLia a 

nyugati bondolitodéai usokia.otats  as amerikai rdszben azto 

hoaan cyősbek ia dz e ztéviAa eikjita bennünket s  akik 

véltük. - 	_ 	 szumura n6ditjuk mac 4aptnt.""5  

...posa4 	C'Ua.coaa zom nehéz vélaszolkank 

atra 'ALítrd4are e  sit adasanuat agyatanak a lét civilizá. 

*La A volua'uotarejlik a Ai: legxabb irénit-ja  let  mig a 

3a)An 	aagibletto 	festuszatt, niE a ja- 

pe:al köitbuzat eimeAuti alai?ou atiotu az .4aaL,I8ta kalt6k 

eatimarii, 	Amallka 	a,.-414yek oruazakhal nyitot- 

ték iAaig 	kaleu1 -4. jon militarizmuanuk 

nialisuusnak, us 5r4„;orilxoal:ki 	formája* ölt6 

paasAiwibta életérzőenek vetették meg as  alapját. 

AWNLAgig4 itólutut resziLuza,tgal 	auynl- 

kall toxlutoshnx4 44.2 anavizal politika at-zanie s  

öppen erössakoet, 	eiVetlIO ■Aib412. 'A- t tG t annak PAZ 

izo1a4ioAiamuz.A.144, aaa.6421ak fonnt4rtdss Japaxi aizra ,i4sta 

volt sae 	aem putlig lonataui,oa;  3  ez4e1 a tilvol- 
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keleti orszáFot bekapcsolts a vilAg. vói9rerinrésfte. 
Az AuAk mint_iml_peotc_ mqvószi értékeimk mecitélése scm 

könnyll feladat. yLowell olyen ntat ve?lasztott, anely v5g. 

ső Boron ivgalmas, 4!rj3zeru mOvet eredm6nvezett, de a-:soly At 

a tovébbiakben sem a mega, gam követői számára nem bizo-
nyult jerhatenak. A mür4'rz1etee elemzése nemcsak ozt  rag 
a dolrossat profiljéba, mart Prmagal, sz w*rikai kFltő-

nő, japén témat vtassztott kOlteménye ttryfiul, 

Am9.. rita 6E2gpin talalkozását, taret azórt is, mczt Tzt a 

kulcsfontoestoi timkt olyer milvke7i e!710.%5z6P!kal 	1Lc -rta 

fel l  amelyekben valóban a leuhetaroOnebb irodalmi, nUvé. 

ezeti  tatok,  try a francia znimbolista Paul Fort nyo3An 

kidolr-ozott T.Iolifonikus próza, a japán képtekercs-festé-

ezet s a fametszet, a montézs-teohnika, stb kapcsolódnak 

orm6snos. zándékosan kertatilk sz °EorTsécbe olvnA" 1:ife-

jesest, amelyet Found-dal kapceolat!lun el5ezeratettel hsz- 

nUtunk. 	 uryania, vélememyraik szerint, min- 
den erőfeszitese ellenére sem sikerfflt e 7-7illtinbt5se forré. 

sok si7anmavaerentlii szintézisót létrehozni, mint T'ound-

nak. Az példájaból liAhatjuk, Dam arról van ozó l  bogy 

ennyire neterofón hatások frvbeolvesztesa e/vileg lehetcti. 

len. 	inkább arról, horv az ip.70Int_knleaok, laza 

szer'orezetii, bela8 koncentrnitsw:vt nélkfilöző ml annak al. 

len6re, hov7 az epikus téma, navyszab6sA. rraneiózus volta 

kUvetkeztében, önmarában hort4a n fas%Oltséret a e hatások 
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saintézieórnek elméleti lehotC4505t. Icy, bérmilyan je-
lent5s is e mil a tévol-ksleti és nyucsti kulturólis kap-

csolatok, kiilcsőnhatésok vizegőlata szompontjiból, mint 
irodalmi alkotés hiányérzetet  kelt as olvasóban. Sbban 

bisonyiwa as is  szerepet jétssik, hogy a polifonikus pró-

sa, amelyet Amy Lowell  a narrativ'részekbon alkalmazott„ 

eleve jérhatatlau  útnak  bizonyult. 

