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Portásbeszéd
Szerkeszt�i el�szó

Ha az el�szó valóban porta, márpedig annak t�nik, akkor az el�szóíró feladata, hogy 

portásként igazítsa útba a még kissé tétova látogatót. Itt ülök tehát üvegkalitkámban, 

hogy megpróbáljam elmagyarázni, milyen szobáink vannak, és melyik folyosón vezet 

hozzájuk a legrövidebb út.

Kedves olvasó, az els� szoba tehát az Egy vers, ezúttal Pollágh Péter szövegével a 

középpontban. Amat�r áron a címe, és többek között olyan „egyszer�” kérdésekkel fo-

gad, mint ez: „De ki vagyok én, hogy érezzek?”. Bárdos László pedig rövid elemzésében 

hideg fejjel reagál erre a lázas versre.

 A szobák falain persze képek is vannak. Korai Zsolt munkái kertekr�l, gépekr�l, 

emberekr�l (ahogy P. Tóth Enik� írja esszéjében), de az is lehet, hogy egy sógunról. Ezt 

már Nemes Z. Márió mondja, s ha igaza van, a képek nézegetése közben talán azt is 

hallani fogjuk, amit ez a sógun a levágott fülekbe suttog.

Korai illusztrációi mellett Grencsó István fotóinak is fontos szerep jut itt. Az �, 

Sziveri Jánosról készült sorozata már a második szobához kapcsolódik. Mostani dupla-

számunk tematikus blokkja Sziveri Jánost idézi meg. A költ�t, néhány versének újbóli 

közlésén, valamint Förköli Gábor, Lábadi Zsombor és Hózsa Éva írásain keresztül. És 

az embert, két beszélgetés segítségével (Balázs Attilával és Reményi József Tamással). 

A korábbi kritikákból válogatott szemelvényekb�l pedig arra is fény derül, hogy milyen 

volt a költ� viszonya a kutyákhoz (megharapta �ket, Tolnai Ottó elmondása szerint).

Szépirodalom cím alatt most mindhárom m�nem képviselteti magát. El�ször is a 

dráma, Háy János Házasságon innen és túl cím� párkapcsolati játékával. Aztán a líra, 

Sopotnik Zoltán, Gy�rffy Ákos, Sirokai Mátyás és Toroczkay András verseivel. A hátsó 

borítón pedig, tehát a homlokzat részeként, Kemény Istvántól a Kései szerelmes olvasha-

tó. A prózát Ger�cs Péter regényrészlete képviseli, ez a Hazaút.
Van szobánk a külföldi vendégek számára is, M�fordítás a neve. Most hárman lak-

nak benne. El�ször is, Paul Fournel, az író, biciklista és kultúrpolitikus francia, akivel 

az ELTE hallgatói (Horváth Eszter és Kováts Zsófi a) készítettek interjút és novellá-

it is lefordították, melyek hamarosan kötetbe gy�jtve is megjelennek. Az angol nyelv� 

irodalmakat a Dél-afrikai születés� Vicky Grut egy novellája (fordítója Tamás Dénes), 

valamint Medbh McGuckian ír költ�n� versei képviselik, ez utóbbiak Galácz Karolina 

tolmácsolásában.

Párbeszéd rovatunk els� interjúját Herbert Marcuséval készítette Richard Kearney, 

ez a politika és m�vészet kapcsolatát taglaló szöveg most el�ször olvasható magyarul 

(segédanyag hozzá Szücs László Gergely körültekint� bevezet�je). Gy�rffy Ákossal leg-

utóbbi kötete apropóján beszélgettünk (hogy teljesebb legyen a kép, verse és az interjú 

mellett az esszék között Borsik Miklós Holzfällen cím� írása is a fi atal szerz� költésze-

tével foglalkozik). A Szépirodalom rovatban felvett drámai szálat a párbeszédek között 

a Budapesten él�, portugál Clara Risóval készült beszélgetés követi tovább (a kérdez� 

Székely Szabolcs volt).

De Portugália és a színház kapcsolata nem csak itt kerül szóba, hanem az Esszék, kri-
tikák között is, mégpedig Rákóczi István lisszaboni beszámolójában. S ha már a lapszá-

mon belüli kapcsolatokról esik szó, a m�fordítások között szerepl� Medbh McGuckian 

verseit is érdemes összeolvasni a n�i költészetr�l szóló beszélgetés anyagával. Az ame-

rikai költ�n�k − Meghan O’Rourke, J. Allyn Rosser és Eleanor Wilner − eszmecse-

réje (Krivánszky Em�ke fordításában) érdekes betekintést nyújthat egy, az irodalom 

egyenjogúsításában már jóval el�rébb járó közegbe. De olvasható még kritika Nádasdy 

Ádám legutóbbi kötetér�l (Mráz Attilától), Trisha Brown koreográfi áiról (Barta Edit-

t�l), a Lucky Soul lemezér�l (Lengyel Zsolttól) és Závada Pál újra kiadott Kulákprésér�l 

(Dérczy Petrától). Menzel új Hrabal-fi lmjér�l pedig Virágh András írt kritikus allúzi-

ókat. Számunk utolsó írását Dunajcsik Mátyás jegyzi, folytatásos esszéjének második 

fejezetében ismét Velence sikátoraiba kalauzolva minket.

Ezek tehát a szobák, amiket most körbe tudok mutatni, de nem folytatom tovább, 

egy portáshoz képest már így is túl sokat beszéltem. Várjuk a vendégeket!

Krusovszky Dénes
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Egy vers

Pollágh Péter (1979) 
költő, író, kritikus, 
a JAK-füzetek szer-
kesztője, kötetei: 
Eleve terpesz (Kortárs 
Kiadó, 2001), Foga-
lom (JAK-L’Harmattan, 
2005), a Telep Csoport 
tagja.

POLLÁGH PÉTER

Amatőr áron

Sziveri Jánosnak és k. kabai lórántnak

„Piszok jól utánzod magad”
 B. E. Ellis

„Tedd tönkre azt, ami tönkretesz”
Kamondy Ágnes (hangján)

Tökéletes testű rém, új szerelem
jön felém, én meg süllyedek
a négyes-hatos lifttel egyre lejjebb.
De ki vagyok én, hogy érezzek?

Amiről írok,
annak ülnek a helyén,
de neve az nincs neki,
„csak szerelme, éteri”.
Mi a fasz az, hogy éteri,
nem tudom,
de itt ilyeneket írnak,
itt mindenki kozmikus,
meg olyan, mint más.

Múltkor egy lány
itt vágta meg magát,
de mások parái nem –,
ami mindenkinek van,
az nem érdekel.
Ha az önismétlő költészet sikerülne,
az jó volna, mert ki tud itt többet,
mint elődökre farkat rázni?
Ki megy ingyen tönkre,
kit esz meg önnön röge,
írd és mondd: hülye rögeszme.
Én a józan eszemet járok elveszíteni

a versbe, mi másnak olcsó,
szemináriumi feladvány,
kibaszott lecke csak,
múlttükröző mutatvány.
Mi az, hogy proli, öregem:
írók közt láttam a legtöbbet,
prolivá itták maguk, de nem örültek,
aztán eladták, hogy „európa”, eladták,
hogy van kijárat.

Egy bejárat, már az jó volna,
kedvenc szavam a frusztra
az idegenek közül,
na onnan kilépni
minek, idegen maradok
úgyis a testem kell csak,
a nyelvem túl deviáns.
– „Te mi a faszt szedsz?
Jelölhetlek ismerősnek?”
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Egy vers

A szocreál szebb a barokknál,
ezt meg úgysem érted,
„több s kevesebb, mint művészet”.
Anyádat is eladnád
egy giccs ígéretéért,
és feljössz, hogy bámulhass:
fülönfüggők, ezek maradtak
nők után, meg csekkek,
meg terhességi csíkok,
narancsbőrös kekszek.
Meg rovátkák a falon,
meg halotti márka a csuklómon.
Nekem, tükör, te vagy a legszebb,
de nem áll ki a sorból miattam senki,
mert pénzből élünk, péter,
én meg amatőr áron megyek el.
A kézben cigi, meg bőrönd,
középsúlyos: ez itt péter,
ez megy neki
a halálnak,
aminek már kinyújtóznál,
tudod, az oldalán,
Attilázó vadbarmok között.
Itt ennyi köcsög hogy fér be
egy szekrénybe?
Elmegyek innen, ne lássam
benned a magam mását,
amatőr áron megyek el,
de hazajövök.
Haza messze.

Hogy én mennyire téged,
ahhoz te kurvára kicsi vagy,
s nyálcsorgatás meg mozi,
meg tükröd iránt honvágy
az nem lesz.

Itt nem az,
hogy szórakozás,
itt a megszűnés az alap.
(Ki a fasz az, ki játékból iszik?)
A hétköznapok és az a kurva,
nagy magyar ország,
ez az egész annyira untat már,
fogd be végre a közös szádat,

legyél meddő és nimfomán,
ne nézz rám, mint egy képre,
én leírom magam a lexikonról,
s kiélem neked a nagy arcomat,
hogy gyáva rágód beleköphesd,
de aranyos nem leszek,
mert egy életünk van kábé,
elbaszni én azt szeretném édesen, hosszan,
a te hibátlan mosolyodban.
A te orgazmusod,
meg az én versem,
így kerülünk egálba ketten.
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Egy vers

De olyan ember nincs,
akinek én akarnék lenni
éppen az apja.

Én le fogok vetkőzni,
és nem érdekel a minőség,
amit tőled kapok,
a fekpadra úgysem krisztusért
fekszem fel,
aztán nem elmondható
tóba bukok: merülő
bizsu – ha vagyok.
Bár a szád baszottul nem zsoltár,
arra jó, hogy bevarrjam
vele azt a kaput,
amin a nálad ápoltabbak bejöhetnek:
„Új szerelem a fellegeknek”.

Szoknya mögött mért nincs
hely egy szoknyapecérnek?
S ha nincsen,
hát rúzst konyhamalacba
minek lökött?

Cattani meg Marlowe érdekel,
nekem a Sekszpír az elmehet
a skanzenbe vagy a Sikerkalauzba:
Én unatkozom a hasad szélén,
unatkozom a morálodon,
vagy min, mint egy mólón,
unatkozom rajta.
Nő vagy, tudod attól
disgráfiát lehet kapni.

Nem tudom mi az: udvarlás,
azt tudom, ha reped az üveg,
meg ha egyszerre mozdul
két nyelvhegy,
két darab hús
egyszerre sül.
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Egy vers

Bárdos László (1955) 
irodalomtörténész, köl-
tő, műfordító, az ELTE 
BTK Modern Magyar 
Irodalomtörténeti Tan-
székének docense, leg-
utóbbi kötetei: Vörös-
marty Mihály (Elektra, 
2006), A készlet (Tipp 
Cult, 2007).

Attól
(Pollágh Péter verséhez)

Hogy mi történik ebben a versben? Mert történik, csak nem épp folyamatosan. Célzás – 

metaforikusan fordítva a vízszintest függ�legesbe – lift képében a 4-6-os villamosra. Meg 

egy lányra, akinek szerelmi el�készületek trubadúrszava hódol: „hogy én mennyire té-

ged, / ahhoz te kurvára kicsi vagy…” stb. Ezenközben az antikölt� a költészetet, az írást 

magasztalja, ócsárolja, pl.: „Ha az önismétl� költészet sikerülne, / az jó volna, mert ki 

tud itt többet, / mint el�dökre farkat rázni?” Ha pontosan értem, vagy ha helyesen értem 

félre, itt Harold Bloom hatásszorongása foglaltatik tetszet�s képbe.

Azért nem zavartalan a nemiség tájainak fi guratív kiterjesztése láttán érzett örömöm. 

„(Ki a fasz az, ki játékból iszik?)”. – Majd: „mert egy életünk van kábé, / elbaszni én azt 

szeretném édesen, hosszan, / a te hibátlan mosolyodban”: ezek helyükön való randasá-

gok, a második idézet f�névi igeneve oly támadólag, oly öngyötr�en tipor bele a didak-

szis, az etikai közhelytár úgyis óhatatlanul komolyra veend� bel cantojába. – A versírás 

lehet itt a tétje az íródó vers leger�sebb ellenvetéseinek; mert csupa vita meg szembesze-

gülés ez a szöveg… tehát itt is: „a versbe, / mi másnak olcsó, / szemináriumi feladvány, / 

kibaszott lecke csak” stb. Sajnos a legüt�sebbnek szánt jelz� itt, ebben a néhol alkimista 

leleménnyel – gyötretéssel? – trágárságszentel� versben sem gy�z meg – talán mert ezt 

a „ki” igeköt�s változatot rühellem a legkonokabbul. Nem lehet, hogy ez és itt nem más, 

mint modorosság?

A Kései sirató részletparafrázisa is egy csöppet er�ltetettnek rémlik: az persze nem, 

hogy „Attilázó vadbarmok között”. Ez spontán. De megengedem, bizonyára az emlékév 

ihletettségében íródott vagy fogant a szószerkezet.

Ám nem valamin� történet derengése, nem is a címbe emelt játék- és szójátéksorozat 

köti le igazán fi gyelmemet. Hanem a n�k után maradó „fülönfügg�k […] / meg csekkek, 

/ meg terhességi csíkok, / narancsb�rös kekszek.” Meg a „merül� / bizsu – ha vagyok.” 

Valamint a „N� vagy, tudod[,] attól / disgráfi át lehet kapni.” Valamint – kiváltképpen – a 

lezárás, az utolsó szakasz. Konszolidált, hol enyhén fennkölt, hol csak biztatóan tárgyi-

lagos és elkoptatott köz- és f�fogalmak, elnevezések tapadnak bele számukra lealacso-

nyító, az olvasónak üdvösen viszolyogtató jelentésmez�kbe, mondathálókba. A puszta 

közhelyfelszínen ugyanis nem lehet elhelyezkedni (vö.: „Amir�l írok, / annak ülnek a 

helyén”, illetve „mért nincs hely”). De az új berendezkedés mégiscsak pillanatnyi, és 

még kíméletlen is. „N� vagy, attól…” – nem is a „disgráfi a” ebben a találmány, hanem 

az „attól”. Mert nemigen lehet mire, kire visszavonatkoztatni s azzal, vele összebékíteni. 

A nevek megbízható nyilvánosságán ezekben a részletekben átüt a nyers, brutális bioló-

giai m�ködés elvileg és eleve közölhetetlen, valamint az egyén menthetetlen magárau-

taltságában gyakorolt közfunkciója. És mindez tovább m�ködik.

Bárdos László
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Egy vers

Nemes Z. Márió 
(1982) költő, író, kriti-
kus, az ELTE BTK hall-
gatója, kötete: Alkalmi 
magyarázatok a húsról 
(JAK-L’Harmattan, 
2006).

Korai Zsolt (1985) a 
Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem hallga-
tója animáció szakirá-
nyon, a Fineartsmusic 
formáció (Árvai György, 
Kopasz Tamás) vizuális 
felelőse. Számos audio 
és vizualizációs projekt 
résztvevője.

A sógun tagadása
Korai Zsolt képeir�l

A sógun parancsba adta, hogy birodalmában minden n�nek le kell vágni a fülét. A füle-

ket aztán zsákszám hordták a palota kertjébe, ahol a sógun napokon át meditált. Végül 

kivette az els� zsákból az els� fület és belesuttogta, hogy: NEM. A füleket preparálták és 

elosztogatták, ereklyeként örökl�dtek nemzedékr�l nemzedékre, de ma már senki nem 

érti a nagy igeneket és nemeket. Korai Zsolt képtárgyai mögött is vannak nagybet�s sza-

vak, de azokat már nem lehet elolvasni, csak egy belakható és otthonos titok marad, ün-

nepi tér helyett szakrális háztartás. Kezdetben volt Mark Rothko és Rudolf Otto, a Szent 

fenséges és alaktalan kiterjeszkedése a templomterekben, de Korai Zsolt nonfi guratív 

képein a Szentb�l már csak formatervezett és puha igazságok maradnak. Persze, érde-

mes újragondolni a profán és a szent hagyományos kategóriáit, mivel ezek a szakrális 

faldíszek egy friss, ipari generáció hétköznapi misztikájának kellékei. Itt nincsenek ol-

tárok, mert minden IKEA, de minden IKEA ugyanannyira szent, amikor „talált tárgy” 

a transzcendencia. Korai tevékenysége egyszerre szellemi életforma és díszít�m�vészet, 

a kép érzéki rendjének megteremtése a képnek otthont adó otthon harmonizálásával jár 

együtt, hiszen egyfajta ikebanáról van szó, fest�i virágrendezésr�l, mely túlzó gesztusok 

nélkül próbálja újra organikussá tenni a személyes tereket. A nagy gesztusok és mitikus 

indulatok a sógun kertjében maradtak, de a sógun már halott, az utolsó n�i fülnél el-

hagyta az ereje, szúrást érzett a tüdejében és csak hallgatott.

Nemes Z. Márió
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Sziveri János

Sziveri János 
(1954–1990) költő, 
1980-tól 1983-ig az Új 
Symposion főszerkesz-
tője, verseskötetei: Sza-
bad gyakorlatok (1977), 
Hidegpróba (1981), 
Dia-dalok (1987), Száj-
barágás (1988), Mi szél 
hozott? (1989), Bábel 
(1990), Magánterület 
(1990), Sziveri János 
minden verse (1994).

SZIVERI JÁNOS

A narancs és a verstelenség

A szó végtelen.
A szó önmagáért végtelen narancs.

Leképezett játszóterek.
A játszótér önmagáért szó.

Összefogjuk e megválogatott
(ismét) narancssárga jelzőrendszert,

ahol nem mozdul a
gömb terjedelme.

Az órában minden lépés
mozdulatlan. A szó,

minden lépés
az órában.

Narancsok: selymet fogukban rejtő,
árva, várandós pontok, egyforma

távolságra hűlt
zöld-poharak.

(Szabadgyakorlatok, 1977)

A Szervező testet ölt

megmaradok a műfajon belül
a halál útjain közlekedem
környezetemben a zaj lassan elül
kiegyenlít veled a veszedelem

a Szervező szeme újra felragyog –
jó tudni: ugyebár ez is én vagyok
– a halál útjain közeledem
gomolyog a reinkarnáló elem

közeledem csak tudnám hogy hova
szárnyam tépdesi a mennyei csipesz
megtáltosodott Szent Mihály lova

holtában annyi: egy élőt kitesz –
a halál útjain el ne feledd
egyazon testben rejtőzöm veled

(Szájbarágás, 1988)
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Szájbarágás

nyirkos a tájék hiszed nem
peremtől peremig meg azon túl
kábé ennyihány millió immár
fejenként a lelkek ára
begán innen
meg azon túl nyúlik a nyálka
mint a vagyon
hátha elúszik a nátha

a terítéken főtt állati fők
szőrösek meg bőrösek
elcsöppen az orruk olyan hirtelen
jött ez az ijedtség
kapkodunk sörtől borig
futunk fához fűhöz
most látni csak most
milyen koszosak az elértett értékek
lám
ami kék az sárga
ami fehér az körös
körül vörös

idegesen leng a takony az ablak előtt
erőlködnek
a természetellenes erők
felére csökken a belátás és a
(le)épülő ország
bakacsinba csomagolt bokacsont ---
néhány vak kánya lapul
a vetésen
egészen vakok egészen feketék de
fene bánja
földben a mag s mint forró vizet a gyermek
magára rántja
a telet a szelet a havat a ruhát
a parlag

kifényesített sarló suhog
a lepedő alatt csizma dagasztja a sarat
amiből lettél – az is maradsz
bevilágítja agyad
a villanyfény
gyönyörű ragyogás 220 foltos voltos tudatod
az önkény
kiárusítja mint afféle dagadt boltos --
begán innen és túl tiszán dunán
remegés lepkebajúszként lepkebajúszként szárad

tél van ránk fér a telelés
a kegyekbe megyünk kavicsnak a téli teli
begyekbe
s rázza folyvást szakállunkat az áram
s hull a hó
s hullaboltok a havon
kábé ennyihány taknyos ember ábrándozik
az áramkörben
ebben a szusszanásnyi repedésben
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kivesszük a szabadságot
valahonnan
a szutyakzsebből és leszakadunk
sonka kolbász sonka kolbász
szalonna
főnek az állati fők borr a for a vér
a kondér
peremtől peremig kong ---
megfázott az alföldfeletti álombálon
a nép és nemzetiség lógó orra
hiszed hiszed
nem nem
télidőben a jéghideg áramideg pont fagypont
alatt és
elcsöppen egyszerre kábé ennyihány millió embrió

(Szájbarágás, 1988)

Alig valami

lassacskán én is kihalok
gúzsba kötnek az évek
körülem mindent elmarok
már csak belül ha élek

fegyelmezetten rohad a levegő
beszorult mint fába a féreg
hová tűnt az égi legelő
szívemet szorítja a kéreg

zakatolok mást se hallani
csahog bennem a véreb
alig maradt belőlem valami
csupán e csöppnyi méreg

(Mi szél hozott?, 1989)

Bábel

lengő lófejek a csillagok
csörögnek de én csak hallgatok
mint az üvegcse melyhez kavics ha koccan
széttörik bár meg se moccan

édeskés illatok enyvesednek
könnye hullik téli fenyveseknek
piheg a szelíd karácsony
nőm haja akár a bársony

az éjben eső felesel rólam locsog
járdára zuhog csattog a mocsok
ravasz hó helyett a tűk a vatták
életem az ördögöknek adták
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erőlködöm emelkedném – nem lehet
rákgyanús maroknyi fekély a lelet
gatya nélkül fetrengek az ágyon
nem is eszem s párnám lehányom

bőröm alá kesztyűs kézzel nyúlnak
elképzelnek ürgének nyúlnak
33 éves lézengő árva apostol
keserű dolgokba megint belekóstol

talán ez már a végső kálvária
a pohárban tiszta víz várja
hogy e megnyomorító tudást
fölismerjem mint Krisztus Júdást

langyos dallamra ráng a szív
bármit ha szólt most visszaszív
andalítóan lágy húgy csörgedez
töri vállamat a fakereszt

általánosít az intenzív osztály
vidd haza csomagod vidd el amit hoztál
szemed tükrét hagyd csak itt nekem
nélküle értelmét semminek nem lelem

csöndesen beborul szenesedik az ablak
lényem legbenső kuckójába raklak
mitévő legyek szállnak
árnyam körül a szárnyak

és te hallod-e az ócska dallamot
melyre az elmúlásba ballagok
cseppek csöpögnek egyenest az érbe
tápvizet kapok vérért cserébe

megcsapott a halál szele
együtt hálok kelek vele
akár a lepedő rám tapadt –
párna gyötri a hátamat

a nyárfák tűhegyes csúcsa fázik
a megriadt égbe mártózva ázik
nem látni mást a harmadik emeletről
megfeledkezem halkan a leheletről

hőse lettem újra édes Erzsébet
szemérmetlenül költőd versének
hamuszürke gyáva hajnalokon
elszökni tőled bár semmi okom

egyre közeledem a halálhoz
eső esik vagy izzadok talán hoz
valami heveny változást
ez az álom nélküli álmodás

tekintetem mint padlón a szappan
odafagyott oly mozdulatlan
testem láttán elfog a szédület:
romba dőlt bábeli épület
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meddig leszek még bőrömnek bérlője
a józanság olykor ráront az élőre
pántolt kobakomból kifelé tolat
a hirtelen fölnyergelt gondolat

annak ki urasan végezheti dolgát
minek megjátszania a szolgát
érdemes-e menekülni innen
gyarlóságomat ha magammal kell vinnem

bestiák sora sürög-forog
egyikük hörög másikuk morog
farkát morzsolva réved a sátán
szőrzete felmered a hátán

szenny nemesíti a lázongó kant
tükörből lesem e bárdolatlant
mint lantokat forgató rozsdás eke
előttem gördül hiányzó kereke

tűvel átdöfött fallosza himbál
láthatja bárki aki csak kint áll
minemű lény ő ha szája habzik
ha magáért hevül ha önmagával bagzik

ó istenem csak ennyit érek
kezeim immár hullafehérek
ablakra tapad a hajnali pára
eleget féltem eltűnök nemsokára

a levegőt köztetek nem sokáig rontom
bőrömön átvilágít a csontom
habzó fellegek leve csorog
kétharmad gyomrom nélkülem korog

félbehagyott mondat annyit sem érek
lángol a bendőm mintha méreg
égne húsom alatt valahol legbelül
hol étkek helyett alvadt vér feszül

most hirtelen természetellenes
kegyelet vagy üdvözülés kellemes
áramlata jár át és lelkemben cirkál
illik-e költőnek hogy ilyesmit firkál

semmi nem igazolja vereségünket
nyakamon az ér már alig lüktet
isten természet történelem
kibabráltatok jócskán velem

a pokolba új lakó költözik
selyembe brokátba gézbe öltözik
nincs szükség metafizikus személyzetre
hogyha halálra vagyunk kiképezve

üregek végén üregek vannak
egyremegy neveznek nősténynek kannak
a pokol csak óriási szálloda
száll ide lelkünk száll oda
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új lakó költözik az üres lakásba
felkészítenek az összevarrásra
s miközben testem még földi börtöné
szembogarak gyűlnek a fény köré

huzatban aszalódik az arcom
kire hárítsam saját kudarcom
nincs erő mi bukásom felülmúlja
vereségemnek vagyok féktelen tanúja

megmászom ismét a három emeletet
kihagyva néhány elcsépelt jelenetet
épülök de szellemem tovább rombolom
halálomat türelmesen begombolom

Az éjben eső felesel, rólam locsog –
járdára zuhog, csattog a mocsok.
Lóg az orromból műanyag kábel;
dühöng a szívem, dühöng e Bábel.

(Bábel, 1990)

Rákrománc

Löttyedt s kimustrált here,
mért űzöd el fiadat?
Léted nem egyéb – hírlik –,
csak ami fejekből kimaradt.
Ha voltál is, korán s hiába,
tanú rá nem él ma már.
Szerencsétlen és elveszett
mind, aki a tegnapra vár.

Mint napon a szalonnabőr,
aszik cserepes ajkam.
Akárha lepke volna lenge
érintésed rajtam.
Szeretnék még kialkudni
magamnak valami szépet:
elviselnem bár lehetne
a gyötrő testiséget.

Fásulunk már, de a kopár
angyalhadak egyre késnek.
Az út pora megannyi gyöngy –
ára van a szenvedésnek.
Anyagom kór irtja, fúrja,
s eljut némely cifra ágyig.
Hol hagyta tiszta, ép eszét,
aki zsarnokságra vágyik.

Félelmünk szuvas foga koccan,
fejemet álomra lehajtom.
Téli vajban csőcselék neszez.
A hiány az egyetlen tulajdon –
őt mégis istene gyúrta, én
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lám hamisítvány vagyok.
Magam helyén, ha eltűnök tán,
alig picinyke űrt hagyok.

S ímhol a kékben lépkedek.
Szárnyait a bűn lebontja,
sajog a puha, míves hártya.
Halállal él, aki azt kimondja.
A bomlás hideg kabátja lazul,
nem fog rajta bénító átok,
s mert bizakodik – ellenáll.
Szerveim, számítok rátok!

Király és szolga elpihen,
megosztva ím a fölös ég.
A bokrok sáros homlokát
lehúzza önző büszkeség.
Békében hagyjatok engemet –
arcom mint összegyűrt kártya.
Fáradt lábnyomát a szél
a sűrű estébe mártja.

(Magánterület, 1990)

Delphoi felé

Delphoi felé az Egressy úton
álmatagon köhögött a troli
benne három vigasztalan proli
én a másom és egy daganat
s szívtuk szívtuk a fogamat

A járványon esetlen eső ropogott
könyvei haszontalan peregtek
akár a könnye felnőtt gyereknek
szelíden ahogy lüktet és hasogat
és s mi hárman fogtuk a hasamat

Békák gyalogos orgonalevelek
fulladoztunk bársony ózonízben
a lézengő nappali özönvízben
hol testünk az utolsó sziget
mikor a lét már magából kivet

És fejünkre dől a katedrális
sejtjeink rendje ha szervezetlen
a troli zötyög a zöld övezetben
s átverünk hárman mindenkit hiszen
legfőbb művemet fű alá viszem

(Magánterület, 1990)
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Szemelvények korábbi írásokból

„Sziveri János els� verseskötete egy határozottnak mondható költ�i programot kör-

vonalaz, s ez költ�i indulásának feltétlenül olyan értéktöbblete, ami nemzedéktársai köl-

t�i indulását tekintve egyértelm�en kiemeli az övét, s ami miatt akkor sem lenne szabad 

megvonnunk t�le a bizalmat, ha a programmal magával vitánk lenne is. Hiszen – aho-

gyan Umberto Eco tanítja – »a m� értékelhet�sége dönt� mértékben függ attól, hogy 

vajon a m� képes-e kifejezni annak a poétikának a problematikáját, amelyet meg akar 

oldani.«”

Danyi Magdolna a Szabad gyakorlatokról (Új Symposion, 1977/144.)

„Sziveri készségei nemcsak abban mutatkoznak meg, hogy a plasztikus helyzetér-

tékelésen túl (gondoljuk meg, hogy verseskötetek tucatjai nem adnak ennél többet, s ez 

nem is a legrosszabb eset) érett poétikai koncepciót alakított ki, mégpedig olyat, amely-

nek komoly gondolati fedezete van. Hanem abban is, hogy mindemellett nemcsak a 

helyzetr�l van képzete, de a helyzeten való felülemelkedésr�l is: és ez a cél nem csupán a 

klasszicizáló formáltság-eszmény közvetettségében, hanem a köznapi cselekvés nyelvére 

lefordítható, közvetlen gondolati érvényességben is megfogalmazódik.”

Szkárosi Endre a Hidegpróbáról (Mozgó Világ, 1982/11.)

„A Dia-dalok verseskötet ennek az átmeneti id�szaknak a terméke, s mintha Szi-

veri a versekben is ezt az átmenetiséget er�sítené meg. (A szón most nem feltétlenül a 

múlandókhoz kötöttséget értjük, noha azt is.) Naprakész tiltakozójegyzék, elhatároló 

nyilatkozat, hadüzenet (ha kell, az »egész világ« ellen is…) a könyv verseinek nagy ré-

sze, átitatódva a személyes lét cs�dérzetével. E kett�s tartalom sajátos szintézise adja 

meg ennek a csaknem negyven költeménynek az ízeit, keser� felhangjait, kényszer� 

szabadság-zamatát.”

Zalán Tibor a Dia-dalokról (Kortárs, 1988/9.)

„Sziveri (és nemzedéke), ennyib�l, gondolom, kiderülhetett, többszörösen rászedett, 

becsapott írónemzedék – hamis szerepet kapott, amit sem igazán elfogadni, sem – most 

már – mindenestül levetk�zni nem könny�. Nem véletlen, hogy a Sziveri-versek talán 

legállandóbb motívuma a szar (hozzá: a gyomor, végbél, végbél a fejben, azaz seggfej, az 

»alantas« szagok, »padlób�z« stb.).”

Marno János a Szájbarágásról és a Mi szél hozott?-ról (Alföld, 1989/11.)

„Sziveri János eltávozásakor mély meggy�z�désként járt át a tudat, hogy jelenlétének 

nélkülözése csupán átmeneti. E hitet er�sítette a várakozás a Bábel megjelenésére, mely 

újra jelenlév�vé tette számomra, s�t feler�sítette a jelenlétét, s együttlétté transzformál-

ta azt. A Magánterület cím� utolsó kötet el�készületei újabb haladékot jelentenek, s egy 

újabb találkozás ígéretét hordozzák. S ha immár bizonyossá válik, hogy mint a posztu-

musz kötetb�l az ajánlás, úgy fognak elmaradni végérvényesen az újabb Sziveri-kötetek, 

akkor egy id� után sorra el�kerülnek majd a korábbiak, s a majdani perspektívából ismét 

megkíséreljük felhozni az újabb olvasatokat.”

Thomka Beáta a Bábelr�l (Kortárs, 1991/4.)

„Ebben a megközelítésben ez a líra érvényesnek értékállónak látszik s felível�, meg-

s�r�söd� utolsó szakaszával végiggondoltnak, lezártnak hat. Tartását és férfi as komoly-

ságát hagyományos, leginkább József Attila-i eszményeket �rz� ambíciója a legizgal-

masabb kortársi tendenciákkal érintkez� korszer�ségét a költ�i nyelvt�l tradicionálisan 

távolinak hitt kifejezésmódja adja. Egyedül elfoglalt helyét a mai líránk palettáján pedig 

a kett� m�köd�, kontrollált kölcsönhatása, szerencsés egyensúlya jelöli ki.”

Keresztury Tibor a Magánterületr�l (Alföld, 1992/4.)

„Arra gondoltam a Sziverit elemz� pozitív kritikák olvasásakor, valamit feltétlenül 

el kell még mondanom írásom legelején. Nem találkoztam soha személyesen Sz. J.-vel, 

nem hallottam szuggesztív el�adásában a verseit, az a komplett versvilág, amit maga köré 

teremtett, nem az én világom, verseszménye nem az én ideám. Viszont. Verseit mégis 
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megkedveltem, jó sorai pedig sokáig fogva tartottak, s ezt leginkább csak nagy költ�k ese-

tében tapasztaltam… Sziverit azok a versei teszik leginkább nagy költ�vé, ahol redukált, 

didaktikusan ismételt poétikai eljárásai és testi-lelki szenvedései valóban egymásnak fe-

szülnek, termékeny szembenállást, majd egyensúlyt teremtve ezáltal a versekben.”

Jász Attila Sziveri János költészetér�l (Ex Symposion, 1999/28-29.)

„Sziveri világa a feszültség világa. A szubjektum az evilági dráma középpontjában 

bukkan el�. A biológiai romlandóság, az utópiák bukása, a transzcendens támasz és az 

emberi világ (amely nem a jó értékein alapul) foszlott illúziói között verg�dik, szembe-

sül a maga szétrombolt identitásmítoszaival, a költ�i nyelv aláásott hatalmával a szár-

mazás megidéz�d� földrajzával, amely a társadalom színpadát alakító összerakhatatlan 

törmelékként, hatalomként és gonoszként mutatkozik meg.”

Jovan Zivlak Sziveri János költészetér�l (Fosszília, 2006/1.)

„Kritikai b�beszédünk nagy alakzat-�rületében (…) a leggy�löltebb alakzat a tehet-

ségé. Kedvenc állatorvosi lovamnak, Sziveri Jánosnak (»� nincs is« – hallom gyakran) 

volt ’szerencséje’ megtapasztalnia a nem-értés összes alakzatát: többek közt nyelvrontás-

sal vádolták, mert affi rmatív lírájában játékba merte hívni a legnagyobb téteket: mind is-

tent, mind a nagyon is valóságos sötétet, szemetet. (»Az éjben es� felesel, rólam locsog – / 

járdára zuhog, csattog a mocsok.«) Ráadásul okoskodni sem szeretett. (»A verseim hang-

ja is barbár egyféleképpen, s célom szerint valami eredend�séget akar szembeállítani a 

burjánzó mai rokokóval, az ürességet hirdet� cikornyával csakúgy, mint a szintén üresen 

kongó nemzetiesked� patetikával.«) Nem csoda hát, hogy az akadémikus és a helyi er�k 

(vö. A Couleur lokálban) egyszerre szerették volna tízóraira elfogyasztani.”

Pollágh Péter: Írókonfekció (Prae, 2005 / 2.)

„Persze, ismételten hangsúlyozom, ezekr�l a dolgokról, mármint, a dog viselt dol-

gairól, nem beszélgettünk. Szinte a semmib�l próbálom kibányászni, megírni. � újra és 

újra elmondta monológját arról, hogy a dog halála, elpusztulása el�tt felfalja gazdáját, én 

meg mind zavartabban gyömöszöltem, gyürködtem a fehér sz�nyegen, illetve lábamon 

hever� mázsás fekete állat bársony fülét.

Mondom, az a vágáns nem kedvelte a kutyákat. De �, ellentétben más ismer�seim-

mel, látogatóimmal, nem félt a kutyáktól. Inkább mondhatnám, harcban állt velük. Nem 

egyet meg is harapott. Igen, ez volt Sziveri. A vágáns. Ez is. Megharapta a kutyákat.”

Tolnai Ottó Sziveri Jánosról (Híd, 1990/9. és Forrás, 1990/12.)
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Balázs Attila (1955) 
író, drámaíró, műfordí-
tó, publicista, szerkesz-
tő, legutóbbi kötetei: 
Vágyak gyűjteménye 
(Új Palatinus Könyves-
ház, 2005), Világsarok 
non-stop (zETNA Kiadó, 
2006).

„A sors is segített”
Interjú Balázs Attilával

– Mondhatjuk talán, hogy a Sziveri Jánosra való emlékezést versei mellett a személye köré 
épített er�teljes mítosz határozza meg: a barátok, ismer�sök visszaemlékezései egy mozgékony, 
megalkudni nem akaró ember képét mutatják. Ahogyan te is írtad egyszer: „sokak számára épp 
e megrögzött szokása a mi Jancsi haverunknak, ez a durr, ez a fejjel-neki-harcmodor maradt 
olyannyira emlékezetes”. De hogyan kezd�dött nálad Sziveri „emlékezetessé válása”? Mikor, 
hol láttad el�ször azt a férfi t, akihez kés�bb közel húszévnyi barátság kapcsolt?

– Az egyetemi évek alatt kezd�dött a történet, mikor bölcsészkarra jártunk Újvidé-

ken. Egyfajta beat-érzés lüktetett bennem akkoriban, ami viszont kevéssé passzolt össze 

az egyetem korlátaival. És talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy id� után kezdtem a 

karral szemközti épületben elhelyezked� Gurman Restaurantba látogatni. Itt aztán fel-

fi gyeltem arra, hogy bizonyos arcok, akiket el�tte az egyetemen is láttam, mintha „túl 

gyakran” fordulnának meg. Nehéz volt nem észrevenni közöttük egy nagyon izgága, 

hiperaktív fi út, aki igencsak szerette a hangját hallatni, volt, hogy felpattant az asztal-

ra és elkezdett nagy pátosszal szavalni. Els�re nekem kicsit túl hangosnak is t�nt ez a 

srác, túl expresszívnek, talán önz�nek. Végül mégis egymás mellé keveredtünk, és � be-

mutatkozott: Sziveri János. Hosszú beszélgetések során pedig rá kellett jönnünk ezzel a 

Jánossal, hogy alapvet�en kiválóan egyetértünk abban, merre kell haladni, és mir�l lehet 

vitatkozni az akkoriban nagyon nyíltnak és szabadnak mondható újvidéki éjszakákban. 

Aztán mikor jobban megismertem, kiderült, hogy Jancsi nagyon is kétked� lény, hogy a 

ricsajos hajrá mögött mennyire sérülékeny. Valahogyan így kezd�dött a mi barátságunk.

– Nyílt és szabad éjszakákat említesz. Tényleg ilyen szelek fújtak Újvidéken akkor?

– Azt szeretem err�l mondani, hogy nem Magyarország, hanem Jugoszlávia volt a 

legvidámabb barakk akkoriban, mert ugyanúgy a szocialista tömbhöz tartozott, bár má-

sik „építményt” képviselt. A mi nemzedékünk szerencsés volt, azt lehet mondani: volt 

terünk, leveg�nk. Valahogy bele voltunk ágyazódva abba a szabadságba, abba az életfor-

mába, talán ezért nem jutott sokunknak eszébe eljönni onnan, a kés�bbi Új Symposionos 

bukás után sem.

– Ha már felhoztad a nemzedéketeket: te hogy láttad, Sziveri János életében, költészeté-
ben mennyire volt meghatározó saját nemzedéke?

– A ’70-’80-as évek fordulóján véleményem szerint létezett bennünk egy er�s nem-

zedéki érzés. Jancsinak pedig sok olyan verse van, amit én a személyesen felül kicsit 

nemzedéki produktumnak is érzek. Erre büszke vagyok. És ha Allen Ginsberg Üvöltés 
cím� versét a beat nemzedék központi költeményének mondják, akkor azt hiszem, ha 

kissé másként hangszerelten is, de Jancsi Bábel cím� verse ugyanolyan sodrással szól a 

mi generációnkról és a mi generációnkhoz, nemzedékünk eme hiperérzékeny központja 

révén. A nemzedéki érzés és a saját, mélységesen szubjektív tönkremenési fázisának, fi -

zikai fájdalmainak ötvözete az a bábeli üvöltés: nem csak az egyén elt�nésének, hanem 

egy nemzedék elvesztésének fájdalma szól benne. Tehát természetesen, fontos volt neki a 

nemzedéki együvé tartozás, mivel egyrészt jól is éreztük magunkat együtt, másrészt a mi 

közösségünk indikált egyfajta közös tudást is, amit Jancsi nagyon jól és ügyesen rakott 

össze magában és használt fel. Hogy példákat is mondjak: Csorba Béla közvetítésével a 

politikai konnotációjú költészettel ismerkedett meg, Losoncz Alpártól a fi lozófi a terüle-

tér�l kapott impulzusokat, Fenyvesi Ottó pedig azt mutatta meg neki, hogy létezik egy 

nagyon színes és széles palettájú avantgarde, illetve egy alternatív, underground világ.

– Ez a nemzedék és közös tudás pedig az Új Symposion zászlaja alatt gy�lt össze.

– Igen, egy id� után a Gurman helyett elkezdtünk a Katolikus Portán m�köd� Új 
Symposion szerkeszt�ségébe járogatni, mondhatnám szellemi életet élni. Akkor Danyi 

Magdolna volt a f�szerkeszt�, és végül � volt az, aki néhányunkra rámutatott, és be-
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vett minket a szerkeszt�ségbe. Többen indultunk együtt: Jancsi mellet Sz�gyi Zoltán, 

Fenyvesi Ottó, s a kés�bb odakerült emberek közül a már fentebb említett Csorba Béla, 

Losoncz Alpár, illetve Seb�k Zoltán lettek meghatározóak. De Danyi Magdi azt is látta, 

hogy ebb�l a társaságból egyetlen olyan ember van, aki habitusánál fogva vezet� típus, 

ez pedig Jancsi volt. Ezután a szerkeszt�ségi váltás a maga természetességével zajlott le, 

nagy feszültségek nem voltak. Súrlódások inkább kés�bb jelentek meg a két vezéregyé-

niség, Sziveri János és Tolnai Ottó (az Új Symposion f�szerkeszt�je 1969-74 között – a 

szerk.) között, ami érzékelhet� abból a pengeváltásból, mikor Tolnai egyszer viccesen 

megjegyezte: „Az Új Symposion én vagyok.”. Akkor Jancsi így kontrázott rá: ”Én meg az 

annál fontosabb folyatatás”. De a szerkeszt�ségben alapvet�en nagyon pozitív hangulat 

és nyüzsgés uralkodott, hiszen olyan emberek gy�ltek ott össze, akik végletesen nem 

különböztek egymástól, tudtak egymással vitázni, beszélgetni, tervezni. És sokan küld-

tek kéziratokat, akár Magyarországról is, a vasfüggöny résein keresztül, olyanok, akiket 

nem közöltek volna le máshol, a kés�bbi demokratikus ellenzék nagy írói közül például 

Konrád György, Esterházy Péter, Petri György és Mészöly Miklós, aki sokszor meg is lá-

togatott minket a szerkeszt�ségben.

– Sziveri János 1980-83-ig volt az Új Symposion f�szerkeszt�je, aminek az vetett véget, 
hogy 1983-ban a hatalmi gépezet gyakorlatilag eltüntette a teljes szerkeszt�séget. Lehet-e tud-
ni az okát, okait ennek a buk(tat)ásnak? Hogyan viselte Sziveri f�szerkeszt�ként ezt a folya-
matot? Merre vezetett, vezethetett tovább az útja?

– Itt meg kell említeni, hogy bár a Symposion kin�tte a KISZ-es Képes Ifjúság cím� 

lapból való indulását, azért végig megmaradt valamiféle ellen�rzési kényszer a „hata-

lom” irányából, ami természetesen idegesít�, sokszor gátló tényez� volt a munkánkban. 

A szerkeszt�ségben pedig gy�ltek, gy�ltek a negatív poénok, mindenki megpróbálta a 

maga módján kiadni, kiírni az éppen aktuális dühöt a (régi Symposionos Centrifugális 

Sarokból átkeresztelt) Centripetális Farok nevet visel� rovatban, de a negatív mérföld-

k� valószín�leg az itt megjelent Radics Viktória cikk lehetett. Erre kapta fel a fejét a 

vajdasági helytartóság és megkezdett egy olyan tisztogatási folyamatot, aminek a vége 

az Új Symposionos szerkeszt�ség teljes eltávolítása lett. Eközben olyan mondatok is el-

hangzottak, hogy mi ultrabalos terroristák vagyunk. Anarcholiberalisták fi nomabban, 

meg hasonlók. Viszont a bírósági tárgyalások megalázó és gyakorlatilag eredménytelen 
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stációit Jancsi f�szerkeszt�ként egyedül járta végig. A földbe tiportság érzése, és ez az 

elnyúló stresszes id�szak fi zikailag is tönkretette, úgy hiszem, az Új Symposionos bukás-

nak tagadhatatlan köze volt kés�bb olyannyira megromlott egészségéhez. Ezután Jan-

csinak már nem volt maradása Újvidéken, mivel egyrészt munkát sem kapott, másrészt 

a megaláztatások helyszínér�l is menekülni akart. Végül Temerinbe, Matuska Márton 

újságíró örökölt házába költözött feleségével, gyakorlatilag földönfutóként. Kés�bb az-

tán a szabadkai színházban dolgozott mint dramaturg, és több m�ve is színpadra került. 

Itt az egészsége már rohamosan romlott, szörny� gyomorfájásai állandósultak, s végül 

egy ígért terápia végett jött Magyarországra, Kelenföldre. De én úgy gondolom, a sok sé-

relem után már nem akart maradni, meghalni Újvidéken. De Szabadkán sem.

– Ez a sok seb aztán markánsan meg is mutatkozott Sziveri János költészetében. Mit gon-
dolsz, egy kevésbé terhelt életút mellett is megszülethettek volna olyan versek, mint a Bábel? 
Lehetett, volt Sziverinél az írásnak, a költészetnek (ön)terápia jellege?

– Groteszk dolog az valahol, hogy mikor Jancsi már érezte, a rajta ütött sebeket nem 

lehet begyógyítani, költészete akkor találta meg igazi értelmét. Hiszen az életében ak-

kor már mindenestül ott volt a politika, és a betegség is, mindkett� véresen, gennyesen, 

a maga ijeszt� valóságában. Az elviselhetetlenség el�l iróniába, groteszk játékosságba 

fordult, talán valahogyan így próbálta meg túlélni szellemileg a fi zikai pusztulást. Ebb�l 

született meg aztán a Sziveri-féle igazi súlyos költészet, a Szabad gyakorlatok és a Hideg-
próba után. Segítségére volt ebben egyrészt Petri költészete, amellyel gyakorlatilag pár-

huzamban haladt egy ideig, másrészt Pilinszky verseivel való megismerkedése, ami �t a 

szakrális költészetbe való beavatottságig vezette. A kérdésre válaszolva, az önterápia he-

lyett inkább azt mondanám, hogy az � egész lénye, munkássága azt példázza, mennyire 

hitt a versek erejében, a költészetben, bármennyire is tudta, hogy az nem segíthet rajta. 