AMY Lowell, felkéssUltséce, a japén milvésastOWS01, ftem 

tészetban, történelemben velő jartassaga  vitathatatlan a  

feltehetően felalmúlja imagista költőtérsaiét. A teellt-
sset-milvészetre  való  mac/fokú témaaskodtsa podia igessisi 
létszik Bwra Foundi.ot, aki felhivta a ficyelmet Man 
milvésaetének jelentőségére, s a japém fametszet-tecbdow 

kanak az imagismus elméleti megalapozésibam jétszott eiia-

repére. 

Aa isogista körrel való talakosés döntően befolyi. 

solta affiskaalkbabssoloisisk to:Arabi fejlődését. Réssint 

am4ort. 	ONIMMI GI trimposebei SOMORkedett mg, amelynek 

wisdendspei sdir i.  Witiesstibss is legVoltak; róssint 

asért, mert költőtérsainak  hat  ra  alaposabban kezdte tam 
nulménlosni a francia esimbolista és a japén költészetet. 

167 hazjazault, költészetének  imacista korssakóban is e 
két hatast tekinthetjük a leLtermékenyitőbb torrésnek. 

As 8 mdvésaetéban szintón faliamorhetjük e két kultu-

rtlis hatée er2beolvasztpsara irényuló különféle törekvé- 
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seit. Pound7Rhos  hasonlóan szémos kisérletet tatt a haiku 

68 més japén költeozeti forma, mint pl a waka ós a tanks 

meghonositiséra. A haiku lejellesőbb sajétossficanak - 

feltehetően LAmihstéséra -  Ő  is a ssuperpoziciós tech-
niktt tekintette l  do minthogy kettejUk kapcsolata - a tco-

róbban ismertatett  ellentétek Avetkeztében megszakadt, 

Ill. 	vtlt, Aiwa/gm költészev5ben a haiku- 
techmailleivalt új költ8i 011110114 kiindulépontjévé, 3- 

zört isainapdaliserbas SIM 101,91Mdett, bogy haiku-

'MUM verssibmaliftimemtse a jerk költészet  hiteles  
atmosSeirWt, s helve VOlt6i fan*. ÚJ, ebyéni tartalom-
mal töltse meg. 

1919-bon  jelent  meg Llawa_g_the I1oet1np Vor4 /Al 
fxramlő vil6r kévei/ 0. kötete. A cm m az IQ= sets angol 

meFfelelője, amely a fametssat-milvészet elődjét, as élet 

mAlandó, érzóki örömeit me(öröidtő zsénarkép-feetéssetet 

Jelenti.  A Gyiljtemény 174 veret tartalaas, amelyek a Kard-

Denre és elks***  c. kötet megjolené-le  után  születtek és 

különféle irodalmi folyóiratokben, antol6(;i6kban léttak 

napviléget, ennélfouva mintegy öt év költői termését fog-

lalják magukban. 
A kötet h6rcellogyobb evyaftre tagolódik, közülük ket-

tős lasigulp  Prints  agligneify ós a Chinoiseriet  /- 

LA'  Meet tibeambeleti Will100. Az 59 rövid 16- 

logsetti vane! tertalimmihiammuddis. WW2 a japan My.. 
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ectivtannt ós költóazat hatóst tUkrözi. A milhös irt elő-

szóban a következőket olvashatjuks 

"A japén oliakkwomatole-ban  szorosabban  követtem a 

11100W -m1.ntút, mint a macfalelő kinai formákat a %Gina, 
Algear -ban; de még itt sem tettem kisérletet arra, hogy 
beliplegs a szótag-szabályokat, amelyek minden japeln köl-

iösest 'serves réezel. Csak arra ttirekedtem, boa mega-

rizzsm a hokku rövideégét 66 sejtető  jellagét, a  1ioL7 mope 

tartsam természetes közegéban. l'3ht3ny téma teljes sift& 
ben képzeletemben szilletett; né4ányat legendékból veer 
történelmi eueménovekből meritettem; mé.aok a japizzIMION-

rek eleven, reallsztikus szines nyomatainak köszönhetik 

keletkezésükst." 