Minduntalan abba ütközött, hogy a szó gyenge önmagában, mégis az utolsó pillanatáig 

képtelen volt költészet nélkül élni. Azt az iszonyatos tehetséget, ami benne megvolt, ez 

az iszonyatos sors is segített kibontakoztatni. Igazán nagy kár, hogy nem futhatott tovább 

az útja. Talán az lett volna az ideális, ha � ezzel az élet alakulással megírja a verseit, és 

végül mégsem hal meg. De ilyen csoda nem tudott bekövetkezni. Nem is nagyon szo-

kott, ha jól tudom.

 Az interjút Deres Kornélia, Szabó Marcell és Urfi  Péter készítette
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Förköli Gábor (1986) 
az ELTE BTK harmad-
éves magyar, esztétika 
és francia szakos hall-
gatója, az Eötvös József 
Collegium Magyar Mű-
helyének tagja.

Förköli Gábor

Kell-e nekünk Sziveri János?

A legrégebbi újság mindig a tegnapi – szívesebben tesszük félre, miközben valódi je-

lent�ségét még képtelenek vagyunk pontosan felbecsülni. Így vagyunk Sziveri Jánossal 

is: költészetét még véletlenül sem az elévülést�l kell félteni, hanem attól, hogy nekünk 

nem lesznek hozzá érvényes kérdéseink. Vagy ami még kínzóbb: okosabban tudunk-e 

kérdezni, mint a tegnapiak, érdemes-e egyáltalán nekifeküdni a vajdasági költ� újraolva-

sásának, amikor nem is olyan régen – talán tízegynéhány évvel ezel�tt – nemzedéktársai 

és költészetének más ismer�i már mindent (?) megírtak róla, amit érdemesnek tartottak. 

Az ismétlést�l való félelem, az újat mondani nem tudás bizonyára egészségtelen fóbiája 

megbénítja Sziveri mai olvasóját.

Mindeközben Sziveri id�sebb pályatársaival ilyesféle gondunk nincsen. Vegyük pél-

dául Tolnai Ottót: önmagának, lírai személyiségének folyamatos inszcenírozása, át-, 

meg- és f�leg szétírása nagyon is szimpatikussá teszi a kurrens lírai köznyelvet magáénak 

tudó közönség számára. Ugyanígy megemlíthetjük m�vészeti, alkotói önrefl exióit, esz-

tétizáló hajlamát, amellyel bonyolult utalásrendszerének fi noman sz�tt hálózatát hozza 

létre. A dönt� tényez� természetesen az lehet, hogy Tolnai ma is alkotóereje teljében van, 

folyóiratainkban rendszeresen jelentkezik költeményeivel és esszéivel, s a korábbi alko-

tásaira vonatkozó állandó öntematizálása révén életm�ve ma is folytonos egészként gon-

dolható el, még akkor is, ha a Sirálymellcsontot lapozgatva úgy érezzük, egy másik Tolnai 

Ottóhoz van szerencsénk. Ezzel szemben a Sziveri lírájához és recepciójához való els�, 

felületes közelítés során nem találunk ilyen megbízható fogódzókat. És ebb�l a hiányból 

nehezen kovácsolhatunk el�nyt – nem arról van ugyanis szó, hogy az interpretátor el�-

ítéletekt�l mentes sz�z elmével közelíthet a lassan két évtizede halott – de szerencsére 

még nem egészen elfeledett – költ� életm�véhez. Nem. Az igazi baj az, hogy Sziveri 

János költészete, egyénisége és az �t körülvev� kulturális légkör – amelynek összetev�i 

voltak többek között az Új Symposionnál végzett szerkeszt�ségi munka és a mai ésszel 

fel nem fogható jelent�séggel bíró felolvasóestek – olyannyira egybekapcsolódott egy sor 

drámai változást hozó eseménnyel, hogy a különböz� életrajzi kliséket csak nehezen 

kerülhetjük meg. S még ekkor sem lehetünk biztosak abban, hogy érintve érezzük majd 

magunkat Sziveri verseit�l.

Gondoljunk csak erre a mágikus évszámra: 1990. Ekkor volt a rendszerváltás, ekkor 

kezd�dött a Balkánon a polgárháború, amely egy sok szempontból reménykelt� állam, 

Jugoszlávia szétesését hozta magával. És ekkor halt meg – „magyarországi szám�zetésé-

ben” – Sziveri János. A 80-as években derült ki – persze sokadszorra –, hogy a napfényes 

dél „multikulti” államában sincs szólásszabadság, hogy a kulturális életben felkínált ke-

retek hazug struktúrákat tükröznek. S minden illúzió szertefoszlását többek között Szi-

veri János egészsége, szerkeszt�i és költ�i pályája sínylette meg. Mindez talán még nem 

lenne elég Sziveri sorsának mitizálásához, de ezeket a példázatba ill� összecsengéseket 

olyan költ�i szerepfelfogással fejelték meg a körülmények, amely ma – noha Sziveri m�-

vei is számos kétségr�l tesznek tanúbizonyságot – már idegennek hathat számunkra. 

Röviden szólva: az akkor és ott m�velt irodalom tétje olyannyira más (nagyobb?) volt 

a manapság megszokott állóvízhez képest (amely utóbbi talán még minden nosztalgia 

ellenére közelebb áll a normális állapothoz), hogy ez könnyen elidegenítheti a mostani 

befogadót a Sziveri-oeuvre közegét�l.

Nagyon is kényelmes megoldásnak t�nik úgy tekinteni Sziveri költ�i hangjának ki-

érlel�désére, mintha az a konstruktivista kísérletezések utáni etikai-közéleti fordulat-

nak lenne egyenes következménye (s már lehet is emlegetni az amúgy nem egészen 

indokolatlan alkati rokonságot Petri Györggyel). S bár tényleg érezhet�en kellemesebb 

bizsergést okoz a Buzi az uszodában c., korrajznak vagy röpke helyzetjelentésnek is be-

ill� remeklést olvasni a Dia-dalokból, mint a Szabad gyakorlatok h�vös narancs-verseit, 

amelyek közül talán tizenkett� egy tucat a neoavantgárd líra terméséhez mérve, azért 

Sziveri életm�vének alakulásába ilyen egyértelm� ívet belelátni – nem is beszélve va-

lamiféle kiteljesedésr�l – a már említett sorstragédia megkonstruálása nélkül nem na-

gyon lehetséges. Természetesen indokolt Radics Viktória (1999) megfogalmazása, aki 

szerint Sziveri munkásságában megfi gyelhet� a metafi zikai, ismeretelméleti ihletettség 
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utáni társadalmi és politikai irányvétel, és ez sokkal inkább küls� tényez�k függvénye, 

amelyekkel költ�nk szembeszállni kénytelen. „A költészetbe hamarosan betör a való-

ság” – írja Radics (1999. 41). Azonban azáltal, hogy poétikai csatározásainak színhelyét 

– legalábbis bizonyos vélekedések szerint – Sziveri a tisztán metafi zikai terepr�l a tör-

ténelembe helyezi, ismét csak megnehezíti líratörténeti helyének kultusztól független 

megítélését és m�veinek újraolvasását. Ugyanis éppen ezért még mindig a kor- és a pá-

lyatársak a leginkább azok, akik saját ügyüknek tekinthetik Sziveri János életm�vét, s így 

az igazi kanonizálás elmarad.

Sziveri esetében a lírai én alakulástörténete is meglep�en hat. Mondhatni, hogy a 

kezdeti objektív lírától a személyesség, a költ�i én felértékelése felé halad az életm�. Mát-

hé Andrea (1999) egyenesen arról beszél, hogy Sziveri a romantikus váteszi szerepkörrel 

és ennek anakronizmusával küzd, s nem függetlenül a váteszi költ� paradigmájától az 

egzisztencia és a költészet er�s összefonódása fi gyelhet� meg verseiben. Nem is olyan 

nehéz bizonyítékokat találni ehhez az állításhoz. A sokak által f�m�vének tartott Bábel 
például betegségének tüneteir�l való kend�zetlen beszámoló: „er�lködöm emelkedném 

– nem lehet/ rákgyanús maroknyi fekély a lelet/ gatya nélkül fetrengek az ágyon/ nem 

is eszem s párnám lehányom”1. Igaz, ugyanez a szöveg kés�bb a folyamatos kitárulko-

zással vitába szállva igyekszik helyreállítani a szerz� és a lírai én elkülönítettségét: „h�se 

lettem édes Erzsébet – írja a kedvest megszólítva – szemérmetlenül költ�d versének”. 

Máthé észrevételéhez mindenképpen hozzá kell tenni azt is, hogy a lírai én és a szer-

z� elválaszthatatlansága nem csupán valami id�szer�tlen romantikus örökség, hanem 

ugyanúgy sajátja az élet m�vészetté való átlényegítésére törekv� avantgárdnak is. S�t, 

ez a problémakör nem sz�nik meg foglalkoztatni a par excellance posztmodern irodal-

mat sem – ld. Esterházy –, csak ott az élménynek az irodalommal szembeni primátusa 

már viszonylagossá válik. S tulajdonképpen Sziveri János sem mulasztja el megfutni a 

maga hol ironikus, hol fájdalmas humorral teli köreit ezzel kapcsolatban. (Idézhetnénk 

itt a Delphoi felé emlékezetes sorait: „Delphoi felé az Egressy úton/ álmatagon köhögött 

a troli/ benne három vigasztalan proli/ én a másom és egy daganat/ s szívtuk szívtuk a 

fogamat”. Máshol az önazonosság megkérd�jelez�désér�l számol be, amikor is a hata-

lom jelenlétét megtestesít� tárgy és a személyiség képtelen cseréje megy végbe: „Hordom 

magammal személyemet/ Igazolhassam személyimet”, Bolha Csé Bé fülébe, Bábel.) A lí-

rai én és a szerz� közötti határ elbizonytalanodása tehát korántsem egyenl� a distancia 

hiányával, inkább egy többirányú kölcsönhatás dinamikus bemutatásáról lehet szó.

Ezért is lenne jogos rámutatni a Sziveri János-i költ�ideál ellentmondásaira, hiszen 

ett�l a feltáró munkától a költ� nagyon is önrefl exív lírája sem zárkózik el. Nem ússzuk 

meg, hogy egy pillanatra át ne térjünk az életm� és a politikum bizonyos érintkezéseire.

Sziveri kisemmizett, becsapott nemzedékének szerepzavarairól Marno János ír kü-

lönösen érdekesen. Legszívesebben idézném a teljes cikket: „Vonzalom a baloldali esz-

merendszerekhez küls�-bels� örökség, melyet feldolgoznia, lírailag artikulálnia viszont 

épp e küls� örökség állagromlása, fojtó bomlásszaga tette/teszi képtelen (abszurd) köte-
lességévé; igen ám, csakhogy ekkor, akkor mi van. […] Sziveri és nemzedéke viszont örö-

költ egy restaurált, tökéletes-korrupt kultúrgazdaságot, amely ideig-óráig tárt karokkal 

fogadta az „újabb érzékeny” ifjakat (a m�vészetpártolás gyógyír a rossz lelkiismeretre). 

[…] Sziveri (és nemzedéke), ennyib�l, gondolom, kiderülhetett, többszörösen rászedett, 

becsapott írónemzedék – hamis szerepeket kapott, amit sem igazán elfogadni, sem – 

most már – mindenestül levetk�zni sem könny�.” (Marno 1989. 80–81, M. J. kiemelése) 

Vegyünk mármost ehhez az ideológiai �rülethez egy etikailag érzékeny alkatú költ�t: 

„A verset � [ti. Sziveri – F. G.] a morális zónában tudta – emlékezik Tolnai Ottó –, erköl-

csi ítéletek kimondására alkalmas rímes formának tekintette els�sorban.” (Tolnai 2004. 

304) Az pedig különösen szórakoztató, ahogy Tolnai mint az Új Symposion els� nem-

zedékéhez tartozó volt szerkeszt� ifjabb kollégáját úgy állítja maga mellé, hogy közben 

a homo aestheticus és a homo moralis ellentétével operál, amit persze kell� iróniával tesz 

(uo. 305).

Sziveri a vele készült életinterjúban, mint ahogy azt minden tisztességes író, köl-

t� tenné, kereken visszautasítja azt, hogy � a vátesz szerepkörében politikai költésze-

tet m�velne (Keresztury 1989. 59). Saját alkotótevékenységét inkább univerzális etikai 

1 A Sziveri János verseib�l vett idézetek a gy�jteményes kötet szövegeit követik: Sziveri János 
minden verse. Kortárs Kiadó, 1994 (A szöveget Utasi Erzsébet gondozta).
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indíttatásúnak értékeli – igen ám, csakhogy ez a fajta törekvés a „közjóért” való munkál-

kodáson keresztül ismét csak a politikai tényez�kkel való csatározásba fut, s nem enged 

minket megszabadulni a szokásos „a költ� a történelem viharában” narratívától. Hiába 

keres Sziveri egyetemes talajt költészetének, ha közben bizonyos szövegek megjelenési 

körülményei már csak a sajtó természeténél fogva is a napi aktualitásokra, a bennük 

megbúvó rendszerkritikára engednek következtetni – ami természetes rendjén is van, 

a probléma csak az, hogy mindez Sziveri legendáját igencsak belterjes történetté teszi 

– belterjessé persze inkább id�ben, mint térben. Így válik egy életm� múzeumi tárggyá, 

történelmi kuriózummá.

Ezekre a mitologémákra találunk igazolást Sziveri János szerkeszt�i munkásságá-

ban is: az akkori Új Symposion bizony nagyon is provokatívan fordult a politika felé, s 

ugyancsak kirívó példáit szolgáltatta a saját értelmezhet�ségét a politikum közegében 

felkínáló költészetnek: ilyen Tolnai Ottó Orfeusz új lantja c. költeménye, amely egy bizo-

nyos bebörtönzött költ�t tematizálva a Tito-ellenesség vádját vonta szerz�je fejére; ide 

kívánkozik még többek között Csorba Béla Disznószarszagú verse, amely a Publicisztika 
helyett alcímmel tüntetett, egy olyan adys hagyományra támaszkodva, amelyben a költe-

mény esztétikai tárgy helyett vezércikként funkcionál. Ugyanúgy botrányk�nek számí-

tott Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. versének közlése; egyáltalán maga a tény, 

hogy Illyést közlik. Szemet szúrtak a hatalomnak Zalán Tibor, Eörsi István versei (pedig 

el�bbinek csupán a címzettje, Sz�cs Géza lehetett nemkívánatos, tartalma semmikép-

pen sem). Nem kis gondot okozott jó néhány publicisztikai írás is, közülük itt talán 

elég Radics Viktória harcos cikkét (Színház a színházban) megemlíteni, amelyben egy 

színházi fesztivál vezet�jének méltatlan, politikai okokból történ� leváltása ellen emelt 

szót. Ennek a sz�k id�intervallumnak az eseményeit is jól ízekre szedi Szerbhorváth 

(2005. 331–355), és a szerkeszt�ség felháborító körülmények között zajló szétrobbantá-

sát a sz�k körben terjesztett A kultúrtanti visszavág c. dokumentumkötet összeállítóinak, 

Csorba Bélának és Vékás Jánosnak személyes érintettsége folytán különösen részletesen 

tárgyalja (Csorba–Vékás 1993. 28–78).

Beleolvashatunk ilyen szemmel Sziveri egynémely versébe is, amely – noha maga 

ennél sokkal mélyebb is lehetne – meglehet�sen direkt olvasatot kínál fel. Még a sorok 

közötti olvasás posztszocialista világunkban jól bejáratott technikája sem szükséges ah-

hoz, hogy megfejtsük a Medve a temerini határban (Hidegpróba) alig elrejtett szójátékát, 

vagy az állatmesékb�l ismert szereposztás mögé pillanthassunk:

[…]

Balfácán ez az új vidéki medve –
fölénkkerekedni van éppen kedve.
Kétpofára ásít – s tényeket másít –

De hiába hisszük, jobb lenne más itt,
olyan mindegy medve, farkas vagy tigris,
ha fölfal szar leszünk úgy is, meg így is.

(kiemelés t�lem – F. G.)

Ezen a ponton bizony be kell vallani, hogy Sziverit�l a szentenciózusság, a fárasztó 

rímekre kihegyezett bon mot-k sem teljesen idegenek. Ha a magára öltött költ�i szerep-

maszkok értelmezése fel�l nézzük az ilyen verseit, ezek a kirívóan elhelyezett, látszólag 

olcsó fordulatok is m�ködni kezdenek. De ha kiragadunk párat közülük a szövegkör-

nyezetb�l, máris el�ttünk áll az a Sziveri János, aki – mint ahogy ars poeticáját Tolnai 

meglehet�sen kisarkítva értelmezte – tényleg erkölcsi ítéletek, morálfi lozófi ai gondola-

tok rímes formájaként használja a költészetet: „Tanulmányoz szörny� nagy nyelveket, /

egyszersmind – fölnyergeli az elveket.” (Buzi az uszodában), „sarló end kalapács/ rám-

szakadt a haladás” (Punktum), „Solymászat vagy ölyvészet/ ennyit sem ér a költészet” 

(Tök, élet, len; Hidegpróba), „mégse higgyétek hogy gy�ztetek/ amíg él� költ� van közte-

tek”(A beválasztott, Bábel), „Szám�zöttnek a tisztelet kijár,/ mert el�bb pusztul el min-

den király!” (Az Ovidius-szonett farka; Magánterület).

De ne ragadjunk le ott, hogy lírájának idegenségét teljes egészében a történelmi kö-

rülmények sajátosságának és a szövegeiben fellelhet� referenciák számlájára írjuk: köl-

tészetének metafi zikai és ismeretelméleti háttere is egy a posztmodern paradigmához 
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képest eggyel korábbi irodalomkoncepcióhoz utal minket. A következ� részlet Tárgyat-
lan remeklés c. verséb�l (Hidegpróba) való – Sziveri a fény-sötétség párba állításával a 

valódi-igaz József Attila-i dichotómiáját írja újra:

Hasztalan a nappali fényár; semmi távoli, csak
apró tárgyaink látszanak, úgymint asztal, szék, az óra
vagy a kés. Ám, ahogy bontja hagymáit a sötétség,
úgy, összefüggésekre lelünk, mely gyümölccsé
érleli az alvadt, éji tintába hintett magot.

A költészet tehát a világ dolgainak az ész világossága el�l elrejtett kapcsolathálózatát 

segít feltárni, amennyiben feltételezzük a m�vészeti és a racionális megismerés közötti 

éjszaka-nappal jelleg� szakadékot. A költeménynek az igazságot kell intenzív módon 

kifejezni. S mint Keresztury Tibornak nyilatkozza a költ�: „Az igazság erkölcsi kérdés!” 

(Keresztury 1989. 59)

A Hidegpróba versei e hozzáállástól nem függetlenül telis-tele vannak pl. az orfi kus 

hagyományra való utalásokkal: „Újrateremteni lettem/ állatot és embert. Újrateremteni 

a magot […] – Fölszámolni a káoszt./ (Látni tanítani.) Fájjon a teremt�,/ és fájjanak a 

teremtmények.” (Átváltozások) A költ� a m�vészet erejével akarja a teremtést megismé-

telni, kiigazítani, s ez a póz merevül heroikussá, amikor az Isten nélküli, magára ha-

gyott emberrel szembesülünk verseiben: „››Ne várj szabadulást‹‹ – hallik mindenünnen./ 

››Sem magadra testmeleg takarót‹‹/ – duruzsolnak ismét a foszladozó lelkek. / Magasan 

fejem fölött: a menyezet.” (Ima)

Losoncz Alpár (1999. 48.) egyik esszéjében nem mulasztja el megemlíteni Szive-

rir�l, hogy a költészetbe vetett hite nélkülözött mindenfajta cinizmust, rosszmájúsá-

got. Losoncz meglátása szerint a költ� Sziverinél az idegenként jelenik meg, a világgal 

szembenálló egyénként, aki a fennállóval a világnak a poétikai szférában történ� újra-

teremtésével dacol. Egyetérthetünk ezzel a véleménnyel, mert valóban úgy t�nik, hogy 

Sziverinél még a poéta szerepével kapcsolatos irónia vagy metsz� gúny sem kérd�jelezi 

meg a költ� magasztos pozícióját, s�t, a világ állapotával kapcsolatos erkölcsi felháboro-

dás még meg is támogatja azt, akár kerül� úton is: „Néhány tendenciózus selejt, rideg 

türemlés./ Kajla krumplihéj, kartonkés, kanál. A tányérban jólelk� monstrumok:/ Orp-

heusz fed�név alatt. Mitologikus ki-behúzós/ gépek. Magyarán: rendszabályozott bele-

zés.” (Orfi kus napi teend�k, Hidegpróba) A mechanizált és rejtett ideológiai kontroll alatt 

tartott irodalom önkritikától sem mentes kipellengérezése egyúttal fenntartja az igazi 

Orpheuszra támasztott igényt is, noha a lírikus magával a megvalósulás lehet�ségével 

már rég leszámolt.

Talán ennyib�l is világos, hogy Sziveri János a költészetben az etika, az ismeret-

elmélet és az esztétika rendszerszer� összefüggéseit kereste eltökélten, még akkor is, ha 

közben versei a folytonos kudarcról számolnak be.

Életm�vének elfogadható megközelítését, körülírását többek között az teszi nehéz-

kessé, hogy Sziveri félig-meddig a modernitás fogalomkészletével és lírai eszköztárával 

igyekszik kritikusan számot vetni azzal a költ�szereppel, amelynek ontológiai, episzte-

mológiai vonatkozásait maga a modernitás írja el�; s eközben olyan líra jön létre, amely 

más, a modernség illúzióival rég leszámolt szövegkorpuszokhoz képest kiforratlannak 

t�nhet. De ez a kiforratlanság nem feltétlenül jelenti Sziveri poétikájának éretlenségét, 

hanem legalább annyira költ�i szerepek, elvárások és lemondások fi gyelemre méltó ka-

varodását, amely akár a súlyos fi askó lehet�ségét is magában rejtheti, de a valódi, nagy 

költészetét is; igazából nehéz is eldönteni, mi választja el a puszta irodalomtörténeti ér-

dekességet az elevenen ható, a történeti skatulyák alól mindig kibúvó szövegt�l.

Idézhetnénk Végel László visszaemlékez�-értékel� cikkét is, amely valószín�leg elég 

nagyvonalúan leegyszer�síti a modernitás végének egész problémahalmazát, mégis egész 

találó: „A modernség még mindig a friss szell�ket akarta érzékelni, amikor a mélyben már 

viharok dúltak. A világ durván leegyszer�södött./ Sziveri versei ezt az egyetlen, alapvet� 

létélményt fejezték ki: a modernitásból való véres és durva kifordulást, kihullást, kitántor-

gást.” (Végel 1995. 2) Végel, mikor els�sorban a Jugoszláviában végbemen� változásokat 

szem el�tt tartva az irodalmi diskurzus megváltozásáról írt, talán nem is gondolta teljesen 

végig, hogy ennél a pontnál kezd�dnek a bajok – másrészt meg az izgalmas kérdések – 

Sziveri poétikájával, verseinek nyelvi megalkotottságával kapcsolatban.
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Ha a Sziveri-féle beszédmód formálódását a modernizmussal való „szakítás” tükré-

ben nézzük, akkor azt látjuk, hogy az önfeledten kísérletez� avantgárd-konstruktivista 

és igen elvont bölcseleti indíttatású versek magas szellemi er�feszítést igényl� szóvirág-

jai, ahogyan id�ben el�refelé haladunk az életm� olvasásával, háttérbe szorulnak olyan 

versek javára, amelyekben a szöveg költ�isége alulmarad a gondolat közvetlenségével 

szemben. Megjelennek a már említett csattanókra kihegyezett sorpárok és azok a stró-

fák, amelyek gyakran a szó mindkét értelmében vett prózai gondolatsor rímes sorokba 

való tördelésével helyezkednek szembe az olvasót jobban megdolgoztató költ�i hagyo-

mánnyal. Máskor meg mintha éppen egy olyan zeneiség szólalna meg bennük, amely a 

modernség végére kikristályosodott, hideg absztraktsághoz képest visszalépésnek t�nik. 

(Ld. pl. a Bábelt: „Az éjben es� felesel, rólam locsog –/ járdára zuhog, csattog a mo-

csok.”) A korábban elért poétikai eredmények azonban nem vesznek el nyomtalanul az 

id�k homályában, és ezáltal Sziveri költészete új teret nyit meg a különböz� modalitások 

dialógusának.

A költ�iségt�l lecsupaszított, depoetizált nyelvvel való játék természetesen nem 

egyeduralkodó a szövegkorpusz kés�bbi szakaszában, csupán egyes verseiben, amelyeket 

azonban a legjellemz�bbek között tartanak számon, közük van pl. maga a már sokszor 

említett Bábel is. Ezeket a szövegeket olvasva felmerülhet a kérdés, hogy sikerülhet-e 

ennek a látszólag egyszer�sített beszédmódnak a teljes kiaknázása, vagy id�nként a stí-

lus területén tett irodalomtörténeti visszalépéssel rutinszer�vé vált verstechnika elárulja 

magát, kiüresedik? Különösen ott kezdünk gyanút fogni, amikor Sziveri nem teljes kö-

vetkezetességgel alkalmazza eljárását; a Bábel mechanikusan darálható versszakainak 

láncolatából (pl.: „ó istenem csak ennyit érek/ kezeim immár hullafehérek/ ablakra ta-

pad a hajnali pára/ eleget féltem elt�nök nemsokára”) néha kit�nik egy-egy halálosan 

tömény sor (ld. a hátborzongató Pilinszky-allúziót: „halálomat türelmesen begombo-

lom”), amelyhez képest a többi strófa meglehet�sen hígnak tetszhet. S bár a naivabb lírai 

énhez való fordulás, a költ�iség alatti nyelvi szférából való merítésnek nagy gyakorlata 

van legújabb költészetünkben is (csak egy példa: Borbély Szilárd Halotti pompája), ha-

tása mégis túl er�sen köt�dik az aktuális irodalomtörténeti pillanathoz. (Pet�fi  népies 

m�dalait pl. azért nem tudjuk ma már különösebben értékelni, mert számunkra nem a 

mesterkélt almanachlíra jelenti az irodalom szokványos közegét.) Mégis talán a nyelvi 

megformálásra történ� önrefl exió az, amin keresztül Sziveri a legmaradandóbb módon 

tudta színre vinni a hagyományos költ�szerepekkel való birkózását: „illik-e költ�nek 

hogy ilyesmit fi rkál” – teszi fel a kérdést magának, miután már költeményének jelentés-

tani transzparenciáját a legvégs�kig feszítette.

Aki egy kicsit is tisztában van a Sziveri-korpusz intertextusaival, az tudja nagyon jól, 

hogy az orfi kus költ� és az etikai orákulum szerepe mellett legalább olyan fontos Sziveri 

számára a vágáns fi gurája. A vágánsköltészet hagyományait idézi számos vers hangvé-

tele (pl. a hatalomellenes hozzáállás és tematika, keresztény elemek blaszfémikus újra-

fogalmazása) s az egyszer�, de pontosan használt rímtechnika, s�t helyenként még az 

argó szókészlet felbukkanása is. Ismerkedjünk meg a Farba cím� vers (Bábel) zárlatával, 

amely a szavak – nyílván ideológiai – elhasználódásának modern tapasztalatát beszéli el 

a villoni balladák nyelvén:

Item

Cafl atunk hulladék szavakon.
(Minap még magam is herdáltam �ket.)
Szeressed verseimet annyira
legalább, mint én a n�ket.

A karneváli groteszk hangulat Villon hetykeségével kell�en aláássa a ma már elide-

genít�en ható költ�i attit�döket, s a komolyság folytonos megkérd�jelezésével bonyolult 

szellemi kalandra invitál a látszatra primitívségével hivalkodó szöveg is. Fogarassy Mik-

lós (1990) e miatt a gondolati gazdagság miatt értelmezi a Bábelt a magyar költészet két 

hagyományára, a vaskos népire és a nyugatias fi nomságra törekv� tradícióra adott bravú-

ros válaszként. Reményi József Tamás igen érdekesen látja Sziveri viszonyát a posztmo-

dern nyelvrontáshoz: „Amit ugyanis a posztmodern líra alulretorizáltságaként neveznek 

meg, nála éppenhogy az alullét túlretorizáltságában nyilvánul meg [gondoljunk csak a 

fekáliás motívumok beemelésére vagy a megalázó betegség tüneteinek leírására – F. G.]. 
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Világmagyarázatai a középkor vágáns költ�it idézik, akik a hivatalos kultúra-ideológia 

formáit töltötték meg az alantas emberi lét anyagával, s így tudtak a kor publikumához 

fordulni.” (Reményi 1995. 66, R. J. T. kiemelése) Ehhez a különben árnyalt megfogal-

mazáshoz csak annyit tennék hozzá, hogy jelen írás szerz�jének már komoly nehézséget 

okozna eldönteni, mi is Sziveri János esetében a hivatalos kultúra formája: mi köze va-

jon az utolsó kötetekben gyakran használt felez� nyolcasnak a kor vezet� ideológiájához 

vagy akárcsak az akkori irodalmi köznyelvhez. Valószín�leg közvetlenül semmi. Sziveri 

nyakatekert mutatványát többszörös áttéteken keresztül hajtja végre, egyszerre folytatva 

dialógust egy id�ben és társadalmi bázisát tekintve is különböz� kor ízlésével és a mával, 

kikacagva mind a kett�t, de a gondolkodást megtakarító, summázható ítélet kimondásá-

tól megtartóztatva magát.

Utóhang

Egy ilyen dolgozat remek alkalom arra, hogy átolvasva Sziveri János eddigi recepci-

óját, rájöjjünk arra, hogy olyan jelentéktelen id�beli távolságból, mint a halála után eltelt 

néhány év, a leghitelesebben még mindig a személyes jelleg� visszaemlékezések, a köl-

tészetével kapcsolatos közvetlen benyomások és refl exiók hangzanak, még ha azok nem 

is mentesek a már emlegetett sémák jellemz�it�l: a vakmer� közéleti költ�, aki csak bajt 

hozott fejére, aki alul maradt a történelem embertelen gépezetével szemben, a bukott 

vátesz. Reményi József Tamás a tragikusan fi atalon elhunyt fi atal költ� narratív sémájá-

hoz jut el, ha szemérmesen, ha kerül� úton is, amikor a közelg� halál „megsejtésér�l” ír, 

idézve a magyar irodalomtörténet klasszikus toposzát: „elsápasztja az olvasót a burjánzó 

halál korai, mély baljós sejtelme (Karinthy el�érzete az agydaganatról…)” (Reményi 

1995. 61). De nem is baj ez; a pályatársnak, a jóbarátnak így lehet és kell írnia, amíg szö-

vegeik a versek érzékeny olvasásáról tudnak beszámolni.

Ezzel szemben líratörténeti helyének kijelölése és hatásának felmérése kapcsán csak 

bizonytalan, noha nagyon érdekes tapogatózásokat lelhetünk fel a Sziverir�l szóló egyéb-

ként igen fi gyelemre méltó, hasznos észrevételekben gazdag esszékben. És – valljuk be 

szerényen – ennél többre ez az írás sem vállalkozhatott. Ésszer� csak egy olyan aspektus 

megemlítése lehetett, amelynek szerepe Sziveri olvasásában az els� retrospektív tanul-

mányok megjelenése óta egy árnyalatnyival másképp látszik, és amely fogódzót jelenthet 

Sziveri költészetének újraolvasásához, lírikusi szerepfelfogásának újraértelmezéséhez, 

nem megfeledkezve az életm� még alapos megvitatásra szoruló gyengeségeir�l és eré-

nyeir�l sem.
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Reményi József Tamás 
(1949) szerkesztő, kri-
tikus, legutóbbi kötetei: 
A véradó. Hajnóczy 
Péter emlékezete (Nap 
Kiadó, 2003), Zsurnál. 
Újságos kritikák (Kor-
társ Kiadó, 2007).

A dal paródiája
Interjú Reményi József Tamással

– Induljunk ki abból, hogy te szerkesztetted a Sziveri-recepcióból válogatást nyújtó egyet-
len kötetet (Barbár imák költ�je, Kortárs, 2000.), amihez nyilván el kellett olvasnod az ehhez 
kapcsolódó összes írást. Milyen problémákkal találkoztál a szerkesztés során?

– Nem mondhatnám, hogy dúskáltam volna az alapos kritikákban. Sziverivel nem-

csak a kortársak nem tudtak mit kezdeni, hanem az utókor sem, persze más-más okok-

ból. A nyolcvanas évekbeli kortársak azért nem, mert ennek a „vad, nyers” hangvétel-

nek, amely a Délvidéken nem volt újdonság, a magyarországi jelenléte hiányzott (Petri 

például ekkortájt szamizdatba szorult). Mire pedig Sziveri bevonult volna a magyar 

irodalomba – lényegében a halála után –, addigra a magyarországi irodalmi élet „túl 

volt rajta”. Tulajdonképpen beleesett egy szakadékba, ahogy sokan a nemzedékéb�l: 

»még-nem« és »már-nem«. Arról nem is beszélve, hogy az anyaország arra be volt ren-

dezkedve, hogy az erdélyi irodalmat szent áhítattal fi gyelje – persze annak is dominán-

san csak egy népnemzeti oldalát –, a délvidékiekkel és a felvidékiekkel nem tör�dött, �k 

halmozottan hátrányos helyzetben voltak, végképp nem fi gyelt rájuk senki, könyveik, 

amennyiben átkerültek, a könyvesboltok alsó polcain hevertek. Senki nem tudta, ki az 

a Végel László, ki az a Tolnai Ottó, Gion Nándort sem ismerték sokáig (ha nem lettek 

volna az ifjúsági darabjai, akkor jóval kés�bb szivárog be a köztudatba), holott �k ki-

emelked� jelent�ség� szerz�k, mégis kevés esélyük volt – hát még egy pályakezd�nek. 

Sziverinek végképp.

– Átolvasva az írásokat, az t�nik fel rögtön, hogy egyetlen olyan kritika van, amelyben 
negatív megjegyzések is helyet kaptak. Pedig mindenképpen fontos lenne, hogy egy recepciót 
egymással vitázó szövegek alakítsanak. Szerinted miért maradt el az igazi kritikai értékelés? 
Mert azt mondani, hogy Sziveri hibátlan volna, azért jókora túlzás.

– Egyrészt azért, mert akiknek lett volna ellenvéleményük, azok nem foglalkoztak 

vele, nem is ismerték a költészetét. Ezt mindig hozzá kell venni: valójában nem volt � 

ütköz�pont, leszámítva azt az egy botrányos közlését („nem Páris, sem Bakony: / vér és 

takony.” Próféciák). Akkor abból botrány lett, szegény Bella Pista az élére állt a hábor-

góknak, mert úgy gondolta, hogy ez a magyar líra megcsúfolása. Az akkori ÉS-ben, ahol 

Pista dörgedelme megjelent, ez a hang a Pilinszky-Nagy László-Weöres háromszöghöz 

képest abszolút nem volt értékelhet�. Furcsamód az aczéli kultúrpolitika kényelmes 

helyzetben volt, hiszen a szintén nem támogatott újholdasok ugyancsak nem bírták az 

avantgárd újjáéledését. Így aztán egy kett�s gettóba kerültek. Magyarul, a botrányt le-

számítva, nem is tör�dtek velük.

Ami pedig a jó szándékot illeti, ott meg kegyeleti körök voltak. Határon túli, meg-

hurcolták, fi atalon meghalt, mit lehet egy ilyen emberrel kezdeni? Dicsérni lehet. Ilyen-

kor aztán végképp kikerül az ember az irodalmi beszéd dimenziójából, politikai vagy 

magánemberi beszéd folyik róla. A h�snek, az áldozatnak, a mártírnak kijáró beszéd. 

Ezért sem volt könny� összeállítani ezt a kötetet, hiszen irodalmi beszéd alig folyt Szive-

rir�l. Tulajdonképpen egy vékony réteg van, a Radics Viktória, Thomka Beáta és tanítvá-

nyai nevével fémjelezhet� réteg, amely alkalmas lett volna a Sziveri-életm� megítélésére, 

de �k maguk is hányatott sorsú emberek voltak. Gondoljuk meg, az az id�szak, ami 

Sziverié, az néhány év, nem több.

– Furcsa, hogy abból, amit elmondtál, az érz�dik, hogy �t avantgárd költ�nek tartottá-
tok…

– Azért hangsúlyoztam így, mert � maga is avantgárdnak tartotta magát, noha inkább 

a költ�i-m�vészi magatartásról és szerepr�l van szó, s Sziveri a celani lírától indulva egy 

sajátos, plebejus klasszicizálódáshoz jut el. A személyes sors, az �zöttség egyszercsak egy 

másfajta hangot hozott el� bel�le. Ekkor kezdett a dalforma iránt érdekl�dni. Ennek a pa-

rodisztikus, groteszk formának � az egyik legkiválóbb m�vel�je. Kísérletezett, nem mindig 

egyenletes színvonalon. A kései, nagy korszakában is jó néhány sutaság, kiforratlanság van.
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– Ezért tett volna jót, ha a kritika nem olyan elnéz�, és esetleg valaki még életében fel-
hívja Sziveri fi gyelmét ezekre a sutaságokra.

– Roppant magányos és betegségére magának való ember lett. Amikor szétment a 

Symposion és � elkerült Újvidékr�l, az olyan típusú baráti kapcsolatok, mint például 

a Balázs Attiláé, m�ködtek, de m�hely, szakma nem volt mögötte. A magyarországia-

kat nem érdekelte, egyedül Zalán Tibor közölte a Kortársban. Nehéz dolguk lett volna 

egyébként, ha erre kerül a sor, mert iszonyúan makacs ember volt. � az az ember, aki 

törik. Ennek félelmetes ereje van. A gyengébb verseib�l is ez sugárzik.

És ismétlem: radikálisan, nagy formátumú m�vészhez méltóan kísérletezett. Mon-

dok egy nagyon távoli nevet, csak hogy értsétek, mire gondolok: Orbán János Dénes már 

nyugodtan elszórakozhatott Rejt� Jen�vel, de mikor Sziveri elindult ebbe az irányba, 

ennek még óriási kockázatai voltak. A rontott beszéd, a rontott nyelv, a kifejezetten ba-

nális, abszurd szövegalkotás mindvégig kísértette. Ez életveszélyes, mert itt egy nagyon 

vékony sáv van. Vagy leesel, és szar lesz – vagy egyszercsak bejön. Kockáztatott, ez az 

egyik legszebb vonása. Ha megéri sem vált volna ipari költ�vé, aki hosszú ideig megél a 

védjegyéb�l.

– Ennek a keresésnek az els� állomása a Szabad ötletek cím� kötet, azon belül pedig a 
már említett celani líra. Ezeket a verseket te mennyire látod ma használhatónak?

– Azok tényleg a szakma tanulásának a lenyomatai…

– Ismerted már akkoriban?

– Nem. Valamivel ’77 után ismertem meg, az els� kötete akkor már megvolt, de sem-

mit sem olvastam még t�le. Akkor a Kritika cím� kultúrpolitikai folyóiratnál dolgoztam, 

amely a kulturális diktatúrát modernizálni igyekv� lap volt. Azt gondolta magáról, hogy 

igenis meg lehet újítani azt, ami már ezerszeresen is lejáratta magát. Ezért sok fi atalt 

vittek oda, akiken keresztül megpróbálták mindezt életképessé tenni. Az volt az egyik 

feladatom, hogy Bereményit, Hajnóczyt, Csalogot „behozzam”. Nagyon sokat tanultam 

ott, s közben azt kellett tapasztalnom, hogy a generációmat olyasmi számára kellene 

megnyernem, ami számára immár magamat is meg kellene.

Ezt csak azért mondtam el, mert ekkor, még Kritika-szerkeszt� koromban, mentem 

ki el�ször Újvidékre, vagyis kiküldtek, hogy „eredj fi am, nézd meg, hogy milyen a Fo-

rum Kiadó, hogy milyen lapok vannak”, illetve, hogy kapcsolatokat építsek. Ekkortájt 

ismertem meg a symposionosokat. Lényegében semmit nem tudtam róluk, b�ven volt 

mit fölfedezni. Balázs Attila, ha jól emlékszem, épp akkor szerelt le mint hegyivadász, és 

Sziverit is ekkor ismertem meg.

Aztán a Mozgó Világhoz mentem, és ezek az irodalmi kapcsolataim egyszeriben va-

lóban él�vé váltak. A Mozgó és az Új Symposion úgy tekintettek egymásra mint ikerla-

pokra. Párhuzamosan hol a Sympóról, hol a Mozgóról röppent fel a hír, hogy be fogják 

tiltani. Emlékszem, egy nagyon kritikus pillanatban Jánossal azt beszéltük meg, hogy 

legközelebb, ha az a döntés születik, hogy betiltották �ket, csak egy verset küld nekünk 

postán, ha tovább m�ködhetnek, kett�t. Hál’ istennek akkor még kett�t küldött… Az a 

korszak volt ez, a nyolcvanas évek eleje, amikor Sz�cs Géza a cip�talpában hozta át a 

verseit a határon. Nem drogot kerestek az �rök, hanem verset.

– Fontos megemlíteni, a hasonlóságok mellett, hogy ekkor, a 70-es 80-as években Dél-
vidéken sokkal több mindenhez hozzá lehetett férni. Magyarországról nézve ez kulturálisan 
privilegizált helyzetnek t�nhetett…

– Újvidék könyvesboltjaiban megannyi nálunk kaphatatlan, tiltott szépirodalmi, el-

méleti és politikai m� sorakozott. De a kultúra legszélesebb mez�in is ugyanez lehetett egy 

pesti vendég nagy élménye. Én például els� Doors-kazettámat éppen Sziverit�l kaptam, 

egy egész délután csak azt hallgattuk, majd búcsúzóul a konyhában a kezembe nyomta, 

igazi zsákmányként hoztam haza, azóta már használhatatlanná hallgatta a családom.

Az elméleti képzésük toronymagasan jobb volt, mint a miénk. A magyar esztétiká-

nak egyébként is több évtizedes lemaradása van. Délvidéken nagyon er�s volt a délszláv 
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iskolák hatása. A zágrábi, a ljubjanai, a belgrádi iskola. A Sympó elleni legf�bb vádpont 

a nacionalizmusa volt, nem a min�síthetetlen avantgárd bátorsága! Pedig nagyon is el-

kötelezettek voltak a délszláv kultúra értékei iránt. Szerintem leginkább nekik, magyar 

kisebbségieknek volt szükségük Jugoszláviára mint nemzetek fölötti államra. Ott együtt 

tudott létezni a kett�: beágyazódtak, de markánsan magyar kultúrát hoztak létre. Ezért 

volt botrány a magyar kultúrpolitikától, hogy cserbenhagyta, s�t hátba döfte �ket, holott 

�k a magyar kultúrához akartak tartozni, de szartak rájuk. Szinte beletaszították volna 

�ket a szerbek ölel� karjaiba, miközben lehetett volna mutogatni rájuk, hogy ti rohadt 

kozmopoliták, nektek a magyar kultúra semmit se számít. Ez csapdahelyzet, és ezt Szi-

veri nagyon pontosan tudta.

Szemérmesen nem szoktak beszélni arról az italozó életmódról, amit János is m�-

velt. Ez az életforma nem volt beilleszthet� egy bürokratikus környezetbe, hogy pedán-

san minden nap be kéne menni a munkahelyemre, leülni az íróasztalom elé. János ilyen 

szempontból nem volt pedáns szerkeszt�, nem szeretett például levelekre válaszolni. 

De szellemi-erkölcsi vezet� személyiség volt, egy nagyon jó csapattal, ami szintén az 

� érdeme. Hogy jó embereket rakott jó helyre. Az erkölcsi érzékét dicséri, amely elké-

peszt�en tiszta és er�s volt. Erre mondhatta kés�bb Gion Nándor meg mások is, hogy 

abban a korban már így nem lehetett politizálni, nem lett volna szabad ilyen rugalmat-

lannak lenni. Mintha ugyan a tisztaság a korlátoltság vagy kislátókör�ség szinonimája 

volna…

– És nagyobb általánosságban nézve te látsz valamiféle „délvidéki sorsot”?

– Ez nagyon kényes kérdés. A határontúliak magyarországi sorsát, nemcsak a ma-

gánéletet, hanem az életpályát, a munkásságot is rendkívüli módon meghatározta, hogy 

ebben az átpolitizált magyar irodalmi életben hol kötöttek ki. Melyik lapnál, melyik ki-

adónál, ki lett a mentoruk. Jánost zsigerb�l, emberbaráti szeretetb�l olyan emberek vet-

ték a hónuk alá, akiket kés�bb egyszer�en le lehetett jobboldalizni, distinkciók nélkül! 

Egy ilyen ember pályájának ez a továbbiakban nem tett volna jót. Neki semmi köze 

sincs, mit tudom én, Wass Alberthez, ez nonszensz. Ha �szinte vagyok magamhoz, ak-

kor azt mondom, hogy ha János túléli ezeket a traumákat, akkor is keserves élete lett 

volna, mint kompromisszumokra képtelen embernek. Ezt támasztja alá a többi, Vaj-

daságból áttelepült alkotónak a példája is. Lebegnek a leveg�ben, hontalanok. Radics 

Viktória, aki hihetetlenül tehetséges, mégsem tudta kifutni magát, vagy Balázs Attila, aki 

a maga idejében Újvidék Esterházy Pétere volt a Cuniculus-szal… Nagyon er�szakolni 

kell a fi gyelmet, hogy rájuk irányuljon. Azoknak a többsége pedig, akik nem jöttek át 

Magyarországra, mára rendre felhagyott az irodalommal.

– Miel�tt elfelejtenénk, mi is ez a Sziveri János Társaság? Ugyanis szinte sehol nem lehet 
információt gy�jteni err�l.

– Igen, ez is jellemz�. Sziveri élete olyan szerves egysége a szerkeszt�i tisztességnek, 

a költ�i jelenségnek, a magánéleti tartásnak, modern nemzeti tudatnak, hogy sokan, a 

párizsi Sipos Gyulától a kolozsvári-budapesti Sz�cs Gézáig, a nemrég elhunyt Mátis 

Líviától Szörényi Lászlóig úgy gondolták, hogy ha valami lehet példa, akkor az � éle-

te az. Ez a társaság annak az embernek az emlékét próbálja ápolni, aki kisebbségiként, 

költ�ként és szerkeszt�ként is példamutató volt. Alapítottunk egy díjat, hogy minden 

évben egy olyan nem teljesen kezd�, de még el nem ismert embernek adjuk, akinek a 

teljesítménye radikalizmusában, tendenciájában Jánoséhoz hasonlítható. Összeadunk 

valamennyi pénzt, Benes József egy festményt (ez a legnagyobb érték benne) és sajtó-

nyilvánosság el�tt, Sziveri születésnapja körül átadjuk a díjat. A tragédiája a dolognak, 

hogy egyetlen ember sincs közöttünk, aki képes lett volna ezt az egészet intézményesen 

és pénzügyileg összefogni, az pedig a rendszerváltás utáni kulturális kormányzatok kö-

zös b�ne, hogy – akár ösztöndíj formájában – a Sziveri-névnek nem adta meg a hagyo-

mányteremt� méltóságát.

– Úgy néz ki, lesz egy állandó kérdése az életm�-rovatunk interjúinak, egy elég m�vi 
kérdés: mi lehet az, ami kés�bb, mondjuk 2020-ból visszatekintve Sziveri költészetéb�l átüt� 
er�vel hathat?
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– Az irodalom közegének pillanatokon belül szembe kell néznie azzal, hogy a meg-

újító funkciójukban nélkülözhetetlen, de kórosan egyoldalú szövegelemz� iskolák átad-

ják fegyvertárukat a kisepr�zött irodalomtörténetnek. Ebben az egyensúlymegtalálásban 

egy Sziveri-típusú költ�nek nagyon fontos szerepe lehet, ahogy az egész posztmodern 

átértékelésében is. Akkor lesz igazán nyilvánvaló, miként lesz súlyos, személyes üggyé 

valakinél egy mindenfel�l keverg� szövegvilág. Remélem, Sziveri neve er�s névsorokban 

el� fog kerülni (mert egyébként azt hiszem, az a rossz szokásunk, hogy névsorokban 

gondolkodunk, nem fog megváltozni).

Amit Sziveri m�velt, azt most mástól tanulják meg az újabb generációk, így az is 

lehet, Sziverib�l versek maradnak. El tudom képzelni, hogy ha lesz egyszer, mondjuk, 

kilenc évszázad magyar verseinek válogatása, lesz benne Sziverinek öt-hat nagyon er�s 

verse. Sok minden attól függ, hogy akad-e egy olyan er�s, tekintélyes irodalmi személyi-

ség, aki kihúzza �t az esetleges feledésb�l, ahogy például Csáth Gézát kihúzták.

De Sziveri inkább zárványszer� jelenség. Nagyon fontos, nagyon jelent�s költ�i 

egyéniség, olyan tragikus hátrányokkal, amelyek miatt nem lehetett igazán termékenyít� 

hatással a magyar költészetre.

Az interjút készítette: Szabó Marcell és Urfi  Péter
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Lábadi Zsombor

Test és szellem nyugtalansága
Sziveri János költészete és társkontextusai

A hetvenes évek elejének líratörténeti fejleményei nyomán a mai költészetelméletben ha-

tározottan kibontakozott egy olyan elméleti paradigma, amely a modernség hermetikus 

hagyományaira épül� poétikáját lezáró alkotók közül három kanonikus életm�vet tesz 

meg általános kiindulópontjává.1 A Tandori Dezs�, Petri György és Oravecz Imre által 

kezdeményezett költészeti megújulást a vers hatásfunkcióinak átalakításával a csend, az 

elhallgatás hermetikus poétikájától való eltávolodás jellemezte. A modernség utáni, a 

líratörténeti irányokat kirajzoló három életm� egyébként nem mindenben konzisztens 

beszédmódbeli újítása a megváltozott költ�i szerepek készletre és a versírás textuális és 

sajátosságaira vezethet� vissza. Az önmagukban is rendkívül er�teljes poétikai koncep-

cióval fellép� alkotók költészettörténeti jelent�ségét, amely egyébként egybeesik az eu-

rópai irodalomban lejátszódó kontextusváltással, többnyire az új szenzibilitást jellemz� 

privátlíra, az él�beszédszer�ség változatos formáiban megfogalmazódó rétegzett tapasz-

talatok, mozgó nyelvi kölcsönhatások, dinamikus kontextusváltások jelenlétével hozzák 

kapcsolatba.2

A vajdasági magyar költészet nyomvonala hasonlóan írható le, mint a magyarorszá-

gi lírai korszakváltás szerkezete abból a szempontból,3 hogy alapvet�en megváltoznak a 

versben jelentkez� közlésmódok. A korszak egyfajta közérzeti költészete a szubjektum 

emocionális tartalmainak eljelentéktelenítésével létrejött üres helyek hermetikus poéti-

kájának utómodern hagyományát az újfajta identitásjelzések, önkifejezési módozatok ki-

alakulásához irányította. A homogén költ�i beszédmódok, a komoly, emelkedett közlési 

formák érvénytelenítésével a költészet átalakító, megbontó, nyelvileg nehezen tipizálható 

változatai jönnek létre, amelyben az eredend� bens�ségességet megkérd�jelezve a meg-

sokszorosított köznapi rezonanciák térnyerését regisztrálhatjuk. Tandori Dezs� Egy talált 
tárgy megtisztítása cím� kötetének a magánbeszéd magyar kereteit megteremt� költészete 

vagy Petri György lírájának társadalom- és kultúrkritikai vetületei megfeleltethet�ek a 

vajdasági irodalom f�sodrának tekintett privátlíra kialakulási irányának is. A szintaktikai 

struktúrák fellazítása, a mindinkább elszaporodó rontott, selejtes szövegek, a vers sze-

mantikai redukciója megváltoztatja a megszólalás karakterét, és az él�beszéd spontán 

mimetikus formái felé közelítik a beszédmódot. Az így létrejött új kifejezési tartományon 

belüli visszaprimitivizálódás az elemi tapasztalatoknak, az alakadás és a mértékvétel testi 

markereinek segítségével, a nyers tapasztalatszerzés kibontakozását készítették el�.

Az Új Symposion harmadik nemzedékének tagjaként Sziveri János a konvencioná-

lis költ�i kifejezésformák átalakítására, a versregiszterek kiszélesítésére, a különféle lírai 

modalitások szimbiózisának megteremtésére törekedett. Egész életm�vének egyik legsajá-

tabb jellegzetessége a kulturális-ideológiai implikációk gazdag komplexumának jelenléte, 

amely a korhoz kapcsolódó nyelvi-ideológiai mintázatainak sokrét�sége folytán a kortárs 

irodalomból talán egyedül Petri György költészetének tartalmaival vethet� össze. A Pet-

ri életm�véb�l ismert attit�d, amely a hatalmi ideológia felülvizsgálatára épül, Sziveri 

esetében is hasonló refl exiókat és gesztusokat hív el�. Az életm�vön végigvonuló látens 

ellenbeszéd jellegzetes versnyelve az autoritással, a hatalmi legitimációs technikákkal való 

szembefordulásban ragadható meg. Ennek megfelel�en a hatalom diskurzusát decentráló, 

homogenitását megbontó nyelvi alapállás fi gyelhet� meg Sziverinél, amely a legváltozato-

sabb kontextusok különbségeire, a szerz�nek pedig a diszkurzív perifériára való pozício-

nálását készíti el�. E költészeti konfi guráció a transzkontextuális összetev�k, a metatextuális 
komponensek olyan széles kontextusát feltételezi, amely a jelenbeli beszéd múlttal és jöv�-

vel rokon diskurzusain kívül a diskurzív helyettesítések, allúziók felé is megnyílik.

1 Például l. Kulcsár-Szabó Zoltán Oravecz Imre monográfi ája elé írt el�szavát vagy Szirák Pé-

ter líraelméleti áttekintését in Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen (szerk. Görömbei 

András). Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.

2 L. például az idézett monográfi a el�szavát.

3 A vajdasági költészet ebb�l a szempontból a hetvenes évek elején jobb helyzetben volt, hiszen 

a társadalmi közeg a szubverzív diskurzusok sz�k kör� térnyerését nem lehetetlenítette el 

teljes mértékben.
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A Petri beszédmódját idéz� költ�i parabázisok, a felel�sségvállalást nem teljesen ki-

záró társadalmi-szociális implikációk Sziverinél is a kontextusra vonatkoztatott pragma-
tikus étosz kialakulásával járnak együtt. A társadalmi referenciák tudatos felhasználására 

utaló költészet, természetesen, folytonosságot teremt a Symposion els� nemzedékének 

történelmi érzékelésével is, de olykor túllép a kritikai megfogalmazásokon, és a társada-

lomra vetített kontraszt révén radikálisan ellen�rz�, korrigáló oppozíciót tart fenn ma-

gának. Sziveri egész költ�i m�ködését a szövegtranszformáció következetes elképzelése 

jellemzi, amely a konvencionális diskurzusokat a folyamatos ellenbeszéd próbájának 

veti alá. Az így kialakuló viszonyítottság lehet�vé teszi a szimbolikus társadalmi gyakor-

latok szemléletes felülírását, korrekcióját.

Sziveri János Domonkos István külföldre távozásával szinte egy id�ben, a hetvenes 

évek elején jelentkezett els� verseivel az Új Symposionban. Ez a szembet�n� egybeesés 

nemcsak kronológiai szempontból fontos, hanem a domonkosi költészeti paradigma-

szemlélet folytonosságának szempontjából is fi gyelmet érdemel. Különösen azoknak a 

beszédmódoknak a továbbírásán keresztül válik igencsak fontos értelmez�jévé Domon-

kos életm�vének, amely a nyelv lehet�ségeit kitágítva új összefüggésbe állítja az iro-

dalom negatív esztétikai attit�ddel körvonalazható alapállását. A társadalmi-ideológiai 

kiüresítésére refl ektáló nyelvhasználat, gondolkodásmód képes eleven er�ként hatni 

abban a kontextusban, amely megpróbálta ideológiailag is rövidre zárni a nyelvi kife-

jezésformákat. Sziveri költészetében is rendkívül fontos szerepet játszik az a generációs 

különbség, amely az ötvenes-hatvanas évek nyelveszménye, az Új Symposion hetvenes 

éveinek elején a hermetikus-elvont esztétikai alapokon álló szemlélete és a Domonkos 

képviselte nyelvi élénkség, társadalmi praxis versbe emelése között fennállt. Ez a lényeges 

belátás nemcsak a Sziveri lírája, hanem a vajdasági magyar irodalmi hagyomány egésze 

szempontjából is alapvet� fontosságú. A releváns költ�i megszólalás keresése kett�s nyel-

vi kontextusban játszódik le: a közösség nevében való megnyilatkozás és a magánjelleg� 

megszólalás ironikus egymásra vonatkoztatásával olyan költ�i tér keletkezik, ahol a nyílt 

társadalmi fellépést a szövegek groteszk-ironikus éle függeszti fel.

A vajdasági irodalomban kialakuló alternatív szemléletmód és értékrendszer a tár-

sadalmi-kulturális jelennel folytatott párbeszéd során az aktualizáló értelmezésnek a 

magyarországinál er�sebb kánonját hozta létre. A mindennapok poétikájával érintke-

zésbe kerül� költ�i modelleknek azonban els�sorban nem a tradíció meg nem történtté 

min�sítése, lebontása volt a kiindulópontja, hanem a m�vészetek köztes diskurzusainak 

a legszélesebb kiaknázása a nyelvi dinamizmus jegyében. A vajdasági magyar irodalmi 

hagyomány töredezettsége, anakronizmusai (a felemás tradíció miatt az egyidej� egy-
idej�tlenségek beíródása) hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentéseknek olyan korhoz kötött 

átalakítására kerüljön sor, amelynek során a szerz�iség teljesen egyedi alakzatai jöhettek 

létre. A domonkosi életm�ben megtapasztalt költ�i jelenlétnek olyan transzformáció-

jával találkozunk Sziverinél, ahol a hagyományos irodalmi és nem irodalmi vonatko-

zások, allúziók mintegy kölcsönösen áthatják egymást. A legkülönfélébb félirodalmi és 

irodalom alatti m�fajokhoz kapcsolódó szerepminták példa nélküli mozgósítása a leg-

teljesebb megvalósítása annak a Tolnai–Végel nevével azonosítható vajdasági irodalmi 

hagyománynak is, amely a társadalmon kívüli, peremhelyzetben egzisztáló szubjektu-

mok megalkotásával keletkezett. A kisebbségi generációs élethelyzetek között allegori-

kus módon közvetít� szerepek, identitások, nyelvhasználatok és gondolkodásformák a 

vajdasági kánon egyik legelidegeníthetetlenebb részét képezik.

A tradicionális költ�i szerepkörök átértelmezésével, módosításával a kultúra külön-

böz� regisztereit megszólaltató új m�fajok is kialakulnak, amelyek a tájvers („couleur 
locale”-os változata), a pasztorál vagy a bagatell parafrázisai, átiratai révén képz�dnek 

meg. Ez Sziveri opusában azzal is kiegészül, hogy a költ�i megnyilvánulások számos 

esetben a hatalom kiszolgáltatottjaként mutatják meg a versek alanyát, és a cenzúra iro-
nikus bels� használata is fontos struktúrateremt� er�ként hat. Az ilyenfajta meghatározó 

verspozíció képes feltárni a hatalom m�ködésmódjainak, szerkezetének alapvet�en hi-

bás oldalait is, alulnézetb�l világítva meg a körvonalazódó egzisztenciális-társadalmi 

helyzetet. A széles körben osztott szociális kódokra épül� társadalmi illúziók szertefosz-

latása olyan fontos hivatkozási mez�vé válik Sziveri költészetében, amely a társadalmi 

centrum trivialitásának hangsúlyozásával jár együtt. A hatalmi viszonyrendszerre refl ek-

táló beszédmód alkalmat ad arra, hogy a szerz� önmagát és az olvasót is játékba vonja. 

Ezáltal a paródia, a szatíra olyan együttes alakzatai jönnek létre, amelyek a m�fajok és a 
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társadalmi-kulturális kontextus cserefolyamatait is érzékeltetik, így a paródia korlátozott 

kódjait társadalmi makroszintre is kiterjeszti. Sziveri travesztiáinak, parodisztikus szö-

vegátiratainak hatóköre, tartalmi skálája a játékos-ironikus beszédmód és a társadalmi 

inverzió, disztópia végletei között mozog. Az életm� tehát a paródia Genette-i felfogását 

kiterjesztve a szövegtranszformációnak mind a legkisebb, mind a maximális kilengéseit 

is megengedi.4 A parodisztikus hatások nemcsak tematikus értelemben jelennek meg 

Sziverinél, hanem a különbségekre fókuszáló formaimitációk révén is. A versm�fajok 

különféle transztextuális összetev�ire rámutató idézéstechnikát, travesztiát, allúziót, játé-

kos plágiumot felsorakoztató szövegfolyamok, m�faji átfordulások azt a benyomást kel-

tik, mintha egyfajta s�rített, túldeterminált nyelvhasználat bontakozna ki, amely sokszor 

az egymást kölcsönösen kizáró nyelvi rétegek jegyében fogalmazódik meg.

A vendégszövegek motivikus hasonlóságait többnyire háttérbe szorítja a költ�i alak-

mások rituális-allegorikus kontextusa, amely nélkülözhetetlen a szövegek intertextuális 

dimenziójának, szerteágazó vonatkozásainak feltérképezéséhez. Egyben felmutatja azt 

a többletet, amellyel nemcsak formailag idézi meg, hanem tovább is írja a sokszor leérté-

kelt irodalom alatti hagyományt. Széles körben aktualizálja például a sláger, a tömegdal, 

a protestsong tartalmait is. A folyton megszakadó irodalmi kontextus, a szépirodalmi 

fi kció parabázisszer� megtörésével Sziveri lírája olyan tapasztalat közelébe jut el, ami-

nek alapja a nyelv medialitására utal vissza. A spontán refl exiók, gondolati kisiklások 

– a versek eksztatikus hangnemeinek természetes közegeként –, a költ�i felolvasóestek, 

happeningek él�beszédszer� alaphangjával szorosan összefonódó el�adásmód is fon-

tos része a költ�i életm�nek, hiszen formabontó gesztusai, rendkívül heterogén, szer-

teágazó szövegkörnyezete a textusok puszta m�faji besorolásának elodázását jelentik. 

Sziveri opusa a vajdasági irodalomban abból a szempontból is folytatója a korai Sympo-

sion-hagyománynak, hogy fontos jegye a m�nemi-m�faji többosztatúság, s�t nemigen 

választható el a képz�m�vészet vizuális kontextusától sem. A m�fajok közötti átjárás 

centrális jelent�ségét bizonyítja például az is, hogy már a Sziveri pályája elején meg-

nyilvánuló képz�m�vészeti érdekl�dés hatására olyan összetett versek születnek, ame-

lyek ábrázolásmódja a szövegek képi dimenziójának er�teljes leképezésér�l tanúskodik. 

Már a hetvenes évek elején az Új Symposionban megjelent Sziveri-versek az irodalmi 

kontextus kontamináltságának tapasztalatát közvetítik, a vers helyét a szójátékok, sok-

szor összefüggéstelen mondattöredékek köztes terében jelölik ki. Nem mellékes körül-

mény az sem, hogy versei gyakran képz�m�vészeti esszék közegében bontakoztak ki, 

ezért nem választhatók el teljesen az életm� következetesen végigvitt látásmódjának 

megfogalmazása szempontjából sem. Sziveri felt�n�en nagy gondot fordított verseinek 

kötetbe rendezésére. Minden könyvének borítóját maga tervezte, els�sorban vajdasági 

fest�k, grafi kusok képei alapján, amelyeken a szerz� kisebb-nagyobb módosításokat vég-

zett, kiemelve a versek vizuális aspektusait. Az eredeti kötetek címlapjai egyúttal jel-

legzetes képi kommentárral is szolgálnak, hiszen látásmódjuk sajátos módon el�lege-

zi meg a versek markáns szempontrendszerét, kitüntetett néz�pontjait. A Sziveri korai 

képz�m�vészeti tárgyú esszéiben elemzett alkotások világképe, szubjektumfelfogása 

nagyrészt hatékonyan beépül a versek létmódjába. Példaként említhet� a Sáfrány Imre 

festményein felfedezett rituális-allegorikus alakmásoknak, sámánoknak, kozmikus hely-

színeknek a megjelenítése. A versszöveg és a képi ábrázolás szerves összetartozásának 

kulcsa éppen abban rejlik, hogy többnyire egymást is olvassák, a képek nemcsak pusz-

ta illusztrációként jelennek meg, hanem fontos melléknarratívaként is funkcionálnak. 

A képz�m�vészetben otthonosan mozgó Sziverinek a m�alkotások a jelenb�l a múlt és 

a jöv� felé egyaránt irányt mutatnak. Korai versei értelmezhet�k a sáfrányi kontextusban 

is, amelyek az egzisztenciális-ontológiai jelentéseket egyfajta futurisztikus archeológiai 
keretbe ágyazzák. Ez a látásmód legletisztultabb formájában talán Sziveri Szelídítés cím� 

szövegén hagyott nyomot, ahol A kis herceg történetét átsajátítva jut el a világértelmezés 

és az emberábrázolás egyik legszemléletesebb formájához: a jöv� fel�l megértett múlt 

és a múltból értelmezhet� jöv� nem zárják ki egymást, hanem kölcsönösen egymásra 

utalva jelennek meg. A hetvenes években kibontakozó Sziveri-lírának éppúgy része a 

kultúra utáni, meghatározatlan jöv� idej� aspektus, mint a civilizáció el�tti, neoprimitív 

4 Linda HUTCHEON: The theory of parody. Cambridge. Cambridge University Press 1984. 

21. Idézi Gennette Palimpsestes cím� könyvének egyik alapgondolatát, amely a paródia kap-

csán a különbségteremtés és azonosítás dialektikáját említi.
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észlelésmód. A korai versek nyelvi-poétikai magatartását els�sorban a szituációs körülha-
tárolhatatlanság, az érzelmi-tárgyi meghatározatlanság miatti fi ktív nyelvi eredetkeresés 

jellemzi. Korai neoavantgárd korszakán ezért a hosszú versek m�fajnélküliségének, vers-
szer�tlenségének Tolnai Ottóék költészetéb�l ismert karakterisztikuma hagyott nyomot.

A nyelvi tudatosság jól érzékelhet� artikulálása, élesítése fontos vonásává válik Szive-

ri kibontakozó pályájának. A kezdeti személytelenségen való túllendüléssel olyan új köl-

t�i paradigma rajzolódik ki szövegeiben (különösen a Hidegpróba kötet utáni id�szaktól), 

amely a „kiáradó jelenlét” Charles Altieri5 által is regisztrált jelenségét a hetvenes évek 

végének és a nyolcvanas évek elejének költészeti változásaival kapcsolja össze. A herme-

tikus, alakzatközpontú korai id�szaktól eltávolodva, Sziveri lírája a jelentés redukálha-

tatlan nyelvi tapasztalatát hasznosítja, és a nyelvi áramlás társadalmi cserefolyamatainak 

leírásához érkezik el. A versszubjektum és az �t körülvev� közeg egymásra vonatkoztat-

va kiterjedt ökonómia részeként nyer értelmet. A személyes léttartalmak artikulálásának 

egyetlen reális, tematikus alapja lírájában a társadalmi képletekkel való foglalkozás mellett 

a vidékhez valóviszonya, amely hathatósan körvonalazza természet és a civilizáció közötti 

ellentmondásokat. Rendkívül termékeny kiindulópontja lehet ennek a kérdéskörnek Szi-

veri Jegyzetek a vizuális kultúráról cím�, hetvenes évek végén írt esszéje, amely a tájépítést 

a környezeti kultúra fontos részének tekinti. A közösségi környezeti kultúrát a dolgozat 

olyan mestertrópussá avatja, ami magában foglalja a modernség kultúrájának természetes, 

valamint mesterséges összetev�t, és beépült a szerz� szubjektumfelfogásába is. A vidék 

fokozatos kiüresítésének megtapasztalásával a civilizációs zsákutcából való kijutás szel-

lemi kiútkeresésre is késztette. Ez alkalmat adott a Sziveri költészete kapcsán emlegetett6 

szerepjáték, a szellemi nomádság alakzatainak játékos bevonására. Lírájának megképz�d�, 

mozgó néz�pontja – a korai versek zárta alakzatrendszerével ellentétben – a nyers él�be-

szédszer�ség, a nyelvi keresetlenség, feler�söd� spontaneitás alakjában t�nik el�.

Sziveri verseinek jelent�s hányadát a Hidegpróba kötett�l kezdve újraírt helyzet-

daloknak tekinthetjük, hiszen bizonyos egzisztenciális közérzet, létmódbeli adottság 

karakterisztikus megnyilvánulásaiként, lenyomataiként értelmezhetjük. Már Sziveri 

pályájának nagyon korai szakaszában felfedezhet� az állandóan jelenlév� veszélyezte-

tettség tapasztalata is, amely a vers alanyának fokozódó kiszolgáltatottságával jár együtt. 

Emiatt a helyzetdaloknak nevezett állapotleírások többnyire magukon viselik a védekez� 

magatartás jegyeit, ami még inkább feler�síti a szilárd megszólalási kényszerb�l fakadó 

kimondás, a vallomásszer�ség változatait. Így a megszólalás hangnemét az imitált köz-

vetlenség, a helyzeteken való felülemelkedés vágya alakítja ki. Annál is inkább, mivel a 

versvilágok többsége a hangsúlyozott ideiglenesség, a gyakori állapotváltozásokból lét-

rejöv� átmenetiség horizontján helyezkedik el. Ebb�l adódik Sziveri életm�vének egyik 

legmeghatározóbb vetülete, az idegenség és az alkalmazkodás bonyolult dialektikája, 

amely a Szelídítés cím� drámai szövegének is központi kérdése. A társadalmi-történelmi 

értékvonzatok áthelyezésére, transzformációjára akkor nyílik lehet�ség, ha a poétikai, re-

torikai effektusok az irónia, a groteszkség, a paródia lehetséges változatait is alkalmazzák 

akár a komikus önportré m�fajában, akár az idegenség megszelídítésére tett kísérletként.

A változó szimbolikus viszonyokkal modellálható külvilággal szemben, Sziveri költé-

szetének egyik legautentikusabb létezési formája a testi természet. Központi jelent�sége az 

intimitás, a privát szféra kiemelésében fogalmazódik meg. A testi folyamatok mintegy a 

természet nagy körforgásának analógiáját képezik, olyannyira, hogy gyakran a test és a táj 

attribútumai is felcserél�dnek. A testiség gyakran szimbolikus összetev� nélkül, öncélúan 

jelenik meg. A test vulgáris, leíró megjelenítéséhez nem kapcsolódnak a megszólaló hang 

egyéb allegorikus, metaforikus összetev�i. A test versbeli reprezentációi, egy-egy karakte-

risztikus testhelyzet, póz (Testcsel, Terpesz) felvételén át az ún. akrobatikus versekig terjed-

nek, amelyek a test piruettjeit, kicsavarodását szemléltetik. A test szimbolikus jelentéseit 

jól láthatóan kiüresíti az a kontextus, amely a testhelyzetek mintázatainak kialakítására 

a monoton ismétl�d� egymásutániság révén tesz kísérletet. Az így létrejött testmozgások 

jellegük miatt nem egyetlen végcélra utalnak, hanem olykor csak egy-egy részeseményre, 

5 Ennek a jelenségnek a feler�södése jól látszik abból is, hogy egyfajta mediális telít�désnek 

vagyunk szemtanúi Sziveri lírájában, ami m�faji, szövegközi, diszkurzív határok átlépését is 

magában foglalja.

6 Nagyon jellemz� a költ� életm�vér�l közölt tanulmánykötet címválasztása is, amely Remé-

nyi József Tamás válogatását közli: Barbár imák költ�je. Sziveri János. Tanulmányok, kritikák, 
esszék Sziveri Jánosról. Kortárs Kiadó, Budapest, 2000. (BIK)
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helyzetre összpontosulnak. A Sziveri-életm� kapcsán felismert mutatványszer�ség éppen 

abban nyilvánul meg, hogy a versek nem a kimenetre, hanem a szituációkra, a köztük 

kialakuló kölcsönhatásra, feszültségekre irányulnak. A versb�l kinöv� gesztusok, imitált 

pózok olyan rituális jelleget öltenek. Angyalosi Gergely Petri testfelfogásáról írt tanulmá-

nya alkalmazható Sziveri poétikájára is7, hiszen a test szimbolikáját másodlagossá téve, 

a testi megjelenés énhez való viszonya is más szintre kerül benne. Az elbizonytalanított 

identitásnak Sziveri költészetében is azért van szüksége szervezetének ismétl�d� mozgá-

sait leírni, mert csak ennek köszönhet�en képes önmagát meghatározni. Saját testi jelen-
létének szerepe szorosan összefonódik az alapvet� bizonyossággal a világban egzisztálást 

illet�en. A testként tételez�dés mellett fontos szerep jut még az evés semmire sem redukál-

ható tapasztalatának is, amely ontológiai implikációi akkor tárulnak fel, ha a világ meg-

ismerésének kontextusába állítva jelennek meg. Erre Emanuel Lévinás is kitért Élvezet 
és táplálék cím� tanulmányában8, amelyben a dolgokba harapás a külvilágról szerzett is-

meret létfontosságú többletét jelzi, a test el�jogát, amellyel értelmet kölcsönöz a világnak. 

Különös jelent�sége van Lévinas e tézisének Sziveri költészetének tanulmányozásában is, 

mert a tárgyak elfogyasztásának olthatatlan vágya az életm� egyik legelidegeníthetetlenebb 

részét képezi. Világosan felismerhet� benne a világtól való függés belátása is, amely a táp-

lálkozással kapcsolatos képzetkört a dologi világgal szembeni kiszolgáltatottságból, saját 

életének és a világnak a megbonthatatlan kapcsolatából vezeti le. Lévinas szavai Sziveri 

költészetének egyik alapgondolatát fejtik ki: „Testnek lenni: önmagától függeni és más-

ban lenni, valamib�l élni: önmagához képest más dologból élve önmaga lenni.”9

Sziveri lírájában a hetvenes évek végén körvonalazódó szubjektumpozíció az er�s 

énkép megjelenésével függ össze. A szerz� már a Hidegpróba kötetben is létrehozta azo-

kat a szükséges diszpozíciókat, vonatkoztatási kereteket, társadalmi kapcsolódásokat, 

amelyek az életm� kibontakozásához elengedhetetlenül szükségesek voltak. Az én tár-

sadalmi szerepének fokozatos kiterjesztése, viszonyjellegének er�sítése el�készíti a szub-

jektivitás implicitb�l explicitté változását. A költemények expresszív min�ségeit alapve-

t�en a világ megszólíthatósága, a bels� lelkiállapotok expanziója, beszédcselekvéssé tétele 

irányítja. A vers szubjektuma már nem pusztán elvont tudatra visszavezethet� általá-

nos fenomenológiai jelenség, mint az els� kötetben, az én határozottabb lexikális jelzése 

a választásra és felel�sségvállalásra is képes individuum képzetével kapcsolódik össze. 

A nyilvánosságban azonosítható lírai én, a szociális keretek, az ideológiai konstrukciók 

keltette ellentmondásokkal találja szembe magát, amely arra készteti, hogy elfoglalja az 

identitásának megfogalmazására alkalmas diskurzusbeli pozíciókat. A korai negativitás-
ra épül� jelentésadás úgy alakul át, hogy az életm�ben létrejönnek a redukálhatatlan al-

teritás énpozíciói is. Ez a folyamat azért elengedhetetlenül fontos, mert a szubjektumra 

nehezed� ideológiai nyomásból adódó ellenállás csíráit hozza létre. Egy nem-objekti-
válható, dinamikus szubjektum megszületése a konkrét elkötelez�dés, a néha jól tetten 

érhet� intencionalitás növelésével jár együtt: az akarat és az intenciók differenciáltabb 

kinyilvánításával fokozatosan beíródnak a versbeszédbe azok a társadalmi aszimmetriák, 

amelyek az énreferenciák kijelölését, a társas viszonyok értékelését is lehet�vé teszik.

A vers alanyának újrarendezését célzó poétikai eljárást Charles Altieri a hetvenes évek 

költészeti átalakulásának kontextusában vizsgálja.10 Ez a költészeti fordulat Sziveri opu-

sában úgy jelenik meg, hogy az önazonosság kérdése benne összekapcsolódik a társadal-

mi felel�sség bizonyos módozataival, ami természetes módon kizárja a politikai szerep-

vállalást, mint az egyik vele készített interjúban is elmondta11, viszont azt a meggy�z�dést 

artikulálja, hogy a vers a szubjektum társadalmi szerepének refl exiós mintája lehet. 

A helyzetben létezés érzését nyilvánvalóan egy stabil alap létrehozása is el�segíti, amely 

alkalmassá teszi a beszél�t arra, hogy létrejöjjön az ideologikus társadalmi konstrukcióval 

7 ANGYALOSI Gergely: Testiség Petri lírájában. Alföld, 2001/5, 70-75. 

8 E. LÉVINAS: Teljesség és végtelen. Pécs, Jelenkor Kiadó. 1999.

9 I.m. 87.

10 Kifejezetten jól alkalmazható az Új Symposion költészetének alakulástörténetére is az az elkép-

zelés, amely Sziveri, Domonkos és mások lírájában konkrét társadalmi-nyilvános formát ölt.

11 A beszélgetésben Sziveri szó szerint ezt mondja: „A politika és a költészet egymást kizáró 

fogalmak. A politika természeténél fogva emberellenes, az embert csak mint manipuláció 

tárgyát tételezi. A jó politikai költészet: a politika negálása! A költészetnek egyetlen célja van, 

az pedig nem más, mint a személyiség autonómiájának megtalálása.” In A forrásvizek barbár-
sága. Beszélgetés Sziveri Jánossal. Budapest, Kortárs Kiadó. 8.
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szembeni kívánatos távolságtartás. Ennek manifesztációját rendszerint felfedezhetjük az 

�szinteség kritériumára utaló kijelentésekben, amelyeket Sziveri kommentárként f�zött 

verseihez, méghozzá azt a szándékát er�síti, hogy a bels� és a küls� világ, a diszpozíciók 

és a cselekvések fedésbe kerüljenek. A költészetében kifejez�d� orientációs er� nem a jó és 

a rossz váteszi szembeállításán nyugszik, az igazság kontextusának ellentmondásmentes 

kijelölésén12, hanem fi gyelemösszpontosító, keretez� jellegén múlik. Els�sorban az „itt és 

most” szinguláris irányait jelöli ki szemben egy alapvet�en elhibázott társadalmi rendszer 

szimbolikus síkjával. Az �szinteség, az igazságosság mégsem egyfajta bels� lelkiismeret 

hangjaként szólal meg itt, hanem olyan viszonyítási pontként, ami az élethelyzetekhez, a 

diktatúra habitusához, projekcióihoz igazítva nyeri el létjogosultságát.

Sziveri költészetének egyik alapvet� törekvése, hogy visszaszerezze a költ�i kife-

jezésformák hatékonyságát, leleplez�, tudatformáló jellegét. A versbeszéd megújítását 

a b�beszéd�ség elkerülésével, a tömörség, az alulstilizált beszéd révén éri el. Ennek a 

nyelvi-szemantikai váltásnak a valódi szerepét az önkorlátozásban jelölhetjük meg, hi-

szen ezzel a vers beszél�je önmagát a lényegi egzisztenciára korlátozza. Költészetében 

olyan köznapi evidencia alakul ki, ami nem a szerepek kiterjesztésében érdekelt, hanem 

a költ�i létezés profán átlényegítését teszi meg tevékenysége alapmozzanatává. Költ�i 

mozgásiránya a folyamatos refl exió, a köznapi események magyarázatának igényéb�l 

keletkezik, az élethelyzetek állapotszer� rögzítésén át a sz�kül� lehet�ségek szituációi-

nak vizsgálatáig terjed. A költ�i programként megfogalmazott független pozíció kitölté-

se a dolgok egyfajta racionális kontrolljának a biztosítéka. A gond, az átmenetiség, he-

lyenként abszurd helyzeteinek feltornyosulása úgy irányítja át a megszólalás móduszát, 

hogy saját helyzetét és a költ�i létezés gyakorlatát is tematizálja. A privátszféra versbe 

emelése ugyanakkor nem az átesztétizálás igényével megy végbe, hanem a sajáttá té-

tel, az enyém vonzatainak pontos számbavétele révén. Az önéletrajzi mozzanatok nem 

személyes elkülönülés miatt kapnak mindinkább centrális helyet az életm�ben, hanem 

a vers hátterében körvonalazódó kulturális-társadalmi függ�ség nyomán, a társadalmi 
szerepek túldetermináltsága ellen hatnak. Az öntudatos kontextussal sok szempontból 

a cselekvések összehangolt medializálása, a tapasztalatok és a tervek felmérése zajlik. 

A társadalomban jelentkez� evidenciahiány bírálata éppen ezért, a gondolkodás teljesít-

ménye révén eszközölhet�. A gondolkodás, ami Sziveri verseiben a folyamatos cselekvés 

dialektikus ellenpontjaként értelmezhet�, a helyzetleírásra épül� szenzibilitás kiinduló-

pontja lesz. Az életm�ben elszaporodó tablók, önportrék így nem szakadnak el az eleven 

vonatkozásoktól, nem tárgyiasulnak, hanem sokrét� viszonyokat építenek ki, pontosan 

regisztrálják a közéletben tapasztalt növekv� rendezetlenség személyes tereket is felszá-

moló hatásait. A nyitott kulturális szituáció ellehetetlenülése miatt a fi gyelem az alkalmi 
mozzanatok partikularitásának rendel�dik alá. A magánéletbe is beszüremked� hatalmi 

dimenziónak ellenállva, Sziveri költészete arra kényszerül, hogy magát az élet közhelyei 
szerint értse meg. A hatalmi ideológiával szembeni metaforikus ellenszegülés leképezése 

az életm�nek azt a részét jelenti, amelynek a ház körüli foglalatosság képezi a f� témá-

ját. Az otthoni tevés-vevés átvitt értelm� megjelenítését a nagytakarítás képzetkörében 

találjuk meg. Ennek szimbolikus fontosságáról beszél Sziveri az egyik interjúban: „Ha 

a sok piszok elfedi a tisztaságot, akkor elmegyünk oda, ahol akad még némi tisztaság 

vagy belefogunk a nagytakarításba. Én hosszú ideig takarítottam, de belefáradtam, s�t 

az egészségem is ráment végérvényesen.” Az élet közhelyei, a mindennapok kliséi így 

kett�s kontextusba kerülnek, a költészet esztétikai és egzisztenciális dimenziói montí-

rozódnak egymásra, miközben a vágyott tisztaság elérése a kontamináltság, a kényszer� 

szennyezettség politikai dimenzióinak köztes tartományába kerül.

Sziveri számára a társadalmi közeg restriktív gyakorlatával szembeni egyedüli helyes 

magatartásnak a helyzet ironikus felfogása kínálkozik. A költ�i irónia politikai kontex-

tusa a diktatúrák alaprétegét célozza meg, hiszen a kizárás, bennefoglalás társadalmi 

mechanizmusának kérdéskörét érinti. Az irónia a hatalom üres szólamainak, frázisainak 

kett�s értelm� használatával relativizálja annak értékrendszerét és eszméit. Ez a do-

mináns alakzat azért marad m�köd�képes rövid alkotói pályájának utolsó id�szakában 

is, mert meg�rzi dinamikus performatív erejét, szemantikai innovativitását, ráadásul a 

kett�s beszéd additív jellegének megfelel�en új kontextusokat is képes hozzáadni a ver-

sekben feltáruló önkép szubjektív geológiájához.

12 In BIK. 8.
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Hózsa Éva (1953) az 
Újvidéki Egyetem taná-
ra, tanulmánykötetei: 
A novella új neve. Mán-
dy Iván novelláinak ti-
pológiája és szövegközi 
értelmezése (Forum 
Könyvkiadó, 2003), 
Idevonzott irodalom 
(Grafoprodukt, 2004; 
zETNA Kiadó, 2006).

Hózsa Éva

„Föltétlen írd meg”
(A ködös kontextus dia-dala)

A vajdasági Sziveri-versekr�l (ti. a Sziveri-problémát felvet� versekr�l) kevés szó esik, 

noha természetesen vannak ilyenek.13 Koncz István Ellen-máglya (1987) cím� kötetébe 

került be a Ki�zetés-ügyben cím� Sziveri Jánosnak ajánlott vers. Ács Károly költ�leltá-

rában14 szintén egymás mellé kerül Sziveri és Koncz neve. Ha Sziveri, akkor irodalom-

értésünkben azonnal felmerül a leváltás fi kcionálissá válása, a kultúrpolitikai tényez�k 

sorjázása. A ködbe burkolt szerkeszt�ségi leváltás nemzeti néz�pontból mitizálódott. 

Jugoszlávia szétesése és az 1990-es évek háborús id�szaka kedvezett a mer�leges moz-

gásoknak. A pódiumokon Domonkos István Kormányeltörésbenje mellett egyre gyakrab-

ban hangzott el a Bábel, amelynek közép-európai aspektusa ugyancsak befogadókra lelt. 

1992-ben már a „Sziveri-nemzedék” nagykorúsodásának jelent�ségér�l polemizáltak a 

szül�földön.15A magyarországi – azaz a régión kívüli – kritikai recepcióban szintén fel-

t�nik a kontextus el�retörésének problémája, a „kisebbségi kérdések iránt fogékonyabb, 

ellenzékibb beállítottságú” szerkeszt�ség helyi hatalom általi szétzavarásának többszöri 

leleplez� kísérlete. A nekifutások sem oszlatták el a homályt16.

A ki�zetés más kívülállás, mint a szám�zetés. A Koncz-vers címében szerepl� bib-

liai „ki�zetés”-hez a profán, trivializáló „ügy” kapcsolódik, amely köznapi-jogi-bürok-

ratikus perspektívába helyezi az eltávolítást, lefokozza/lebontja a mitizáltat, valamiféle 

közös tapasztalat révén („hisz minden olyan kézzelfogható”) lehet�vé teszi a versbeszél� 

kés�bbi leleplez� hozzászólását17. Sziveri János Kiiktatás cím� verse hivatkozik erre a 

Koncz István-i néz�pontb�l is kiemelt hivatalos lefokozásra.

A rúgások és kirúgások archívuma sokrét�, a Villonnak kijutott rúgás intertextus-

ként olvasható. Villon – az �t ért megpróbáltatások révén – áthagyományozódó identi-

fi kációs és szerepminta. Noha a különbözés a hasonlóságnál fontosabb, mégis inkább a 

komplexitás mind-szempontja és a közvetítés lehet�sége emelkedik ki:

de föltétlen írd meg

barátom

föltétlen írd meg

mind hiszen azokból

a rúgásokból

jutott már például

Villonnak is annak idején

de nem is lehetne kivárni

míg leülepedik a

csend és a lázadás

hisz minden olyan kézzelfogható

s olyan becses

az irhád is

13 Vö. Jung Károly: Hová lehet a költ� Közép-Európában?, Ács Károly: Párbeszéd a magyar 

költészettel

14 Zuhanunk együtt. S itt, már a porban: 

Lesállás. A hazaiak. Testvéreim a tollban. 

Gál Laci, Fehér és Tóth Feri. 

Zákány Anti és Laták Pista. 

Sziveri Jancsi és Koncz Pista. 

Az utópista. 

(Ács Károly: Párbeszéd a magyar költészettel. In: Az anyag panaszai. Régi és új versek. Sza-

badka, Életjel Könyvek 80., 1999. 105.)

15 Csorba Béla – Vékás János (1994): A kultúrtanti visszavág. A Symposion-mozgalom króniká-

ja. 1954–1993. Újvidék, 160.

16 Vö. Elek Tibor (2007): Egy mítosz(rendszer) felemás lebontása. In: Árnyékban és fényben. 

Pozsony, Kalligram Kiadó, 251.

17 Vö. Thomka Beáta (2007): A kulturális azonosság poétikája. In: Prózai archívum. Szövegkö-

zi m�veletek. Budapest, Kijárat Kiadó, 133–134.



39

Sziveri János

Figyelmet érdemel a várakozás többféle megközelítése, vagyis az, amit a csend és lá-

zadás relációjában/kett�sségében nem is lehetne kivárni, valamint a távoli költ�-barátra 

való várakozás magánjelleg� lezárásának vágya18. A más/kritikai néz�pont kimondásá-

nak vállalására való kétszeri töredékes baráti felszólítást („föltétlen írd meg”) a talál-

kozás megvalósítására való térbeli felszólítás követi („föltétlen legyél ott”). A várakozás 

lezárásának találkozás-víziója a lehetséges hierarchikus beszél� pozíciót az „és iszunk 

majd egy nagyot” marginális, feledtet� gesztusává alakítja át, tehát az „utólagos” kontex-

tusokból a költ�i beszédpozíció a korhelykedés felé mozdul el. Az utólagos kontextus itt a 

titói korszak utáni éveket, az Új Symposion szerkeszt�ségének 1983. évi leváltását követ� 

kulturális-ideológiai változásokat jelenti. Az ordas visszahull19 cím� Sziveri-vers utolsó 

sora az írás felvállalását így indokolja: „nem más az írás: önvédelem”. Koncz István Szi-

veri Jánosnak ajánlott versében a ki�zött barátként való felkarolása, biztató megszólítása 

és invitálása során kiiktatódik az „önvédelem” hangja, elt�nik a párbeszéd, s�t a vers-

zárlat „nem is való versbe”20:

föltétlen legyél ott

barátom várlak

és iszunk majd

egy nagyot

Az olümposzi magaslat ködbe burkolózó társadalmi jelenségei és a tömegjelenetek 

„csak úgy önkéntelenül” egymásba folynak, a modern földi istenek teátrális stratégiához 

folyamodnak. A hatalmasok virágdíszes páholyából a színek „minden nagy tömegjelenet-

be” belecsorognak, ezzel azonban a hatalmi struktúra, a tekintélyelv� felépítettség is ve-

szít színeib�l, a szembeállítás a „transzpolitikai párbajban”21 ellehetetlenül. Megmozdul 

a páholy-pozíció, a konczi ironikus beszédmód a párbajra koncentrál: „Ezek után már 

nem lehet képviselt népr�l és törvényes uralkodóról beszélni, ezt a politikai konfi gurációt 

olyan párbaj váltja föl, amelynél nincs többé szó társadalmi szerz�désr�l, ez transzpoliti-

kai párbaj egyfel�l a totalitárius önigazolásra törekv� vágy, másfel�l az ironikus vagy el-

lenálló, agnosztikus és infantilis tömeg között (ez a tömeg már nem szól, csak fecseg).”22

18 Roland Barthes (1997): S/Z. Fordította: Mahler Zoltán. Budapest, Osiris Kiadó, 103. 

19 Sziveri János (1989): Mi szél hozott? Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 11.

20 Vö. Koncz István: Aktuális vers

21 Jean Baudrillard (1997): A rossz transzparenciája. Fordította: Klimó Ágnes. Budapest, Balas-

si Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 71. 

22 Uo. 71.
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A Mengisztu-jelvény a császár homlokán23 cím� kései Sziveri-versben például a mi és 

hol hasonló identitás- és célpont-elbizonytalanító megingása érhet� tetten:

egyre jobban h�l a leveg� az életünk egyre

precízebb rítusok béklyójába rögzül

a jelentések sem mutatnak rá egyértelm�en

mi és hol –
márpedig ilyen pontosítás nélkül hová küldjék

a tankokat

merre l�jenek?

Az identifi kációs játékban nem tudni, merre van a helyes irány. A köd mögött egyéb-

ként mindig ott rejlik az élet-halál párbaj.24 A Koncz-szöveg a fenti ködre utal. A Szi-

veri-szövegvilágban a köd szintez�dik, azaz például a költ�re utaló foszló glória-köddel 

együtt kisszer�, lokális/vidéki/provinciális ködök is el�fordulnak, amelyekben a térori-

entációs mozgásirány változik, például a Pasztorál permutációs játékában25lefelé irányul 

a leleplez� tekintet:

a Kosztolányi-szobor mögött

vetk�ztet az id� egy dögöt

nem csak én látjuk már többen

a hullát a szabadkai ködben (…)

Item
vetk�ztet az id� egy dögöt

a Kosztolányi-szobor mögött

de nem csak én látjuk már többen

a hullát a szabadkai ködben

A baudelaire-i pusztuláslátvány ironikus-temporális megközelítése (itt: magként ki-

kel� tetem) a szubjektum halál- és búcsúképzetét, az elhantolás rítusát hívja el�, mind-

ezek kiterjedtebb kontextuális jelentéssel bírnak. A profanizáláson azonban áthatol a 

transzcendencia.26

A tekintélyelv�ségre és a hamis regionalizmusfelfogásra27 alapozók küzdelme kis-

szer�: „járják a várost világi nullák / miért nem hantoljuk el a hullát”.28

A Sziveri-vers kulcsfogalmai (élhalat, eszmetrágya) értelmetlenné avatják a fent-lent, 

illet�leg a horizontális–vertikális mozgásirányok megosztását („egyszerre vagyunk 

együtt és külön”29), erre a látásmódra hangolódik rá Koncz István versének páholy–tö-

meg színegybecsorgása30. A rothadás például földközeli, ám az álmok szerteszaladnak31. 

A Sziveri-szövegek az osztódásnak állnak ellen: a szellemet az én beidézi, tévedéseinket 

a salak bevonja, belülr�l pedig mindenki „egy kicsit” más.

23 Sziveri János 1989. 35. 

24 Jean Baudrillard 1997. 70. 

25 Sziveri János 1989. 94–95.

26 Csányi Erzsébet (2007): Az elvont világ leföldelése. A költ�i kód átalakulása Sziveri János 

költészetében. In: Kód – irodalom – kultúra – régió. Újvidék, BTK, 155.

27 Virág Zoltán (2007): A margó vándorai. Az Új Symposion indulása. In: A magyar irodalom 

történtei. Budapest, Gondolat, 544.

28 Uo. 94.

29 Izzó semmiség. Sziveri János 1989. 53.

30 Vö. „terpentinnel mossa frissen / feslett világunkat az ég” (Ingyencirkusz Mák Ferinek. 

Sziveri 1989. 106.)

31 A holnap h�sei. Sziveri János 1989. 70.
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Háy János (1960) 
író, költő, szerkesztő, 
drámaíró, legutóbbi 
kötetei: Házasságon in-
nen és túl (Új Palatinus 
Könyvesház, 2006), 
A gyerek (Új Palatinus 
Könyvesház, 2007).

Háy János

Házasságon innen és túl
(Családi kör)

– részlet –

Szerepl�k:

Férfi  (Feri)

Férj (Laci)

N� (Kriszta)

Játszódik Budapesten az éppen aktuális id�ben.

1. jelenet

Parkoló a Normafánál, Férfi  és N�

N�: Pedig itt volt.

Férfi : Hol?