T6m4jukat, formájukat tekintve a költemények  ten  nacy 

v%Utozatosságot mutatnak. Fassek, is, a nyitóvers /street°  
itjude  japtin költft  műveinek  adaptiotól; 'Asa a famet-

szetek hatásit tükrözik /rocumant   	ismét ma. 

sok jopbn költészeti formikat követnek. kötet legtöbb 

versére rényomja bélyegét a haiku-technika /A one  et the  
"1:une 	 "  by 	 Bolautel "A Tun 
száz kéte" c. sorozete6 cline* a talletszet-teoiatika 

és a haiku elemai keveradialkOMAAMMV.1yikük  pedig 

a tanks stilusjeLyeit viseat aftlisameda 
031,  z  tarts;  T rom China  11.061/. 

Ay  Lowell  ilataléban vtivi m  törekedett arra, bogy a- 
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kér a haiku, akár a tanks ezigorli szabályait betartaa, ho. 

ha haiku-verseinél arra is  találunk példát,  ho 6y megtar.. 

totta e kBltitaseti forma hacyoményos hármas tageidgióit. 
Kgyea költeményei e természeti tény felvillastisibral a 

haiku-ctmossféra macteremtésőt tOsik ki  célul.  

o 

As I crossed over the bridgs of 

Ariwarano Narikira, 

I saw that the waters were purple 

Tith the floating leaves of maples. 

RagtBnett fordittsbans 

Kioto islöselébeq 

Amint átmentem as kriwarano Narikire didon, 

Láttam,  hoc/ a hullámok biboraziadek 

Aa Asa) juharfalevelektől. 

helyesen Narihirs. 

A természeti 6p  valamilyen költői hangulatot idéz felt 

ems1 am stems, 
fas Wait in the ASA trees 

Is ltbe the shuffling of waves 
Upon the wooden sides of a boat. 

niietanzött fordit6abant 
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A halAss felesére  

Amift-ar eeptdill vauok. 

A fenyőfók égai kösött só66 Baia 

Olyan, mint amikor a hullúmok nekicaapódnak 

A  csónak faoldalanak. 

A Year Tonnes 

kayohd the porcelain fence of the pleasur arden ;  

I hear the froes in the blue-Lreen rice-fields; 

ut the sword-ehaped moon 

Hap cut my heart in two. 

RBetaystitt forditfisbans 

21múlik 017,:y óv 

4 kéjksrt i.orcelnkaritósén tól, 

hall= a békók bancjat a kókessöld rizafiiidekon; 

re a lurdalakt1 hold 

Kettóvóeta azivemet. 

A japta költészet hangu1at6t kitanően id4si fel as 

:;Diteaterg, /711land6s6r/  C. vars. 

,Siatsmara 

Silver-creen lanterns tosqre amone winey branches& 

So an old man thinks 

Of the loves of his youth. 
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Rögtönzött fordit6sbant 

441andós*  

Ezüstös-zöld lampilsok idbolyognak a szelas  a.  közötts 

Igy condol acy örerember 

Ifjlikara szerelmeire. 

A költemény wegGyőzően bizonyitja, nogy Amy Lowell  be-

hatóan tanulmányozta a hai.u.stilust; s  eben kittinő 161- 

da a ,I- ound-tól  tanult szuperpozici6s technika alka1masis6- 

ra. A témaválasztás tökéletesen mecfelel a haiku sze.Llemé-

msk. Ha a szótagszámban mom is, u heron soros szerkeontós-

mdodban Amar Lowell  Liven követi a japan haiku-költöket. 