N�: A tiéd mellé álltam.

Férfi : De most nincs.

N�: Akkor hol van?

Férfi : Behúztad a kéziféket?

N�: Hogy jön ide a kézifék?

Férfi : Elgurulhatott, ha nem húztad be.

N�: Hová? Hová gurult volna el? Te el tudod képzelni, hogy itt áll egy kocsi, aztán egy-

szercsak elgurul. Szerinted van ilyen? Majdnem sík terepen?

Férfi : Azért szét kéne nézni a parkolóban, volt már olyan, hogy valaki a Dunában találta 

meg a kocsiját pedig csak óvszerért ugrott be a kisközértbe.

N�: Normafánál Duna, hülye vagy?

Férfi : Ez csak példa volt.

N�: Észrevenném, ha itt lenne valahol, ez egy kismerci, ezüstmetál, ráadásul tegnap mo-

sattam le, ezt messzir�l, ha bárhol, de nincs.

Férfi : Biztos, hogy kocsival jöttél?

N�: Ezt hogy érted?

Férfi : Volt olyan, hogy nem.

N�: De akkor még nem volt kocsim.

Férfi : Persze, bocs, ezt elfelejtettem. Nem olyan régen van.

N�: Azért már egy éve.

A háttérben egy magas n� megy el, utána a Barát, Férfi  észreveszi, int és köszön

Férfi : Szia.

N�: Ki volt az?

Férfi : A Gyuri.

N�: Mit keres itt?

Férfi : Szerinted?

N�: Nem tudom.

Férfi : Én sem, de nem nehéz kitalálni.

N�: Hol a francban lehet.

Férfi : Valahogy én nem tudom elképzelni, hogy azzal jöttél és most nincs itt. Ilyen nem 

szokott csak úgy megtörténni.

N�: Szerinted nem emlékszem, mivel jöttem, szerinted én busszal jöttem, csak nem 

emlékszem?

Férfi : Most mit kiabálsz velem, a múltkor is benthagytad az automatában a bankkártyát, 

meg sót tettél a teádba, és azt mondtad, mert szerelmes vagy, azért csinálsz min-
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dent össze-vissza, mert annyira szeretsz, hogy mindig rám gondolsz, és mindent el-

felejtesz

N�: Hogy jön ide ez a faszság, amikor nekem nincs meg a kocsim. Nem érted, ellop-

ták!

Férfi : De van rajta kaszkó, nem? Vagy ennek annyi, a négy millának, annyi?

N�: Persze, hogy van rajta, a férjem nem hagyná csak úgy a milliókat az utcán, biztosítás 

nélkül az es�n.

Férfi : Akkor meg minden rendben, legfeljebb pár hétig nem lesz kocsid.

N�: Hogy hihettem eddig, hogy veled mindent, hogy azt is, amit még soha senkivel, 

amikor még ezt sem érted, ezt a tök egyszer� dolgot.

Férfi : Mit kéne értenem?

N�: Hogy ellopták. Hogy mikor idejöttünk, még volt, most meg nincs.

Férfi : Jó, de kifi zeti a biztosító, nincs is veszteség.

N�: És otthon mit mondok? Mit kerestem a normafánál?

Férfi : Jöttél futni, például. Egy csomóan járnak.

N�: Utálok futni. Pláne t�sarkúban.

Férfi : Akkor itt találkoztál az egyik ügyfeleddel.

N�: Mért pont itt? Azt hiszed, ezt beveszi a Laci, azt mondja majd, hogy tudom Kriszta, 

az üzlet az üzlet, és ha az ügyfél úgy gondolja, hogy a normafánál kell találkozni, 

akkor ott kell és kész. A Laci se hülye, különben már gyanakszik is.

Férfi : Gyakrabban kellene lefeküdni vele.

N�: Te erre bíztatsz, neked az jó, ha én vele…

Férfi : Nem jó. Rossz, de csak így biztonságos.

N�: Egy héten egyszer, de még az is sok, mert olyan, mintha szalamandrákat dobálná-

nak a b�römre, vagy neked jó otthon? Neked az Erzsivel, az jó?

Férfi : Ezt hagyjuk, ezt így nem érdemes nézni, a lényeg az, hogy csinálni kell, és ha 

valamikor ment, akkor most is menni kell. Csak vissza kell gondolni azokra az em-

lékekre.

N�: Emlékezetb�l baszni….

Férfi : Ha másképp nem megy. Pusztán biztonsági okokból. Épp ez a mi szerelmünk 

biztosítéka.

N�: Az, hogy nem egymással fekszünk le?

Férfi : Tulajdonképpen az, mert ez nem megcsalás, ez eleve volt, ezt már el�re tudtuk, 

adottság. A mi szerelmünk adottsága. Mintha tolókocsisok volnánk, az is ilyen vele-

járója az embernek.

N�: Hagyjuk ezt az egészet. Nincs meg a kocsi, ez a baj. Nincs meg, és ez azt jelenti, 

hogy a Laci mindent meg fog tudni.

Férfi : Mért tudná meg? Te el akarod mondani?

N�: Nem akarom, de mindenki tudja, mi zajlik ilyenkor tavasszal a Normafánál, hogy 

minden bokorban ott hever valaki a szeret�jével, fél Budapest, és a Lacinak hiába 

mondok bármit, annyi krimit olvasott, hogy még a vasfüggönyön is átlát, olyan a 

szeme, mint egy röntgen.

Férfi : Pedig, te ilyen biogyógyszerekkel foglalkozol, ahhoz passzol a természet, hogy 

nem egy füstös helyen, pláne zajban a belvárosban, hanem ilyen kellemes napsütés-

ben adod át, a lombok között a rákellenes tisztítószert.

N�: Látszik, hogy nem a te kocsidat lopták el, egyáltalán nem értesz meg, neked ez az 

egész semmi. Nem veled történt, látom rajtad, hogy azt gondolod, hogy na, ez sem 

velem történt. De mi lesz, ha a Laci felhívja a feleségedet?

Férfi : Mért hívná fel a feleségemet?

N�: Mert megtudja, hogy te vagy.

Férfi : Mért, meg akarod mondani, hogy konkrétan én vagyok, te hülye vagy, engem is 

bele akarsz keverni ebbe a szarba?

N�: Mért nem vagy benne?

Férfi : Nem úgy igazából, csak névtelenül, egy titkos ember.

N�: Azt mondtad, mindig velem akarsz lenni, hogy az Erzsi az olyan csak, mint egy 

háztartásbeli, csak mos meg f�z, de semmi fény, legfeljebb a jegygyür� csillog rajta, 

ha ráállítod a szpotlámpát, meghogy kifordul a gyomrod, ha rányitod a fürd�szoba-

ajtót.
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Férfi : Ez így van, vagyis ezt így mondtam, de arról azért nem volt szó, hogy ez ki is derül. 

Csak amíg nem tudja senki, addig tudunk �szintén beszélni az érzelmeinkr�l.

N�: Hogyhogy addig?

Férfi : Mert, ha kiderül, akkor már benne van egy csomó másik ember és azok megzavar-

ják a dolgot, akkor már azokra is gondolni kell, meg b�ntudat, a gyerekek miatt, meg 

a Erzsi miatt, aki azért akkor is velem volt, amikor a legszarabb volt, amikor még 

biciglim se volt, nem még audim. Azért neki ezért jár megbecsülés, nem rúghatom 

szét az életét, mert te beköpsz mindent a Lacinak.

N�: Milyen rohadt gyáva vagy, rólad aztán nem lehetne megmintázni a vinettút? Te nem 

is szeretsz engem.

Férfi : De, de, én csak téged szeretlek, én már mást nem is fogok, tíz éve volt utoljára, 

hogy valaki iránt éreztem, de az sem volt olyan, mint, ami kett�nk között van. Mert 

ez az igazi, csak az tényleg baj, hogy már mindkett�nknek ott vannak a gyerekek, 

és én nem tudok két háztartást, akkor taccsra megyek én is, nekem nem pörög úgy a 

pénzem, mint a Lacinak, hogy egy szülés és félmillió, én mindent a két kezemmel.

N�: Olyan szánalmas, hogy a pénzre hivatkozol, meg a körülményekre, amikor itt érzé-

sekr�l van szó. Ha igazán szeretnél, egyszál gatyában is engem választanál.

Férfi : Én téged, de mondom, hogy ott vannak a gyerekek is.

Csend

N�: Majd azt mondom, hogy nem itt történt.

Férfi : Micsoda?

N�: A lopás.

Férfi : Hát hol?

N�: Máshol.

Férfi : És a rend�rök?

N�: Nekik is mást mondok. Nekik mindegy honnét, úgysem nyomoznak, csak felírják, 

aztán letelik a hónap vagy valamennyi, és azt mondják, nem találták meg. De nem 

keresik, nincs rá emberük vagy összeköttetésben vannak a tolvajokkal, azt is hallot-

tam. Segítenek kivinni a kocsikat Ukrajnába.

Férfi : Kevés a fi zetésük.

N�: Mindenkinek kevés, de azért elvégzi a munkáját.

Férfi : �k is, csak találnak lehet�séget a fi zetéskiegészítésre.

N�: Véded a rend�röket, akik a múltkor is megvágták a Lacit ötvenezerre, két pohár bor 

miatt.

Férfi : Nem védem, csak megpróbálom megérteni �ket, mert az fontos, hogy megértse az 

ember a másik embert.

N�: Mióta vagy te ennyire emberbarát?

Férfi : Mióta szeretlek.

N�: Micsoda?

Férfi : Amikor az ember szerelmes, jobban elfogadja a világot, meg jobban megérti a má-

sik embert is, még a rend�röket is.

N�: Akkor engem is megérthetnél, hogy milyen helyzetben vagyok. De nem. Csak az 

érdekel, hogy az Erzsi ne tudja meg. Más nem.

Férfi : Mondom, hogy nem magam miatt, miattam mindegy lenne, ha csak nekem omla-

na össze az életem, az tényleg nem érdekel, én már magamban mindent vállaltam, 

az albérletet is, meg hogy gyerektartás és ugrik a tartalék pénzem. Csak azért, mert 

ez a dolog érint másokat is.

N�: És ha én lebukok, az nem érint másokat?

Férfi : De mért kéne akkor nekem is? Attól neked nem lesz könnyebb, ha nálunk is. Ha 

a feleségem azt mondja, hogy most vége, ugrott a lakás, meg a gyerekek. Vasárnap 

láthatom �ket egy fél napra, akkor is szemetek, mert otthon az anyjuk azt beszélte 

beléjük, hogy én egy szemétláda vagyok, aki leszarom �ket, vagy ha az anyjuk nem, 

akkor a nagyanyjuk.

N�: Azt mondom, hogy a Németvölgyin, mikor bementem vásárolni, akkor. Az nincs is 

messzire innét, majdnem olyan, mintha itt lenne, csak mégsem itt.
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Férfi : Jó, az jó lesz. Úgy semmit nem fog sejteni a Laci és mi még találkozhatunk. Rossz 

lenne, ha egy technikai eszköz miatt, ráadásul egy olyan technikai eszköz miatt, amit 

a férjed vásárolt, d�lne romokba a szerelmünk. Levigyelek?

N�: Nem kell. Inkább busszal. Úgy jobban el tudom hinni.

Férfi : Mit?

N�: Hogy az történt, amit mondani akarok.

2. jelenet

A n� lakása, nappali

N�: Szia

Férj: Szia. Kés�n jöttél.

N�: Busszal kellett, mert…

Férj: Busszal? Miért?

N�: Az van…

Férj: Elromlott?

N�: Nem, nem úgy, úgy nincs vele semmi.

Férj: Akkor mért nem azzal jöttél, minek vettem, ha nem azzal jársz.

N�: Szóval az van…

Férj: Mi?

N�: Ellopták.

Férj: Hogyhogy ellopták?

N�: Úgyhogy el. Hogy ott voltam a Németvölgyin, tudod, ott van az az éjelnappali, na, 

oda mentem be vásárolni és mire visszajöttem, szóval, akkor már nem volt meg.

Férj: Annyi id� alatt, míg te a boltban? Öt perc?

N�: Mondjuk inkább tíz, mert voltak el�ttem. Hárman is.

Férj: Tíz perc alatt. Annyi, hogy otthagyod, és mire kijössz már nincsen?

N�: Annyi. Gyorsan dolgoznak, már biztos kinézték, hogy új, és mindig ott vásárolok. 

Utálom a spárt, oda csak a prolik járnak, szar az áru, meg itt ismernek az eladók, 

tudják rólam, hogy én vagyok.

Férj: Azt hittem nem vitted magaddal.

N�: Mindig magammal szoktam.

Férj: Ott áll az utcán.
N�: Mi?

Férj: A kocsi.

N�: Hol? Az utcán? Az nem lehet.

Férj: az ablakhoz húzza Látod, ott van.

N�: Nem, az nem az enyém. Csak pont olyan.

Férj: Meg pont ugyanaz a rendszáma, meg ott vannak a hátsóablakban a tájékoztatók 

arról a kínai szarról, ami mindenre jó, még a medd�ségre is, ha megfürdik benne az 

ember.

N�: Csak ha n� az illet�, férfi aknál nem.

Férj: Szóval az is benne van.

N�: Lehet, hogy az enyém?

Férj: Biztos.

N�: Akkor lehet, hogy… Szóval nem is mentem el vele, hát teljesen össze vagyok zava-

rodva, pedig tényleg szedek ilyen memóriaer�sít� terméket, tudod, amit a Jóskáék-

nak is ajánlottam a múltkor, tudod, amir�l a Jóska mondta, hogy mióta szedi teljesen 

megváltozott az élete, hogy annyira friss agyilag, nem is gondolta volna, hogy ennyi 

tartalék agysejtje van még.

Férj: De neked úgy látszik, nem használ.

N�: Nem mindenkinek, ez olyan, mint a házasság, hogy egymásra kell találni, és a Jóska 

egymásra talált ezzel az anyaggal, én meg nem. Tényleg ki is ment a fejemb�l, hogy 

persze, gyalog mentem, mert olyan szép id� volt, és nem akartam, hogy mindig csak 

a szélvéd�n át látom, hogy süt a nap.

A férj kocsikulccsal játszik
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N�: Az milyen kulcs.

Férj: Pótkulcs.

N�: Milyen pótkulcs.

Férj: A kocsidnak a pótkulcsa. Nem ismered meg?

N�: Nem. Mit akarsz vele?

Férj: Nem érted?

N�: Nem.

Férj: Utánad mentem.

N�: Hová?

Férj: A normafához.

N�: Te utánam jöttél? Ugye ez nem igaz?

Férj: De igaz.

N�: Követtél a normafáig?

Férfi : Igen. Taxival.

N�: Féltél, hogy felismerem a kocsidat?

Férj: Nem, csak azért, hogy elhozhassam a kismercit

N�: Te? Te vitted el a kocsit? Ezt így el�re kitaláltad?

Férfi : Én.

N�: Te elloptad az én kocsimat?

Férj: Nem elloptam, hanem hazahoztam.

N�: Te, fogtad és elhoztad? Én meg teljesen kikészültem, hogy hol van, hogy most mi 

lesz, te képes voltál ezt csinálni.

Férfi : Figyelj, Kriszta…

N�: Nem akarom elhinni, hogy egy ilyen emberrel, hogy én téged valamikor is, hogy 

azt gondoltam rólad, hogy te, amikor te nem is, mert te milyen ember vagy, hát nem 

hiszem el, a kurva életbe, hát ilyet még az arabok se, azok is legfeljebb azt a rohadt 

kend�t követelik, hogy ne égesse szarrá a n�k pofáját a nap, de ilyet, hogy ellopni a 

feleségük kocsiját.

Férj: Figyelj Kriszta, már régen tudom, mert megéreztem rajtad.

N�: Semmit nem éreztél.

Férj: De éreztem, a viselkedéseden, hogy olyan idegen vagy, meg a szagodon.

N�: Mit éreztél a szagomon.

Férj: Azon is azt, hogy idegen.

N�: Mért nem szóltál? Mért nem mondtad, hogy valami bajod van?

Férj: Amíg csak én tudtam, addig nem érdekelt, mert más dolgom is van, mint a te hülye 

szeret�iddel foglalkozzak, akik egy baszásért össze-vissza hazudoznak, hogy csak 

veled érzik azt, amit éreznek, eddig minden csak tévedés volt az életükben, de most-

már elég volt, mert elkezdte más is tudni.

N�: Azért, mert más is?

Férj: Azért. Rossz, ha úgy néznek rád, hogy tudják, f�leg ha már az asszisztensed is.

N�: Másképp kellett volna élnünk. Én másképp akartam. Amikor kezdtük, még azt hit-

tem nem az lesz, amit láttunk, hogy a szüleink. Kényszerebédek vasárnap, egyetlen 

téma a gyerekek, meg a nagymarosi faház. Hétköznap meg kerülik egymást, mintha 

éccvírust lehelnének. És velünk is ez, te adod a pénzt én meg rendezem a házat meg 

a gyerekeket. Olyan, mint egy szolgáltatás. Én másképp akartam, de te nem.

Férj: Nekem az jó, amit csinálok.

N�: Mert soha nem gondolkodsz azon, hogy minek, hogy így semmi értelme.

Férj: Tudom.

N�: Akkor mért nem változtattál?

Férj: Mert úgy is értelmetlen, ahogy te akarod.

N�: Én már nem tudom tovább, ahogy eddig, nekem más kell, a tanfolyamon is meg-

mondták, hogy érezni kell, mikor van ideje a változtatásnak. És most én érzem.

Férj: Hiába érzed. Mert maradsz.

N�: Nem, Laci, ennek itt most vége, egy életre vége, legalábbis arra, ami még maradt be-

l�le. Már el�bb kellett volna, amikor különút: te mentél tovább a kórház után a ma-

gánpraxis, a város legdivatosabb n�gyógyásza, szép kis cím, csak én voltam kihagyva 

az egészb�l, örüljek a pénznek, meg hogy nem kell dolgoznom. Én meg közben csak 

arra gondoltam, hogyan lehetne értékesebben élni. Érted! Mélyebben. De soha nem 

kés�. Meg kellett érnie a döntésnek.
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Férj: Csak akkor van vége, ha én mondom, akkor igen, de én nem mondom.

N�: Pedig vége. Innent�l inkább külön, inkább egyedül, mint veled.

Férj: El tudod képzelni?

N�: Csak azt tudom elképzelni. Én meg a gyerekek.

Férj: Csak te. A gyerekek maradnak.

N�: Hogyhogy maradnak?

Férj: Mert az enyémek.

N�: Meg az enyémek, és a bíróság nekem fogja ítélni.

Férj: Nincs hová vinned �ket.

N�: Ez a lakás az enyém is.

Férj: Ez a lakás a bété tulajdona. Ebb�l neked semmi nem jár.

N�: Mindig az anyának adják.

Férj: Állásod sincs.

N�: Akkor is, ez szabály.

Férj: Nincs jövedelmed, nem érted, nincs mib�l eltartanod �ket.

N�: Minden bíró n� és �k tudják, hogy a gyerekeknek az anyjuknál van a helyük.

Férj: Figyelj Kriszta, már beszéltem ügyvéddel. Mindent elvesztesz, a gyerekeket, a ten-

gerpartot, a kismercit, az ausztriai síelést, meg a napi tízezret, amit kedvedre elszór-

hattál. Nem marad semmi, csak a hülye ruháid, azokat viheted magaddal, de két év 

múlva kimennek a divatból, és te akkor is azokban fogsz járni, mert nem lesz mib�l 

kicserélned. Kimész a divatból Kriszta, érted? Lejár a szavatosságod. És a hülye sze-

ret�d is felszívódik. Neki sem kell kolonc. Minek? Elég a két gyerek, meg a feleség. 

Addig kellesz neki, amíg nem jelentesz gondot, amíg más fi zeti utánad a rezsit.

N�: Milyen aljas vagy, mennyire nem gondoltam volna rólad, amikor gimi után megvár-

tál, hogy menjünk együtt, s hogy nekünk ez lesz a jöv�, hogy együtt. Mennyire nem 

gondoltam, hogy ilyen vagy. Hogy ilyen leszel.

Férj: Örülj, hogy nem vagyok agresszív, nem üvöltözök veled. Örülj, hogy ennyire olcsón 

megúszod. Tízb�l kilencszer a kórházban köt ki a n�.

N�: Ennél az is jobb lenne. Ennél az is jobb, ha legalább valami indulatot…

Férj: Nekem arra nincs id�m, szivem. Nekem holnap is le kell zavarnom harminc vizs-

gálatot. N�gyógyász vagyok, reggelt�l estig n�i testekben turkálok gumikeszty�vel, 

nekem ebbe nem férnek bele az érzelmek.

N�: Ezért kellett mással, ezért, mert ilyen vagy.

Férj: Lehettem volna másmilyen is, ha fi gyelsz rám. Ha szeretsz.

N�: Szerettelek.

Csend

Férj: Ezt hagyjad, Kriszta, ebbe nem megyek bele. Ne feszegessük a múltat, nem vagyok 

én pszichológus. A végén még az anyámnál kötünk ki, hogy minden miatta van, 

mert korán abbahagyta a szoptatást. Ebbe nem megyek bele, még tíz éve, akkor még 

igen, de most nem. Neked is van igazad, meg nekem is. De most nem vagy abban a 

helyzetben, hogy te mondd meg.

N�: Mit akarsz t�lem, nyögd már ki?

Férj: Azt, amit régen is mondtam: együtt.

N�: Hogyhogy együtt?

Férj: Semmi nem változik, mindent megkapsz, amit eddig is, de szakítanod kell. Se tele-

fon, se sms. Vége. Most, azonnal felfüggeszted az egészet.

N�: Fogság? Mint a középkorban?

Férj: Elég pénzt kapsz arra, hogy lekösd magad. Eljárhatsz kórusba énekelni, mint a töb-

bi n�, akinek nincs szeret�je, vagy tanulhatsz rajzolni. Fizetem a pszichológust, ha 

arra van szükséged, hogy valaki összekalapálja a lelkedet. De a kapcsolatnak vége.

N�: Mért pont ma?

Férj: Holnap jönnek haza a gyerekek a táborból.

N�: Erre is gondoltál.

Férj: Csak rájuk gondolok. Most is.
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Sopotnik Zoltán 
(1974) költő, író, kö-
tetei: Krokodil (Kor-
társ Kiadó, 2003), 
Az őszinteség közepe 
( JAK– L’Harmattan, 
2006) a Telep Csoport 
tagja.

SOPOTNIK ZOLTÁN

Futófelhők

Szürke felhőkből jósol szebb
jövőt magának. Mert az értelem
felhőiből lehet. Azokkal lehet
játszani, és néha át is lehet látni
rajtuk. Az éjszakai felhők
különösen ilyenek. Sodrásuk van,
mint egy laza tánczenének.
Sokszor elszédül, mikor a panel-
ablakból nézi őket. Ha le akarja
fotózni a sötét égbolton kavargó
vattacsomókat, eltűnnek, akár
felnőtt féltestvérből a szeretet.
Előhívni bármikor elő tudja őket,
viszont a fénykép, úgy látszik, tabu.
Ő a halott apjával van így.

Futóhold

Levezető kör a gyenge éjszakában.
Felnéz az égre. Sötét sziluettje fent a
holdkorongon. Nem érti, hogy lehet ez.
Talán a különös fények miatt, amivel
szórakoztatja magát most az Isten.

Vagy egy démon. Az emberhez az
úgyis közelebb áll. A természetéhez.
A sziluett hirtelen, mintha utána nyúlna.
A félelem egyértelművé válik. És
természetessé. Az idegen nyelven

suttogó mesemadár felborzolja tollait
a fán. Ő meg arra gondol, hogy a hold
az Isten látcsövének lencséje lehet.
És őt vette célba. Lehet, hogy a lelkébe
akar belátni? Netán a szívét akarja?

És ha a démon az, miért érdekli egy
menekülő ember? Talán épp azért?
Valami van a vérében, ami kell neki?
Majd gondol egyet és beugrik a tóba.

Hideg padon, elázva ébred.
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Futótárgy

Vesztes tárgyakat dobálnak a tóba.
Hordják, amit nem lehet
elbírniuk. Mert embernek túl sok.
A víz alján meg elfér. Legfeljebb
zavaros lesz. Az úgyis ismerős.
És állandó köd feszül a víztükör felett.
Az is.

Lenn az angyal, pedig mindent
számba vesz. „Szomorúék félévente
hoznak egy kitömött kutyát.”
És tornyot épít lefelé, a föld közepe felé.
A telep lakói szerint. Az ember
közepe is lefelé van. Vagy befelé.

Versenyt úsznak a kacatok tehát.
Kiázik belőlük az a kevéske szeretet,
ami, ha más nem, magától is össze-
gyűlik. Emiatt olyan mosolygós
a hínár a tóban. A telep lakói szerint.
Ezért az örökéletű halak.
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Győrffy Ákos (1976) 
költő, esszéista, kö-
tetei: A Csóványos 
északi oldala (Accor-
dia, 2000), Akutagava 
noteszéből (JAK–Ul-
pius-ház, 2004), Nem 
mozdul (Magvető, 
2007).

GYŐRFFY ÁKOS

Három dal

(1980)

Az esőben néz aszfalt és tükör.
Kutya és varjú ólom szemhatár.
Elmúlt terek egy más hangzat.
Lebegnek tollak elmúlt terekben.
Gondolni rá fényre mohaszőnyeg.
Lépések süppedés sötét lesz.
Kicsi kéz valaki rajzolt rönkön ír.
Szenteltvíz oszlop porból áll.

(dűlő)

Leülni várni nem tudni nézni.
Közelről mélybarna repedések árok.
Elvisel hagyja tolja túl magával.
Oszlik alak morzsalék mozog el.
Körbefordul égitest ugyanaz ösvény.
Le vízér szerkezet test legyen gyökér.

(rigó)

Honnan belül odafent hangja ív.
Fekete enged szorít csillogó sávok.
A csőr hegytető kapu szét mézgafény.
Fenyő történet sötétkék onnan át.
Egyedül tér iránytalan lomb lovag.
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Gerőcs Péter (1985) 
író, kritikus, szerkesztő, 
az ELTE BTK esztéti-
ka-magyar szakos hall-
gatója, az Ulpius-ház 
íróiskola pályázatának 
nyertese.

Ger�cs Péter

Hazaút
regényrészlet

17 éves voltam, még gimnazista, amikor a következ�, igen érdekes dolog történt velem. 

Tudniillik volt nekem egy barátom, a Zalai Sanyi, akinek az apja – úgy tudtuk – befolyá-

sos ember, és ezért, vagy nem ezért, volt nekik Lellén egy nagyon szép nyaralójuk. Azon 

a nyáron meghívott engem oda a Sanyi. Tulajdonképpen nem is voltunk barátok, csak 

a tanév utolsó napjaiban megvédtem a Turi Ferivel szemben, aki majdnem szétverte a 

Sanyi fejét. Sanyit senki nem szerette. Pökhendi, csúnya, akaratos gyerek volt. Meghívott 

hát a nyaralójukba, én meg elmentem. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy eleinte 

nem akartam vele tölteni a nyarat, aztán Éva rábeszélt. Azt mondta, ritka lehet�ség az 

ilyen, használjam csak ki. Mondtam neki, hogy félek a kínos helyzetekt�l, hogy nem 

fogok tudni mit kezdeni a Sanyival, erre anyám megmosolygott. Ez nem lehet gond, 

mondta. A lényeg tehát, hogy leutaztam. Valami téglagyár üdül�je mellett volt a házuk, 

nagy, lombos fák alatt. Négyen voltunk: Sanyi, a Sanyi n�vére, az anyja, meg én. Az apját 

soha nem lehetett látni. Mivel nem csak a Sanyi, hanem az egész családja visszataszító 

volt, amennyire lehetett, egyedül töltöttem az id�t. Persze a Sanyi meg rám akaszkodott. 

Mindig keresett a kertben, meg akart mutatni valamit. Néha azon kaptam magamat, 

hogy a Sanyi el�l bujkálok. „Hé, Imi, gyere már, nézd milyen csaj megy az utcán” vagy: 

„Imi, hoztam neked békákat” Ültem a kert végében, a gazzal körüln�tt kút mellett, és 

gondolkoztam. Arra már nem emlékszem, hogy min, csak arra, hogy nagyon jó volt el-

bújni. Mindent kirekeszteni. Mindent elhallgattatni. Csak magam lenni. Hallgatni.

„Á, itt vagy! Mi az, szarsz?” – és röhögött. Egyik kezében pecabot volt, a másikban 

papírsárkány. „Nem, csak hallgatózom” „De hülye vagy te – megint röhögött –, gyere, 

a szomszédban a Juli vetk�zik. A tet�r�l belátni” „Inkább ne” Erre el�húzott két szál 

cigarettát, és az egyiket felém nyújtotta. „Fecske, ez a legjobb, a Zsuzsától szereztem” – 

mondta. Nem tudtam, hogy ki az a Zsuzsa, de a cigarettát elfogadtam.

Azután átbicikliztünk Boglárra. Sanyi ment el�l, � mutatta az utat. Alig tudott bicik-

lizni, de azért nagyon gyorsan ment. Boglár közel volt, néhány perc alatt áttekertünk a 

strandra. Sanyi ledobta a biciklit, lerángatta magáról a pólóját, és készült a vízbe ugrani. 

„Voltál már n�vel?” – kacsintott rám. Szégyelltem volna az igazat megvallani, ezért azt 

mondtam, hogy igen, persze. „Az jó, mert én is” – hazudta, és beleszaladt a Balatonba. 

Ahogy a lábai felszántották a vizet, rengett a hája (mert a Sanyi, bár nem volt kövér fi ú, 

mégis hájas volt). Nem volt kedvem együtt mutatkozni vele, ezért kint maradtam a par-

ton, és bámultam a Sanyit. Azt játszottam, hogy én � vagyok. Megpróbáltam átérezni 

azt, amit � érez. Követtem minden mozdulatát. Látszólag fesztelen volt. Odament egy 

kicsi, fekete lányhoz, és valamit mondott neki. Aztán röhögött, és lefröcskölte. A lány há-

tat fordított a Sanyinak, és nagyon fancsali képet vágott, mire a Sanyi egyre hevesebben 

magyarázott; szinte gy�zködte, még kiabált is, aztán megint röhögött. A lány visszafor-

dult. Látszott a tartásán, hogy valami nagyon csúnyát mond a Sanyinak. Az meg megint 

magyarázott valamit, a kezével hadonászott, helyeket jelölt ki, vonalakat húzott a vízbe. 

Versenyezni hívhatta a lányt. Most nem volt olyan ellenszenves a Sanyi. Azt is kitaláltam, 

hogy neki fogok drukkolni. Visszaindultak a part felé, és ott, ahol a víz térdig ér, egy ki-

mered� facölöppel egyvonalban megálltak. Izgatott lettem, s hogy jobban lássam a futa-

mot, sietve felmásztam a nagycsúszdára. A Sanyi egy darabig még magyarázott valamit, 

s miel�tt befejezhette volna, a kis, fekete lány váratlanul futni kezdett a mélyvíz felé, a 

Sanyi meg utána. Úgy úszott, mint egy kutya, a fejét meredeken eltartva a vízt�l, mell-

ben. De így nagyon lassú volt, a lány lehagyta, akkor aztán hátra, majd gyorsra váltott, 

és amennyire lehetett, behozta a különbséget. Elég sokáig úsztak így, nagyjából egymás 

mellett. A partot, de már a strandolókat is jócskán elhagyták, bent voltak a mélyben. 

Aztán már csak két apró pont látszott a távolban, ahogyan fröcskölik a vizet, és egyre 

kacskaringósabb vonalat húznak maguk után. Én a magasból néztem �ket, fülemben a 

strandolók zsibongása. Akkor megint tudatosítottam magamban a játékot, mármint azt, 

hogy én vagyok a Sanyi. Abban a pillanatban a vízben találtam magam. Nem a strando-

lókat hallottam, meg a Kossuth rádiót, hanem négy kar csapkodását a vízben, saját fújta-

tásomat, és körülötte a csöndet. Éreztem, ahogy elgyengül a szervezetem, s bár százszor, 
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ezerszer is magamra parancsolok, egy id� után már képtelen vagyok uralni a testemet. 

Láttam, hogy egy kicsit lemarad a Sanyi, s�t, talán meg is állt.

Aztán megint úszott. Aztán megint megállt. Csapkodni kezdett. El-elt�nt. Kinyi-

tottam a szememet. Fullad, mondtam magamban. Milyen szép látványt nyújt egy vízbe-

fulladó ember. Én csak ülök, és a magasból nézem, ahogy a nagy, kék vízben, mindent�l 

távol, belül a mélységben, egy apró pont kalimpál, talán jajgat is, bár ezt innen nem 

lehetett hallani. Tudtam, hogy miért kezd ki a lánnyal, s hogy el�tte miért kérdezte meg 

t�lem, hogy én vajon voltam-e már n�vel. Értettem a mozdulatait. Én is így tettem vol-

na, ha Sanyi lennék, s mivel értettem �t, én is Sanyi voltam. Én fulladtam ott a mélyben, 

de közben a száraz deszkákon ültem, fogaim között egy hosszú f�szállal, és a vállamat 

süttettem. Hallgattam a zsibongást. Értettem a Sanyit, a hájas, nagypofájú kölyköt, és 

gyönyörködtem benne, az életéért küzd� ember látványában, egy olyanéban, akit el-

emészteni készül a mélység.

A lány, miután visszaúszott hozzá, megpróbálta megtartani a víz felszínén, de hát a 

Sanyi gyerek nehéz, f�leg ennyi úszás után. Akkor már fütyültek a parton is. Hallatszott 

a közeled� motorcsónak. Bámészkodók gy�ltek a stégekhez, a csúszdához, a lábam alá.

Miel�tt a vízirend�rök kihozták a Sanyit a partra, lemásztam a csúszdáról, és el-

bújtam a nádasban. Milyen csöndes a nádas, gondoltam, s hallottam, ahogy hangosan 

beszélek magamhoz (vagy magamtól el). Láttam magam, ahogy ott ülök. Emlékszem, 

felülnézetb�l láttam.

Nem tudom, hogy én ezel�tt beszéltem-e magammal így, de ez az els� emlékem, 

amiben biztosan ez történt.

Mindez nem is volna fontos, hiszen korábban már említettem a feljegyzéseim között, 

de a dolog mostanra annyiban más lett, amennyiben megváltozott a jelent�sége. Ma már, 

azt hiszem, tudom, miért történik ez velem, hogy mi szüksége van erre az agyamnak.

Talán azért védtem meg a Sanyit az iskolában, mert azt akartam, hogy felnézzen 

rám, hogy tiszteljen (persze én nem olyan fi ú voltam… olyan vezéregyéniség). Közben 

szerettem volna közelebb kerülni is hozzá. Aztán amikor a kertjükben a kút mögé búj-

tam, élveztem, hogy magányos vagyok; hogy megtehetem, hogy az legyek, hiszen szá-

momra a magány is egy játék. Számomra az egyedüllét, akár valamiféle árucikk, amit 

gazdagságomban megvehetek. Éppen ezért a kút mögött gubbasztva arra vágytam, hogy 

megtaláljon a Sanyi. Furcsán hangzik, tudom, de azt hiszem, így volt. Azt hiszem, meg 

akarom osztani valakivel azt a szépséget, amit az egyedüllétben találok, még ha ez lehe-

tetlen is.

Aztán meg elképzeltem, hogy én vagyok a Sanyi. Soha, senkihez nem tudtam, és ma 

sem tudok igazán lelkileg közel férk�zni, pedig agyban jó vagyok benne. Egyszerre két 

nézés kell nekem; ez lehet megfejtés. Kell egy közeli, meg egy távoli. Kizárólag ennek 

a két – nevezzük így – fókusznak a játékában lehetséges a másik ember megismerése. 

Nekem az a bajom, hogy túlságosan benne vagyok a világban. Persze, hogy olyankor 

nem lehet senkit sem szeretni. Hogy utáltam én a Sanyit, amikor megtalált a kertben! 

És hogy szerettem, amikor a csúszdán ülve megmutatta nekem a megfulladást! Persze 

mindez nem jó, mert így azt érezni, hogy birtokba vettem a dolgokat, és ett�l rossz érzés 

támad bennem, olyan, mint a lelkifurdalás, mintha elloptam volna valamit, ami nem az 

enyém… és hát ez az a pillanat, amikor magamtól is távolságot kell teremtenem. El-

távolodni, és visszahajolni a távolban gubbasztó saját magamhoz. Itt kezd�dik a hang. 

Ebben a távolságban kezdek magamban, magamhoz beszélni, mint most is.
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Sirokai Mátyás (1982) 
költő, 2007-ben vég-
zett a Zeneakadémia 
dob tanszakán, a Telep 
Csoport tagja.

SIROKAI MÁTYÁS

Narratív

Tű, fecskendő ugyanúgy, cigarettázok,
ma is idegen tárgy vagyok itt, nincs
hamutál, orvosi helység, hűvös.
Felsorolom: ugyanaz a tű, fecskendő,
kint fagy, tele konténer, hamutál udvar.
Üzemen kívül a lapradiátor, üres asztal,
még mindig tegnap ülök. A fecskendő
is üres, a konnektorban sincsen zárlat,
számba veszem: tegnap nem volt zárlat,
víz, vér üzemen kívül. Vezérmotívum
az este, felmérem, hova tart, milyen
az a kamra, ahonnan átszűrődik a dobogás.
Nyilván reggel kellett volna legyen,
népesülő udvar, üres asztal, nem lett.
Fénylik a fecskendő, hegye van. Nézem
az órát, számolom a perceket. Szőr óra,
bőr perc. Milyen az a kamra, amiben
ugyanaz telik újra.

Pantomim helyett

Mióta összekapcsolt csöveken keresztül
szeretjük egymást, mert úgy tűnik, minden
mai napra kifogytunk a beszédből, elég
a lihegés akadálypályát a sóhajtások lassú
ugrásaival teljesíteni. Súrlódásokká egy-
szerűsödött a közlés, ujjak nyoma a bőrön.
A csapra mutatok, vizet engedsz, van idő,
hosszú kortyokat követünk egymásban,
a tea útját. Ha kell, eljutunk a körmökig,
a vérre nincs hova mutatni, ha megszólalnál,
újra összeállna a visszaság, első szavam
úgysem a te neved lenne, és az idézőjeleket
hiába is próbálod ujjaiddal kirakni. Vetkőzz.
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Toroczkay András 
(1981) költő, kritikus, a 
PPKE BTK hallgatója.

TOROCZKAY ANDRÁS

Méltatlan

A tájat felszeletelték és fegyelmezetlen, 
félmeztelen, rossz fogú melósok húzzák el 
mellettem. Elkékült fák forognak, haladnak vele. 
A vonat homlokot felszakító kő. 
Bezakatolok a tájba, de ki tudja, miért 
a zakatolás hangjait mégis elnyeli a csend. 

Friss kalácsba fúródó piszkos ujjam 
körme alatt fáradtság. Eszembe jutsz. 

Legelő tehenek, tanyák, tornyok, száradni kitett fehér 
lepedők, tükröződő felhők, halas tavak, napfényben 
fürdőző háztetők. Gyerekszemekkel bámulom 
a vásári mutatványt, vasárnap. Most nem zavar a foltokban 
kormos, mocskos-szürke ég, azt képzelem, hogy  
a házakban emberek laknak. A megérkezés méltatlan az úthoz. 
Mint templom hűvöséhez a megéhezés, rágás.
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Paul Fournel (1947) 
francia író, az OuLiPo 
tagja, Noël Arnaud ha-
lála óta pedig elnöke is. 
Írói munkássága mellett 
volt már kulturális 
attasé Egyiptomban, 
a Ramsay könyvkiadó 
vezetője, az Université 
de Paris professzora, 
valamint a Societe des 
Gens de Lettres elnöke, 
ugyanakkor aktív kerék-
pározó is. Több, mint 
húsz kötete jelent már 
meg.

Egy biciklista vallomásai
(interjú Paul Fournellel)

– A francia Paul Fournel neve talán kevés magyar olvasónak cseng ismer�sen, ami nem is 
csoda, hiszen eddig egyetlen m�ve sem jelent meg magyar fordításban. Pedig Fournel irodal-
mi tevékenységét már csak m�faji gazdagsága miatt is nehéz bemutatni. Nemcsak regény- és 
novellaíró, költ�, színházi szerz�, a francia irodalmi csoport, az Oulipo véglegesen ideiglenes 
titkára, de volt már könyvkiadó, kulturális menedzser, s�t, a kairói francia nagykövetség kul-
turális attaséja is. Emellett nagy biciklista és sportrajongó.

De melyik az igazi Paul Fournel? – tettük föl a kérdést a Les athlètes dans leur têtes (Mi 

van a sportolók fejében?) cím�, a sport témáját körüljáró novelláskötetének készül� magyar 
fordítása apropóján.

– Az igazi, ha lehet ilyet mondani, mindezek metszéspontjában található. Szerin-

tem egyik hivatás sem idegen a másiktól, mert mindegyik munkámban ugyanazt keres-

tem, ugyanaz foglalkoztatott: a tehetség. Hogy honnan is ered az ember azon képessége, 

hogy létrehozzon valamit, valami szépet. Szerencsém van, hogy munkáim során mindig 

azzal foglalkozhattam, ami igazán lelkesített.

– A Merlin Színházban a Frankofónia ünnepének keretén belül rendezett francia irodal-
mi est után a magyar olvasók nemsokára nyomtatásban is találkozhatnak Önnel, egy novellás-
kötetén keresztül. Hogyan született a Les athlètes… ötlete?

– Köt�désem a sporthoz többszörös, így novelláim is különböz� élményekb�l táp-

lálkoznak. Egyrészt szeretek sportolni, bár nem nevezném magam profi  sportolónak. 

Úgy értem, sosem voltam még bajnok, de mindig is �ztem valamiféle sportot. Másrészt a 

sportolókat, mint embereket is érdekesnek találom. Különösen megfog bennük, hogy ép-

pen azt képesek elfogadni, amit mindnyájan elutasítunk: elfogadják a vereséget, a rang-

sorolást, azt, hogy csak harmadikként vagy negyedikként könyvelik el �ket. El kell fogad-

niuk, hogy állandóan és ellentmondást nem t�r�en megítélik nemcsak teljesítményüket, 

hanem személyüket is. Ha egy versenyen második vagy, akkor nem vagy els�, ezen nincs 

mit magyarázni, mondjuk az irodalommal vagy a festészettel szemben, ahol mindig van 

egy „igen, de…”. Emellett a sportolók kétszeresen is halandók. El kell fogadniuk a 30-35 

éves koruk környékén bekövetkez� els� halálukat, s azt, hogy ezzel gyökeresen meg-

változik az életük, a sorsuk, amíg körülöttük mindenki másban munkál az életösztön, 

hogy a saját életét a lehet� legteljesebben élje meg. Mindamellett látványos el�adások 

f�szerepl�i, s engem mindenféle m�vészi teljesítmény leny�göz. Ha már itt tartunk, 

íróként azért érdekelnek annyira, mert rendkívül kevés irodalmi m� foglalkozik velük. 

Gasztronómiai regény például számtalan akad a piacon, de a sport rendkívül izgalmas 

nyelvi rétege iránt úgy t�nik, kevés irodalmár érdekl�dik. Sport iránti írói rajongásom 

eredménye két könyv, az Athlètes…, melyben néz�ként, kívülr�l szemlélve, s minden 

tiszteletemmel együtt kissé élcel�dve dolgozom fel a témát, s próbálom megmutatni, 

hogy ebben a világban sem rózsaszín minden. Kés�bb, egy másik novelláskötetemben, 

a Besoin de vélo-ban (Nekem kell egy bicikli) a sportolói lét innens� oldaláról írok: saját 

biciklista élményeimr�l.

– Mire vonatkozik a kötet címe (aminek értelmét magyarul igen nehéz nyakatekert fordu-
latok nélkül visszaadni)?

– Azt próbálja visszaadni, hogy mit látnánk, ha belenézhetnénk egy sportoló fejébe, 

gondolataiba. Nemcsak a nagy esemény pillanatában, hanem úgy általában, a minden-

napokban.

– S az ajánlásban rejt�z� Baron, � is sportoló?

– Nem, nem, � az édesapám, aki egyébként valóban sportos. � tanított meg a bicik-

lizés igazi fortélyaira. Most, 86-87 évesen ugyan már nem sportol aktívan, de továbbra 

is nagy rajongó, fi gyelemmel követi a sportvilág eseményeit. Ez egy közös pontom vele, 
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Horváth Eszter (1985) 
az ELTE francia–kom-
munikáció, valamint 
a Színház és Film-
művészeti Egyetem 
filmdramaturg szakának 
hallgatója.

Kováts Zsófia (1982) 
az ELTE BTK 
magyar– francia szakán 
végzett, jelenleg a finn-
ugor szakon tanul.

csakúgy, mint a fi ammal. A sport olyan valami, aminek élményét az emberek megosztják 

egymással, ami közös.

– Van-e kedvenc sportolója?

– Hú, jó kérdés! Mit is mondhatnék, sok kedvencem van, s annyira szeretem �ket, 

hogy nehezemre esik egyet választani. Ha nagyon muszáj, akkor minden bizonnyal egy 

kerékpárversenyz� lenne az, ifjúságom miatt is, s mert kétségkívül ezt a sportot ismerem 

a legjobban. Igen, azt hiszem Eddie Merckx lenne az.

– És a kedvenc Athlète-története?

– Nem is tudom, azt hiszem, az els�, a lesiklós (Auto-
portrait de l’homme au repos – A pihen� ember önarcképe). Ta-

lán mert az a novella számomra az írói mesterség metaforája. 

Az írók, novellisták is mind lesiklók, róluk akartam beszélni, 

miközben a síel�r�l írok, a végén az elkerülhetetlen csatta-

nóval. Itt valójában a novellista-lesikló technikai ügyességé-

r�l van szó, ahogyan fölvezeti a csattanót. Ezzel a novellával 

vagyok a leginkább elégedett. De közel áll még hozzám a Le 
perchiste (A rúdugró) is, egyrészt, mert mindig is szerettem 

volna valakir�l a szeretett n� szemszögéb�l írni, másrészt le-

ny�göz a sportolói lét azon pillanata, mikor a tökéletesség va-

lósággal megbénítja �ket, mikor a várakozás pillanatait élik, 

s közvetlenül a nagy összecsapás, nagy megmérettetés el�tti 

pillanatban, mikor már semmi nem történhet velük, szinte 

lemerevednek. Ez a dolog azért is érdekelt, mert a hagyomá-

nyos sportolói képnek éppen az ellentéte.

– Miért, Ön szerint milyen lenne a hagyományos sportolói 
kép?

– A sportoló maga a mozgás, a mozdulat gyönyör�sége, 

a befejezettség, maga a megvalósítás, s ritkán gondolunk arra, 

hogy mindez hihetetlen koncentráció következménye, hogy a 

tökéletes mozdulatlanságból tudjuk megalkotni a mozdula-

tot.

– Az Athlète-jét, melyet Goncourt-díjjal is jutalmaztak, néhány éve színpadra alkalmaz-
ták. Ha jól tudom, nagy siker lett, Párizsban három színházban is játszották. Ön, aki színházi 
szerz� is, segített az adaptálásban?

– Nem, az egész André Dussolier ötlete volt, én egyébként sem tudtam volna jelen 

lenni a próbákon, akkor voltam ugyanis Kairóban. Dussolier egyébként zseniális szí-

nész, egymaga találta ki a koncepciót és egyedül, egy pad és egy törölköz� segítségével 

viszi végig az el�adást. Most épp Svájcban turnézik a darabbal, de lehet, hogy a kötet 

megjelenésének apropóján még Magyarországra is ellátogat.

Az interjút készítette: Horváth Eszter és Kováts Zsófi a
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Paul Fournel

Gregario

Épp abban a pillanatban, amikor 900 méterre a vonaltól végeztem a feladatommal, meg-

láttam �t. Felegyenesedtem, hogy kezem a fékkarra tehessem, s pillantása összekapcsoló-

dott az enyémmel, talán egy negyed másodpercre. Mindent megtettem, amit csak bírtam, 

most már Yvoné volt a pálya, mint az összes sík szakaszon. Pontosan ebben a szempillan-

tásban Kelly, három-négy hosszal el�ttem, a földre dobta bukósisakját, hogy könnyebb 

legyen, azt hiszem, Bernard és Beppe is így tettek… Már nagyon gyorsan mentek.

Ott állt a járdán, a tömeg közepén és engem nézett. Engem. Mozdulatlanul állt, nem 

kiabált, nem tapsolt, ajkai félig nyitva.

Rögtön az jutott eszembe, hogy sztriptíztáncosn� lehet. Sz�ke, kissé molett, nagy 

szemekkel és telt ajkakkal. Vanessa? Michelle? Loretta? De lehet, hogy tévedek. Sosem 

voltam sztriptízbárban és amúgy is, még vagy ötvennel mentem. Sztriptíztáncosn�. És 

engem nézett. Engem.

Általában, mikor elöl már végeztünk a melóval, továbbtekerünk a tömeggel. Való-

szín�leg megfeledkezhettem err�l, miközben tekintetét még egy századmásodpercig 

magamon akartam tartani. Egy digó meglökött a bal kezével, 

hogy a pedálom ne akadjon be els� kerekének küll�i közé. 

Azt mondta: „Tartsd a vonalad!”, idegen kiejtéssel. Mögöttem 

egy spanyol ordítva fékezett: „¡Adelante, tonto!”

Újra felemelkedtem a nyeregben. Fájt a combom és a há-

tam.

Általában az utolsó kilométeres kapun lobogó piros 

zászló alatt fejezem be a napot. Az a dolgom, hogy az utol-

só huszonöt kilométeren belül ráugorjak mindenre, ami csak 

mozog és vélhet�leg ki akar törni a mez�nyb�l, megakadá-

lyozzam, hogy valaki kiszakadjon a pelotonból és egyedül ér-

jen célba, és persze, hogy Yvont jó helyen eljuttassam a zász-

lóig. Onnan Marcel még három- négyszáz méteren felvezeti 

a sprintre, aztán a többit már megoldja maga is. Mindene 

megvan ehhez: nagy hajtóer� és hozzávaló fej. A sprinterek, 

�k más felépítés�ek, mint mi. Engem valósággal megbénít a 

célszalag látványa.

Megpróbálhattam volna felállni a pedálokra és visszafor-

dulni, hogy még egy kicsit láthassam, de épp akkor jött egy 

balos kanyar derékszögben, és féltem, hogy eltérek a helyes iránytól.

Minden reggel, mikor nem szerepel túl sok emelked� a terítéken, Yvon azt mondja: 

„Intézzétek el, hogy páholyban legyek 600 méterig, a többit megcsinálom.” Gyakran be 

is tartja az ígéretét. � hozza a csapatba a pénzt, � emeli fel karját a célban, hogy jól olvas-

ható legyen a tévében és az újságokban a trikóját díszít� Salami-Store-felirat. A mi csa-

patunk a kolbászért teker. Mikor a gyár igazgatója eljön, Yvonnal szemben ül asztalhoz. 

Az � dolga, mármint Yvoné, az, hogy egész nap biztonságban maradjon a mez�nyben, 

a lehet� legkisebb fordulatszámon guruljon és spóroljon az energiával. A szakasz végén 

mindnyájan hajtunk, mint az állat, hogy jó elöl maradhasson.

Azokon a napokon, mikor nem nyer, természetesen csesztetjük érte: a fáradtság mi-

att, bizonyára, és persze a pénz miatt. Kemény dolog sprinternek lenni.

Rendes esetben az út szélén álló embereket nem látjuk. Érezzük �ket. Valami forró-

ságot, valamiféle éles sikolyokkal t�zdelt lármát érzékelünk bel�lük, különösen a fi nis-

ben történik mindez rettent� gyorsan.

Ott láttam meg �t. Nem láttam mást, csak �t, aki engem nézett. Még száztizenheten 

vagyunk a rajban – még csak a tizenkettedik szakasznál tartunk, még át sem keltünk az 

Alpokon. Miért éppen engem? Alapigazság, hogy inkább két-három olyat igyekeznek 
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felismerni, akit már láttak a tévében, a többi csak elsuhan mellettük a színek és hangok 

forgatagában.

Nem úgy nézett rám, mint ahogy egy kerékpárversenyz�re szoktak és arra gondol-

tam, hogy sztriptíztáncosn� lehet.

Holnap jön a hegyi szakasz. Amint elérjük a hágót, Yvon megakad. Elt�nik a me-

z�ny mélyén és próbál id�n belül maradni. Innent�l kezdve Raymond-nal, az igazi ve-

zet�nkkel foglalkozunk.

Én szeretem a hegymenetet. Valahonnan a hátból indul, s�r�nek, súlyosnak érzi 

magát az ember, akár egy golyó. A táj gyönyör� a hegyek közt. Ez az a fajta fájdalom, 

amit szeretek. Jó mászó vagyok. Tudják ezt a csapatban, a pelotonban is. A Salami-Sto-
re-nál csak Raymond-nak megy jobban nálam. Ezért érte mászom meg az emelked�-

ket.

Korábban valósággal kiugrottam a mez�nyb�l az els� hágóknál – olyan jó érzés volt 

reggelente teljesen egyedül kapaszkodni föl az élen –, hogy Raymond segítségére lehes-

sek majd, amikor rákapcsol a gy�zelemért. Azóta taktikát váltottunk, most a Merckx-féle 

módszerrel dolgozunk: mikor a völgybe érünk, teljesen beülünk, s egészen lehetetlen 

fordulatszámon tépünk, hogy magunkkal húzzuk a halálra izzadt mászókat a következ� 

emelked� lábáig. Ezután a testesebbekkel kell számolni, mi pedig vonszoljuk tovább a 

lábfájásunkat kétezer méteres magasságokig. Ilyenkor mintha fából lenne a combom.

A Tour alatt igazából nincs id�nk a n�kre gondolni. Mindenki teszi a dolgát, nincs 

sok holtid�nk. Amikor így nézett rám, az volt az érzésem, hogy teljesen meztelen – Mi-

chelle. Ha Raymond megnyeri a Tourt, a f�nök azt ígérte, hogy megkapjuk a Moulin 
Rouge-t.

Mindjárt áthaladok a célvonalon, leszállok err�l a rohadt bringáról, kibújok a cip�m-

b�l – elég nehéz úgy járni, hogy a pedálkengyel a talpam alatt van. Megkérdezem, hogy 

sikerült Yvonnak. A gyúró vállon ragad majd és ad egy korty vizet. A rend�rök biztosítják 

az átjárást a korlátig: minden este egy kis folyosót alakítanak ki nekünk egészen a pisil�s 

lakókocsiig, ahol a doppingtesztet kell elvégeznünk. Ott lesz majd alkalmam rá, hogy a 

második lépcs�fokról lábujjhegyre állva ellássak a fejek fölött. Akkora már � is közelebb 

jön a vonalhoz, hogy lássa a pódiumot, meg a lányokat a virágcsokrokkal – akár � is köz-

tük lehetne.

Szólítani fognak a lakókocsiból és menni kell pisilni. Miután az ember nyolc órát 

eltölt a nyeregben, a m�velet nem mindig olyan egyszer�. Aztán a gyúró újból vállon 

ragad, vissza a hotelbe, várni a zuhanyra, a masszírozásra. Marcel (vele osztozom a szo-

bán), miel�tt lefeküdne az ágyára meztelenül, hogy ellazuljon, fenekét rázva bújik ki 

a harisnyájából. Minden este ezzel szórakoztat. Ott fekszik majd lebarnult karjával és 

lábával, mint valami parfétorta. Azt fogja mondani, hogy a mai nehéz szakasz volt: a két-

száznegyvenhét kilométer és a meleg miatt. Bosszankodik majd Yvon miatt, elszámol-

tatja �t. Egy pillanatig én is elnyúlok majd, hogy ábrándozzak egy kicsit. Egy kerékpár-

versenyz� otthagyja a pelotont egy sztriptíztáncosn�ért. Aztán belép a sportigazgató a 

maga „kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon” arckifejezésével és azt mondja, 

hogy nagyon sajnálja, tényleg hagyni akarta, hogy másnap az id�t fi gyelmen kívül hagy-

va elszelelhessünk, de így, hogy Yvon csak harmadik lett aznap, ha a csapat meg akarja 

tartani a sárga trikót és a 750 frankos apanázst, ismét güriznünk kell.

Marcel tiltakozni fog, azt mondja majd, hogy fáj a térde, és egyébként is, tyúksze-

met kap a nyeregt�l. Én fi ntorogva megvakarom a tökömet. Az edz� megvonja a vállát, 

mondván, � semmit sem tehet az ügyben, aztán megy, hogy elmondja a jó hírt a többiek-

nek…

Holnap, a tizenegy óra harmincas pisztolylövésnél, akkor, amikor a legrosszabbak 

indulnak, én már az Eze-hágóra fogok épp fölkapaszkodni.

Horváth Eszter fordítása
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Hirtelen fáradtság

Olyan november végi hideg volt. Kapucniban, keszty�ben, a futó követte fagyos lehele-

tét. Teljes, szabályos lábnyomokat hagyott, a mozdulatsort a kemény talaj alig törte meg.. 

Arca remegett minden lélegzetvételkor. Tekintete elkalandozott az aljnövényzetben, ki-

csit nyugtalanul, kicsit nyugtalanítóan. A huszonharmadik kilométerét kezdte terepen a 

hajnali órában.

Hosszú id�n keresztül naponta futott, hogy betartsa az edzéstervét, hogy az er�ki-

fejtést�l futó legyen bel�le, hogy megismerje önmagát, hogy felkészüljön a nagy verse-

nyekre; nem volt közvetlen célja, hacsak nem az, hogy izmai jól m�ködjenek és szívve-

rése rendszeres legyen. Már tudta, hogy minden megváltozott, hogy valamit keres és ez 

a valami a fáradtsága, a hajdani fáradtsága. Meg volt gy�z�dve arról, hogy ezt ellopták 

t�le és elkezdte magában, futólépéseinek ritmusára, mormolni a tolvajok nevét. Egy nap 

majd hangosan is kimondja.

Három téllel korábban egy férfi  látogatta meg egy reggel az edzésen. Kövér férfi  volt 

téli felölt�ben. A férfi  elmagyarázta neki, hogy régóta fi gyeli az eredményeit, és ha � is 

akarja, bajnokot csinál bel�le. A férfi  vállalkozó volt, sportképvisel� a városában és az 

atlétikai egyesület elnöke, befolyásos ember, akinek nehezen lehetett nemet mondani. 

Vagy legalábbis a futó így érezte.

Aláírta a szerz�dését, és más férfi ak jöttek el megnézni, hogyan fut a stadionban – 

ezúttal más téli felölt�kben. Sokáig nézték mozdulatlanul a betonkorlát mögül. Ott volt 

az edz�, az orvos, a massz�r és még valaki, akit dokinak ne-

veztek, és egy doki jobb, mint egy orvos.

Elkészítettek neki egy edzéstervet: kétszer annyi kilomé-

terrel, mindennapi sprintekkel, vitaminokkal, téli injekciók-

kal – abbahagyásuk igencsak javasolt hat héttel idény el�tt –, 

nyári injekciókkal, tablettákkal verseny el�ttre és tablettákkal 

verseny utánra, sok folyadékkal, megfelel� étrenddel és ker-

tészeti állással az önkormányzatnál. Az egyetlen valódi ker-

tészeti munkája abból állt, hogy szöges cip�jével nyomokat 

hagyott az aljnövényzetben.

Egy idény alatt négy kilóval gyarapodtak az izmai és zok-

szó nélkül viselte a túladagolt edzéseket. Elkezdett mindent 

megnyerni. Bet�r�l bet�re követte az edzéstervét és minden 

könny� lett számára. Állandóan nyert.

Ebb�l az id�b�l rengeteg fényképe maradt, amelyeken 

látni lehet �t az Elnök közelében, a célvonalon. Még együtt is szerepeltek a Tévésport 

él� adásában, és meg�rzött err�l egy kazettát. A Diététique-Effort cím� lapban a doki 

elmondta étrendjének titkait. Megtanulta, hogyan kell fesztelenül mosolyogni a fény-

képez�gépek el�tt, és azt is, hogyan mondja el dadogás nélkül a mikrofonba, mennyire 

örül gy�zelmének. Még arra is volt lehet�sége, hogy nyilvánosan köszönetet mondjon a 

szüleinek, az Elnökének és az edz�inek. Továbbá felmerült, hogy az Elnök polgármester 

legyen, és �t tanácsadójává nevezze ki.

Ekkoriban zajlott ez az ostoba nizzai verseny, az idény egyik utolsó versenye. Az 

el�z� évekkel ellentétben jó állapotban érkezett meg augusztus végén: semmi fájdalom, 

semmi görcs. Még csak kimerültség sem. Két körrel a befutás el�tt er�ltetett ütemvál-

tásba kezdett, és hatalmasat esett. Egy pillanatra ránézett lábfejére, mely a vádlija végén 

fi tyegett, és aztán kezdett el üvölteni.

Az izmokat lehet sokkal er�sebbé tenni, de az ínszalagokat nem. Az ínszalagok, 

azok megnyúlnak, azok elszakadnak. Hosszú órákon keresztül nyugtatgatták a kórház-

ban, majd megoperálták, m�köd�képessé tették a lábát, talpra állították, és újrakezdte a 

futást, egy kicsit nehézkesen.

Egyedül volt.

Újrakezdte az edzést, az injekciókat, a versenyeket és edzett, értetlenül. Állandóan 

veszített. Az edz� egyfolytában módosítgatta az edzéstervét, a doki növelte az adagokat 

és mégis több másodpercnyire maradt el szokásos idejét�l. Az Elnök beszerzett egy kis 

zöldfül�t, aki nagyon gyorsan gyalogolt.
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Az itt olvasható novel-
lákat is tartalmazó kötet 
2008 márciusában, a 
Frankofónia ünnepére 
jelenik meg az Aeter-
nitas Irodalmi Műhely 
gondozásában Herman 
Zita, Horváth Eszter, 
Kováts Zsófia, Prakfal-
vi Réka és Szabó Csaba 
fordításában.

Elkezdett csalni az edzéseken. Sokkal korábban kelt minden reggel és hajnaltól 

kezdve futott.

Egyre gyakrabban estig futott, anélkül, hogy érezte volna az id� múlását, s közben 

elrágcsált néhány müzliszeletet és Vitagermine-t.

Emlékezett arra, hogy a futás fárasztó.

Tudta, hogy az egyetlen eszköz, melyet az ember felfedezett, hogy beszélgessen a tes-

tével és hogy kímélje az ínszalagjait a fáradtság. És � már soha nem volt fáradt.

Tudta azt is, hogy ha a fáradtság nem jelentkezik görcsökben és merevségben, ak-

kor a fejben jelentkezik. El�fordult például már, hogy biciklisták belebolondultak. Egy 

súlylök� összeállt egy varázslóval. Egy hosszútávúszó nem hagyta abba az úszást, vár-

va, hogy pikkelyei n�jenek. Egy méltóságteljes rövidtávfutó ivott, mint a kefeköt�. Egy 

kalapácsvet� hormonokkal trükközött. Nagyon sürg�sen futnia kellett tehát a fáradtsága 

után. Az után, amit elloptak t�le a téli felölt�sök.

Kováts Zsófi a fordítása
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Galácz Karolina 
(1983) költő, mű-
fordító, az ELTE BTK 
magyar–angol szakos 
hallgatója.

Medbh McGuckian 
(1950) ír költő, leg-
utóbbi kötetei: The Face 
of the Earth (Gallery 
Books, Oldcastle, Co. 
Meath, 2002), The Book 
of the Angel (Gallery 
Books, Oldcastle, Co. 
Meath, 2004).

MEDBH MCGUCKIAN

Ikerszilva
(Lychees)

Megcsodálsz egy György korabeli teraszt
mérföldekre a várostól, ahol az autópálya kezdődik.
Az ükapám kocsis volt,
aki titokzatos rózsafüzérrel mérte,
milyen messze jutott a sötétben. A nagyanyám azt mondta,
a jó férjet meg lehet ismerni
szamárfüles imakönyvéről.

Teljesen haszontalan, anyám ezt tartja rólad,
ezzel bosszant fel, amikor akar,
mérgem szétfeszíti az ikerszilva héját.
Ő alábecsüli az áldozat ízét,
a távolságok lényegtelenségét,
a macskaszemet, a kezek tisztaságát.

Fergus álomnyelve
(The Dream-Language of Fergus)

1
Nyelved sötét ágyában
töltötte az éjszakát, ahogy lábfejed alakja is
a barlangjában. Nem egy félig legyőzött
hang kezdete,
egy név kiátkozott árnya
gyűrte össze a szád lepedőit.

2
A latin is így alszik, mondják, az oroszban,
így lesz egy másikba simuló folyó
szökkenő, ragyogó, szétfröccsent,
elszórt ábécé,
a hang kiszögellése,
amíg ami kutyaugatásként kezdődött,
bronzban végződik, ami mézzel
kezdődött, jégben végződik;
mintha egy száguldó repülőgép
kilőne egy másik repülőt
és az eget átdöfné kijáratuk
és kettejük összetévesztett jelentése.

3
A beszélgetés éppoly fölösleges
az egyetemi park ismerős fái közt,
mint a fáklyák távolsága;
és ha én két szálból font szavak
sodrója vagyok,
melyek Quando-ja mosttá nőtt,
egy szöveg sem fordíthatja vissza a mézet
a bödönből a fénybe tartó ösvényén,
csak egy magkezdemény, egy inga,
a hófoltok súlya.

Galácz Karolina fordításai
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Tamás Dénes (1986) 
műfordító, az ELTE BTK 
angol–esztétika szakos 
hallgatója.

Vicky Grut, a Dél-af-
rikai Köztársaságban 
született író, jelenleg 
Angliában él, számos 
irodalmi díj birtokosa 
annak ellenére, hogy 
önálló kötete még nem 
jelent meg.

Vicky Grut

Idegen

Egy harmincas évei közepén járó férfi  mászott fel botladozva az emeletes busz fels� 

szintjére, és úgy beszélt az utasokhoz, mintha régr�l ismerné �ket. Az emberek zavartan 

felpillantottak, de amint rájöttek, hogy a férfi  idegen, összehúzták magukon a kabátju-

kat, és elfordították a tekintetüket.

A férfi  ledobta magát az egyik els� ülésre.

– Így már jobb – mondta. – Micsoda nap! – Mindenki er�lködött, hogy arckifejezése 

kell�képpen üres maradjon, kivéve egy vörös hajú lányt, aki ugyanabban a sorban ült, 

a busz másik oldalán. � odafordult és mosolygott. Nagyon bájos mosolya volt, a legke-

vésbé sem elrémiszt�. Dús, halvány vörös haját egyszer�en a feje tetején felt�zve hordta. 

Fehér b�re volt, és lustán lebiggyed� piros ajka. Úgy festett, mintha éppen akkor lépett 

volna ki a forró fürd�b�l, egyenesen az �t beburkoló meleg barna sz�rmebunda karjaiba. 

Az idegen nyugtázta a mosolyt.

– Teljesen ki vagyok készülve – mondta. – Egész nap a városban rohangáltam.

– Igazán?

– Igazán.

A férfi  farmernadrágja és melegít�je új volt és tiszta, az arca pedig simára borotvált, 

így kezdetben a rendezettség benyomását keltette. Ez a benyomás azonban egyb�l meg-

sz�nt, amint elkezdett beszélni. Elnyelte a szavakat, és hadonászott a karjaival – ilyes-

minek igazán nem volt helye egy buszon a tél közepén.

– Benn voltam ma a belvárosban – magyarázta a lánynak. – Bementem, hogy talál-

kozzak ezzel a fi ckóval, aki nem volt ott. Hagytam neki egy cetlit, merthogy nem volt 

ott. Aztán mentem, hogy találkozzak egy másik fi ckóval, aki nem volt ott. És � otthon 

volt. Úgyhogy ott voltam nála egy darabig. Aztán visszajöttem ide délre, mert volt itt egy 

kis dolgom. Most meg hazamegyek. Teljesen kivagyok – megrázta a fejét. – És te hová 

mész?

– Találkozom a barátommal – mondta a vörös hajú lány.

– A francba – a férfi  felállt és kibámult az ablakon. – Err�l most lemaradtam, mi?

– Mir�l?

– Brixtonról. Brixtonnál akartam leszállni, aztán metróval mentem volna az Ovalig, 

mert az majdnem az ajtó el�tt tesz le. Csak egy rövid séta onnan hazáig. Nincs már er�m 

gyalogolni. Karácsonytól újévig infl uenzás voltam. Egész végig.

A lány együttérz�en mosolygott és bólintott, majd elfordult és az utat nézte, mi-

közben szinte belesüllyedt barna sz�rmebundájába. A sz�rme els� pillantásra igazinak 

látszott. A legtöbb medve nyilván boldogan adta volna oda a bundáját egy ilyen lánynak, 

aki persze nyilván soha nem kért volna t�lük ilyesmit. Ha valaki közelebbr�l megvizs-

gálta a bundát, láthatóvá vált, hogy m�sz�rméb�l készült.

– Szóval hová is tartasz? – kérdezte a férfi , miközben tekintete vadul járt körbe a bu-

szon.

– A barátommal találkozom – mondta újból a lány. – Igazából egy kis késésben is 

vagyok. Ötre kellett volna ott lennem.

– Egy kis késésben!

Ekkor már az egész busz feszülten fi gyelt, nehogy lemaradjon a beszélgetés legap-

róbb részletér�l is.

– Igen, egy kicsit elkéstem, mert…

– Egy kis késésben? Én ezt nem mondanám kis késésnek – a férfi  elfordult, és kifelé 

nézett a busz sötét ablakain át. – Tudod, mennyi az id�? Már nyolc is elmúlt.

– Dehogy – mondta a lány kedvesen –, még csak most múlt öt.

A buszon mindenki megnézte az óráját.

– Nem hinném – mondta a férfi . A mellette ül�höz fordult. – Bocs, haver, ne hara-

gudj, meg tudnád mondani, mennyi az id�?

– Öt perccel múlt öt óra – mondta az ablak mellett ül�, elegáns, ázsiai férfi .

– Ó – mondta az idegen elszontyolodva. – Tudod, sokáig beteg voltam – tette hozzá.

– Semmi baj – mondta a vörös hajú lány. – Az ember könnyen elveszíti a fonalat, 

amikor ennyi dolga van.
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– Infl uenzás voltam karácsonykor. Egyszer�en nem tudtam kigyógyulni bel�le.

– Szörny� lehetett.

– A végén aztán elmentem orvoshoz, hogy megnézessem magam, mert csak nem 

lettem jobban. Mondtam nekik, hogy vizsgáljanak meg, csináljanak meg minden tesztet, 

hepatitisz B, hepatitisz C, AIDS, TBC – mindent! Hátha kiderül, hogy mi a baj.

A lány megint bólintott: – Nem árt biztosra menni.

– Végülis kiderült, hogy egyiket se kaptam el.

– Ez jó hír, nem?

Egy pillanatra csend lett. – HIV negatív vagyok.

– Dehát ez tényleg jó hír.

– Az.

– Nagyon jó hír. Szép ajándék az újévre.

– Jó hír, ugye? – a férfi  meglepettnek t�nt. – Az égvilágon semmi bajom sincs.

A busz többi utasa elfordult a férfi tól és a lánytól. Arcukat az ablakhoz szorították, és 

úgy tettek, mintha a csillogó téli utcákat fi gyelnék. Talán féltek, hogy ami ezt az embert 

megfert�zte, valahogy kiszivároghat bel�le és �ket is beszennyezheti. Rossz hír, gondol-

ták. Ez az alak igazán rossz hír.

A busz megállt, a férfi  pedig ismét talpra ugrott, és az utat bámulta az ablakon át.

– Jézusom! Ne! Biztos, hogy rossz felé megyünk. Teljesen rossz felé… Nekem Brix-

tonnál kéne… és ez… ez…

– Brixton felé megyünk – mondta a vörös hajú lány. De az idegen már az üléssorok 

között botorkált a kijárat felé, bokáknak, vállaknak, fejeknek ütközve.

– Bocsánat, elnézést… – motyogta, valahányszor rálépett egy utas lábára. Még csak 

félúton járt, amikor a busz újra elindult. – Úristen, ne! – kiáltott, vadul hadonászva a 

karjaival. – Várjon! Állítsa meg a buszt! Valami baj van, le kell szállnom! – Néhány utas 

hangosan tiltakozott. Egyikük felállt, és megragadta a férfi  karját.

– Higgadj le, haver. Zavarod az embereket!

– Dehát nem érti? – kiabált az idegen. – Nem tudom, hol a fenében vagyok. Valami 

baj van. Le kell szállnom, most rögtön… – Minél kétségbeesettebben próbált el�refura-

kodni, annál jobban belegabalyodott a körülötte állók kabátjainak, táskáinak és eserny�i-

nek erdejébe.

– Húzzák meg a vészcseng�t – mondta valaki. – Hívják a kalauzt.

A busz hirtelen megrándult.

Egy pillanatig úgy t�nt, mintha az idegen földöntúli könnyedséggel megpördülne. 

Aztán elesett, és elt�nt a karok és lábak hömpölyg� tömegében, akár egy vad madár egy 

madzagokkal teli dobozban.

Tamás Dénes fordítása
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Szücs László Gergely 
(1979) az ELTE BTK Po-
litikai–filozófiai doktori 
programjának hallga-
tója.

Herbert Marcuse 
(1898–1979) német fi-
lozófus, társadalomtör-
ténész, a Frankfurti Is-
kola egyik legismertebb, 
legellentmondásosabb 
tagja. A hatvanas évek 
diákmozgalmai idején 
vált igazán ismertté, 
az újbaloldal emble-
matikus figurájává. 
Főbb művei: Ész és 
forradalom (Reason and 
Revolution, 1941) Eros 
and Civilization (1955), 
Az egydimenziós ember 
(One-dimensional Man, 
1964), valamint utolsó 
könyve: The Aesthetic 
Dimension (1979).

Richard Kearney ír 
filozófus, a Boston 
College professzo-
ra, doktoranduszként 
a Université de Paris 
X.-en Paul Ricoeur 
tanítványa volt, de kap-
csolatban állt  Sartre-al 
és Derridával is. Szá-
mos könyvet írt, de 
elsősorban  Philosophy 
at the Limit című trilógi-
ájáról ismert.

Szücs László Gergely

Politikai, mert politikától független
Politika és m�vészet kapcsolata 

Herbert Marcuse és Richard Kearney beszélgetésében

Richard Kearney Herbert Marcuséval készült interjúja újabban divatos kérdéseket érint: 

mi határozza meg m�vészet és politika viszonyát? Milyen szerep jut a m�vészetnek a 

politika szférájában, és mennyiben határozzák meg a politikai viszonyok a szellemileg 

autonómnak t�n� m�vész tevékenységét? Jogosult-e egy m�alkotás politikai érdekek és 

értékrendszerek szerinti értelmezése, és fordítva: minden politikai tevékenység alávet-

het�-e esztétikai elemzésnek? Els� pillantásra úgy t�nik, hogy az itt közölt beszélgetés 

egyik alaptörekvése az esztétika és a politikai fi lozófi a közötti sokáig élesnek t�n� határ-

vonal felülvizsgálata, felszámolása. Mégis hajlok arra, hogy tévúton jár, aki a beszélgetést 

els�sorban az esztétikai, m�vészetfi lozófi ai diskurzusok fel�l akarja megérteni. A Mar-

cuse gondolatmenetét átszöv� ellentmondások és feszültségek világosabban tárulkoznak 

föl el�ttünk, ha els� lépésben a m� politikai fi lozófi ai dimenzióját tartjuk szem el�tt. 

A M�vészet és politika fi lozófi ájáról cím� interjú els�sorban az általános emberi emanci-

páció lehet�ségér�l és lehetetlenségér�l szól, és csak másodsorban a m�vészetr�l.

A beszélgetés gondolatmenete elválaszthatatlan attól az elméleti nehézségt�l, amely 

a frankfurti iskola szerz�inél az emancipáció elméleti elgondolhatóságához köt�dik. 

A kritikai elmélet képvisel�i kezdett�l fogva nagy jelent�séget tulajdonítottak a munka 

fogalmának és az instrumentális racionalitás problematikájának. Az iskolaalapító Max 

Horkheimer programadó írásában, a Hagyományos és kritikai elméletben (Marxhoz ha-

sonlóan) a munka fogalmára komplett ismeretelmélet és történelemfi lozófi a épül. Az 

emberi nem története a „termelési ágazatok összmunkájának eredménye”, a munka az 

a szintetizáló er�, amely természet és ember, szubjektum és objektum viszonyát, így az 

észlelést is meghatározza, és a munka teszi lehet�vé az interszubjektivitást is. A mun-

ka fogalma ugyanakkor már Horkheimernél összekapcsolódik az uralom fogalmával. 

A munkával, a technikával uralmat szerzünk a természet felett, a munka, a technika 

egyben mintája annak, hogy kell az embertömegeket a totalitarizmus igájába hajtani. 

Akinek minden élettevékenységét a munka határozza meg, akinek cselekvését és gon-

dolkodását pusztán az instrumentális racionalitás mércéi határozzák meg, részévé válik 

egy totális uralmi gépezetnek. Míg uralma alá hajtja a természetet, közben maga is tö-

kéletesen uralt lénnyé válik. Ennek a gondolatnak a kifejtése éppen Marcusénál nyeri el 

legletisztultabb formáját. Az egydimenziós ember cím� m�ben az a modern ember „egy-

dimenzióssága” a technikai racionalitás uralmának közvetlen eredménye.

A két gondolat – a munka mint az emberi nem újratermelésének alapja, és a munka 

mint a totális uralom alapja – egyidej� elfogadása olyan elméleti következménnyel jár, 

amely a kritikai elmélet és az emancipáció lehet�ségét kérd�jelezi meg. Ha a munkát, 

tehát az instrumentális cselekvést a társadalmi cselekvés prototípusának tartjuk – szem-

ben például a harccal vagy a kommunikációval mint alternatív társadalmi cselekvés-tí-

pusokkal – akkor nehezen elgondolható a kritikai magatartás, amely szembefordul az 

instrumentalitásra épül� elidegenedett társadalommal, megragadhatatlanná válik az ön-

refl exió és az osztályharc alapja.

Az emberi nem újratermelésének alapjául szolgáló, ugyanakkor titokzatos uralmat 

hordozó munka, instrumentális racionalitás elgondolása Marcuse gondolkodásában is 

nehézségeket hozott felszínre. Az egydimenziós emberben attól a gondolattól vezérelve, 

hogy technika és uralom a felismerhetetlenségig egybeolvadt, Marcuse az Új Tudomány 

és az Új Technika létrehozását sürgeti, amely már nem a természet kizsákmányolásá-

ra épül, hanem a „testvéri természet” megtalálására, a természettel való kommunikáció 

megkezdésére. A „zsidó messianizmus” vádja, amely Marcuséra ráragadt, nem pusz-

tán utópisztikus gondolkodásának szól (ahogyan Marcuse és Kearney beszélgetésében 

megjelenik), hanem annak, hogy az Új Tudomány el�térbe kerülését egy a „természet 

feltámadásáról” szóló, zsidó (és protestáns) misztikából ismert gondolathoz hasonlóan 

képzeli el. (Lásd: Habermas: Technika és tudomány mint „ideológia” cím� írását).

Az alternatív tudomány és technika elgondolhatatlansága mellett Marcuse emanci-

pációelméletének van egy jobban megragadható nehézsége, amelyet Habermas fogalma-
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zott meg a Technika és tudomány mint „ideológia” cím� m�vében. E szerint a gondolat 

szerint a rendelkezésünkre álló technikáról nem mondhatunk le, mivel létfenntartásunk 

rá épül. Az emancipáció olyan útjának elgondolására van szükség, amellyel létfenntartá-

sunk technikai eljárása összeegyeztethet�.

Marcuse ugyanakkor a technikát az emberi emancipációhoz szükséges er�ként jel-

lemzi. Úgy véli, a technika egy bizonyos fejlettségi szinten még nem teszi lehet�vé az 

emancipációt, mivel az emberiség erejét leköti a természettel folytatott ádáz küzdelem. 

A technikai-gazdasági fejl�dés most ért el abba az állapotába, hogy „az életvilág minden 

formája lehetséges”, (ld. Herbert Marcuse: Az utópia vége cím� tanulmányát, de ez a 

gondolat hatja át Kearney és Marcuse beszélgetését is), lehet�ség van egy teljesen szabad 

társadalmi világ megvalósítására, és egy (amelyet Marcuse saját korának tendenciáival 

azonosít) tökéletesen integrált, az elnyomás legfélelmetesebb technikájával él�, a fasiz-

mushoz hasonló pusztítást végz� kapitalista társadalom kialakítására is. Marcusénak vá-

laszt kell találnia arra a kérdésre, hogy a félelmetes technikai fejl�dés, amely az ember 

válláról leveszi a munka terheit, miért nem jár együtt a boldog, az egyéniség tökéletes 

kibontakozását el�segít� társadalom megszületésével. A válasz nyilván abban keresen-

d�, hogy a technikai világ totalitása az egyéni szubjektumot olyannyira áthatja, hogy az 

egyén lemond szabadság iránti igényér�l és továbbra is a totális-technikai világ gépeze-

tének részeként éli életét.

Itt ismét el�kerül a kritikai elmélet történetét végigkí-

sér�, korábban kiemelt probléma: ha a racionalitás követése 

(amennyiben azt instrumentális racionalitásként fogjuk fel, 

vagy a Kearney-Marcuse-beszélgetés alapján: Verstandként) a 

totális uralom világába való tagolódásként értelmezhet�, mi-

lyen alternatív cselekvési lehet�ségek adódnak számunkra az 

(instrumentálisan) ésszer� cselekvésen kívül, és milyen alter-

natív normák, ha nem az instrumentális racionalitás normái? 

A frankfurti iskola képvisel�i Habermas el�tt nem tudtak el-

lentmondásmentes elméleti megoldást találni a problémára. 

Marcuse fi lozófi áját is ez a küzdelem határozza meg. A ma-

gyarul most megjelen� Kearney-féle interjú Marcuséja ezt a 

problémát úgy próbálja megoldani, hogy a m�vészetet mint 

speciális emberi tevékenységet beemeli társadalomfi lozófi ai 

rendszerébe. A m�vészet az az emberi tevékenység, amely-

ben az emancipáció csírái rejlenek: „egy szabadabb társada-

lom képét vetíti el�re”, és amely nevel� hatása révén az egész 

emberiség megjavulását szolgálhatja: „rávilágít a kiterjedtebb 

emberi kapcsolatok lehet�ségére”. A m�vészet nevel� hatását 

Marcusénál érdemes szó szerint venni, ebb�l a beszélgetés-

b�l is kiderül, hogy a m�vészetnek egyértelm�en didaktikus 

funkciókat tulajdonít. Marcuse úgy gondolja, hogy az embe-

reket esztétikai nevelés révén kell az új társadalom által megkívánt emberekké alakítani. 

A m�vészetnek mint emancipatorikus praxisnak a megjelenítése mellett szólhat többek 

között, hogy alapvet�en nem technikai jelleg�, ugyanakkor szellemi tevékenység.

A m�vészetre hárított szerep: az emberi emancipáció megvalósítása, az „új antropo-

lógia” megalapozása számos látszólag m�vészetelméleti problémát idéz el�, amelyek a 

Kearney-Marcuse beszélgetésben a felszínre törnek. Marcuse elmélete nehezen birkózik 

meg azzal a kérdéssel, hogy a m�vészet politikai célok szolgálatába állítható-e. Marcuse 

úgy gondolja, hogy a m�vészet célja „az új társadalom” felmutatása, a szabad emberi vi-

lágba vezet� út megmutatása, elmélete ezért sohasem szabadulhat meg attól a gondolat-

tól, hogy a m�vészet alapjait tekintve politikai. Ebben az értelemben nincs nem-politikai 

m�vészet, a m�vészinek nevezett tevékenység vagy a felszabadulást szolgálja, vagy nem. 

A m�vészet ugyanakkor Marcuse szerint negativitást hordoz, és lényegileg áll szemben 

a jelenlegi társadalommal, ellenáll minden fennálló rendszernek, hagyománynak, képi 

és nyelvi valóságnak. A m�vészet err�l az oldalról tekintve annyiban politikai – és itt 

a feszültség – amennyiben nem-politikai, amennyiben ki tudja vonni magát a politika 

szférája alól, éppen azért, hogy egy ideális politikai állapothoz vezessen el bennünket.

Az ellenmondás, vagy legalábbis elméleti feszültség abból adódik, hogy Marcuse 

gondolkodása két egymással teljesen ellentétes elméleti hagyományhoz kapcsolódik. Az 
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egyik (messze nem egységes) hagyomány szerint a m�vészetet, mint minden emberi kép-

z�dményt, tudati terméket a szándékok, akaratok, érdekek dimenziójában kell vizsgálni, 

a m�vészetet is látens érdekek és politikai szándékok leleplez�déseként kell szemlélni. 

Ezt a gondolatot els�sorban egy tág értelemben vett marxista hagyományhoz kapcsolhat-

juk, az ortodox marxizmus mellett pl. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin elemzései 

épülnek erre a gondolatra. Marcuse a m�vészetet a (fennálló) társadalomtól független 

m�vészetként gondolja el, a társadalmi-politikai rend szövetébe nem illeszked� emberi 

tevékenységként. Mivel a jó m�vészet sem tér ki a szocialista utópia részleteinek felvázo-

lására, Marcuse azt a kijelentést is megkockáztatja, hogy „ebben az értelemben az esztéti-

kai és a politikai elméletek közti különbség áthidalhatatlanná válik”. (Kérdés, hogy � nem 

ennek az „áthidalásnak” a megteremtésén dolgozik-e éppen). Ez a megközelítés inkább 

a kantiánus hagyományra emlékeztet, amely szerint az esztétikai értékítélet független az 

érdekek világától. A feszültség megmarad, a fogalmi tisztázások ellenére is. A felvázolt 

problémából ered a negáció hegeli fogalmának a m�vészetelméletben való meghonosítá-

sa. A m�vészet amennyiben negál, egyszerre lehet politikai és nem-politikai.

A feszültség feloldása érdekében Marcuse és Kearney megkülönbözteti a m�vészet 

közvetett és közvetlen politikai szerepét, az ún. közvetlen politikai funkciót, tehát a m�vé-

szetben való politizálást elfogadhatatlannak tartja Marcuse. Feltáratlan marad, hogy hol 

húzható meg a határvonal a m�vészet közvetlen vagy közvetett politikai funkciója kö-

zött, ha mondjuk kimondottan politikai vénájú m�vészekr�l van szó (a magyar irodalmat 

nézve pl. Kassák Lajos, József Attila vagy Illyés Gyula irodal-

mában). Szerintem az is jogos kérdés, hogy konkrét politikai 

állásfoglalást tartalmazó m�alkotást (legyen az erkölcsileg 

elfogadható vagy elfogadhatatlan) miért kell feltétlenül rossz 

m�vészetként, rosszul funkcionáló m�vészetként megbélye-

geznünk. Széls�séges példával: Leni Riefenstahl kimondottan 

erkölcstelen politikai rendszert szolgáló propagandam�vésze-

tét nem lehet-e „tisztán” esztétikai szempontok alapján érté-

kelni, ráadásul „színvonalas” m�alkotásként.

Egyáltalán: a m�vészet és nem-m�vészet közötti határ-

vonalat csupán az emancipációhoz való pozitív vagy negatív 

viszony határozza meg, vagy rendelkezésünkre állnak egyéb 

demarkációs kritériumok is? A beszélgetésnek abban a részé-

ben, ahol Marcuse a szépségr�l alkotott fogalmát próbálja ki-

bontani, leszögezi, hogy a szépség nem politikai természet� 

kategória, a m�vészet egyik, de nem abszolút teloszának tart-

ja. Úgy t�nik, lehetséges „tisztán esztétikai” értékítélet, pon-

tosabban: „bizonyos értékel� kritériumok megállapíthatók 

vele kapcsolatban.” A beszélgetés egésze viszont azt sugallja, 

hogy a m�vészet mozgatóereje nem esztétikai törekvésekben rejlik, hanem az ember im-

manens szabadságvágyából adódó örök ellenzékiségben – erre utalnak a beszélgetés záró 

sorai. Addig van m�vészet, míg rá tud mutatni egy politikai utópia elképzeléseire (jelzem, 

ha ezt szó szerint értjük, Marcuse ett�l korábban óva intette a m�vészeket), addig van 

m�vészet, amíg a m�vész „alternatív képzeteket” tud felmutatni a fennállóval szemben.

Ez a gondolat m�vészetelméleti szempontból veszélyeket rejt. Könnyen lehet, hogy 

jelent�s és egymástól igen különböz� m�vészek tevékenységét olyan célokra hivatkozva 

hozzuk közös nevez�re, amely idegen konkrét céljaiktól vagy tevékenységükt�l. Marcuse 

szerint pl. Verdiben, Dylanben, Flaubert-ben, Joyce-ban, Ingres-ben és Picassóban az a 

negatív er� a közös, amellyel az áruvilágot elutasítják. Látható, hogy meg van az ára, ha 

az emberiség emancipatorikus törekvéseit a m�vész tevékenységében koncentráljuk.
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A m�vészet és politika fi lozófi ájáról
Richard Kearney és Herbert Marcuse dialógusa1

Kearney: Mint nemzetközi hír� marxista gondolkodó és mint a hatvanas évek európai 
és észak-amerikai diáklázadásainak szellemi támogatója, sokakat zavarba ejtett azzal, hogy a 
legutóbbi munkáiban els�dlegesen az esztétika f�bb kérdéseihez fordult. Mivel indokolja ezt 
az éles fordulatot?

Marcuse: Ma már kétségtelen az a tény, hogy a fejlett ipari társadalmak régóta el-

érték a jólét és termelékenység azon szintjét, amelyet Marx korábban el�revetített a szo-

cialista társadalom képének megalkotása során. Következésképpen, az anyagi termelés 

mennyiségi növekedése önmagában nem bizonyult elégségesnek, és úgy t�nik, min�ségi 

változásokra is szükség van a társadalom egészén belül. Az efféle min�ségi változások 

természetesen a munka, az elosztás és az életmód újabb és nem elidegenít� tényez�it fel-

tételezik, de mindez önmagában nem elég. A szocialista társadalom kiépítéséhez szük-

séges min�ségi változás, amelyet még nem tapasztalhattunk meg, más értékekt�l függ 

– nem annyira gazdasági (kvantitatív), mint esztétikai (kvalitatív) jelleg� értékekt�l. 

Ezek a változások persze jóval többet igényelnek a szükségletek puszta kielégítésénél; a 

szükségletek természetén kell változtatni. Ezért is fontos korunk marxi forradalmának a 

m�vészethez fordulnia, ha el akarja érni célját.

Kearney: Ha a m�vészet ilyen központi szerepet játszik az új társadalomba történ� forra-
dalmi átmenet során, Marx maga miért nem említi?

Marcuse: Marx azért nem szól err�l, mert több mint száz évvel ezel�tt élt és a leg-

kevésbé sem olyan korban, ahol az anyagi kultúrát tulajdonképpen a valódi szocialista 

intézmények rendszere határozta volna meg. Tehát nem ismerhette fel teljesen, hogy 

a probléma tisztán gazdasági úton történ� megoldása soha nem lehet elégséges, és hi-

ányzott annak a ténynek a belátása is, hogy egy huszadik századi forradalom másfajta 

embert kíván – s ugyanennek a forradalomnak meg kell céloznia, s ha sikeres, önmaga 

érdekében keresztül kell vinnie a személyes és szexuális kapcsolatok egészen új tárházát, 

az új moralitást, új érzéki tapasztalatokat és a környezet teljes rekonstrukcióját. Ezek 

igen nagymértékben esztétikai értékek (olyan értelemben esztétikai, ahogy azt felvázol-

tam az Eros and Civilization-ben, Kantot és Schillert követve) – s ezért gondolom, hogy 

ez az álláspont, amely korunk nagy küzdelmei és változásai során alakult ki, felismeri a 

m�vészet meghatározó szerepét.

Kearney: Ebben a könyvében – s ez számomra veszélyesnek t�nik – azt írja az új kapcsola-
tok lehetséges és szükséges „véghezvitelér�l”, hogy azok az új társadalmat min�ségi értelemben 
jellemeznék. Hogyan m�ködhet közre a m�vészet vagy kultúra ebben a folyamatban úgy, hogy 
közben nem válik a diktatórikus elit eszközévé (amely saját szerepének tekintené meghatározni, 
hogy mit is kell „véghezvinni”), anélkül, hogy önmaga nem süllyedne propagandává?

Marcuse: A m�vészet közvetlenül sohasem tekinthet� a mindenkori politikai praxis 

alkotójának. Kizárólag közvetve jut érvényre, s csak ilyen módon képes hatni az emberek 

tudatára és tudatalattijára.

Kearney: Ezért állítja azt, hogy a m�vészetnek kötelez� jelleggel fenn kell tartania egy-
fajta kritikai és negatív elhatárolódást a mindennapi politikai gyakorlat hatáskörét�l?

Marcuse: Valóban. Azt gondolom, hogy minden hiteles m�vészet negatív olyan érte-

lemben, hogy ellenáll az intézményesített valóságnak, nyelvnek és rendnek, hagyomány-

nak és képi világnak. A m�vészet így két módon lehet negatív: vagy úgy, hogy menedé-

ket nyújt a társadalom jó hírnévt�l megfosztott tagjainak, s ezzel, külön alternatívaként 

meg�rzi a rendszer „elfogadott” realitását; vagy pedig oly módon, hogy addig gátolja az 

1 Az interjú eredeti szövege „The Philosophy of Art and Politics” címmel jelent meg Richard 

Kearney Dialogues with Contemporary Continental Thinkers. The Phenomenological Heritage 

(Manchester: Manchester University Press, 1984.) c. könyvében [a szerk.].
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„elfogadott” realitást, amíg le nem leplez�dik az a becsmérl� réteg, amely az els� helyen 

hagyta jóvá magát a rendszert.

Kearney: Nem igaz az tehát, hogy a legtöbb írásában (különösen az Essay on Libera-
tion-ben és az Eros and Civilization-ben) azt vallja, hogy a m�vészet sokkal inkább közvetlenül 
politikai és pozitív szerepet is játszhat, kijelölve az utat a szocialista utópia megteremtése felé?

Marcuse: A m�vészet képes el�revetíteni egy szabadabb társadalomképet vagy rá-

világíthat a kiterjedtebb emberi kapcsolatok lehet�ségére, de azon túl nem juthat. Ebben 

az értelemben az esztétikai és a politikai elméletek közti különbség áthidalhatatlanná 

válik: a m�vészet ugyan azt lesz képes kimondani, amit akar, de mindezt az egyén teljes 

és formális sorsának sz�kös keretei között, ahogy saját érzékeik médiumaként küzdenek 

a társadalom ellen; s ezek a képek inkább érz�dnek, s nem gondolati úton jutnak érvény-

re – míg a politikaelmélet szükségszer�en fogalmi.