A költemény 	metróallomáson  c. verséhes ha- 

sonlóan két kékre 401. Ie mig 1261a-m1 a  konkrét,  kés-

selfoghatá orzéki benyomás ey termésseti k4ben kaAa mac, 

adekvát kifejezési formájét a költői  alkotás  folyamata so-

ring  addig Amy kowelk  versében a tarmószeti kép jelenti a 

kiindulópontot eg  vele összhangban i116 költői hanculat 

felidéséséhes. Ss azt  jelenti,  hogy legalábbis eoben a 

versben Via Lowell  jobban megközeliti a naiku.költcl. mód-

szerét, flint imaaA  aki, mint korábban megallapitottux, a 

haiku.teehniket sajtos, e(yemi költői elmélet meualapozói. 

s6hos hassnalta fol. ± y,111 költeményében a természeti 

kép / a szólben imbopigó ez;ös-Söld 142DesoW jelenti az 

első szintet. A költA kép nagyszerii hangulatteremtő ere. 
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vel rendelkezi, icy leEfelenen késziti .18 a =66018 

második szintet, amely magasabban, elvontabb sikban he-

lyezkedik el. A két szint közatt a haiku hancu1a0iyezó-
sének módszere teremt itmenenst. A költeaónj haLí 

sora ez,Att.1 is osattanósterilen kerekiti le a ktiltő mon-
danivalóját, hiszen voltaképpen itt vilarosodik mg as 
drecember salve ée as imbolygó, reszket lámpik 5ceze-
filgcése. ,Isszevezve az elmondottakats a kitOn8en megrim 
lasztott kép,* kOzötti teljes 88ezhang megteremtés6ve1 
Amy L042141...-11 sikerült a ssubjektumnak lee objektumnak 

fist a kalosiinös viszonyát lótrehoznia, amely Psho2 lee. 

jobb verseit jellemzi. 

The Fond  

Cold, wet leaves 

floating on mose-coloured water, 

4nd the creak,ng of foe 

crr,Icked bellmnot•e in the twilight. 

Rögt8sOtt temilitiebes: 

Li 

Hides, asibOO,141vslok 
Usznak a sehassina visen, 
békik hansja 

dea  harangságás a szarkilletben. 
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A költemény félroismorhototlenal mutatja T.aol:oo Fu-

ruike ye  /"Crec tó"/ kezdetil vereónek hatasa. AMY Lovell  
nem törekedett arra, ho cy a japan oredeti lakonikus  tö-

lflöl?8é€ét maximélisan metwalóLitsa; a yore méLis szemló-

letesen  példázza  az imagista stilus lényegét. Amy Lo-

well versének "bőbeszédilsó&e" a nyugati nyelvek 68 a  Ja-

$n közötti különbsócben 	kerezik. A japán nyelv ucyac- 

is - ricqyfokll szugLesztivitasa és tömörséce ki:Netkoztébon 

- lehetOvt teszi,  hogy  a költő olliptikus fordulatokkal 

/igék, névmások mollőzésévelotb./ aiteles költöi atmo-

szféra teremtsen. poshoo,  verse a vóctelen magányt, elha-

cyatottsilLot jeleniti mee t  amelyet a költő a lagike /k!.. 

asz tó/ szóval fejez ki. 4112.144221knek több  költői  kife-

jea6eszközre /DIU& nedves ievelok, ózoe haranczkée a 
seirkUletben/  van szükségple hoGy ezt az érzést /gal/fel-

idézze, méLio .5ky véljük, Be9hoo-iloz hasonlóan CI is mara-

déktalanul mojvalósitotta célját. 

A vers h6rmas tagoliasában, a hz:rom azint  laza  ösuze-

kapcsoláscban /a harmadik sor szava 6o a sor v6Li ce-

zAra/ Amy Lowell  isa6t a helku-költőket követi. A vers e- 

yik leLlénye(esebb jelleAzője  az,  hogy kUlönböző  érzéki  

benyomásokat  441■11E, nedves  levelek tapintás; mohasainU  

viz - látás; békák han0a.  harangsligis  hallás/ rendel 

ecymás mellé, auelyben a Rashco7féle saanesstézia és a 

francia szimbolizmus hatásának órdekes keveredését látjuk. 



As Egg ,1o4usa1. "A 1-uji azt,zvon  C.  sorozatab41  c. 

versben a fametazet-technil,a hatála együtt jelentkezik 

a hail u-stil6saal: 

teine thirsty, 

I filled a cup with water, 

And behold! Fuji-yama lay upon the 7ater 

Like a dropped leaf! 

Rögtönsött forditi:sbant 

,zomjas lévón 

"ectölt6ttem u 1 y poh-rat vizzel, 

S  lőn!  A )uji-yama a vizen feküdt 

'tint egy lehullott  levél!  

Apit Blanckas  /lei= oiezut*  a.  varsben 127.122211 

StiMesan  ötvözi  a naiku-technik4t a francia azimboliamus 

411161040411145vals 

The chirping of crickets in the night 

Is intermittent, 

Like the twinkling of stars. 

Rögtönzött  forditimban: 

A taczkók cirpeléoe az ójazakdban 

Szaggatott, 

Mint a caillagok hunyoríjaea. 
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A Peace /a22/ c. ! -31temIttnye at bizomlitja, !'oEy 

Pound-hoz .x,sonlóan hem 6rto be no eredeti jap6n varsek 

eq4 likr1ttlet;ve1, sem a japan atmo83f6ra falidésésővel,  ha-

nem  aktuillis témik tömör, epiGremnatikus mectoca1mas6.06. 

ra is elkalmasnak taliata a hatu-stilust. 

Perched upon t:le muzzle of a cannon 

A yellow butterfly is slowly openinc and 

sliuttine its winGs. 

Riictönztt fordit dawns 

Agyócsőre telepedve 

.3E7 sörga pillangó  lessen bontovatja s 

csukogatja satarnyait. 

A kaltemtny ssamléletesen mutatja, ho= az imarlsta 

stilusban a francia stimbolizmus .‘!•s • japhn heitu neste. 

ri szintózisbe olvadhat. E1s8 lftösra nyilvanvaló uLyan. 

is,  hogy  ea imaists mildoe.mn trott vers azimbolista 6s 

haiku-olemetzt eLyesit magtban. A 1tét,  ecymtlistól telje-

sen e1at8 kép erymós mollé remOalóaében la ..14mil a hat-

ku-kelt8kot, ill. ammal...ot követi. A %ópek tivtlaaz. 
tdseben 12,7yanatkor 8126116 utaltat pr. 

Ha a kbltemény keletkesésőnek ieftentjat, kftillményeit 

fiGyelsmbe vasszUk, vilégossA vAlik előttiink az e1s8 vi-

1.016borIra velő utalós; ennyiben a vers AMT Lowell  12- 

kevfigySnak Me Layil at kOZ ugla • szen a szinten nyilv6uval6 a 



Winton:6:4y szimbolizmuaa is, hisaan as agyúcső a ;:,1)ozdt, 

a r:7;zzA116 pillangó a  bilit, a két kép eL;yms 

delése haeorA QS b4ke antagonisatikus ellentétet a uGyan- 

akkor szoros kapcaolatút jelkOpeal• A nabozó pillangó ta. 

óan fejeal ki a lassan, vajúdva megszüAező békét. 

Oagasabb szinten azonban a kUltemény as At:74k miat  
kulcsok  c. mU mondanivalójának csattenószerden kiélezett, 

haikusrövidségUre redukalt c irodalmilag me6Eyőzbbb vaito-

aatbnal: te:cinthető.-ezen a uzintun az agyűcső az aLresszi-

van magabiztos nyu6ati civilizáció ezimbóluma, mig  a sar-

ca pillanc6 a kifinomult művészettel, irodalommal rendel. 

kező távol-keleti kultúrákat, mindenekelőtt pónt, jalkó-

pezi. A két kultúra talfilhozása uaanolyan ellentmondásos, 

mint as 46ydesőre telepedő pillangó  képe. kép tetova 

mozdulatlansé;.ában is nagy feastiltséget  hordoz: 

alai:ill:et s u pillLaGó elszállhat. nogy ez bekÖvetkezik.e, 

nem tudhut,;uk, miLt ahogyaa bizonytalan az is, hogy a két 

civilizáció, tat. és viz találkozása it nos a jövOnek. 