Kearney: Miként tekint akkor az ész szerepére a m�vészetben – s itt nem a Verstand-ra 
[értelem – a ford.] utalnék (ész a szó sz�kebb, felvilágosult értelmében, amely szigorúan logi-
kai, matematikai és empirikus), hanem a tágabb értelm�, kantiánus és hegeliánus fogalomra, 
a Vernunft-ra [ész – a ford.] mutatnék rá (ész mint az ember kritikai és regulatív képessége), 
amely els�dlegesen az emberi észlelésre, értékelésre, intuícióra és etikai mérlegelésre vonatko-
zik, úgymond, a kulturális esztétikumban összpontosul?

Marcuse: Úgy vélem, az emberi értelem és érzelem nem 

felszabadítható a ráció, a Vernunft hasonlóképp történ� fel-

szabadítása nélkül. Bármely, a m�vészet hatására történ� fel-

szabadítás mind az érzékek, mind pedig az ész felszabadítá-

sát jelenti a mindenkori szolgalom alól.

Kearney: Ellenzi tehát a kortárs popkultúra eufórikus, dio-
nüszoszi karaktermodelljét, a rockzenét, például?

Marcuse: Nem bízom az efféle szabad kitárulkozásokban, 

s mint ahogy azt a Counterrevolution and Revolt-ban is ki-

fejtettem, az „él�” színházi mozgalmak (kísérlet arra, hogy a 

színházat „kihozzák” az utcára s „azonnalivá” tegyék, így a 

munkásosztály nyelvileg és érzelmileg is „ráhangolódik”), valamint a „rock-kultusz” is 

hajlamos belezuhanni ebbe a hibába. Az el�bbi, h�sies küzdelmei ellenére, végs� soron 

önmagát fojtja kudarcba. Összekeveri a színházat és a forradalmat, de a keverék végül a ki-

eszközölt azonnaliság és a misztikus humanizmus bélyegével büszkélkedhet csupán. S az 

utóbbi, a „rock-kultusz”, úgy t�nik, utat nyit a kereskedelmi totalitarizmus felé, amely 

azonnal magába szippantja és a gátlások nélküli tömeg áldozatává teszi az egyént, ahol 

érvényesül ugyan a kollektív tudattalan, de mindennem� radikális és kritikai tudatosság 

nélkül. Ez aztán, id�vel, az irracionalizmus veszélyekkel teli kirobbanásához vezethet.

Kearney: Ha el is fogadjuk azt a tényt, hogy az érzékek forradalmi felszabadításához 
egyúttal az ész felszabadítására is szükség van, még mindig fennáll egy további kérdés – ki 
határozza meg, mi legyen racionális, s hogy milyen kritériumai vannak a racionalitásnak? Ki 
lenne az, aki jóváhagyná, s ki vinné majd véghez a racionális felszabadítást? Más szóval, mi-
ként venné elejét a jóindulatú, „racionális” diktátor vagy elit azon kellemetlen ténykedéseinek, 
melyek során e végrehajtók akaratuk és feltételeik javarészét egyszer�en „kirónák” a manipu-
lált, racionalizálatlan tömegekre?

Marcuse: A racionális- és észlel� képességek (melyek jelen pillanatban elfojtott ál-

lapotban léteznek) esztétikai felszabadítása az egyénnél és a kisebb csoportoknál kez-

d�dik, mintha csak kísérletet végeznénk, él� környezetben. Azt, hogy a felszabadítás 

mértéke miképpen fokozódik, és hogyan válik egyre hatásosabbá a társadalom nagysá-

gához mérten, hogy hogyan teremt különböz� társadalmi normákat a változás, nem le-

het megmondani. Az efféle elhamarkodott tervezés egy következ� ideológiai zsarnokság 

példájához vezethet csupán.
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Kearney: Ebben a kérdésben tehát ellenkezne a véleményük egykori kollégájával, Walter 
Benjaminnal, aki úgy vélte, hogy a popkultúra, különösen a mozi2 politikai értelemben is el�-
segítené a szocialista forradalom el�retörését?

Marcuse: Igen, itt nem értünk egyet Benjaminnal. Bármely kísérlet, amely arra hasz-

nálja fel a m�vészetet, hogy „tömegesen” változtassa meg az emberek tudatát és érzékeit, 

visszaélést jelent a m�vészet valódi rendeltetésével.

Kearney: Mi a m�vészet valódi rendeltetése?

Marcuse: El�ször is, mindenkori társadalmunk megtagadása; másodszor, az eljö-

vend� társadalmi berendezkedés irányzatainak el�remozdítása; harmadszor, hogy bí-

rálja a destruktív és elidegenít� áramlatokat, s végül, hogy életre hívja a kreatív és nem 

elidegenít� áramlatokról alkotott elképzeléseket.

Kearney: S a m�vészet e négy funkciója, tehát a tagadás, az el�remozdítás, a kritika és a 
szuggesztió el�reláthatólag az egyént és a kisebb társadalmi csoportokat célozná meg?

Marcuse: Igen, ez így igaz.

Kearney: Elpártolna így a Frankfurti Iskola marxista esztétikát érint� megnyilatkozásá-
tól, amely így hangzik: „a m�vészet számunkra olyan kódnyelv, amely el�segíti a társadalom-
ban történ� folyamatok feltárását, s ezt a kódnyelvet kritikai analízis útján vagyunk kötelesek 
megfejteni”.

Marcuse: Igen, ez számomra túlságosan is reduktív. A m�vészet jóval több, mint 

egyszer� kód vagy rejtvény, amely a világot, mint másodrend� esztétikai struktúrát tük-

rözi vissza. A m�vészet nem pusztán tükör. Soha nem imitálja kizárólag a valóságot. 

A fotográfi a ezt jobban m�veli. A m�vészetnek úgy kell átalakítania a realitást, hogy az 

emberért való cselekvés, valamint az ember szabadságát és boldogságát kifejez� lehetsé-

ges képi világ fényében jelenjék meg; s ez az a valami, amire a fényképészet már nem ké-

pes. A m�vészet tehát nem csak visszatükrözi a jelent, túl is halad azon. Meg�rzi, ezáltal 

lehet�vé teszi az ember számára, hogy emlékezzen azokra az értékekre, amelyek már 

nincsenek jelen a világban, s egy olyan lehetséges társadalom felé mutat, amelyben ezek 

az értékek megvalósulhatnak. A m�vészet addig tekinthet� kódnak, amíg a társadalom 

közvetett kritikájaként értelmezzük. De mint ilyen, nem lehet közvetlen vagy azonnali 

vádbeszédként alkalmazni a mindenkori társadalom ellen – az a politika dolga.

Kearney: Nem gondolja, hogy Orwell, Dickens vagy a francia szürrealisták munkái egye-
nesen saját társadalmuk ellen szóltak?

Marcuse: A szürrealistákat jómagam sohasem tartottam közvetlenül politikainak; 

Orwell nem volt nagy író, s Dickens, mint minden nagyszer� író, sokkal több volt egy-

szer� politikai gondolkodónál. A munkái örömet szereznek, nem nyomja el az olvasót. 

Ez a forradalom ágenseként életre hívott m�vészet egyik központi kérdése. Még a társa-

dalom gonoszságait elítél�, legradikálisabb m�vészet sem nélkülözheti a szórakoztatás 

alapelemeit. Ezért tartotta fenn Brecht mindig is azt a nézetét, mely szerint annak a 

m�alkotásnak is, ami a legbrutálisabb módon ábrázolja, mi folyik a világban, örömet 

kell szereznie. De nem szabad megfeledkeznünk arról a fontos tényez�r�l sem, amikor 

bizonyos m�alkotások közvetlenül szociális vagy politikai tartalommal bírnak, például 

Orwell vagy Dickens m�vei, de említhetném akár Zola, Ibsen, Buchner, Delacroix vagy 

Picasso munkáit is – ezek a m�vek sohasem szociális vagy politikai jelleg�ek a formáju-
kat illet�en, mivel a m�alkotás h� marad a m�vészet struktúrájához, a regény, dráma, 

vers vagy festmény formájához, ezért is tart távolságot a realitástól.

Kearney: Mi a véleménye a „proletárm�vészet” eszméjér�l?

2 Vö. A m�alkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Benjamin, Walter. Kommentár 
és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 
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Marcuse: Úgy gondolom, ez több okból kifolyólag is félrevezet�. A proletárm�vészet 

kísérlet arra, hogy felülmúlja a klasszikus és a romantikus m�vészet egyre távolodó for-

máit, s hogy egyesítse a m�vészetet és a valóságot azzal, hogy helyettük „él� m�vészetet” 

vagy „ellenm�vészetet” teremt, melyek lényege az elnyomott nép cselekedeteiben, nyel-

vében, vagy a spontán szenzációkeltésben áll. Ez számomra bukásra van ítélve, ahogy azt 

a Counterrevolution and Revolt-ban már kifejtettem. Bár néhány korábbi munkámban 

hangsúlyoztam a feketék nyelvi [linguistic – a ford.] forradalmának politikai potenciálját, 

amelyr�l népzenéjük, táncaik, és különösen nyelvük tanúskodik (aminek obszcenitását 

legitim ellenállásként értelmeztem a nyomor és az elnyomott kulturális tradíciók ellen). 

Most már úgy vélem, hogy az efféle potenciál végs� soron erejét veszti, mivel egységesült 

és már nem azonosítható a frusztrált radikálisok nyelvével, de egyre gyakrabban testesül 

meg hasztalan, agresszív elégtételként, amely túlságosan könnyedén fordul a szexualitás 

ellen. (Például, a nemiség „kötelez� jelleg�” verbalizációja a „radikális” beszédben so-

hasem jelentett fenyegetést az uralkodó osztályra, legalábbis annyira, mint a szexualitás 

lealacsonyítása – ha egy radikális felkiált, hogy „bassza meg Nixon”, a kifejezést a legna-

gyobb elégtétellel és az oppresszív elit legmagasabb pozícióban lév� tagjával azonosítja!)

Kearney: Mit gondol az „él�” vagy „természetes” zenér�l, amelyet mindig is a Nyugat 
elnyomott, különösen fekete rétegei sajátjának tartottak?

Marcuse: Úgy t�nik, itt megint csak ugyanaz a dolog jelenik meg. Ami eredetileg az 

elnyomott fekete közösségek autentikus segélykiáltásaként indult útjára, azóta „fehér”, 

elüzletiesített rockzenévé formálódott az el�re megtervezett 

performanszoknak köszönhet�en, s tobzódó csoportterápia-

ként szolgál, ami megszabadítja a közönséget minden fruszt-

rációjától és gátlásaitól, de ezt pusztán id�legesen, mindenféle 

szocio-politikai alapot nélkülözve teszi.

Kearney: Értsem ezt úgy, hogy nem támogatná a „töme-
gek m�vészetének” ötletét, az olyan m�vészetet, amely elkötelezi 
magát a munkásosztály küzdelme érdekében?

Marcuse: Nem – úgy gondolom, hogy a m�vészet inkább 

túllépi bármely osztályérdek határát, mintsem a proletariá-

tus vagy a munkásosztály küzdelmének törvénykönyveként 

szolgáljon. A m�vészet mindig is a történelemben volt ér-

dekelt, de a történelem minden társadalmi osztály története. 

Ez az általánosság számot ad a m�vészet objektivitásáról és 

univerzalitásáról, amelyet Marx „el�történetnek”, Hegel pe-

dig a „szubsztancia folytonosságának”3 nevezett, a m�vészet 

kezdetét�l a végéig – s ez az igazság, amely összef�zi a modern regényt az eposszal, 

az ember létezésének tényeit és lehet�ségeit, az ellentmondást és egyetértést ember és 

ember, ember és természet között. A m�alkotás minden bizonnyal tartalmaz valamit 

minden osztály számára (addig a mértékig, amíg vissza nem tükrözi a feudális, bur-

zsoá vagy proletár világnézet értékeit), de az emberiség egyetemes vágyálmai feltétele-

ként már áttetsz�vé válik. A hiteles m�vészet sohasem pusztán az osztály vagy annak 

frusztrációi és vágyai „automatikus” és spontán kitörésének a tükre. Az „érzéki közvet-

lenség”, amelyet a m�vészet kifejez, bármennyire alattomos módon is (ez az, ami felett 

a popkultúra elsiklik), de feltételez egy komplex, merev és formális tapasztalatszintézist 

bizonyos általánossá vált elvekhez képest – s ez a szintézis önmagában többet kölcsönöz 

a m�alkotásnak, mint annak tisztán sajátos jelentékenysége. S a m�vészet ezen „általá-

nos” dimenziója miatt képviselték a legnagyobb politikai radikálisok a legapolitikusabb 

álláspontokat és ízléseket (például az 1871-es párizsi kommün híres szimpatizánsai4 

vagy éppen maga Marx). A modern m�vészet számos forma nélküli m�alkotása (Cage, 

Stockhausen, Beckett vagy Ginsberg alkotásai) tulajdonképpen mind er�sen intellektu-

3 Vö. Hegel, G. W. F.: The Phenomenology of Spirit. Oxford, Clarendon Press, 1977. (ford. Mil-

ler, A. V.) 

4 Köztük André Léo, Anne Jaclard, Élisabeth Dmitrieff, Louise Michel, Paule Minck és sokan 

mások [a ford.].
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ális, konstruktivista és formális munkák. S ez a tény valójában az ellenm�vészet túlha-

ladására és a formához való visszatérésre utal. Éppen ezért, a m�vészet mint forma „ál-

talános” jelentékenysége miatt, Brecht tökéletes lírai költeményeiben jobban kifejez�dik 

a forradalom jelentése, mint az explicite politikai polémiáiban; s ugyanez áll Bob Dylan 

mélyen személyes dalaira, a propagandista „kiáltványaival” szemben. Mindkettejüknek 

egy az üzenete: szakítani a jelenkor társadalmának rossz irányba hajló dolgaival. Még 

a politikai tartalom teljes hiánya esetén is, a munkáik, ha csak egy t�n� pillanat erejéig, 

de képesek felidézni a felszabadított világ képét és az elidegenedett világ mély fájdalmát. 

Így az esztétikai dimenzió vélhet�en annak hiányában feltételez politikai és forradalmi 

értéket, hogy bármely osztály szócsövévé válna.

Kearney: Tehát az elkülönülés a politikai realitástól el�feltétele a tisztán forradalmi m�-
vészetnek?

Marcuse: A m�vészetnek bizonyos mértékig mindig elidegenedettnek kell marad-

nia, s ez a tulajdonsága gátolja meg a forradalmi gyakorlattal való azonosítását. Amint 

azt már kifejtettem a Counterrevolution and Revolt-ban, a m�vészet nem képviselheti 

a forradalmat, csupán egy másfajta médiumon keresztül idézheti fel, olyan esztétikai 

struktúrában, amelyben a politikai tartalom metapolitikaivá alakul, s ezt a tartalmat a 

m�vészet formális szükségessége irányítja. Így minden forradalom célja egy nyugodt és 

szabad világ, amely a szépség és harmónia esztétikai törvényei alatt egy teljességgel poli-

tikamentes médiumban teljesedhet ki.

Kearney: Ki lehet tehát jelenteni, hogy elveti Lenin, Lukács és más marxista dialekti-
kusok próbálkozásait, hogy megfogalmazzák a progresszív m�vészetnek mint az osztályharc 
legf�bb fegyverének lehetséges elveit?

Marcuse: Az a rögeszme, hogy csak a „proletár” irodalom válthatja be a m�vészet 

progresszív funkcióját, s csak az fejlesztheti a forradalmi tudatot, ebben a korban szá-

momra helytelennek t�nik. Ma a munkásosztály ugyanazt a világnézetet és értékeket 

osztja, mint a többi osztályok legnagyobb része, különösen a középosztály. A forradalom 

feltételei és célja a globális monopolista kapitalizmus ellen nem hangoztatható meg-

felel� módon a proletárforradalom keretein belül; s ha ennek a forradalomnak célként 

kell megjelennie a m�vészetben, akkor az a m�vészet már nem nevezhet� tipikusan 

proletárm�vészetnek. S�t, nem véletlen, hogy Lenin és Trockij is bírálták a „proletárkul-

túra” eszméjét. De még ha érvelne is a „proletárkultúra” eszméje mellett, mindig visz-

szajutna ahhoz a kérdéshez, hogy létezik-e egyáltalán korunkban proletariátus (ahogy 

azt Marx leírta). Az Egyesült Államokban például megfi gyelhet�, hogy a munkásosztály 

gyakorta apatikus, ha nem éppen teljesen ellenséges a szocializmussal szemben, míg 

Olaszországban és Franciaországban, a marxista munkáshagyomány fellegváraiban úgy 

t�nik, a munkásokat a Kommunista Párt irányítja és a szakszervezetek gyakorta szovjet 

fennhatóság alatt állnak, elkötelezve a kompromisszumkészség és tolerancia minimális 

gyakorlati alkalmazása mellett. Mindkét helyzetben, az Egyesült Államokban és Euró-

pában tehát, úgy t�nik, a munkásosztály nagy része beolvadt a burzsoá társadalmakba 

– s a „proletárszocializmus”, ha létezik egyáltalán, többé már nem a kapitalizmus vég-

leges tagadásában nyilvánul meg. S ha a munkásosztály emocionálisan egységessé válik 

az autentikus m�vészet radikálissá (és szocialistává) tétele érdekében, az mindenképpen 

visszalépést jelent és a fennálló rend felületes rendezésében, valamint az elnyomó és el-

idegenít� uralkodó „atmoszféra” állandósulásában teljesedhet csak ki. Például, az auten-

tikus „fekete irodalom” forradalmi ugyan, de nem „osztályirodalom”, viszont egyes részle-
teiben általános érvény�. S így rendelkezhet az elidegenedett radikális kisebbség minden 

szükségletek legáltalánosabbjával: az egyén és csoportja arra irányuló szükségletével, 

hogy emberi lényként létezzenek.

Kearney: Úgy látszik, megint visszatértünk az „esztétikai” forradalom egyén- és csoport-
központosító eszméjéhez, s megint úgy tekintünk rá, mint az elidegenített ember védelmez�jére. 
Lehetséges-e bizonyos egyének és csoportok számára az, hogy egy elidegenedett világban nem-el-
idegenedett módon élhessék életüket? (Gondolok itt a másképp gondolkodó m�vészekre, az ér-
telmiségre, pacifi stákra vagy a kooperatív és közösségi élet alternatív módjainak közbenjáróira).
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Marcuse: Nem, az élet ilyen módon nem lehetséges – az ember kísérletezhet vele, emlékez-
het rá; saját körein belül mindent megtehet a különbözés érdekében, de ezen túl nem léphet.

Kearney: Egyetért azzal, hogy az esztétikai képzel�er� segítségével lehetséges-e úgy túl-
lépni az elidegenített világ határait, hogy az egyén végre „kísérletezhessen”, vagy éppen „emlé-
kezhessen” az alternatív életformákra?

Marcuse: Igen, ez így van. Az imaginatív emlékezet különös fontossággal bír, mivel 

az értékekre és vágyakra való emlékezés, ami oly hosszú id�n keresztül volt kénytelen 

meghúzódni egy politikailag korrupt világban, végre menedéket talált a m�vészetben, 

de nyomait hátrahagyta, felfedvén ezzel a kivezet� utat jelenkori elidegenedett állapo-

tunkból.

Kearney: Számomra pozitívnak t�nik ez a m�vészeti eszménykép – viszont korábban 
már rengeteg helyen, s�t, ebben az interjúban is fenntartotta Brecht, Beckett vagy éppen Kaf-
ka azon nézeteit, melyek szerint a m�vészetnek negatívnak és „elidegenít�nek” kell lennie, ha 
hiteles kíván maradni.

Marcuse: Valóban, még mindig támogatom ezt az álláspontot. A m�vészet soha-

sem veszítheti el negatív és elidegenít� hatalmát, mert ebben rejlenek legradikálisabb 

lehet�ségei. Elveszíteni a „megtagadás” erejét annyit jelent, mint felszámolni a m�vé-

szet és realitás közötti feszültséget s a szubjektum és objektum, mennyiség és min�ség, 

szabadság és szolgaság, szépség és rútság, jó és rossz, jöv� és jelen, az igazságosság és 

igazságtalanság között álló valódi különbségeket. Jelen pillanatban a történeti ellentétek 

végs� szintézisére irányuló törekvés az abszolút idealizmus materialista verziója len-

ne: tökéletes barbárállam a civilizáció fellegvárában. Más szóval, ha az érték és a tény 

között eltávolítanánk a fennálló distinkciókat, akkor megtagadnánk a jelen realitását, s 

gátat szabnánk a kutatásnak, amely egy humánusabb valóság megragadása érdekében 

történik. S valóban, a közös, negatív er� Verdi vagy Dylan zenéjében, Flaubert és Joyce 

írásaiban vagy Ingres és Picasso egy-egy festményében pontosan a szépség arra irányuló 

útmutatása, amely visszautasítja az áruvilágot s annak mindennem� igényeit.

Kearney: A m�vészi képzelet tehát soha nem lehet forradalmi „pozitív” értelemben?

Marcuse: A m�vészet, amennyire ismerjük, képtelen átformálni a valóságot, s önma-

ga megtagadása nélkül nem engedelmeskedhet a forradalom éppen aktuális kívánalmai-

nak. Csak mint negatív és elidegenít� er� tagadhatja meg (dialektikus úton) a politikai 

realitás elidegenít� hatásait. Ez Hegel kifejezésével élve a tagadás tagadása – valóban 

forradalmi. A m�vészet és politika kapcsolata olyan antagonisztikus ellentétek egysége, 

amelyeknek mindig ellentétben kell maradniuk.

Kearney: Az Essay on Liberation egy pontján azt fejti ki, hogy a forradalmár ugyanúgy 
használja a technológiát, mint a fest� a vásznat és az ecsetet. Ez az analógia nem éppen a köz-
vetlen és pozitív kapcsolatra utal a szocio-politikai realitással?

Marcuse: Valamiféle korlátozott értelemben, úgy vélem, err�l van szó. Ideális eset-

ben a technológiát kreatívan ki lehet használni mind a természet, mind pedig a környe-

zet rekonstruálására.

Kearney: Milyen kritériumoknak megfelel�en?

Marcuse: A szépség ismérveit kihasználva, azoknak megfelel�en.

Kearney: De ki határozza meg az ismérveket – s univerzális ez egyáltalán minden férfi  
és n� számára? S ha igen, miben különböznek a szépség „esztétikai” ismertet�jelei a teológiai 
vagy ontológiai értékrendszerekt�l?

Marcuse: Úgy vélem, a szépségre való törekvés egyszer�en lényegi része az emberi 

érzékenységnek.
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Kearney: Ha a világnak keresztül kell mennie a szépség nevében és a szépségért történ� 
forradalmi rekonstrukció folyamatain, az embernek „jó el�re” tisztában kell lennie azzal, mit 
is jelent a „szépség” – minden emberi törekvés általános érvény� és abszolút célját, vagy pusz-
tán a forradalmi vezet�k vagy m�vészek szubjektív és egyéni céljáról van szó? Ha az utóbbi 
eset állna fenn, hogyan lehetne tagadni egyáltalán a totalitárius visszaélés, manipuláció és 
zsarnokság vádját?

Marcuse: A szépségért nem szítható forradalom. A szépség minden, csak nem az a 

tényez�, amely vezet� szerepet játszik a forradalom elemei között, vagyis nem a környe-

zet restaurációja és rekonstrukciója. Nem lehet felhasználni az ember „rekonstruálásá-

ra” anélkül, hogy ne ütköznénk bele a totalitarizmus fenyegetésébe. A szépség egysze-

r�en nem juthat el addig.

Kearney: Az Eros and Civilization viszont azt sugallja, hogy a „szépség” nem kevesebb, 
mint minden emberi küzdelem vége vagy télosza5; s ez a teleológiai küzdelem rokon értel-
m� Freud „meta-pszichologikus” erósz-értelmezésével vagy Kant azon tézisével, mely szerint 
„minden esztétikai törekvésnek a szépség a végs� célja”6.

Marcuse: Nem, a szépség csak egy a többi végs� cél közül.

Kearney: Tehát semmilyen értelemben nem tulajdonítana abszolút jelleget a szépségnek?

Marcuse: Nem, a szépség sohasem lehet abszolút. Mindazonáltal bizonyos értékel� 

kritériumok megállapíthatók vele kapcsolatban.

Kearney: Miként reagálna akkor Martin Jay azon kijelentésére, melyet a Frankfurti Is-
koláról szóló könyvében7 tett, azaz hogy az ideális utópia megteremtése érdekében újra és újra 
megpróbálkozik az ember vágyainak leírásával, s ez a Frankfurti Iskola látens zsidó-messiási 
optimizmusában gyökerezik – ami, majdhogynem kizárólag német zsidó gondolkodókból állt, 
mint Adorno, Fromm, Horkheimer, Benjamin és persze Herbert Marcuse, aki éppen két másik 
zsidó, Marx és Freud intuícióit kívánta rendszerezni?

Marcuse: Nem tudok felidézni egyetlen olyan alkalmat sem, amikor leírást adtam 

vagy egyáltalán megkíséreltem volna leírást adni az utópia nevezet� dologról. Az össze-

függések, amelyeket szükségesnek ítélek meg a min�ségi változás érdekében, valóban 

„esztétikaiak”, de semmiképpen sem utópisztikusak.

Kearney: Visszautasít minden kapcsolatot az új társadalomról alkotott politikai optimiz-
musa és a zsidóság messiási optimizmusa között?

Marcuse: Teljes mértékben.

Kearney: Egy másik elterjedt értelmezése az általános érvény� és objektív értékismérveket 
célzó törekvéseknek (az „esztétikai forradalomról” szóló, közelmúltban megjelent írásaiban) 
a következ�: tulajdonképpen visszatér, jóllehet, titokban, Martin Heidegger „fundamentálon-
tológiájához” – vagyis, hogy újonnan érvényt nyerhessen az a gondolat, mely szerint „költ�ien 
lakozik az ember ezen a földön”8. Tehát a kés�bbi munkáit mint visszatérést látja a harmincas 
évekhez, amikor is megkísérelte összeegyeztetni a szubjektív történetiség heideggeri kritikáját9 
és a kollektív történelem marxista dialektikáját?

Marcuse: Heidegger kétségtelenül nagy hatással volt rám, ezt sohasem tagadtam. 

Sokat tanított arról, mit jelent az igazi fenomenológiai „gondolkodás”, arról, hogy a gon-

5 Vö. pl. I. Pét. 4:7 

6 A fordítás Papp Zoltán munkája, amit ezúton is szeretnék megköszönni [a ford.]. 

7 Vö. Jay, Martin: The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute 
of Social Research, 1923-50. Boston, Little, Brown and Co., 1973.

8 Vö. Heidegger, Martin: “…költ�ien lakozik az ember…” Ford.: Szijj, Ferenc, In: “…költ�ien 
lakozik az ember…” Válogatott írások. T-Twins-Pompeji, Bp.-Szeged, 1994. 204-206.

9 Vö. Heidegger, Martin. Lét és Id�. Gondolat, Budapest, 1989. §§ 72-77. 
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dolkodás nem pusztán logikai funkció, amely „reprezentálja” azt, hogy mi van, itt és 

most, a jelenben, de mélyebb szinteken is m�ködik, így képes „felidézni” az elfelejtett, s 

el�revetíteni az eljövend� dolgokat. A fenomének id�leges és intencionális természetére 

vonatkozó megértés rendkívül fontos volt számomra, de csak ennyir�l van szó.

Kearney: Kétségtelen, hogy a m�vészet radikális szerepvállalása abban áll, hogy elkülö-
níti az egyént az értelmetlen szolgaságtól és a munka mai világa, a verseny, a teljesítmény, a 
reklámipar és a tömegmédia szörnyét�l – s ebb�l kifolyólag a m�vészet minden embert a saját 
valóságában m�vel. Újabban gyakran beszélt a m�vészet mint oktatás állapotáról. Felvázolná 
röviden az álláspontját?

Marcuse: Az ilyen oktatás az egyén elnyomott – érz�-, imaginatív és racionális –ké-

pességeinek valóságában, valamint elnyomó környezeti- és munkafeltételeink közepette 

nem nyugodhat tömeges oktatási tanterven (ez megint a m�vészet propagandává gya-

lázását jelentené), hanem a kisebb közösségek autokritikai tervezetein kellene alapul-

nia. Az autokritika természetesen nem helyettesítheti a hagyományos értelemben vett 

oktatást. Fel sem merülhet a kett� felcserélése, a társadalom nem mondhat le az oktatás 

tradicionális eszközeir�l; de ez még csak nem is annyira az iskolátlanítás és újraiskolázás 
kérdése.

Kearney: Az efféle „esztétikai” újraiskolázás, amely ezek 
szerint nem alternatív, hanem kiegészít� jellegre tenne szert az 
alapvet� oktatás mellett, feltételezhet�en az emberi kapcsolatok 
azon etikai és egzisztenciális területeire koncentrálna, amelyek 
helyet készítenének el� egy másik társadalomba történ� min�ségi 
ugráshoz?

Marcuse: Így van.

Kearney: Képes lenne az efféle esztétikai iskoláztatást bizo-
nyos egyetemes és objektív alapelvekkel alátámasztani, hogy ne 
fenyegessen a tudatlan és naiv tömegek – a „felvilágosult elit” 
által történ� – ideológiai sulykolásának veszélye? Ez az oktatás 
megcsúfolása lenne, amely közvetlenül totalitarizmushoz és fa-
sizmushoz vezet.

Marcuse: Ez valóban nagy veszélyt jelent. A lehet� legnagyobb objektivitás érdeké-

ben az embernek meg kell tudnia objektíven határozni, hogy melyek a jelenlegi hata-

lom trónusai, s hogyan befolyásolják azt, amit valóságként szilárdítottak meg. S ez az 

objektivitás aztán jelen társadalmunk valóságán nyugszik majd, nem pedig ideológiai 

felépítményeken.

Kearney: Úgy érzem, amikor egy új társadalom képzeteit vetíti el�, a „mi van”-ban rejl� 
objektivitás mögé tekint, egészen a „mi legyen” objektivitása felé; így vissza is tértünk a régi 
kérdéshez: mi ez a „legyen”, miként irányítaná az ember esztétikai átalakulását, egymáshoz 
való viszonyukat?

Marcuse: Nincs a változásnak abszolút, el�írt kritériuma. Ha az ember boldog a 

mindenkori társadalomban, halálra van ítélve. Ez sohasem nyugtalanított. Nem képezi 

vita tárgyát az, aki ma azt gondolja, hogy nem kell változtatni a világon. Nincsen prob-

lémám a vannal és a legyennel; ez a fi lozófusok találmánya.

Kearney: De ha ez a kérdés egyáltalán nem vitatható, akkor mi választja el az ember egy 
szabadabb és nem oly elidegenít� világra irányuló vágyát az állatétól? Miért nem érzi impe-
ratív szükségét az állat, hogy világát min�ségileg jobbá tegye?

Marcuse: Az állat erre nem képes, de legalább rendelkezik annyi ösztönnel, hogy 

észrevegye, ha a környezetében nincs elegend� táplálék vagy nincs párzásra megfelel� 

egyed a közelében, akkor más vidékre kell vándorolnia.
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Lakatos Márk (1985) 
műfordító, az ELTE BTK 
hallgatója.

Kearney: Kifejtené, hogy mégis miben különbözik az emberi vágy az állati ösztönt�l eb-
ben az értelemben?

Marcuse: Az állat nem rendelkezik ésszel, míg az ember igen. Az ember tehát képes 

el�re tervezni a lehetséges jöv�t illet�en – közvetlenül a politikai gondolkodás, közvetett 

módon pedig a m�vészet segítségével.

Kearney: Az ember tehát, eszénél fogva mégiscsak rendelkezik valamilyen általános ér-
vény� elképzeléssel az eljövend� társadalomról (err�l gyakran szól korábbi munkáiban) – va-
lamivel, ami az állatoknak nem sajátja. De ha úgy szemléljük az ember racionális képzeletét 
mint olyan dolgot, ami képes felülmúlni a történelem folytonosságát s képes el�revetíteni a 
jöv� társadalmának alternatív lehet�ségeit, nem az történik, hogy túllépünk a „van” szigo-
rúan empirikus birodalmán? Mivel magyarázná ezt a kényszert, ami olyannyira jelen van a 
m�vészek és gondolkodók szenvedélyeiben, hogy túl kívánnak lépni társadalmunk javain és 
konvencióin, mindezt egy újabb és jobb világ reményében?

Marcuse: Mindenki a jobbat keresi. Mindenki olyan társadalmat akar, amelyben 

nincsen több kizsákmányoló munka. Nincs itt szükség célra vagy vezérelvre; ez egysze-

r�en a józan ész dolga.

Kearney: Egyezik a szépre való törekvés és az ideális társadalom a kizsákmányoló és el-
idegenített munka megszüntetésével?

Marcuse: Természetesen nem. Ha meg is oldódik a munka problémája, sok más 

egyéb marad fenn mellette. Az ember kreatív és képzeleti fakultásai sohasem lesznek 

feleslegesek. Ha a m�vészet olyan dolog, amely képes rámutatni egy politikai utópia el-

képzeléseire, akkor sohasem sz�nik meg létezni. M�vészet és politika végül aztán soha-

sem egyesülhet, mivel az ideális társadalom, amiért a m�vészet küzd, minden elidegene-

dett társadalom megtagadásában feltételezi az ellentétek kibékítését – amely ugyancsak 

nem elérhet� bármiféle abszolút vagy hegeli értelemben. A politikai gyakorlat és a m�vé-

szet kapcsolata dialektikus. Amint egy probléma megoldást nyer egy szintézisben, újabb 

problémák születnek és a folyamat vég nélkülivé válik. Azon a napon, amikor az ember 

legvégs�bb értelmében próbálja meg azonosítani az ellentétek természetét, vagyis sem-

mibe veszi az elkerülhetetlen szakadást m�vészet és forradalmi praxis között, lélekha-

rang kondul a m�vészetért. Az ember sohasem sz�nhet meg m�vésznek lenni. Bírálnia 

és tagadnia kell jelenvaló létét és társadalmát, kreatív képzelete és létezésének alternatív 

képzetei segítségével. Míg az emberi képzelet végtelen, változni sem sz�nik meg soha.

A fordítás az alábbi m� alapján készült:

The Philosophy of Art and Politics. A Dialogue between Richard Kearney and Herbert Mar-
cuse. In: Art and Liberation. Collected Papers of Herbert Marcuse. Volume Four. Ed. Doug-

las Kellner. New York, Routledge, 2007. 225-236.

Lakatos Márk fordítása

(V.-nek)

„Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a

L’infl exion des voix chères qui se sont tues.”

(Verlaine)
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„Egy halványan körvonalazódó válasz”
Interjú Gy�rffy Ákossal

– A legutóbbi könyvhétre jelent meg a harmadik köteted Nem mozdul címmel, ami, 
talán mondhatjuk, hogy rendhagyó könyv lett, hiszen valamilyen szinten az els� két köteted 
anyaga is bele van szerkesztve. Ugyanakkor nem válogatott versekr�l van szó. Honnan jött az 
ötlet, hogy az új kötet így nézzen ki, illetve hogyan alakult ki a végleges forma?

– A fülszövegben azért fel van tüntetve, hogy a kötet az elmúlt tíz év anyagából válo-

gat, de persze még ez sem egyértelm�síti a dolgot. Az ötlet, ha jól emlékszem, egyébként 

Hafner Zoltántól származik, aki egyik beszélgetésünk alkalmával mondta nekem, hogy 

szerinte jó lenne egy olyan kötetet összeállítani, ami az el�z� kett�b�l is válogat, mert 

azoknak enyhén szólva sem volt jó a terjesztése. Ráadásul � úgy látta, hogy az akkoriban, 

2004 táján írott szövegeim még szervesen illeszkednek abba a f�sodorba, ami az els� két 

könyvet is m�ködtette. Akkor felvetette, hogy próbáljunk meg ebb�l a két és fél kötetnyi 

anyagból összehozni egy egészet, de úgy, hogy a korábbi verseket, ahol én úgy látom, ír-

jam is át, dolgozzak rajtuk újra. Egy jó fél éves munka volt, amíg ez összeállt, átírtam, 

amit át akartam írni, és kidolgoztam egy kötettervet, amit � ezután persze teljesen szét-

szedett és egy egészen más kompozíciót hozott létre.

– Azért gondoltuk, hogy ez els�re fontos kérdés lehet, mert rád jellemz�, hogy hosszú id�n 
keresztül folyamatosan alakítod a szövegeidet, például az Akutagava noteszéb�l verseinek a 
Nem mozdulban ez már a harmadik verziója (el�ször megjelentek a folyóiratokban versként 
tördelve, majd kötetben prózai tördeléssel, címek nélkül, most pedig újra versként tördelve, de 
átírva).

– Igen, ez így van. Azt vettem észre, mikor ezt a könyvet összeraktuk, és az egészet 

nem tudom, hányszor egymás után átolvastam, hogy nagyon sok olyan vers van közte, 

amir�l még mindig úgy érzem, hogy nem értem a végére. Én úgy látom ezeket a szöve-

geket még most is, mint hogyha valami befejezhetetlenség lenne bennük. Ezért van az, 

hogy állandóan variálgatom a dolgokat. Annak idején, a második könyvnél megpróbál-

tam egy teljesen egységes, és hogy is mondjam, színtelen kompozíciót összerakni, emiatt 

volt, hogy elhagytam a címeket és prózaszer� tördelést választottam. Persze, miután a 

könyv megjelent, már nem tudtam egyértelm�en eldönteni, hogy jó ötlet volt-e vagy 

sem, de azt a könyvet nézve azért azt hiszem, hogy igen, hiszen a könyv címében is sze-

repl� notesz-formát akartam ezzel is hangsúlyozni.

– Ráadásul már ott is nagyon er�s volt a kompozíciós szervezettség, a két tükörszöveggel a 
könyv elején és a végén. Ehhez hasonló a Nem mozdul is, ami szintén egy eléggé szimmetri-
kus kötet lett.

– Igazából ez a szimmetria nem az én érdemem, hanem Hafner Zolié, � rendezte az 

anyagot ilyenre.

– Sok helyen lehet azt olvasni a te szövegeidben, hogy a vers, a költészet számodra ima, 
vagy legalábbis vannak a versnek az imához hasonló funkciói és lehet�ségei. Ebb�l a szempont-
ból az a folyamatos alakítása a szövegeknek, amir�l beszéltünk, hasonló lehet ahhoz, ahogy az 
imákat folyamatosan ismételgetjük, újramondjuk, azok mégis, más és más értelemmel telnek 
meg minden egyes alkalommal? Amiben az is benne van ezek szerint, hogy számodra a vers 
akkor lesz igazán vers, ha kilép a saját közegéb�l, a saját idejéb�l?

– Valami olyasmir�l van szó, azt hiszem, hogy én a szó szoros értelmében igazából 

soha nem tartottam magamat költ�nek, legalábbis abban az értelemben nem, ahogy ezt a 

szót általában használni szokták. És azokat a szövegeket, amiket az elmúlt tíz-egynéhány 

évben írtam, azokat sem tartom a szó szoros értelmében verseknek. De azt sem tudnám 

megmondani, hogy akkor minek lehet �ket nevezni. Szimpatikus mondjuk az a defi ní-

ció, amit egyszer egy interjúban hallottam Oravecz Imrét�l, aki azt mondta – most per-
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sze nem szó szerint idézem – hogy valamilyen formában az élet dokumentumait akarja 

megírni, tehát � nem versben, vagy bármi másban gondolkodik, hanem ilyen valóság-ele-

mekben. Persze lehet, hogy nem helytálló, amit mondok, azt hiszem, ezt inkább egyfajta 

munkahipotézisként kellene nálam értelmezni. A versek ugyanis olyan esszenciák, ami-

ket állandóan átírhatónak és átértelmezhet�nek érzek. Van egy váza általában a szövegek-

nek, persze nem minden esetben egyértelm�, hogy mi is ez a váz, én mégis azt hiszem, 

általában érzem bennük, hogy mire épülnek. Amikor ennek a könyvnek válogattuk az 

anyagát, én akkor is azokra a szövegekre koncentráltam els�sorban, amikben ezt a vázat 

határozottan éreztem. Ezekre aztán mindenféléket ráépítek, vagy levágok róluk, ha azt 

kell éppen, miközben azt fi gyelem, ami valahogy a legmélyükön van, ami talán állandó.

– És mit gondolsz arról, hogy a te költészeted sokan tájlírának tartják?

– Ezzel abszolút nem értek egyet, hisz egyáltalán nem az, függetlenül attól, hogy a 

szövegek díszletei az esetek túlnyomó részében azért valamiféle természeti környezetbe 

vannak helyezve. Én ráadásul azt gondolom, hogy tájlíra mint olyan, egyáltalán nem is 

létezik.

– Az mégis nehezen tagadható, hogy az a környezet, amibe a lírai alany bele van helyez-
ve, már az els� versekt�l kezdve meglehet�sen er�sen köt�dik a természethez, az urbánus közeg 
ezzel szemben alig jelenik meg.

– Persze, a természet mindenképpen meghatározó élmény. Ahol én élek, Nagyma-

roson – bár már egy éve inkább itt, Budapesten lakom, de az itteni körülményeket leg-

feljebb hétf�t�l péntekig bírom elviselni –, ott már az els� élményeim, amikre vissza 

tudok emlékezni, mind a természet képeihez köt�dnek nagyon intenzíven: a vízhez, a 

hegyhez és az erd�höz. Most is úgy érzem, hogy számomra a legideálisabb tér, amiben 

én egyáltalán létezni tudok, az ott van. Innent�l kezdve viszont már egyértelm�, hogy 

ez a viszony óhatatlanul felbukkan a versekben is. Ráadásul azt is megfi gyeltem, hogy a 

városi környezet szinte semmit sem hív el� bel�lem, nem érint meg igazán.

– Csak hogy tisztábban lássuk, azt azért meg kell kérdeznünk, hogy egyébként, ha nem 
jön ez az ötlet, hogy ilyen könyvet állítsatok össze, akkor eszedbe jut ezeket a szövegeket ilyen 
számban kiválogatni, átírni?

– Ezt nehezen tudom megmondani, de azt hiszem, hogy ilyen formában magamnak 

nem írtam volna �ket át. Szóval ezek az átírások már eleve ezzel a könyvvel kapcsolatban 

álltak így össze.

– Maga az ötlet, a Nem mozdul kompozíciójának a terve mennyiben befolyásolta a hoz-
záállásodat saját korábbi szövegeidhez? Milyen kritériumok alapján vettél át verseket a koráb-
bi kötetekb�l, és azokat hol változtattad meg, milyen formában?

– Annak persze nagyon nagy súlya volt a válogatásnál: hogy a kötetkompozícióba 

mi fér bele és mi nem. Körülbelül húsz vers ki is maradt végül a kötetb�l, újak és régiek 

vegyesen, amiket én még beleill�nek éreztem volna. Ezek f�leg tematikailag nem fértek 

be a szerkeszt�m szerint, amir�l végül, hosszas beszélgetések után engem is sikerült 

meggy�znie.

– És mi volt dönt� inkább a válogatásnál, a kompozíció, vagy az esetleges elégedetlenség 
a korábbi szövegekkel kapcsolatban?

– Ebben az értelemben nem szólt bele a kompozíció, az más szinten volt fontos. Ar-

ról van inkább szó, hogy nagyon sok helyen sallangosnak éreztem a megfogalmazásokat 

és f�ként a konkrét dolgokat, utalásokat, neveket akartam kihúzogatni bel�lük. Szóval 

valamiféle általánosabb irányba próbáltam elhúzni az egészet.

– De azért így is maradtak benne például helynevek, most hirtelen két cím jut az eszembe, 
az egyik A Vlegyászán, a másik pedig a Tarpataki kemping.
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– Persze mindenhonnan nem is akartam kivágni a konkrét neveket, de ha ezt a ket-

t�t veszem, rögtön látszik, hogy olyan egyszer� nevek, amik ebben a kontextusban leg-

feljebb az én számomra bírnak többlettartalommal, tehát nem zavarják meg a jelentés 

általános szintjét.

– Már említettük, hogy költ�i alkatodhoz tartozik a szövegek folyamatos alakítgatása, 
ezek után lehet, hogy furcsa ez a kérdés, de mindenképpen érdekes: tehát a korábbi szövegeid 
átírása mennyire volt aktív költ�i munka, vagy inkább csak a most feleslegesnek látszó részle-
tek levagdosásáról szólt?

– Mindkett� egyszerre, azt hiszem. Annyira nem nevezném ezt aktív költ�i munká-

nak, de a hétköznapi értelemben vett szerkesztésen meg kihúzogatáson azért túlmutató 

dolog volt, mindenesetre még most is azt gondolom, hogy ez még mindig nem a végleges 

állapot.

– Ezeket a szövegváltozatokat egyébként te egyenrangú variánsoknak érzed, vagy ahogy az 
újabb elkészül, törlöd is az el�z�t (már ha ez egyáltalán lehetséges)?

– Nyitott variánsoknak érzem, de úgy gondolom – annak ellenére, hogy mint mond-

tam, még mindig nem érzem �ket befejezett, lezárt szövegeknek –, egy jó ideig most nem 

akarok hozzájuk nyúlni. Mondjuk az elkövetkezend� huszonöt évben.

– Tehát az a kérdés nem vethet� fel szerinted, hogy a korábbi kötetekben, folyóiratokban 
szerepl� különféle verziók, és a most megjelent kötetben szerepl�k közül melyik a hiteles, vagy-
is, hogy a legutolsó változat valahogy magasabb hierarchikus pozícióban van-e, mint az el�-
z�ek?

– Igen, ez érdekes kérdés. Nemrégiben beszélgettem egy barátommal, aki azt mond-

ta, miután végigolvasta ezt a könyvet, meg az el�z�eket is ismerte már, hogy szerin-

te olykor kiheréltem a verseket, mintha valamiféle megfésülést érezne rajtuk, ami nem 

feltétlenül jó. Erre kénytelen voltam azt mondani neki, hogy van némi igazság a meg-

fi gyelésében, legalább is, ha az els� ciklusra gondolok, hiszen A halott öböl eredeti vál-

tozatában valahogy sokkalta er�sebben volt jelen az erotika, mint az újraírtban. Amivel 

már csak azért sem tudok vitatkozni, mert emlékszem, hogy ez a ciklus a Vigiliában 

jelent meg, ahol nyilván nem hagyhattam benne az erotikus részeket, ezért elkövettem 

azt a nem is tudom, hogy mit, tulajdonképpen engedményt, amit nem feltétlenül kellett 

volna, azt hiszem, bár ezt sem tudom eldönteni, és ez egy érdekes helyzet. Egészen más 

hangsúlyok er�sek ugyanis a két változatban, az els� sokkal nyersebb, sokkal intenzívebb 

benne a testiség. A második sokkal kifi nomultabb szöveg, de azon meg talán egyfajta 

megcsináltság érz�dik. Azt gondolom, ebb�l is kiderül, hogy számomra nincs egyértel-

m� hierarchia az egyes változatok között. Nem érzem azt, hogy az egyik sokkal jobb, 

mint a másik volt.