Bar, mint emlitettük, iw  Lowell  költészetóben a nut-

ku-technikából nem nőtt ki a vorticizmushoz naaonló, ú3-

szed költői stilus, u hálAu.hat4st fontos tényezOként 

kell fiGyelembe vennünk művészetének ft,tékeléeekar. 

részt azért, Laert a haiku WAtőtersaitól elsatitott 

magiata stilusat előnyösen befolytaolta, mondanivalójának 

össz•fogott, tömör, fegyel-2csett 'rifejezésére iszt.;nste. 
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Masrdazt az.ltrt, mart aEL.altill a haiku-formit ien val. 

t^z:tnsan hasamilte fel, 	ne:n 	szotban tjezart, 

r1 tarta1oas:11 t811;ötte me3. I 	aealaposottnak litasik 

az a ki4votAztdtó3, 	Aml 	haikusamodorban irt 

laGjobb varael tisaGiata stiluslatakftyik osAospontlat je. 

lentik. T kbltem6n.selt tówválasztass igen sséles k1 n, 

mozov a kimondottan hanEulatteremtitsre t;5revő vsrseken, 

adapt6ci6kon kivS1 megtailjuk k3ettiik a réci 5s ij  Öt-

vezdsőre irtayuld Xisimletsket er_77arnt. Ams Lowell hei-

ku-4rte1mazdadt ata1ab4in v6v3 hitelesnek érezadk. Atam. 

r1c-en e1s336titotta a hsiku-stilus eitei eszközsit, a 

megGyeeen alkelmasts asoket sajtt tbltdesetében. Naus 

szerO hanculatteremte tirsékel rendalkesett, robe haiku-

vsrsai kÖzUtt kftetzkival akadnak ksv4ab eikerüjt alko. 
tfisok is. K31t3i ag&kaisélps, ersdetiss Lam vetazzil 

uusia a fol7torosan Aj utskst keree, klzEirlatest ksiva 

azt-dval, de 6ppsn ozórt eastenktiont/pl. a alfuldőslig  
o. versben/ pontosabban kbveti a japan haikup-kbltta 46114. 

szerót. Icaz,  ho' a haiku-teohnikg,ban so,116 formsi tam-
tasok 1oloatős4a nem vonzotta 1.m; Lowall-t,  Oo tntalml 

vonatkobun ,io1ent5r. =órt67cben gazda isitotta a japta 

kbitészet e sajiitos rUsjit. 



NITs8 goron meEá11apith3tó, 1.o . y :;;Tira rO 	!tnI! 

j611oh3t nem xin1E a4o1os essk5s5k:dal u6yan. 

Sat • (Alt tUste ki sags alés a killönbOsS hatások kösöt• 

ti eaazkung mlgterombémit as imagists i1tői elrOlotben. 

me06vete1te a forr6s1tőnt 43°160.6 frzncia 3ziato1i3. 

mma 6s japoin haiku alapos ismoret5t. A IcoTlYbbiakban e. 

lomzett vezeek tandsiza zzarint mind Ezra PouRA,  mind 

Ann ; 701111,  otthnnosan mozaott a haiku vilkiban, 41:;e15.,  

norx elemei alm 	esetbea mlaarendU azintóziabo olvadtak 

Wi1tőzzetakhen4 32émos imagists ős nom imaGists 1 ,:artars 

knt3h8z hagonlóan, jelentős mértókben hozzájtak e 

japin költászet mugati nérizersitaléhez, amely a sasi. 

zadfordulótól s 20-as, 30-us ,:ivalzic re:93z6nazft -lte a 

n7ugatt irotlalmIgban. 

1 haiku tránb ;urópa-ssurte AeGn7i1v6au16 loikeeedős 

cdfolmi lttszik asoknak u 20. azsadi japén trodalomtu. 

dósoknak suAlyult, akik ase:.int a haiku müv6asetÓre . a 

túlatz,aan rUvid forma 6s a Uma  kimarelésa kövstkostö-

boa • 10E30, de biztoa puastuliis var. 166  ninCuaskelőtt 

OS Wacists Altft T.'dv.:1.czete btsonyitja, hour. a haiku 
solitiadis 011046mo via asJ.ev forma, a bogy eippom mpg. 

massage követkest6bra mamasak tartalmilag újullrat J4t, a 

nyugati költészatben, hams új , költői tssanikik alQóisti 

kliululópontjaul is asolgitlhat. 
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A haiku 63 a nyugati /európai és amerikai/ költésaet 

közötti Inresolatok vilsF413tat vé1emén7Unk saerint két 

elemrnnt toast Wilönörten indokoltté. 	Az ek7yik se, hogy 
a szez9dforiul6 európai 3ti1ue6m-11ntai.  try  a saimbolia. 

TIM, a naturall3mus, stb. sztrottevt tényez6ként 'slant. 

'eztek a japán irodalom különbözö áraiban. A francia 

azimbolizmus vélAelul, mint korebban littuk ,  termtl ,tenyia-

t51eg hatott a saazadforeuló haiku-iranyzataira, s n Tek. 

talizOtor szerepét betöltve olyer tondenciakat enelnitett 

olyan eleme&ct domboritott  ki  e haiku-köWszetben, 

analyek vés.0 soron a milfaj lényei sajatosséFaiban cyd. 

koreznek, enrólforin létens ellapotban a haiku erész 

történetét végiukisérik. 

A haiku és az surópsi modernist& költeazeti stilusak 

kapcso1st(r9k TrAsit vatölete sap hogy e japán e1tés7eti 

forre Wert8s inspiróciús forrésknt szolFilt snamos eu-

rtpei amerikal ktiltő •zemere. zU1Uk dolf - ozctunk el. 

a8aorhan an imsrista mosFalem taujaira Iforcentrelt, mivel 

hailm és a ryurati laltészet alcstinhntasAnak probléme. 

la érTen az imcgizmue osztettkéltnak kapcsén tarulményoz. 

11:A6 a maFa tWse komp1exit6a6ban. 

Tien:m*117 arról van esh ucyanis, hogy a 19. Wised v6. 

Tén a francia szimbolizmus tr6nyt  szabott  o jap6n twtiu 

fejlősre, fmaly tTyansidcor sa4mos francia leöltőt ti-

letett  mart hanem arról le, hogy, mint a haiku a fiZiUsID 
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istizetti mólyebb esszarlszések Rimutatósival 

leant ttvliatat  a hnilcia szimbolismusba hajlian fe31866. 

whisk toriószetas volejórója volt; aig a másik 

I saimbolismua 6s a halkurtaohnika alemeinek kuvared6se 

essahantban All* a sziAbelizaus tartalmi.format sajtos. 

sv4r7ai,r11 

Zz utabi tótol icasolAsit mindemakelftt ab4an lát..  

3u  :lo77 az eneol.amilriktd. izagiaMma esstitikiijiban mine 

a fr..7.r1 	371:11 1Innli, mind a japin haiNa fontos e1mk1a. 

tl 	azolGilt.  Ikit ktiWaseti trényzat ssint4. 

sizIneelmtlati mqvvaltultstt 82 ira;6Ista ,2osualom ass. 

tótikijiban lótjoik; eyskorlati alkalmazteet "Jig as i- 

rftluathoz tartozó 7r751t8k  	41; 

Lowell/ haiku.stilusi wrest Tutatját• 

A hailm haCtsa a nyucati kUltészetre Wait non Wiet. 

lenazarl 61; nem lel3ntCitt/len t  hanem asakségassra kevat-

kazm5n7e azoknak a tendoncialmak s  amelvk s azz3dfardu. 

le) taltiazati iriu7lata1haa 331eatl:sk. A 15. uzisad 

óta al,;ven LAku sajtoswagais :75vic t  teJlörallig, as 41... 

eld loan$omison alapuló 	preoLi. ievelknOis 43 a 

kIlUriböző 	'itaá 	ittt 	oic tnAiatss 

6‘37.zhaLjan Allt a romaLtiMuall viktJrilinua kElttezati 

hacTocinyok alien lizadó oodermista irLnysatok, ia as 1- 

maLla '476vetolim6meivellp 

' -vvelLotan's au' is, not4.  czs'i: a oólicitilz6sek akkor in 
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errvAryvne71iPlr01n3 se 63 ke1t69setb4n, b* 4 Sepia hartInt 

441T7'0 ,"4,7 	'norm,. re 4mgoom er4v. 4 t 	oelbubm. 