– De akkor engedd meg, hogy néhány konkrét szöveghelyre rákérdezzünk! Például a Méz 
cím� versb�l, ami az els� kötetedben jelent meg, majd átírva a Nem mozdulban is. Ez utób-
biban ezt olvasom: „nézek át a mézen. / Az ott túl mind arany.” A „túl” kurziválva van, míg a 
korábbi változatban a „túl” helyett kurziválatlan „át” szerepel. Vagy egy másik példa: „A va-
dak látványa tart életben, mondod / magadnak a vadászlesen.” Az Akutagava noteszéb�l 
cím� kötetedben a „magadnak” helyett még „kedvesednek” szerepel.

– Az els� esetben tulajdonképpen annyiról van csak szó, hogy nem éreztem már olyan 

jónak, hogy „Az ott át mind arany.” Egyszer�en, miután újraolvastam, az „át”-nál a „túl”-t 

helyénvalóbbnak gondoltam. De ezen kívül is, elég sokat változtattam, húztam ezen a ver-

sen. A második már bonyolultabb. Itt igazából arról van szó, hogy a „kedvesed”-t�l mint 

szótól megundorodtam, ráadásul, hogy ezt akkor így írtam, az egy kis engedménynek szá-

mított valakinek. Néhány akkori megingásomat most tudtam visszavonni.

– Ezek szerint az átírások általában nem értelmezik át a verseidet, hanem inkább csak 
korrekciókat hajtanak végre a szövegeken?
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– Mindenképpen inkább korrekciónak lehetne hívni ezt a dolgot.

– Tehát tulajdonképpen az összes változtatás csak korrigálás, ahogy mondjuk az eredetileg 
központozás nélküli versek írásjelekkel való ellátása is?

– Ez mondjuk egyértelm�en azért volt, mert közben rájöttem, hogy a központozás 

nélküli vers egyszer�en nem jó, illetve meg lehet annak a helye, de magam számára ezt 

nem érzem jól m�köd� útnak.

Mióta megjelent, egyszer leültem és végigolvastam az egész könyvet, megpróbálva 

valamelyest eltávolítani önmagamtól, hogy meglássam, mennyiben állt össze az, amit én 

elképzeltem. Mert tulajdonképpen ez az egész könyvterv arról szólt volna, hogy a húsz 

és harminc év közötti korom történéseinek valamiféle esszenciája legyen. De hogy ez 

mennyire sikerült, azt még nem látom egyértelm�en.

– De azért az is észrevehet�, legalábbis szerintünk, hogy mintha az els� kötetben, A Csó-

ványos északi oldalában szerepl� versekkel több fenntartásod lenne, mint az Akutagava no-

teszéb�l szövegeivel.

– Persze, az els� könyvben elég sok olyan megoldás van, amit�l most már égnek áll 

a hajam, de azt hiszem, ez természetes.

– Ha már az átírásról beszéltünk, az írásról, most legyen szó az olvasásról is! Legalábbis 
arról, ahogy a te szövegeid más szövegeket olvasnak. A vendégszöveg nem új kelet� dolog, nem 
is ritka a magyar irodalomban sem, de nálad valahogy a megszokottnál szervesültebben jelen-
nek meg a más szerz�t�l származó részletek, és itt most f�ként az Akutagava… jelöletlen idé-
zeteire gondolok, amib�l egyébként nem is volt sok (és a kötet végén fel is soroltad a beidézett 
szerz�ket). Mintha ezek a szövegek ahelyett, hogy kiegészítenék, helyetted elmondanák, amit a 
saját szöveged akar, sokkal inkább együtt gondolkoznak a te verseddel. Belépnek egy gondolat-
menetbe, amit aztán együtt folytatnak tovább.

– Én is így gondolom, még most is, annak ellenére, hogy a Nem mozdulban nin-

csenek ilyenek, de amit a korábbi kötetben átvettem, azt azért vettem át, mert teljesen 

olyanok voltak, mintha én írtam volna �ket. Ennek köszönhet�, hogy minden lelkiisme-

ret-furdalás nélkül vettem át �ket, ráadásul úgy, hogy nem is egyszer� eldönteni olykor 

egy-egy részletr�l, én írtam-e, vagy valaki más.

– Az Akutagava… egyik bemutatóján például Lackfi  János kiemelte, hogy milyen szép 
ez az egysoros vers: „A küll�k viszik a fényt az út szívébe.” Ami egyébként egy Szijj Ferenc sor 
a Nagy salakmez�b�l.

– Hát igen, az a kötet nagyon intenzív élmény volt a számomra, de például hason-

lóan er�s hatás volt a Háború és háború is, már az els� olvasásra. Akkor úgy éreztem, f�ként 

Krasznahorkainál, hogy itt egy olyan hang van, és olyan dolgokról beszél, hogy ebb�l ne-

kem valamit át kell vennem. Ez talán észrevehet� az Akutagava… sok szövegén, bár Krasz-

nahorkai kés�bb azt mondta nekem, hogy ezt egyáltalán nem érzi. Én mindenesetre ma 

már úgy gondolom, hogy vannak abban a kötetemben olyan szövegek, amik egyértelm�en 

valamiféle küls� hatásra lettek olyanok, amilyenek, és ezt most néhány esetben már problé-

mának látom, szóval az új kötetben például ezeket a részeket is megpróbáltam kijavítani.

– Tehát inkább Krasznahorkai-hatás m�ködik nálad, nem annyira Bernhard, mert mint-
ha azt is érezni lehetne?

– Szerintem ez valamiféle láncreakció. Krasznahorkaira volt nagy hatással Thomas 

Bernhard. Én meg harmadikként – természetesen anélkül, hogy azonos szintre sorol-

nám velük magamat – szintén sokat átvettem ebb�l a vonulatból. De az az érdekes eb-

ben, hogy többen már akkor is mondták nekem, hogy ezekre a szerz�kre emlékezteti 

�ket, amit írok, mikor még egy sort sem olvastam egyikükt�l sem. Úgyhogy azt gondo-

lom, itt alapvet�en alkati hasonlóságról van szó, amit persze a könyveik megismerése 

csak még tovább mélyített.
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– És az foglalkoztat, hogy mi történik ma az irodalomban 
Magyarországon? Ha már Krasznahorkai szóba került, rajta kí-
vül milyen kortárs szerz�ket olvasol szívesen?

– Voltak olyan periódusaim, amikor viszonylag sok min-

dent olvastam a kortársaktól is, mostanában ez már kezd el-

múlni. Egyszer�en az a helyzet, hogy a legtöbb kortárs nem 

mond számomra semmit. Azon a három-négy emberen kí-

vül, akiket nagyra tartok, alig találok jó írásokat a folyóiratok-

ban.

– Mondanál néhány számodra fontos nevet?

– Fontosnak tartom Szijj Ferenc költészetét, azt hiszem, 

� az egyik legjobb költ� ma. Oravecz Imrét is szeretem. Ke-

mény Istvánnak is van néhány megfoghatatlanul szép verse. 

Krasznahorkairól ugye volt már szó, de például Nádas Pé-

tert is ki kell emelnem, bár �t már azért kis távolságtartással. 

Nagy író, kétségtelen, de van benne valami – hogy is mondjam – démonikus vonás, ami 

mégis elriaszt t�le. A saját generációmmal meg végképp nem tudok mit kezdeni.

– Ezek szerint te az irodalmi élet társadalmi terébe nem is szeretnél, vagy nem is szerettél 
volna belépni?

– Próbálom magamat minél távolabb tartani ett�l. Arról van szó, hogy amiket irodal-

mi társaságoknak, vagy ne adj’ isten irodalmi életnek neveznek, azokat én túlnyomórészt 

– persze nem mindig – súlytalan és felesleges dolgoknak tartom. Arról nem is beszélve, 

hogy ez általában keveredik egy számomra teljesen gusztustalan és elviselhetetlen exhi-

bicionista, nárcisztikus létformával. Ne értsétek félre, nem valamiféle g�g mondatja ezt 

velem, jól tudom, hogy akár ez a kis könyv is, ahogy megjelent, bekerült ebbe a térbe, 

és vele én is, de itt van még százezer másik könyv az enyém mellett, és százezer szerz�. 

Szóval számomra ugyanannyira hiteltelen lenne a programszer� kivonulás is, amire te-

hát nem törekszem, csak megpróbálok a pálya szélén meghúzódni.

– Látszólag más kérdés lesz, de mégis kapcsolódik az el�z�ekhez: ha leülsz írni, foglal-
koztat egyáltalán az, hogy prózát, vagy lírát akarsz írni, vagy nem teszel írás közben nagy 
különbséget a két m�nem között, inkább valaminek az elmondására koncentrálsz, közvetlenül 
a beszédre magára?

– Ez a dolog ilyen formában nem foglalkoztat. Csak az számít, hogy természetes 

hangfekvésben írjak, ezen kívül semmi más nem érdekel. Azt hiszem ez nagyjából az 

egyetlen dolog, ami nem változott bennem tizenhét éves korom óta, vagyis amióta írok.

– A te verseiddel kapcsolatban is gyakran olvasható az a meglehet�sen szerencsétlen ki-
fejezés, hogy eszköztelen, ami az esetek többségében annyit jelent, hogy a kritikus nem talál a 
szövegen klasszikus fogódzókat. A prózaversekre viszonylag gyakran próbálják ezt rásütni. Ez 
téged nem zavar?

– Egyáltalán nem.

– És arra gondoltál már, hogy formában írj vagy rímeket használj? Esetleg mondták-e 
már, hogy kellene?

– Nem, nem mondtak nekem még ilyesmit, de ha mondtak volna sem befolyásolt 

volna. Tizenhét évesen írtam ilyesmit utoljára, de abba is hagytam gyorsan, nem ment, 

annyira falsnak éreztem az egészet.

– Ez csak a saját szövegeiddel kapcsolatban merült fel, vagy általában nem szereted a ha-
gyományos verselést és másoknál is zavar-e, ha formában írnak?



83

Párbeszéd

– Másoktól minden fenntartás nélkül el tudom fogadni az ilyen verseket, ha jól meg 

vannak írva. Ha nem azt érzem, hogy a formába bele lett kényszerítve valami, ami nem 

igazán férne bele. Mondjuk, úgy látom, hogy sajnos az esetek többségében inkább err�l 

van szó.

– A te verseid viszont gyakran meglephetik az olvasót, mert sok szempontból eltérnek a 
líra iránt táplált általános elvárásoktól. A mai befogadó hozzászokott a csattanóhoz, vagy 
valamiféle megemelt befejezéshez, ha költészetr�l van szó. Ezzel szemben a te szövegeid nagy 
része inkább zárt egységként m�ködik. F�ként az Akutagava noteszéb�l cím� köteted versei.

– Én nem akarok így hatást elérni. Nem izgat a csattanó, vagy a versvégek megeme-

lése, azzal bíbel�djön inkább más. Nálam, azt hiszem folyamatosan egyetlen hang szól, 

ami ráadásul nem is mond olyan különleges dolgokat.

– És szerinted ez mit�l válik költészetté?

– Erre nem tudok válaszolni, még csak azt sem állítom, hogy az. De azt hiszem, hogy 

ha valamiféle érvényesség van benne, az ott van elrejtve, hogy olyan dolgokról beszél ez 

a hang, amelyek nem múlnak el az id�vel. Ezek a szövegek nem akarnak aktualitásokra 

refl ektálni, éppen ellenkez�leg, valami állandó emberi perspektívából szeretnének alap-

vet� kérdésekr�l beszélni, olyan régi kérdésekr�l, amelyekre még ma sincsen válasz.

– Nyilván a Nem mozdul cím is erre utal?

– Persze, azért ez a cím, mert nem változik a bennem lév� kamerának az állása, hogy 

így mondjam.

– Abból amit eddig mondtál, egy olyan költ�i hozzáállás bontakozik ki, ami inkább a 
kételyeken alapul, a kérdéseken, nem annyira a válaszokon.

– Igen, de azt is látom, hogy ez az álláspontom egyre inkább tarthatatlanná kezd vál-

ni. Tulajdonképpen az új kötettel ennek a kérdéskörnek akartam egyfajta lezárását adni. 

Most azt gondolom, hogy nem lehet állandóan elbizonytalanító kérdéseket feltenni. Va-

lamilyen módon el kell indulni, ki kell mozdulni ebb�l a statikus állapotból. Talán egy 

halványan körvonalazódó válasz mégis megfogalmazható.

Az interjút Krusovszky Dénes és Szabó Marcell készítette
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Clara Riso (1979) a 
portugál Camões Inté-
zet lektora Budapesten, 
színjátszó csoportot 
vezet, rendezvényeket 
szervez, Lisszabon-
ban a FLUL Színház-
tudományi Intézetének 
munkatársa volt, az 
összehasonlító iroda-
lomtudomány doktora, 
színdarabokat fordít.

Színpadi nyelvek
Interjú Clara Risóval

– Emlékszel még a legels� magyarországi színházi élményedre?

– Még azon a héten, mikor 2004 szeptemberében Budapestre jöttem, rögtön elmen-

tem a Trafóba megnézni egy táncel�adást. Frenák Pál munkája volt, róla már hallottam 

Portugáliában, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam rá. Igazság szerint nem nagyon lelke-

sedtem a produkcióért; kés�bb aztán elkezdtem megérteni, hogy az itteni kortárs tánc 

nagyon különbözik attól, amit jelenleg Portugáliában csinálnak. Ami a szöveges színhá-

zat illeti, a nyelvi nehézségek kezdetben visszatartottak. Kés�bb viszont elhatároztam, 

hogy megpróbálom megérteni és befogadni az el�adásokat, annak ellenére, hogy nem 

értem a mondott szöveget – a színházi nyelv végül is mer�ben más, mint a beszélt. Így az 

els� szöveges el�adás, amit láttam, Pintér Béla társulatának Parasztoperája volt a Szké-

nében. Leny�gözött. Szerettem a színészi játékot, a díszletezést, az er�s zeneiséget, a tér 

használatát, s eleve magát a Szkéné stúdiószínpadát, amely tökéletesnek t�nt ehhez az 

el�adáshoz. Ráadásul korábban lehet�ségem volt angolul olvasni a szövegkönyvet, s az 

el�adást is angolul feliratozták, mint egy operában.

– Mik voltak a legels� benyomásaid az itteni színházi életr�l?

– Már az is megkapó volt, hogy mennyi színház m�ködik Budapesten, és f�leg, hogy 

mennyien járnak színházba. Portugáliában a színháztermek sajnos jóval üresebbek… 

Egyrészt azt hiszem, a magyarok között népszer� szokás színházba járni, ráadásul elég 

vegyes a közönség összetétele. Az is tetszik, hogy itt egy társulati színész gyakran más 

csoportokhoz is bedolgozik, a színházak közötti ilyen együttm�ködés pedig mindig ter-

mékeny.

Másrészt úgy t�nik, hogy a budapesti színházak nagy része inkább klasszikus, rea-

listább el�adásokat t�z m�sorára, amelyek egy ismert kánonba illeszkednek, s amelyeket 

így egy nagyobb közönség is elfogad. Színházba járni inkább társadalmi esemény erre-

felé.

Nincsen szem el�tt túl sok olyan csoport, amely kísérletez� munkákat hozna létre, új 

és kockázatosabb, „váratlan” színházban gondolkodna – hozzám ez a típus állna köze-

lebb.

– Gondolom, nem ez az egyetlen különbség a portugál és a magyar színház között…

– Ahogy már mondtam, a közönség nagyobb és vegyesebb. Portugáliában mindig 

ugyanazokat a néz�ket látod ugyanazokban a színházakban. Nálunk kevesebb a klasszi-

kus színház, viszont sok apró társulat van, különösen Lisszabonban és Portóban, ame-

lyeknek nyitottabb projektjeik vannak, több kérd�jellel, kevesebb direktséggel. E társu-

latok némelyikének intenzív kapcsolatai és munkatapasztalatai vannak más európai és 

egyéb országok csoportjaival, amely még dinamikusabbá teszik �ket. Mintha egy folya-

matos és befejezetlen work in progress valósulna meg – nem végleges „válaszok” sorozatát 

adják. Olyan portugál társulatok is vannak, amelyek közösségként m�ködnek, például 

a díszlet vagy a színrevitel tekintetében: vagyis nem egy rendez� van, aki irányítja a töb-

bieket, hanem a társulat minden tagja felel�s az el�adás egészéért. Nem vagyok benne 

biztos, hogy ugyanez itt is jellemz�. Ugyanakkor van néhány kit�n� magyar színész, 

akik nagyon megfogtak, jó pár itteni el�adás leny�gözött, ahogy a mozgást és a zenét 

magába építette. Azt hiszem ez is elég nagy különbség a portugál színházhoz képest: a ti 

színészeitek nagyon er�sek és sokféleképpen képzettek.

– Kedvenc társulat? Kedvenc el�adás?

– A kedvenc színházam a Pintér Béláéké, valamint a Krétakör – mindkett�t na-

gyon-nagyon színvonalasnak tartom. Pontosak, igényesek, intelligens a játékuk, profesz-

szionálisan nyíltak és találékonyak. Ha lehet�ségem lenne rá, kétségkívül �k lennének 

a meghívottjaim egy portugáliai fesztiválra. A Krétakör már járt is Lisszabonban, 2005 
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Székely Szabolcs 
(1983) költő, író, kri-
tikus, az ELTE BTK 
magyar szakán végzett, 
jelenleg ugyanott por-
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(Összmagyar Testület, 
1999), Kilenc másod-
perc reggelente (Par-
nasszus–Új Vizeken, 
2003).

januárjában, a Sirájjal – nagy siker volt. Hozzájuk köt�dik a 

kedvenc magyar el�adásom is: a Nibelung-lakópark a Buda-

vári Sziklakórházban: négyórás produkció volt, a szövegnek 

talán a húsz százalékát, ha értettem; de az egyik legnagyobb 

hatású el�adás volt, amit az elmúlt években láttam. Hihe-

tetlen felfedezés volt megtapasztalni, hogy ennyire lehet él-

vezni egy el�adást, anélkül, hogy érteném az elhangzottakat. 

Mert azért még ma is vannak nehézségeim a nyelvvel, lévén, 

hogy még csak három éve élek Budapesten. Sokszor érzem, 

hogy nem úgy értem az el�adásokat, ahogy kéne – például 

nem nevetek, mikor a többiek igen. Néha úgy érzem, hogy 

„távol vagyok”, hogy elkerüli a fi gyelmem egy csomó dolog. 

Ugyanakkor az általam kedvelt társulatok és el�adások na-

gyon nagy hangsúlyt fektetnek a szövegre – nem annyira iro-

dalmi értelemben, mint inkább a nyelv lehet�ségeinek kiak-

názása révén; gondolok itt szójátékokra, képzettársításokra, idézetekre. Nyilván, ha egy 

klasszikust nézek, könnyebb a dolgom, mert ismerem a darabot. De a Nibelung-lakópark 

példája is azt mutatja, hogy nem szabad feladnom.

– Ugyanakkor te a beszélt nyelvt�l függetlenebb kortárs tánccal foglalkozol.

– Igen, mondhatom, hogy a tánc az én területem, a kortárs tánc, Portugáliában volt 

jónéhány projektem is. Amikor Budapestre értem, az egyik els� dolgom volt, hogy keres-

sek egy helyet, ahol órákat vehetek. Mélyebben meg akartam ismerni a magyar kortárs 

tánc rétegeit. De igazság szerint még nem találtam olyan helyet, ahol úgy éreztem, hogy 

kísérletez�bben, kreatív módon táncolhatnék. Olyan helyet, ahol a mozgás lehet�ségeit 

kutathatom, refl ektíven, intenzíven, párbeszéddel – de iróniával is. Iskolás formák, m�-

vészi sablonok nélkül. A táncosnak ma már nyilván nem virtuóz balerinának kell lennie. 

Több ennél. M�vészi kutató, aki a testtel kommunikál: vagyis a megszólalás legközvetle-

nebb módján.

– Egy Portugáliába érkez� magyar utazónak mit ajánlanál, mit nézzen meg?

– Mindenkinek ajánlhatom a nagyon dinamikus Artistas Unidost (Egyesült M�vé-

szek), akiknek b�séges repertoárjuk van. A munkáik – szcenika és el�adásmód tekinteté-

ben – egyedülállóak. Ráadásul számtalan fi atal portugál és külföldi írót tesznek ismertté, 

valamint a fi atal közönséget is nagy számban vonzzák a színházba. Ajánlanám a Teatro 

Pragát is: fi atal írókból és rendez�kb�l álló társulat; provokatívak, okosak, rengeteg ener-

giájuk van, és megrögzött kérdésfelvet�k. �k jártak már Magyarországon is, a Budapesti 

�szi Fesztivál keretében október 19-én mutatták be Eurovision cím� el�adásukat. Az 

eseményt a Camões Intézet és a Portugál Nagykövetség segítségével szerveztem, ez volt 

az els� portugál társulati el�adás Magyarországon.

Az interjút készítette: Székely Szabolcs
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Meghan O’Rourke 
(1976) amerikai költő, 
esszéista, kritikus, a 
Slate és a The Paris Re-
view irodalmi szerkesz-
tője, első verseskötete 
2007-ben jelent meg 
Halflife címmel, jelenleg 
Brooklynban él.

Meghan O’Rourke, J. Allyn Rosser és Eleanor Wilner

A n�i költészetr�l1

Meghan O’Rourke:

Hogy van-e n�i költészet? Nehéz erre egyértelm� választ adni – bizonyos fokig a kér-

dés annak a kellemetlen, elavult nézetnek a hatókörét terjeszti ki, mely a n�t mint a „mási-

kat” vagy alacsonyabbrend�t kezeli. Engedjék meg, hogy kevert választ adjak: nem, nincs. 

És igen, egyfajta mód mégiscsak van (bár szívesebben használnék más kifejezést rá).

Nem, nincs n�i költészet, ha a kifejezés alatt egy elkülöníthet�, csökkent érték� vers-

fajtát értünk, mely kimondva-kimondatlan jóval szentimentálisabb és szellemi vonatko-

zásaiban szerényebb, mint a férfi ak által m�velt költészet. Ismerjük Samuel Johnson híres 

mondását, amelyben egy prédikáló (misét tartó) n�t egy táncoló kutyához hasonlított : a 

döbbenet nem annak szól, milyen jól csinálja, hanem hogy egyáltalán csinálja. Ha ilyen 

kevéssé veszi fi gyelembe a n�i elme érvel� erejét, valószín�leg hasonlót gondol arról a n�-

r�l is, aki komoly irodalmat m�vel. Louise Bogan els� könyvét elemezve Theodor Roethke 

felsorolja a n�i költészet összes hiányosságát, miközben Bogant kimenti bel�le: „közhelyes 

témák felcicomázása; az élet felszínes láttatása, […] a lélek igazi ellentéteit�l való elzár-

kózás, […] Isten-ellenes kirohanások; a n�i sorson való siránkozás; nyávogás; állandó ön-

ismétlés…” (Hmm. Ez utóbbi hiba vajon elkerüli Mr. Roethke saját költészetét?)

A szexizmusnak ez a válfaja széles körben elterjedt volt a 60-as évek környékén. Így 

aztán nem meglep�, hogy Elizabeth Bishop, aki abban a korszakban alkotott, mikor a 

n�k el�ször nyertek bebocsátást a férfi uralt irodalmi életbe, szigorú szabállyá tette, hogy 

nem vállal szerepet csak n�ket felvonultató verses antológiákban. „Jobb szeretem cserél-

getni a nemeimet” – mondta. � azt a különösen méltányolt álláspontot képviselte, mi-

szerint a n�knek nem szabad engedniük semmiféle kategorizálásnak, ha azt szeretnék, 

hogy komolyan vegyék �ket. Nem kérünk a kisebbségi vagy bármifajta kiemelt státusz-

ból, köszönjük. Azt hiszem, bölcsen tette, mikor erre az álláspontra helyezkedett.

Bishop kora óta rengeteg dolog változott. A n�k esélyegyenl�sége sokat javult a 21. 

században. A szeparált társadalmi terek ideje lejárt. Legtöbbünk mára már evidensnek 

tartja, hogy a n�k ugyanúgy képesek komplex és széles látókör� költészetet m�velni, 

mint a férfi ak. Ugyanakkor továbbra is megmarad a kérdés, vajon ennek a költészetnek 

bármely része jellegében különbözhet-e a férfi akétól?

Ez az a pont, ahol az elején emlegetett „igen” újra bebocsátást kér – továbbra is 

vegyes érzelmekkel kísérve. Létezik n�i költészet annyiban, amennyiben minden egyes 

individuum részben az �t felnevel� szociokulturális környezet terméke. Napjaink társa-

dalma még mindig nagyon eltér� módon szocializálja a n�ket és a férfi akat. A n�i eman-

cipáció – ahogy Cynthia Ozick írta – megdöbbent�en rövid múltra tekint vissza. Azon 

kívül van néhány – valóban csak néhány – olyan biológiai jellemz�, mely megkülön-

bözteti a két nemet; például a n�k képesek szülni, a férfi ak nem. Ennek nyomán olyan 

versekre gondolok, amelyek látszólag jellemz�en n�i élményeket fogalmaznak meg, míg 

más n�k által írt versekr�l ez egyáltalán nem mondható el: Sylvia Plath Apuja vagy Anne 

Carson The Glass Essay cím� verse áll szemben itt például Bishop One Art vagy Emily 

Dickinson Van valami ferde fény cím� m�vével.2

Ugyanakkor vitába szállok a n�i költészet fogalmának olyan értelmezésével, mely 

implicit módon a költészetnek nevezett nagyobb egység alkategóriájának tekinti azt. 

Szótári jelentés kérdése az egész, de jellemz�en szexista csökevény, mely ma is mélyen 

meghatározza a gondolkodást. Louise Glück korai versei a testr�l – ezen belül a n�iség-

r�l – talán nem az általános emberlét kifejezései? Egy Roethke-vers az apáról az általá-

nos emberi kifejezése – vagy egy specifi kusan férfi  élmény? És ami még több kérdést vet 

fel: mi lenne mondjuk, hogyha a háborús költészetet „férfi  költészetnek” hívnánk? Bizo-

nyos jelenségeket férfi asnak vagy n�iesnek titulálni vajon hasznos eljárás? Nem érdekes 

1 A szöveg eredeti címe és megjelenési helye: Meghan O’Rourke, J. Allyn Rosser & Eleanor 
Wilner on „Women’s Poetry”. In. Poetry Magazine, Volume 187, Number 4, January 2006.

2 A továbbiakban a magyar fordításban ismert verscímeket és idézeteket magyarul közöljük, a 

többit meghagyjuk az eredeti angol címmel. (Sylvia PLATH: Daddy (Apu) – ford. Tandori 

Dezs�, Gergely Ágnes; Emily Dickinson: A Certain Slant of Light (Van valami ferde fény) – 

ford. Károlyi Amy) 

Sylvia Plath
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dolog, hogy annak az Emily Dickinsonnak, aki az amerikai irodalmi kánon megkerül-

hetetlen alakja, és aki történetesen n�nem�, hatalmas költ�i víziója mint a társadalmi 

nemek kérdésén túllév� mutatkozik meg?

J. Allyn Rosser:

A n�i költészet fogalmának megszüntetését szorgalmazom, mivel regresszív és le-

ereszked�. Mikor ennek az eszmecserének az ötletét els�ként vetették fel nekem, cso-

dálkoztam, miért nem lehetett jobb témát találni e költészet-fogalomnál, olyat, amely 

inkább emberi igazságokat kísérel megmagyarázni és nem etnikai, gender vagy regioná-

lis „tematikát”. De hé, a Poetry magazint egy n� alapította. Egészében egyetértek veled, 

Meghan, abban hogy a dolgok sokat fejl�dtek, viszont én nem hiszem, hogy a szeparált 

társadalmi terek ideje lejárt volna. Ha így lenne, nem létezne a n�i költészethez hasonló 

kifejezés. Mit jelent ez pontosan? Következzék öt értelmezési kísérlet:

1 N�k által írt költészet? Úgy t�nik, néhány költ�, szerkeszt� és kritikus egyszer�en 

ebben a szó szerinti jelentésben használja, de az ilyen használat magába foglalja egy 

talán félig tudatos vagy zavaros visszautasítását a ténynek, hogy a kifejezés még mindig 

magán viseli a „verselés alacsonyabb fajtája” konnotációt, amelyr�l te beszéltél feljebb.

2 Feminista költészet? Ebben az esetben a költészet arra való, hogy tematizálja a 

n�knek a mi történelmi, szociológiai és irodalmi kultúránkban, a múltban és a jelenben 

fennálló marginalizált, elnyomott helyzetét, és sürgesse a változásokat. Erre azonban 

van már egy terminusunk: a feminista költészet.

3 Olyan költészet, amelynek a közönségét els�sorban n�k alkotják? Ez inkább mar-

ketinges defi níció mintsem kritikai, mely azon a feltevésen alapul, hogy a férfi ak való-

szín�leg nem fognak érdekl�dni olyan könyvek iránt, melyek n�i élményeket állítanak 

a középpontba. Azzal, hogy a kiadó/könyvesbolt tulajdonosa különböz�, nemek szerint 

válogatott antológiákat kínálgat, sokszor különböz� polcokon is árulva azokat, mintegy 

elnézést kér a n�kt�l, hogy arra sem méltatja a munkájukat, hogy általános verses anto-

lógiákban szerepeljenek és párhuzamosan fi gyelmeztet is: a n�i élményekbe való bete-

kintés a hímnem� olvasót a voyeur idegenség-érzésével töltheti el – így nyíltan szembe-

kerülve a feminista poémákkal leginkább ahhoz hasonlítható a helyzet, mint amikor a 

Sátán olvassa a Bibliát. Vigyázat: behatárolt és elfoglalt terület.

4 Költészet, mely jól elkülöníthet� ún. n�ies hangon íródott? Némely okos kritikus 

nem túl meggy�z� teóriákat alkotott err�l (például Alicia Ostriker defi niciója az exoske-
letal stílusról). Nem hiszek a nyelv olyan használatában, mely esszenciálisan n�ies vagy 

elkülöníthet�en n�orientált volna.

5 Költészet, mely ún. n�i témákat tárgyal? Ez alatt értend� az anyaság, a gyerekszü-

lés, a n�i szexualitás, a háztartási munkák, és a férfi ak durva, elnyomó viselkedése.

Még az utolsó meghatározás is csapdát rejt. A költészet az emberi létezés miszté-

riumát és komplexitását tárja fel, akár n�i, akár férfi  tapasztalatok tükrében látszik; akár 

olyan n� írja, aki felfokozott feminista öntudattal rendelkezik, akár olyan férfi , aki haj-

lamos a faji diszkriminációra. Meghan, te kiemeled Dickinsont, mint aki képes átlépni 

a társadalmi nem problémakörén (habár számos olyan verse van, mely kifejezetten n�i 

perspektívából, a feleség vagy a lány helyzetéb�l beszél), de melyik igazán jelent�s köl-

tészet tesz mást? Ha felfedezel bármiféle férfi  vagy n�i témát, ugyanakkor képes vagy 

meglátni annak komplexitását, akkor máris ott vagy az ún. általános emberinél; és ha 

egy vers nem hatol a versbeszél� vagy helyzetének egyedi körülményei mögé, akkor az 

a vers egyszer�en csak nem jó. Plath Apu cím� verse nem csak azért jó, mert találóan 

fogalmazza meg a versbeszél� neheztelését életének férfi alakjai iránt, hanem azért is, 

mert Plath borzongatóan sokszín� hangon képes kifejezni az elnyomás egy leny�göz�en 

összetett változatát és annak egy lehetséges emberi válaszreakcióját is. A férfi olvasó talán 

hasonló válaszreakciót fedezhet fel magában, amikor egy �t irányító és a nevében beszél� 

er�tlen, erkölcstelen vezet� elleni gy�löletét fogalmazza meg.

Igen, a személyes egyben közérdek� is, de a jó verseket nem nyomja el a nyílt po-

lemizálás. E helyt Keatsnek adom az utolsó szót, bár a nemeket tekintve nem állunk 

ugyanazon az oldalon: „Veled együtt gy�lölöm az olyan költészetet, mely szándékának 

kitapintható hálóját borítja ránk.”3

3 „We hate poetry that has a palpable design on us.” – magyarul: részlet John Hamilton 

Reynoldsnak írott leveléb�l. In. Keats levelei. vál., ford., bev., jegyzetek: PÉTESZ Ágnes. 

Nemzeti Tankönyvkiadó. 1999.
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Eleanor Wilner (1937) 
amerikai költő, szer-
kesztő, számos irodal-
mi díj birtokosa, több 
egyetemen is tanított 
versírást, legutóbbi 
kötetei: Reversing the 
Spell: New and Selected 
Poems (1998), The Girl 
with Bees in Her Hair 
(2004), jelenleg Phila-
delphiában él.

Eleanor Wilner:

A válaszaitokat olvasva egyfajta történelmi tudat töltött el: hogyan változik és egy-

szersmind �rzi folytonosságát egy-egy dolog az id�k folyamán. Nagyjából a 20. sz. kö-

zepéig a n�i költészet kifejezés gyakorlatilag nem is létezett, legfeljebb mint lekezel� 

kategória a férfi ak uralta irodalmi életen belül („ha a kifejezés alatt egy elkülöníthet�, 

csökkent érték� versfajtát értünk”). A 70-es, 80-as években a n�i írók magukévá tették a 

kifejezést: a szemrehányás és az elutasítás kifejezéséb�l öndefi niáló és felszabadító jelöl� 

vált, a növekv�ben lév� feminista mozgalom egyik stratégiai fegyvere. Az a tény, hogy ma 

elutasíthatjuk a kifejezést – most, hogy párhuzamosan van három olyan n�i nemzedék, 

mely az irodalom minden területén jelen van – az eltelt id� eredménye, és azoké a n�ké, 

akik évekkel ezel�tt birtokba vették a terminust.

A 70-es években a n�mozgalom volt az, amely kitermelt számos úttör�nek számító 

antológiát, mely a n�k által m�velt költészetet a múltban és a jelenben is láthatóvá tette. 

A n�mozgalom ily módon nyersanyagot is kínált a feminista kritikának, bátorítván azo-

kat a költ�ket – a költészet mély változásai és az örökölt nyelv transzformációja közepet-

te –, akik eszközt kerestek a szociális és személyes változások el�mozdítására. Ennek a 

korszaknak az írásai rögzítik, milyen szívderít� és üdít� is volt ez a változás, miközben 

sokáig hittük, hogy nem tudjuk vagy nem szabad áthágni az eladdig élesen húzódó ha-

tárokat.

A mi történelmünk e fontos állomása nélkül nehéz elképzelni, hogy megenged-

hetnénk annak luxusát, hogy feltegyük és nemmel feleljünk a kategória létezésének 

jogosságát érint� kérdésre: a n�i élmények kategóriateremt� er�nek számítsanak-e az 

irodalomban? Van valamilyen formai vagy strukturális kapcsolat nyelv és szexus kö-

zött? Azt hiszem, mi mindhárman egyetértünk abban, hogy minden költ�nek megvan 

a maga egyedi világlátása – a n�knek nem jobban vagy kevésbé, mint a férfi aknak (l. 

Roethke Az elveszett fi ú vagy Rich Snapshots of a Daughter-in-law cím� verse)4, amely 

megnyithatja azt a mélyebb réteget, mely mindannyiunkat megérint (akik fi gyelnek 

rá), és hogy a költészet formai és sematikus szerkezetei ugyanolyan nem nélküliek, 

mint a tenger hullámai. A társadalmi nemek által meghatározott stílussal kapcsolatos 

érveknek gondosan válogatott példákra és sok elhallgatott momentumra van szüksé-

gük a meggy�zéshez.

Talán túl messzire megyünk, de, ahogy Jill is emlékeztet, az egyenl�ségünk töké-

letlen, nehezen elnyert és nagyon újkelet�, a múlt vonzása pedig még mindig er�s (a 

mostani kormány idején f�ként). Meghan �szinte hivatkozása a „még mindig zavaros 

érzésekre” azt mutatja, hogy bár a társadalmi nem bizonyosan nem a költészet egyik 

f� karaktere, mégis mindenkit foglalkoztató kérdés marad. Kíváncsi vagyok például, 

mit szólnátok, ha egy tisztán n�i antológiába hívnának titeket? A társadalmi nem to-

vábbra is hat a munkánk befogadására? Hogyan látjátok viszonyotokat a tradícióhoz, 

egy olyan tradícióhoz, mely néhány évtizededdel ezel�ttig tudomást sem vett a mi ne-

münkr�l?

Meghan O’Rourke:

A mélyen gyökerez� nemi egyenl�tlenség korszakához való történelmi közelségünk 

valóban alakítja a kapcsolatomat a tradícióhoz, „mely néhány évtizeddel ezel�ttig tudo-

mást sem vett a mi nemünkr�l”. Nem tematikailag vagy a férfi társadalom általi elnyo-

más érzetével; mint költ�t engem az imagináció világa érdekel, nem az ún. „társadalmi 

kérdések”. Néha ugyanakkor kíváncsi lennék, hogy – bár ma n�nek és költ�nek lenni 

egyaránt felszabadító érzés –, egy férfi  nem érzi-e a munkánk megkésettségét. Hisz pél-

dául nem szól annyi vers az anyaságról, amennyi az apaságról, vagy annyi költemény 

mondjuk a n�i szemszögb�l ábrázolt n�i szexualitásról. Persze nem állandóan ezeken az 

elvont kérdéseken gondolkodom, amikor leülök írni; inkább az foglalkoztat, hogy meg-

találjak egy új hangot vagy hogy m�ködésben tartsam a régit.

De engedjetek meg egy másik kérdést: mindannyian egyetértünk abban, hogy meg 

kéne szüntetni ezt a kellemetlen terminust, a n�i költészetet. Ahogy Eleanor megfogal-

mazta: „minden költ�nek megvan a maga egyedi világlátása – a n�knek nem jobban vagy 

kevésbé, mint a férfi aknak”. De vajon minden magasrend� m�vészet egészében érintet-

len a társadalmi nemek kérdését�l? Végeredményében igen. De mit tudunk mondani 

4 Theodore ROETHKE: Lost Son (Az elveszett fi ú) – ford. Ferencz Gy�z�
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azokról az er�kr�l, melyek formát adnak neki? Jill, te azt írtad, hogy Plath Apuja azért 

jó, mert „Plath borzongatóan sokszín� hangon képes kifejezni az elnyomás egy leny�gö-

z�en összetett változatát és annak egy lehetséges emberi válaszreakcióját is”. Egyetértek, 

de számomra azért is remek ez a vers, mert kifejez valami specifi kusat az apa-lánya kap-

csolatról, és az az elemi erej� düh, amelyet a beszél� megél, olyan költ�i képekben van 

kifejezve, amilyeneket azel�tt sohasem olvastam. Ez igazán izgalmassá tette. Amikor az 

Apu kompozíciójáról gondolkodom, gyakran támad az az érzésem, hogy Plath mint n� 

valami olyan közelítést talált az emberléthez, amelyet a legtöbben nem birtokolunk.

Van tehát középút a között az állítás között, mely kimondja, hogy minden nagy ív� 

költészet túllép a társadalmi nem kérdésen, és a között, mely azt állítja, hogy bármely 

olyan költészet, amely egyoldalúan kiemeli a n�i élményeket, polemikus vagy „szán-

dékának kitapintható hálóját borítja ránk”? Más szóval a versek nem lehetnek egyszer-

re beágyazva keletkezési körülményeikbe úgy, hogy közben túl is mutassanak azokon? 

Lehetséges, hogy néhány n�k által írt vers részben azért annyira jó, ugyanakkor „álta-

lános emberi” is, mert megragad valami univerzálisat, melyet a szerz� éppen n�iségén 

keresztül sz�rt le? Egy ilyen megfi gyelés természetesen nem lehet centrális vagy rele-

váns probléma egy életm� befogadásánál, de vajon teljesen jelentés nélküli? Gyakran 

beszélgetünk régi korok nagy verseir�l, például Yeats, Stevens vagy Milétosz egy-egy köl-

teményér�l anélkül, hogy valaha is azt gondolnánk, „szándékának kitapintható hálóját 

borítja ránk.”

Hirtelen azon kapom magam, hogy ilyesfajta játékokkal szórakozom, mint ezek: 

Használta volna vajon Randall Jarrell a „n�ies” szót Next Day cím� versében, ha n� lett 

volna? A kérdéses sorok: „Now that I’m old, my wish / Is womanish: / That the boy put-

ting groceries in my car. // See me.” (kiemelés t�lem: K.E.). (Mindig az volt az érzésem, 

hogy a „n�ies” szó zavaróan tudatosnak hat itt). Vajon Plath rábukkant volna a gyerek-

dal-poétikára, mely verseinek olyan jellegzetes hangot adott, ha nem maga is anya? Ezek 

nem fontos kérdések egy vers esztétikai értékéhez képest, de izgalomba hoz, ha azokra 

a n�kre gondolok, akik olyan elementáris szinten alkotnak, mint amilyet Plath ért el a 

munkáiban. Mi a véleményetek?

J. Allyn Rosser:

Egyetértek abban, hogy a költészet nem egészen uniszex a tartalom tekintetében; két 

különböz� nem vagyunk, neveltetésünk (a gyermekszoba, a játszótér, a templom, az osz-

tályterem, az iskolaudvar) még inkább aláhúzza ezt a tényt. De minden más tekintetben 

a költészet a társadalmi nemt�l független és annak is kell maradnia. A kötelességérzet, 

hogy n�i el�deim iránt fenntartsam és tápláljam az érdekl�dést, igen er�s; de úgy érzem, 

a becsvágyam csak úgy elégülhet ki, ha megkérd�jelezhetetlenül jó verseket írok, melye-

ket nem kell er�lködve az olvasók elé tárni. Ezen a szinten vajon nem volna ballaszt a 

n�k nehezen megszerzett megbecsülésének, ha az ember részt venne egy gyakorlatilag 

újraszegregáló antológiában? Ha most felkérnének egy antológiában való részvételre, 

amely a „A n�i élmény költészete” címet viselné, de férfi ak is publikálnának benne (pl. 

Frost Szolga a szolgákhoz vagy Temetés otthon cím� versét5), szíves örömest elfogadnám.

Meghan, felvetésedet egy lehetséges gender-inspirálta poétikáról érdekesnek találom, 

de még nem gy�zött meg eléggé. Plath gyerekdal-nyelvezete például nem precedens nél-

küli. Blake ilyen „dalocskák” erejét kölcsönözte a maga verseiben; Eliot védekezésképp 

írt ilyen verseket saját összeomlásai ellen; Auden arra használta ezt a motívumot, hogy 

feler�sítse olyan verseinek hatásfokát, mint a Law Like Love és az Esti séta6. Természete-

sen Plath írásmódja különbözik Blake-ét�l, Eliotétól, és Audenét�l, de ez csak visszavisz 

minket Eleanor felismeréséhez, azaz hogy minden költ�nek megvan a „sajátos világ-

látása”.

Abszolút egyetértek abban, hogy Plath különleges kifejezési módja valóban egy kü-

lönleges élményszintet feltételez, de abban már nem vagyok biztos, hogy az aktuális 

élmény, amely a költ�i munkát inspirálja, feltétlenül megjelenne a kifejezés formájában 

is. Én is örülök, hogy a n�i-élmény-ihlette-szenvedély új csatornái nyíltak meg (fema-

le-experience-induced rage = FEIR, fi re-nek (t�z), nem fearnek (félelem) ejtve)7, de 

5 Robert FROST: A Servant to Servants (Szolga a szolgákhoz) – ford. Imreh András; Home 
Burial (Temetés otthon) – ford. Imreh András

6 W.H. AUDEN: As I Walked Out One Evening (Esti séta) – ford. Gergely Ágnes

7 „female-experience-induced rage (FEIR, pronounced fi re, not fear)” kiegészítések t�lem: K. E.
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ugyanúgy szeretem az egyedi stílusú és hangütés� frusztráció ihlette verseket: Rich kese-

r�, karcos pontosságát a Snaphsots of a Daughter-in-Law, Atwood félénk borúját a Tricks 
with Mirrors, Glück bánkódó-haragvó döbbenetét a Mock Orange cím� versében; mind 

ugyanannyira különbözik egymástól, mint Plath vakmer� és kétségbeesett tiszteletlensé-

gét�l az Apuban. A versek m�vészi értéke a szememben nem nagyobb, mint Lawrence 

The English Are So Nice cím� versének értéke, ami nem csak azért gyönyör�, mert egy 

angol írta jellemz�en xenofób környezetben, de azért is, mert D. H. Lawrence rendelke-

zett egyfajta csak rá jellemz�, különleges vitriollal, mely a védjegyévé váló megvet� atti-

t�ddel itatta át a verseit. A vers és a szenvedély is mélyen lawrence-i – nem férfi úi vagy 

angol – ahogy Plath-é is egészében a sajátja. 

Eleanor Wilner:

Csodálom az utolsó megállapításod szenvedélyességét, Jill, mely hangsúlyozza a 

költészet idioszinkretikus voltát és aláaknázza a konvencionális használat korlátozó ka-

tegóriáit – éppen úgy, mint a gender költészethez f�z�d� korlátozó kategóriákat, me-

lyekkel tele van a padlás. Meglep viszont az „egészében” szó használata, f�ként, ha azzal 

az el�bbi kijelentéseddel együtt nézem, melyben megállapítod, hogy a lawrence-i hang 

teljesen elkülönült a megszólalás kollektív terét�l. Habár egyetértek azzal, hogy a vers 

attól szép, amit Lawrence megvet� attit�dje ad hozzá az angolsághoz mint olyanhoz, a 

„nem férfi úi vagy angol” kikötés viszont fi gyelmen kívül látszik hagyni a tényt, hogy csak 

egy angol, és talán csak a munkás osztály szülötte tudta volna megírni így ezt a verset. 

Ami �t alakítja, az teszi ugyanakkor közösségivé is, mert a társadalmi környezet a kétség-

beesés gyökere, költeményének ez ad néz�pontot.

Mivel a társadalmi környezet bels�vé válik, hatásával számolni kell. Ha az kitagad 

vagy eltorzít minket, akkor meg kell változtatnunk és a megújulás folyamatából új 

energiákat nyerni. A n�k hosszú ideig tartó kizárása az irodalmi tradícióból a társadal-

mi nemek meghatározásához köt�dött, mely megbéklyózta a humanitást, férfi akét és 

n�két egyaránt. Így azok a versek, amelyek nyíltan rámutatnak a n�i realitásokra, töb-

bek között arra, ahogy egy n� a társadalmi nemek berögz�déseit�l szenved, lehet�séget 

kínálnak a tradíció újraírására és kiterjesztésére. T.S Eliot megállapítása új értelmet 

nyer: az eredeti alkotás megváltoztatja az összes el�dr�l való gondolkodást is, és ebben 

az értelemben mindig újraírjuk a múltat, hogy nyitva hagyhassuk a jöv�t – ahogyan 

a régi, olvashatatlanná vált darabok új formát kaphatnak, ha új megközelítésbe kerül-

nek. Ahogy mondtad, Meghan, nem vagyunk megkésve, ellenkez�leg, a megszólalás 

sürget� igényét és vidámságát érezzük a hosszúra nyúlt hallgatás és annyi félreértel-

mezés után.