Went, Ot n% ,Nottev$!‘ 1-Wnt lglertkrIett l  h?ilm 

crePeits19* hRt‚tt ermicro 	fl ,v44,1eitlree. 

TormAgglt9sen e rTu7liti An Ire1ett.14ilt4eret e weim. 

bolivne teltlArostisa nelesek aa eur611111 nelarrietn 

rAtok ee0T4ep :ielartstt tyvvosérlt,r9i,rirt itittvt, 

a ier(41 103110Amet fej18d6sére le 7orit1ver betatt. 

11,411,t toliét t  tcrir spy kerltrt 	Ir‚relgItql, es tee. 

rI rpr , Au e 11901, vlermlOneir vi7erA1et6va3 el 7terUlt 

bisormitentmk azt,  ho Ey m4e er 	tOvoll kultureis 

119t6/Wc ta1öllrcr4abt le, mitt ornolyryA belot:1 -5silt dol-

gosetomfter f.7.4)F.,;ric6roltilk, a felsmini analógiékon  bill  

adlyebt Aresof0Ffréstlir Tetiv619k. 

St fe1le4ssfik a ryorst 5e Jevtst iter5ttt Imiturrólie 

tevevolgtolevidiftry rfry AvvereAes trrt6r4t4t, a hetf- 

reir Wt 	firtitsfit tflI0Wrtsthet1fir Tres. Ar ele! tertal. 

mi vonetirelft0 e erelret e levir 	le,FIrdfkTt, ths- 

tArel ,ri oteen4rle&qt #rittt i  sTe1ys7f  a  firt:7Sti vilfE es7ss 

1 -61t 1  Tr.611q5it lep4n t4i0315 -nomek lefetre ib1ett4k. - A 

6ji t!lt$1 lormet :111tTet 4 5  Taf,Ifb,t fop71 ,71:!a mindeso.. 

loot 14p4n kftrliflv4eset1 eltalotat s 	d1rt, itöltAasio. 

ti tnretkitt /f9neteset o kkotekAmoa l  hrAku, tanka, ra 7rs4  suk, 

kebnki/ I  17q1yek torm4kenyit1ez hatottak kfl1Lheit8 trn. 

cati troll-41e_ treinvistokr9. 
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Ra holytillőak Vvettaztatőseink s  amelyelirs viseGibs 
lődisaink nmv.in lubottuet, űgy a masodik tipue  hat 4t  
tell elslellagesmnk ta!tintastaill. Mbafttelan wzaaia l  
hogy tirtalvi-te=tikal hatAs Obbs4eAbes 	Aft 

✓ 3t órtika agzotlicua irodalmat aradatolyarott s  Trig a 
in  tro'a1a&, kaltéaseti tornák ,Islantda sasrepet jam 

ssotta.t nAscati iroda/mi ir.:,N3,tck almaati 4oba1apotim 

sAlmn. ra jo/anedg mtwaritsatét keresak, feItebotros 

• sztlzadunt irodainkiak egyik 	 /due)* vonisiban tag- 
hntjuk reE. Una* kiadrlotas8 kadvairdi1r.a aim amyl-

ra Ws:a:a pott tőnyaillacot igdnyell  hazma alsOdorban 
*j lc:11140466i toraUat, lahat586usket kerao, Vey tfh 

a t5w1-1:mlati clviliadalók 1.1301 Japán voat 33, anoly 
m kfinwan falhamilható és 43 taterra nstibitó krudalei 
formdival leginkfibb mecfelalt 4 nyugati Lrodaimi 
lót igőnycfalok. 
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