Ostriker újrafeldolgozó munkájára vonatkozó elismerésem összefügg azzal a kon-

cepcióval, amit � úgy nevez „ellopni a nyelvet”: az igény, hogy újra és újra visszatérjünk 

az alapszövegekhez, például a Bibliához – miközben merítünk e nagyszer� irodalomból 

– átalakítja a narratívákat pontosan azzal, hogy behatol és hangot ad azoknak a néma 

vagy ismeretlen alakoknak, akik nem csinálták, hanem elszenvedték a történelmet. Ezen 

narratívák alakjai és struktúrái eltérnek, és azt gondolom, hogy a tradícióból (és az esély-

egyenl�ségb�l) való hosszú kizárás hat ezeknek a mélyen beágyazott narratíváknak a 

formálására, újraértelmezésére – ez igaz mindazon emberekre, akik társadalmi osztá-

lyuk vagy fajuk miatt lettek kizárva az irodalmi fórumokról, gyakran sokkal összetettebb 

okok miatt, mint a nem. De mindez túlságosan elcsépelt és jól dokumentált téma ahhoz, 

hogy e helyt hosszabban tárgyaljuk.

Most ahhoz a ponthoz értünk, amir�l te beszéltél, Jill, ahol „megkérd�jelezhetetle-

nül jó verseket írni” a mód, ahogy megbecsülhetjük nehezen elnyert szabadságunkat. 

Ez az elképzelés volt az alapja annak az antológiának is, melyet Erin Belieu és Susan 

Aizenberg állított össze 2000-ben, s amely az el�z� század amerikai n�i szerz�it akarta 

bemutatni „mindenfajta partikuláris tematika vagy el�zetes besorolás nélkül”, megün-

neplend� „a költészetet, mely hátrahagyja a n�i identitás látható és láthatatlan gettófa-

lait”, és amely egyedül a megszólalások, a témák és az esztétikai formák heterogenitását 

tükrözi vissza. 118 költ� szerepel az antológiában, és csak egy utasította vissza a rész-

vételt a kötet nemi identifi kációja miatt. „Szerencsére – mondja az el�szó – már nincs 

szükség az identitásképz� ’n�i hangra’; ami közös a munkákban… az az �si csend mint 

a létezésük igazi alapja, és a hangoknak az a sokszín�sége, mely ennek a némaságnak 

véget vet.”
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Meghan O’Rourke:

Ez az antológia jól hangzik, Eleanor – tetszik az „�si csend” mint egyetlen közös 

motívum – és bizonyosan fényévekre van a Psyche: The Female Poetic Consciousness cím� 

hetvenes évekbeli antológiától, melyet néhány éve egy fi lléres boltban szereztem be, és 

amelyben Erica Jong komolyan egy polcra kerülhet Emily Dickinsonnal. A Psychét a 

közelemben tartom, és persze nem azért mert jó – nem az –, hanem mert mindig arra 

emlékeztet, mennyi minden változott a megjelenése óta. Szerkeszt�i tényleg hittek ab-

ban, hogy a közvetlen tapasztalat szükségszer�en motiválja a munkánkat, és tele van 

sematikus gondolatokkal arról, hogy a n�k mivé szeretnének válni. Szerencsére ma már 

egy sokkal pluralisztikusabb, kevésbé dogmatikus helyen állunk; ma szívesen benne len-

nék Belieu antológiájában szemben a Psychével. 

De Jill, engem kíváncsivá tesz, hogy te tényleg úgy találod-e, az élménynek nincs kü-

lönösebb hatása a munkánkra? Nézd, mindannyian a romantikából és a modernizmus-

ból örökölt fogalmak között élünk, és gyanítom, ugyanazt gondoljuk a költészetr�l, hogy 

az T.S. Eliottal szólva személytelen, vagyis a személyiség állandó kioltására ad alkalmat. 

Valószín�leg mindannyian azt gondoljuk Keatshez hasonlóan, hogy „képzeletünk klast-

rom”8, vagy mint Stevens, hogy a szándékok nem számítanak egy versnél. De tényleg 

beszélhetünk értelmesen Langston Hughes-ról anélkül, hogy fi gyelembe vennénk, hogy 

verseit feketeként írta? Vagy hogy Paul Celan saját élménye a holokausztban, zsidóként 

formálta-e a m�vészetét?

Nem azt állítom, hogy minden n� alkotása radikálisan a társadalmi nem által meg-

formált, még kevésbé, hogy ez egyenl� lenne a n�i költészet lényegével. Azt sem mon-

dom, hogy mondjuk Bishop költészete több közös jegyet mutat Adrienne Richéval {azért 

mert n�k}, mint azokéval, akikkel valóban hasonló költészetet m�velnek. Viszont az az 

érzésem, van rá mód, hogy megérezzük, a költészet (és kiterjesztve az összes m�vészet) 

olyasvalami, ami az énen kívül van – valami, ami a nemiségnek, a kornak, az énnek 

a túlhaladása – és ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy egy csomó történeti körülmény 

formálhatja azt. Talán újra kéne gondolni, kevésbé didaktikus terminusok segítségével, 

ezeket a vagy-vagy esetté egyszer�sített vitákat. Az a tapasztalatom, hogy egyáltalán nem 

uraljuk teljes egészében a saját verseinket. Elkezdjük �ket írni és aztán �k közlik saját 

szándékaikat; a mi munkánk, hogy fejlesszük azokat a fogásokat, melyek megláttatják 

velünk a kirajzolódó mintázatokat.

J. Allyn Rosser:

Meghan, tetszik a véleményed, hogy a „mi munkánk, hogy fejlesszük azokat a fo-

gásokat, melyek megláttatják velünk a kirajzolódó mintázatokat”. Pontosan ez az, amit 

Ostriker és mások (köztük Eleanor is) több évtizede olyan jól csinálnak; és a folyamatos 

éberség kulcsfontosságú. A nemi reprezentáció egyenl�sége nem csak a rendelkezésre álló 

publikációs tér nagyságán, hanem a preferált versek min�ségén is múlik. Marion Thain 

mutatott rá arra a tendenciára, mely a 19. sz. közepe óta jellemzi a n�i költészet antológi-

áit: azokba el�szeretettel válogatnak be hasonló cím� verseket, mint a Maiden Love vagy 

Love’s Epiphany, olyan tudományról szóló költemények rovására, mint a Darwinism vagy 

a The Idea (mind a négy A. Mary F. Robinson tollából). Még most is gyakran megtörté-

nik ilyesmi, amikor például az egyetemi tankönyvek szerkeszt�i el�szeretettel válogatnak 

olyan n�i szerz�k m�veib�l, melyek n�i témáról is szólnak, ugyanúgy, ahogy az „etnikai 

sokszín�séget” képvisel� szerz�kt�l olyan m�veket, melyek direkt módon tárgyalják a faji 

kérdéseket? Vajon értékesebbek azok a versek, melyek konkrétan tárgyalják e témákat, 

mint azok, amelyek ugyanazoktól a szerz�kt�l származnak, de nem ezt teszik?

A Mi Versünk/Mi Énünk bonyolult kérdésér�l szólva: én nem azt mondtam, hogy 

a tapasztalat (n�ként, gyári munkásként, papként, arisztokrataként, szolganép unoká-

jaként) nincs kapcsolatban azzal, amit írunk. Inkább úgy fogalmaznék: a személyes él-

mény nem determinálja az adott emberi hang egyedileg adott min�ségeit, a vers éltet� 

magját. Saját példámat felelevenítve, biztos vagyok benne, hogy nem Lawrence volt az 

egyetlen költ� az � társadalmi pozíciójában, aki a sznobizmus e fajtájáról írt; de mi ezt a 

verset jegyezzük és nem a kortársak által írottakat. És, Eleanor, mivel nem hiszem, hogy 

8 „My imagination is a monastery and I am its monk.” – „Képzeletem klastrom, melyben 

magam vagyok a szerzetes”: részlet Percy Bysshe Shelley-nek írott leveléb�l. In. PÉTESZ: i. 

m.

Emily Dickinson
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Krivánszky Emőke 
(1982) az ELTE BTK ma-
gyar–esztétika szakán 
végzett 2006-ban, kriti-
kákat, esszéket ír.

az angol kultúra hajlamosabb lenne az idegengy�löletre, mint a mienk, el tudok képzel-

ni olyan amerikai költ�t is, aki hasonló indíttatásból írja meg versét „Americans Are So 

Right” címmel, de hatásában akkor is a lawrenc-ihez mérném. Persze nem szeretném a 

tehetséget csupán az el�dök túlszárnyalásán lemérni, ez egy kétirányú kapcsolat.

Egyetértek abban, hogy az Aizenberg/Belieu- antológia mérhetetlenül, összehason-

líthatatlanul magasabb szinten áll, mint a hetvenes években megjelent társai, ahol a ver-

seket olyan pironkodással olvassuk, mint amikor saját ifjúkorunkra gondolunk: újfent 

hangsúlyozom, a „szándékának kitapintható hálóját ránk borító” vers az olvasó oldalán 

nyilvánul meg, méghozzá oly módon, hogy gátolja �t a vers versként való befogadásában 

és negatív értelemben datálja, id�höz köti a verset. (Márpedig a datált, korhoz kötött 

nem lehet jelz�je az értékes m�vészetnek.) Ezeket az antológiákat azért lehet mégis ér-

tékelni, mert serkentették az érdekl�dést és a bizalmat, mely lehet�vé tette, hogy egyre 

több n� kapjon hangot. Miközben biztos vagyok benne – ahogy Eleanor is mondta – a 

2000-es antológia azért jött létre, hogy megmutassa a gettófalak leomlását, mégsem va-

gyok biztos benne, hogy e dicsérend� cél nyomán nem emelkednek-e láthatatlanul újra 

azok a falak. Engem is mélyen érdekel, hogyan képes az új, n�k által m�velt költészet 

újraírni a termékenyít� – akarom mondani, formatív – irodalmi szövegek beszédmódját; 

de ez hosszú folyamat lesz. A több ezer éves irodalmi termés legjavával versenyzünk. 

Nem csak a nemrég életre hívott n�i perspektíva vár megírásra, hanem olyan jól is kell 

megírni, hogy felvegye a versenyt Homérosz, Ovidius, Dante, Shakespeare legjobb m�-

veivel. Huh, igazából nem esem kétségbe, de hatalmas munka vár ránk.

Eleanor Wilner:

Így a végéhez közeledve meg kell mondanom, hogy – szerencsére – egy ilyesfajta be-

szélgetésnek nincs konklúziója, mint ahogy az ellentmondások feloldása sem lehetséges. 

A kérdés, mely azért lett feladva, hogy rágódjunk rajta, el�ször úgy t�nt nekem, mint a 

kemény kétszersült, valamikor frissnek, de már száraznak és olyan ételnek, ami igazából 

a rágószervek edzésben tartására jó – a rágás megel�zvén magát az evést. De aztán úgy 

éreztem – mivel ez az idejétmúlt (el�ször rosszindulatú, kés�bb pozitívan gazdagodó) 

kifejezés még mindig visszaköszön –, hogy gyávaság lenne visszautasítani a kihívást. 

(Bár néhányaknak igencsak fárasztó lehet lerázni magukról ugyanezt a címkét.)

Az, hogy valaki hol áll a történelemben, nagyban befolyásolja, mely dolgok válnak 

fontos identitásképz� tényez�kké a számára. Mivel mindig a legelnyomottabb csoportok-

nak van szükségük kollektív identitás m�ködtetésére, örömmel hallom Jill véleményét, 

hogy költ�ként nem engedjük és nem is kell a társadalmi nem által meghatároznunk a 

munkánkat, csak és kizárólag esztétikai min�ségekkel és szándékokkal. Ez a tény az el-

fogadottság magabiztos érzését mutatja, aminek nagyon örülök. Természetesen mindig 

emlékezem arra is, hogy els�rangú n�i szerz�k m�vei mennyire el voltak szigetelve, s 

milyen törékeny is a mi nemrég elnyert szabadságunk.

Valószín�leg mindkét vélemény megállja a helyét a legújabb antológiával kapcso-

latban: az is, hogy az osztályozhatatlan sokszín�ség effajta megünneplése szükségszer� 

volt, egy ilyen memento kellet már a múlt számtalan hallgatásra kényszerült asszonyá-

nak. Ugyanakkor azt is jó lehet érezni, hogy nincs szükség egy ilyesfajta gy�jtemény 

megismétlésére, és le lehet számolni a gender osztályozással a m�vészetekben; remélni, 

hogy ma már olyan irodalmi kultúrában élünk, mely nem hímnem� többé, így nem 

kell elzárkóznia a n�k élményeit�l – akik, mivel meghitt viszonyban állnak a férfi ak-

kal, nehezen tudnának olyan komoly kijelentéseket tenni, mint azt elvárnák maguktól. 

Ahogyan Louise Bogan írta Roethkének: „[…] miel�tt el tudnád magadtól távolítani a 

remekm�veket […] el�bb addig kell vizsgálnod a dolgokat, míg bele nem zavarodsz, 

vajon te vagy �k, vagy �k tesznek ki téged.” Szemben jelenlegi politikai vezet�inkkel, én 

nem hiszek a két nem ellentétében, inkább abban, hogy a költészet víziója nyitott térben 

növekszik. Katherine Anne Porter válasza jut eszembe arra a felvetésre, hogy mit gon-

dol a „n�i kérdésr�l”. „Oh, arról – mondta –, azt gondolom, hogy a n�k és a férfi ak lába 

ugyanahhoz a hajódeszkához feszül”. Felidézhetjük itt Bolondok hajója cím� regényét. 

Adott a szituáció: ugyanabban a hajóban utazunk, mindannyiunknak jobb egy nyugodt 

fedélzeten, megszabadulva a defi nícióktól, melyek addig leláncoltak. Talán így kicsit ke-

vésbé csinálunk magunkból bohócot.

Krivánszky Em�ke fordítása
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Virágh András (1982) 
az ELTE BTK ma-
gyar–összehasonlító 
irodalomtudomány sza-
kán végzett, jelenleg a 
Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem doktoran-
dusza.

Virágh András

Allúziók Hrabalról, Menzelr�l, és újabb „közös” fi lmjükr�l
(�felsége pincére voltam)

„Te undorító alak, te szenilis trotty pubertás hajlamokkal,

te szemérmetlen disznó, a dutyiban vagy a diliházban a helyed.”

(Részlet egy Hrabalnak írt olvasói levélb�l)

1.

Hrabal az id�k folyamán szépen lassan (f� 

alatt) tipikussá vált. Ott tartunk, hogy ha 

levesszük a könyvespolcról életünk máso-

dik Hrabal-szövegét (legyen az nagyepika 

vagy kisepika) kábé bejósolhatjuk, mit is 

kapunk majdan. Ugyanazt, mint életünk 

els� Hrabal-szövegét�l, de valahogy még-

sem. Ugyanazt, de mégis kicsit mást. S�t, 

olyan érzésünk is lehet, hogy ezt meg ezt 

már olvastuk, ezzel meg ezzel a karakter-

rel már találkoztunk, ennek meg ennek a 

pajzán légyottnak a részleteit is ismerjük 

már – ismétl�dnek az elemek, de mindig 

ugyanazt a hatást váltják ki, amiért alap-

vet�en a legtöbb esetben el lettek helyez-

ve a szövegek egyes pontjain: nevettetnek. 

Hrabal megunhatatlanul tipikus. Poénjai 

és szeretetteljes karakterei szájába adott 

életbölcsességei, spicces okoskodásai olyan 

– szó szoros értelemben vett – megváltó 

gondolatok, melyekre nagy szükségünk le-

het, miután „elolvassuk” egy adott szöve-

gének utolsó mondatzáró írásjelét. Ekkor 

becsukjuk a könyvet, vagy „emlékeztet�-

cetlit” belehelyezve lerakjuk az asztalra, 

és kényszeresen próbálunk megbarátkozni 

azzal a gondolattal, hogy saját életünk is 

tele van hasonló poénokkal és események-

kel, csak nem vagyunk elég er�sek hozzá, 

hogy nevessünk, vagy akár elgondolkoz-

zunk rajtuk.

2.

Elképzelem, amint Menzel egy korsó sör 

társaságában nekiáll Hrabalt olvasgat-

ni, majd egy hosszabb nevet�roham után 

jegyzetel egy újabb sort szamárfüles füze-

tébe. Könnyen elképzelem, hiszen ezt te-

szi már több, mint negyven éve (els� Hra-

bal-adaptációja, a Szigorúan ellen�rzött 
vonatok 1966-ból való). Nem azért merek 

ekkora sztereotípiákban gondolkodni – 

azaz, hogy egy cseh fi lmrendez� sör mel-

lett Hrabal-szövegek segítségével adagol-

ná magába a jókedvet –, mert komolyan is 

gondolnám, hanem mert talán jól illik egy 

ilyen zsánerkép a nemzeti sztereotípiákkal 

„foglalatoskodó” Hrabal sokadik m�vé-

b�l készült fi lmr�l szóló írás elé. Hiszen 

mi másból is merítene témát egy Hrabal-

hoz hasonló „nemzeti totem”, mint népe 

és kultúrája tragikomikus történelméb�l, 

melyben a két széls�ség (értsd: véres tragé-

dia és arcpirító komédia) ugyanúgy meg-

található, mint a megannyi köztes fokozat 

lenyomata. (És ki más csinálhatna fi lmet 

akármelyik m�véb�l, mint Menzel?) Ha 

így nézzük, akkor az �felsége pincére vol-
tam végül is a tipikusnál is tipikusabb 

cseh(szlovák) sztori – humor, bujaság, sör 

egyfel�l, és politika, gy�lölet, vér másfel�l 

ugyanúgy csordogálnak benne.

3.

Olvastam már egy-két regényt és elbeszé-

lést a cseh szerz�t�l, így a fi lm el�tt azt 

gondoltam, többnyire tisztában vagyok a 

hrabali „stílussal”, amit remélhet�leg visz-

szakapok Menzelt�l, és jókat derülhetek 

majd a zsöllyében. Más kérdés, hogy ott 

motoszkált bennem: a szöveg az szöveg, a 
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fi lm pedig fi lm, jó, hogy most egy adaptá-

ciót fogok megnézni, de ennek „szerz�je” 

els�sorban Menzel lesz, és nem Hrabal, 

hacsak nem bet�k fognak rohangálni a 

vásznon sz�k két órán át. Így visszagon-

dolva tehát csak annyi el�zetes várakozás-

sal viseltettem a fi lm iránt, hogy els�sorban 

nevetgélni akartam, ez pedig végül is meg-

történt. Leginkább az lepett meg, hogy az 

�felsége pincére voltam egyes borúsabb je-

leneteit még a komikum sem tudta telje-

sen „feledtetni” (vagy talán túlságosan me-

rész volt részemr�l az elképzelés: Hrabal/

Menzel-alkotáson els�sorban nevetni kell/

lehet?), egy frappáns példát kivéve, de er-

r�l majd kés�bb. A továbbiakban rátérnék 

tehát a fi lmre, kizárva Hrabalt, el�térbe 

tolva Menzelt, de csak úgy, mint „rende-

z�t”, mert már így is többszörös szóismét-

lésbe keveredtem a nevekkel kapcsolatban. 

Ezenkívül nem mennék bele különböz� 

összehasonlítgatásokba sem Menzel élet-

m�vének eddigi darabjait illet�en, mert 

(ez esetben) semmi értelmét nem látom – 

itt most els�sorban egyetlen fi lmmel kap-

csolatos gondolataimat szeretném meg-

osztani az olvasóval.

4.

Tehát akkor a gondolatok… A fi lm felénél 

rájöttem, hogy egyfajta kelet-európai For-
rest Gump-ot bámulok: adott egy bárgyú, 

de szeretetreméltó f�h�s, akit ide-oda do-

bál a történelem, és mivel általában jókor 

van jó helyen, többnyire jól jön ki minden 

helyzetb�l, és kedves esetlenségéb�l kö-

vetkez�en sokan megszeretik. Nemcsak a 

történelmi kontextus az oka, de Jan Díte 

azért némileg árnyaltabb karakter, mint 

amerikai sorstársa, és nem egyült� helyé-

ben pofázza el élete történetét egy padon, 

hanem legalább dolgozik „jómunkásem-

berként” egy kis – anno németek lakta – 

faluban, ahová böri után küldte az áldott 

jó átkos államvezetés. Ennek megfelel�en 

a fi lm két szálon fut. Az id�s Díte útka-

paróként dolgozik, közben rendbehoz egy 

leszedált vityillót, és megismerkedik egy 

lánnyal, akinek azért kell a közelben dol-

goznia egy hangszerkészítéshez megfelel� 

fákat kiválogató „mesterember” keze alatt, 

mert szexuális jelleg� kicsapongásai miatt 

�t meg erre kötelezte az államvezetés – 

büntib�l. Az ifjabb Díte története akkor 

„mesél�dik”, amikor Díte Senior „meséli” 

vagy „gondolja”. Általában véve a rendez� 

jól megoldotta a váltásokat, az emlékezé-

seknek valódi funkciója van, és a néz� sem 

zökken ki: például a nyitójelenetben a bör-

tönb�l frissiben szabaduló f�szerepl� egy 

pályaudvarhoz ér, a kép rögtön fekete-fe-

hérre vált a f�szerepl�i-narrátori felvezetés 

közepette, és íme, következik az els� ka-

land. Ez az els� kaland ráadásul a kora-

beli némafi lmek stílusában lett elkészítve 

– remekül. Megismerhetjük Walden urat, 

aki nem kapja meg visszajáróját az akko-

riban virsliárusként tevékenyked� Dítét�l, 

és el�ször szembesülhetünk a f�szerepl� 

perverziójával, ami abban merül ki, hogy 

aprópénzeket szór el nyilvános helyen, 

majd kéjesen szemléli a pénzért négykéz-

láb tüleked� embereket.

5.

Walden úr és a pénzszórás visszatér� ele-

mekké válnak Díte „meséjének” egyes 

szakaszaiban, és furán nyakatekert allego-

rikus státuszba kerülnek. Az üzletember 

Díte minden munkahelyén felt�nik, kez-

detben szalámiszeletel�géppel házal, majd 

a háború közeledtével bélyegekre „vált”, és 

közben folyamatosan fert�zi a pincért a 

pénz szeretetének irreális bájával. A fi lm 

vége felé egy jelenetben megismétl�dik az 

els� (pályaudvari) kaland: a deportált zsi-

dók közt feszeng� Walden ezúttal az ételt 

sem tudja „visszakapni” a vagon után futó 

Dítét�l. Élete során a f�szerepl� „perma-

nensen” a pénzgy�jtés szenvedélyének 

hódol, de mindig megtalálja a módját, 

hogy id�t szenteljen kedvenc hóbortjának 

is: ahogyan azt várni lehet, az elguruló 

aprópénzek a kapuja el�tt álló fogadóstól 

kezdve az örömlányokkal szórakázó ipar-

mágnásokon át a külföldi szállóvendége-

kig mindenkit megbabonáznak. Díte csak 
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mosolyog, de közben egyre közelebb jut 

ahhoz, hogy úgy teregethesse ki pénzét a 

földön, mint annak idején Walden. A cseh 

söröz� felszolgálójaként még csak virággal 

takarja be a városba érkez� kurtizán testét, 

kés�bb, a Hotel Paris elsötétített külön-

szobájában gusztusos gyümölcskompozí-

cióval örvendezteti meg a szálloda „extra 

szolgáltatását”, miután azt „feltálalták” az 

asztal körül kéjencked� el�kel�ségeknek. 

A men� kupleráj egyik pincéreként végül 

pénzt szór a kedves szobalányra, miköz-

ben ugyanúgy tart tükröt neki, mint az 

összes hölgynek, akinek életében kedves-

kedett ily’ módon.

6.

A monarchiabeli boldog békeid�ket hirte-

len sötét er�k zavarják meg, nevezetesen az 

osztrák származású kefebajszú, aki Cseh-

ország annektálásával rászabadítja az or-

szágra a németeket, akiket érthet�en nem 

nagyon szívlelnek a sörön szocializálódott 

csehek. A humor „átszínez�dik”, Díte új-

donsült felesége kimondva-kimondatlanul 

a német faj fenntartásának érdekében köt 

házasságot pincérünkkel, a szexuális aktus 

el�tt Hitler képét próbálja memorizálni, 

majd közben be-bevillan a vásznon a me-

netel� német hadsereg. Rendez�nk kon-

zekvensen kitart a komor tónus mellett, de 

nem akar minket teljesen „elkeseríteni”: a 

Hotel Paris f�pincérét „csak” elvezetteti a 

Gestapóval, Walden urat „csak” elszállí-

tatja – a többit úgyis sejthetjük. Örültem, 

hogy a fi lm nem csapott át antifasiszta pro-

pagandafi lmbe, szörny� képsorokat felvo-

nultató dokumentumfi lmbe, anti-fi lmbe, 

habár a fi lm legbizarrabb jelenete nélkül 

bizony nagy lett volna az amplitúdó. Eb-

ben a jelenetben értesülhetünk arról, hogy 

az NSDAP Díte volt munkahelyét (a kup-

leráj-szállodát) olyan spermabankká ala-

kíttatta át, ahol az új német fajnak életet 

adó sz�keségek a kényelem és a luxus min-

den könnyedségével készülhetnek „kijelölt 

feladatukra”. A Díte utolsó munkahelyét 

prezentáló epizód maga a tökély. Tökéle-

tes a váltás kivitelezése is, mely folytán a 

bukolikus nimfatáncra a háború el�re-

haladtával regenerálódó hadirokkantak 

hattyúdala „válaszol” (merthogy a német 

kapituláció közeledtével sebesültek töltik 

meg a helyet). Díte felesége a frontra ke-

rül, majd hazatérve aranyat ér� bélyegeket 

hoz, amik megalapzzák Díte gazdagságát. 

A háború után a spermabankot visszaala-

kítja a Milliomosok Szállodájává, ahon-

nan viszont a „felszabadítók” viszik el a 

börtönbe. Ott még tanúi lehetünk, amint 

volt munkaadóival egyetemben tollat foszt, 

hogy aztán a záró képsorban minden toll a 

leveg�be kerüljön, engem meg idegesítsen 

a direkt Forrest Gump-allúzió.

7.

Teszem hozzá, a fi lm megy tovább, visz-

szacsapunk a jelenbe, így gyorsan meg is 

nyugszom: nem lesz didaktikus befejezés. 

Tévedek. Az öreg Díte a háborúból meg-

maradt bélyegeket a leveg�be röpíti, majd 

megvendégeli az �sz halántékú Walden 

urat. A kör hát bezárul, ám arcomon csu-

pán keserédes mosoly. Ha a Nietzsche által 

kitaposott ösvényen akarnék (tovább) ha-

ladni, azt is mondhatnám, hogy hiányol-

tam az ihletettséget, ezért Menzel fi lm-

jét egyértelm�en apollóninak nevezném. 

Nem hiszem, hogy egy vígjáték akármi-



98

Esszék, kritikák

lyen értelemben erre „predesztinálná” a 

mindenkori befogadót, hiszen nem arról 

van szó, hogy a sötét tónust, a gondolati 

mélységet, vagy az elképeszt� XXI. szá-

zadi fi lmtechnikai bravúrokat hiányoltam 

volna. Az id�sebb Dítét alakító Oldrich 

Kaiser és a fi atalabb f�szerepl�t megfor-

máló Ivan Barnev is „hozta” a jó átlagot, 

ráadásul utóbbi bárgyú arcjátéka még hi-

telesnek is t�nt egy Hrabal-adaptációhoz 

(mintha Rudolf Hrusinsky-t láttam volna 

mosolyogni a híres Svejk-fi lmb�l). Martin 

Huba kimért alakítása Skrivánek f�pincér-

ként és Marián Labuda a szeretetreméltó 

Walden úr megszemélyesít�jeként így utó-

lag telitalálatnak min�síthet� Menzel ré-

szér�l, de a többi színész semmi „sajátost” 

nem tudott hozzátenni a fi lmhez azon kí-

vül, amit szerepük megkívánt. Számomra 

er�ltetettnek t�ntek a pénzzel és tükörrel 

kapcsolatos direktori „játszadozások”, rá-

adásul utóbbi el�kerül a fi lm vége felé is, 

amikor az öregebbik Díte a tök üres, tük-

rökkel telepakolt szobában bámulja „alte-

regóit”, és hangosan moralizál. Els� látásra 

jónak t�ntek a számítógépes „animációk” 

is (prágai ajándéklapok hullanak az égb�l, 

papírpénzek reppennek fel Walden sz�-

nyegér�l, úgy készül az étel az etióp király 

fogadására, mintha legalábbis a Ritchie-fé-

le Blöff egyik jelenetében „lennénk”), de 

amikor a bélyegek is láthatólag ugyanazon 

kompjúteres szimuláció által vezérelve rep-

kedtek az ájerben a fi lm végén, sajnálatos 

módon eszembe jutott a Sacra Corona szá-

nalmas „angyaljelenete” és „csatajelenete”. 

Végeredményben rájöttem, hogy ezek a 

trükkök egyáltalán nem hiányoztak volna. 

Mondhatni, a „modern fi lmes technikák” 

egyedül a „náci színben” bizonyultak ér-

dekesnek, de mivel ezen epizód olyannyira 

„elüt” a fi lm alapvet� humoros-szatirikus 

„intenciójától”, kissé öncélúnak hatnak. 

Vicces, amint Szabó Istvánt láthattam az 

asztalon forgó szállodai örömlány körül 

helyet foglaló mágnások között, de azon-

kívül, hogy nyugtázhattam, Menzel visz-

szaadta a Rokonokért járó kölcsönt (ahol 

Menzel saját magát alakította), semmi más 

hatást nem váltott ki bel�lem.

8.

Az �felsége pincére voltam cím� fi lm hu-

mora tele van azokkal az er�ltetett poénok-

kal, melyeket Hrabalnál megszokhattunk. 

Itt-ott megjelenik a „vaskosság”, és most 

ezzel nem a szocialista n�ideálra gondo-

lok els�sorban, ami inkább megfeleltethet� 

a m�vészettörténet els� n�ábrázolásaival, 

mint korunk piszkafa-trendjével. „Vaskos-

ságon” azokat az all�röket értem, amikor 

a rendez� hirtelen a jelenet minden sze-

repl�jét „�rült” táncikálásba hajszolja, 

mintha legalábbis a szerepl�k saját halál-

táncukat járnák el. Leginkább itt készít-

het� pillanatfelvétel a k�kemény hrabali 

stílusról, és nem Menzel er�ltetett szim-

bólumaiban, trükkjeiben. Hogy némiképp 

megmagyarázzam mire is gondoltam az 

„öncélúság” kapcsán, két olyan példát 

hoznék, ahol konkrét funkciója lehetne a 

„technikai” újításoknak: egyrészt minden 

olyan Hrabal-szerepl� esetében, aki éppen 

jócskán felöntött a garatra, és némiképp 

máshogy m�ködik az érzékelése, mint ál-

talában. Másrészt eszembe jutott egy re-

mek Hrabal-kisregény, a Túlságosan zajos 
magány, amiben a f�szerepl� megszállott 

könyvgy�jt�, lakását ellepik a könyvek, 

és mellesleg munkahelyén (a bálázóban) 

Van Gogh-reprintekkel teker be egy újabb 

szemétbálát. A szerepl� lakásának díszle-

te, azt gondolom, megfelel� kihívást biz-

tosíthatna… De err�l ennyit. Az olvasó 

észrevehette, hogy újból elkezdtem min-

den id�k egyik leghumorosabb szerz�jével 

foglalkozni, ez természetesen azt jelenti, 

hogy már csak a zárlat, egy hevenyészett 

összegzés hiányzik.

9.

Ez pedig így hangzik: ezért a fi lmért Men-

zelnek adnék tízb�l (egy gyenge) hetest, 

örömmel ajánlanám ismer�seimnek, ha 

azok Menzel-fi lmre lennének kíváncsiak, 

de nem esnék t�le hanyatt, akárhányszor 

is nézném meg. Történelemórán levetít-

tetném, de Hrabal kapcsán nem propagál-

nám. Fölhívnám a fi gyelmet a fi lm több 

csinos pályakezd� színészn�jére, de nem 

rendelnék online jegyet cseh színdarabok-

ra, ahol viszontláthatnám az �felsége pin-
cére voltam f�szerepl�it. Igen, akármennyi-

re is kritikus a hangnem, jót szórakoztam 

a fi lmen, de többet vártam. Mellesleg, még 

mindig nem értem a jó magyar „félrefor-

dításos” módszert. A fi lm címe csehül, 

szlovákul, és angolul is valami ilyesmi: 

Az angol király pincére voltam – ez pedig 

egyértelm�(bb)en mutatná, hogy Díte tör-

ténete úgy ahogy volt, kamu. Az etióp ki-

rálynak szolgált föl, és csak véletlenül rak-

ták rá a magas kitüntetést. De mindegy, 

ezen talán kár is töprengeni. Nem a cím 

az oka, hogy szívesebben fogok régebbi 

Menzel-fi lmeket nézni. Jelen fi lm nálam a 

majdnem tipikus „egyszernéz�s” kategóri-

ába sorolódott.
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Mráz Attila (1985) az 
ELTE BTK angol és esz-
tétika szakos hallgató-
ja, az Eötvös Collegium 
tagja.

Mráz Attila

Nádasdy Ádám: Az az íz

„A küszöböt rágtam. Nem is, hogy szeret-e, 

/ mert persze, biztos. Hanem az, hogy hol 

van. / Egyszer�en hol van” (Lassú sodrás, 
húsz ujj). – Nádasdy Ádám 2005–2007 kö-

zött írt verseinek beszél�jét els�sorban az 

ilyen kérdések foglalkoztatják: nem any-

nyira a kialakulófélben lév� élet, inkább az 

olykor hirtelen lassuló, meg-megzökken�, 

de (egyszerre fájdalmasan s megnyugta-

tóan) továbbalakuló világ konkrétumai. 

Azonban félreértés ne essék, szó sincs itt 

valamiféle korai agg lirizálásról. Hiszen 

a konkrétum („és mennyi konkrétum van 

mindenütt” [Percnyi nyugalom, majd guru-
lás]), amelybe e versek szerényen, szívósan 

kapaszkodnak, mindig kemény, kérlelhe-

tetlen, a váratlan találkozás (elkerülés?) 

feszültségével teli, akár a kötetnyitó vers 

kínos-józan slusszpillanata: „Állt a lelkem 

/ hullámzatlanul. Nincs zuhanás, / nincs 

bódult, hörg� leveg� sehol” (A hullámvas-
út). Töréspontnak is alig-alig alkalmas (bár 

néha annak áhított), a megállás, vagy leg-

alább a békés sodródás ígérete nélküli moz-

zanat az ilyen, mint a kötetben felskiccelt 

élet megannyi hasonló középpontja, ame-

lyek mindegyike akarva-akaratlan mégis a 

széleket jelöli ki – azonban csupán abban 

a pillanatban, amint elmozdítja �ket.

A józan ész sivár kereteit mintegy 

szelíden meghaladó terjedelm�, azaz öt 

évszakot felölel� kötet egyik legnagyobb 

kihívása tehát a már és még közé szorult 

költ�i én helyezkedési kísérlete – s ezzel 

talán némiképp összefügg, hogy a négy kö-

zül bizony az ötödik évszak (ciklus) lett az 

egyik legvaskosabb. De hát ez sem holmi 

id�n kívül rekedt zárvány. Ellenkez�leg: 

éppúgy (ingatag, nem zaklatandó, ám fi -

noman illeszked�) része a rendnek, amit 

a költ� ezúttal csinált, mint a többi ciklus, 

amelyekhez kívül rekedt társként, bizony-

talanul nekid�lve támaszkodik. – Az els� 

négy évszakhoz hasonlóan úgy férk�zik be 

a naptárba, akár az Ébenfa bútor a szoba 

tapintható-látható egységébe: „[n]em ér 

hozzá a falhoz, mégis falas lesz, / súrlódik 

attól, hogy folyton remeg.”

A kötet legf�bb talánya, mondhatnánk, 

egyszer�en (?) a már m�köd� élet. Hogy 

mi mindent lehet kezdeni egy lehet�ség-

gel, mikor „[a]z az öröm, az nincs már, az 

az íz, / hogy meg lehet csinálni magamat, 

/ akármib�l”; s hogy milyen is a várakozás 

íze, mikor „az az öröm nincs már, a cu-

korka / öröme kettéharapás el�tt” (Az az 
íz). – Mert várakozás, lehet�ség most is 

akad b�ven. S�t, csak mostanra válik iga-

zán érzékelhet�vé: míg „régen / még egy 

mozdulat, egy mozdulatlan, / kegyetlenül 

kivárt pillanat is / összerázta �ket, a hídon 

és a / híd alatt futót” (Tánc éjfélig), most 

„[k]étfel�l kéne fúrnunk, úgy, ahogy / az 

alagút-épít�k benn a hegyben, / er�s hittel, 

hogy pont találkozik. / Persze kis eltérés-

sel” (Beszélni, oda-vissza). A kötet – cím-

adó versének némileg ellentmondva – te-

hát nem annyira a korlátokról, az „érett”, 

„elemezhet�” ízekr�l szól, vagy legalább-

is nem önmagukért. A költ�i hang ugyan 

meglév� határait tapintja ki, de közben 

épphogy továbbra is utat keres – egy már 
valamilyen ember útját, lehet�ségeit, aki, 

meglehet hébe-hóba némi nyugalomra 

áhítozva, mégis nyughatatlanul még vala-
milyen szeretne lenni: „Kamasz vagyok, ki 

félálomban játszó / kamasznak apja lenni 

kényszerül? […] az örömöt, azt rosszul 

ismerem, / olyat már inkább feln�tt tudna 

adni” (Téged faragjon?).

A nagy távlatok ennek megfelel�en 

mindig részben beteljesületlen vágyként 

(tárgyként) jelennek csak meg a lezáratlan, 

formálódó élettörténetben: „Ha tudnék 

hunyorítani, ahogy a fest�, […] nem kéne 

rögtön a Nagy Óceán / veszélyes paplaná-

ban hánykolódnom, / hanem fölmérném 

a távlatokat” (Nyugdíj el�tt). Az átlátható 

rend s a szinte kivétel nélkül ezzel társí-

tott valahová-tartozás érzete ugyan id�r�l 

id�re el�t�nik a horizonton – „[s]zélfútta 

plató kellene, ahol el�re, hátra / mindent 

látni, utat, lábnyomokat” (Lábnyomok) –, 

ám a legtöbbször nem holmi mindenen kí-

vül rekedt, távoli, biztonságos, talán magá-

nyos hátországként. A nagy távlat ugyanis 

sokszor már itt van, s�t mintegy itt rekedt, 

közvetlen testközelben: „Kicsit reggel utá-

na indulok, / jelképesen, pár lépést a szo-

bában” (Beszélni, oda-vissza). „Az izzadság 

az orráról csöpög, / közben röhög, lökdös és 

röhög, / hogy nem tudom a nevét” (Adat-
átvitel). A versekben megszólaló, távlatok 

közelébe férk�zni igyekv� ember azonban 

nem csupán fi gyel (egész közelr�l), vagy 

éppen nagy svunggal platót söpör: félén-

ken, vonakodva bár, de apró léptekben (s 

nem ritkán kerül� úton) mégiscsak a má-
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sik felé tart – „[h]egynek föl hajózom, / a 

bocsánat felé. Dolgozva haladok, / dohog 

t�lem a tenger” (Átkelés). („S a rád zúdított 

száz szó / hidalja át a csendet, a hiányzó / 

er�t, mibe a férfi lét kerül?” [Téged farag-
jon?])

Noha a versek középpontjában álló, 

önmagát noszogató, nagyobb ívekre vágyó 

(ám talán kisebbekre tör�) alak saját be-

vallása szerint nem „h�s, csak számottev� 

színfolt / azon a széles tablón, jó melléka-

lak” (Totálplán), mégis joggal érezhetjük 

úgy, korántsem kis dologra vállalkozik. 

Elvégre „[b]átorság is kell, nem csak me-

részség, / hogy másképp láss, hogy lassú 

izzással / pörköljön meg a mások igaz-

sága” (A vaksi szem� perspektívái) – s ez a 

bátorság, még ha olykor sz�kölve, türel-

metlenül viselt is, e költ�i hang leghívebb 

sajátja. Olyan világot szólaltat meg, amely 

mindvégig „s�r� […], társakkal teli” (To-
tálplán): mindennaposan, szúrósan, gyó-

gyítóan emberi marad a hirtelen támadt 

csöndben is, mikor „kint leáll egy riasztó” 

(Percnyi nyugalom, majd gurulás). Sosem 

tragikus, és talán nem is merész („Engem 

gyötörne, / ha mérni tudnám: mennyire 

szeretnek” [Másodvonal]), de félve-kellet-

lenül, ugyanakkor a legkülönösebb mó-

don mégis ártatlanul bátor: „nem tudom, 

hogy kell-e fényleni” (Totálplán). Fénylik 

avagy sem, minden esélye megvan rá, hogy 

az olvasó kezébe kerülve a lehet� legjobb 

értelemben „ne áldozat legyen, hanem ve-

szély” (A nipp).

(Nádasdy Ádám: Az az íz. Budapest, 

Magvet�, 2007. 1990 Ft)
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P. Tóth Enikő (1967) 
művészettörténész, 
muzeológus, a Tatabá-
nyai Múzeum munka-
társa, kutatási területe: 
18–19. századi magyar-
országi szobrászat és 
kerámia-művesség, 
kertépítő művészet; 
20–21. századi magyar 
képző-és iparművészet.

P. Tóth Enik�

Kertek, gépek, emberek
Korai Zsolt m�vészetér�l

Korai Zsolt néhány akvarelljét láthatják e 

lapokon; akik ismerik egyéb munkáit, tud-

ják, hogy az itt bemutatott m�vek milyen 

helyet foglalnak el azok sorában, azokhoz 

képest, vagy éppen azokon belül. �k pon-

tosan tudják, mi az oka annak, hogy nem 

az egyes, itt látható képekr�l írok most, 

hanem bizonyos, Korai m�vészetében 

alapvet�en érvényesül� gondolatokról, tö-

rekvésekr�l, módszerekr�l. Így a fi atal al-

kotó tevékenységét nem ismer�k számára is 

hangsúlyozhatom, hogy – bár természete-

sen önálló m�ként állnak el�ttük-el�ttünk 

az itt bemutatott képek –, véleményem 

szerint ezek sokkal inkább egyes, folyamat-

ban létez� alkotások fázisképeiként fogha-

tók fel. Korai m�vészetében-gondolkodás-

módjában ugyanis kiemelked� jelent�sége 

van a folyamatoknak. Ehhez kapcsolódva 

az alábbiakban tevékenységének két f� irá-

nyát – de talán pontosabb, ha úgy fogal-

mazok: terét – emelem ki: a természetet és 

a gépet, vagyis a kertet és a számítógépet.

Korai egyik kísérleti, alkotói tere a kert, 

a természet ember által �sid�k óta alakított 

része. Ezzel kapcsolatos, nyitott és zárt te-

rekben létrehozott m�vei tulajdonképpen 

az él� anyagból létrehozott képek, melyek 

különféle magvak csíráztatása, az azokból 

kialakított változó felületek eredménye-

ként valósulnak meg. Ezek olyan alko-

tások, melyek csak az él� anyag törvény-

szer�ségeinek betartásával jöhetnek létre. 

Félig alakítással, félig neveléssel. Részben 

tervezéssel, részben megfi gyeléssel. Ezek 

létrehozásához organikus folyamatokat, 

változásokat kell az alkotónak megfi gyel-

nie, kutatnia kell, hogy ezek mennyire ter-

vezhet�k, hogyan befolyásolhatók, apellál-

nia kell az anyag és a környezet alapvet� 

jellemz�ire. El kell merülnie a mikrovi-

lágban, meg kell próbálnia értelmezni és 

alkalmazni a felismert rendet, hogy abból 

képes legyen egy új rendet létrehozni.

A 20-21. század képz�m�vészetében 

feler�södött a folyamatokat bemutatni kí-

vánó szándék, melynek értelmében egy-

részt az alkotás létrejöttének folyamata 

kerül bemutatásra magában a m�ben, 

másrészt nagyon gyakran maga a m� is 

egy folyamatban nyeri el értelmét. Olyany-

nyira, hogy a m� maga egy bizonyos m�-

ködés, változás nélkül nem is realizálódik. 

Az úgymond készen a néz� elé tárt képz�-

m�vészeti alkotás helyett, melyek esetében 

a végs� formából tud a szemlél� következ-

tetni a m�vészt esetlegesen foglalkoztató 

kérdésekre – mely nem is feltétlenül célja 

az alkotónak –, egyre markánsabban lát-

ható az, hogy a m�vész saját m�vészethez 

való viszonyára kérdez rá magában a m�-

alkotásban, saját m�vészethez és élethez 

való viszonyát próbálja megfogalmazni 

magában a m�ben. Eredménye egy na-

gyon személyes produktum. Még akkor is 

személyes, ha általános kérdéseket vet föl, 

mert a megfogalmazás módja rendkívül 

személyessé teszi. Korai kerttel kapcsola-

tos m�veinek létrehozása, bemutatása ese-

tében – s kés�bb meglátjuk, ez más jelleg� 

munkáinál is meghatározó – hangsúlyosak 

az ilyen jelleg� folyamatok, változások. Ki-

állítási tárgyként olyan anyag jelenik meg 

nála, melynek alapvet� jellemz�je a növe-

kedés, változás – vagyis a növények. A ki-

állítás id�tartama alatt is zajlik a változás, 

ugyanúgy, ahogy a gondos el�készítés ide-

jén, a kiállítást megel�z� id�szakban is.

2005-ben, a Tatán megrendezett Ama-

tor Artium-kiállításon az épület bels�, föl-

felé nyitott, üvegfallal körülvett kis kertjé-

ben alakított ki Korai egy felületet, kertet. 

Él� anyagból tulajdonképpen egy kép jött 

létre jellegzetes motívumokkal, színvilág-

gal. Mivel ilyen jelleg� munkái bels� térben 

is kiállíthatók, újabb gondolatok vet�dnek 

fel: a zárt és nyitott tér gondolata olyan ér-

telemben, hogy az ember által létrehozott 

épületen belül jelenik meg a természet egy 

szintén ember által alakított darabja.

Szabad térben – a Moholy Nagy M�-

vészeti Egyetem, az akkor még Iparm�vé-

szeti Egyetem kertjében –, 2005-ben hozta 

létre Korai azt a felületet, „kertet”, me-

lyet iskolai feladat megoldásaként, a 100 

év francia festészete c. kiállítás anyagából 

kiválasztott Dubuffet-m� feldolgozásával 

készített. A folyamatban létez� m� szem-

pontjából fontos, hogy míg pl. egy kiállító 

teremben egy id� után fel kell számolni 

azt, egy ilyen helyszínen hosszabb id�n át 

maradhat, alakulhat, s anyagának köszön-

het�en egy id� után szó szerint beépül, be-

len� a környezetbe.

Korai land art-hoz köthet� munkáinál 

is tapasztaljuk a magyarországi avantgar-
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de m�vészetben az 1960-as évek végét�l 

jelentkez� land art-ra jellemz�, a m�vé-

szek által a tájban folytatott – els�sorban 

vizuális – kutatásokból fakadó kísérleti jel-

leget; e kísérletek nem monumentális táj-

alakzatokat eredményeznek, céljuk inkább 

viszonylatok kutatása, felmutatása.

A szintén Dubuffet-témára készült 

havas képek saját tatabányai kertben neve-

l�dtek; ebben az esetben a játékos kreativi-

tás más elemeket is felhasznál, játékfi gu-

rák egészítik ki a természeti elemeket. Egy 

személyes élettérbe, kertbe beépül� másik 

kertr�l van szó, mely két kert kölcsönösen 

alakítja egymást. Az el�z�leg említett m�-

höz képest itt a különféle felületek érvény-

re juttatásával szemben sokkal inkább egy 

kis külön világ mutatkozik meg, melyre fe-

lülr�l mint egy térképre tekintünk. Az uta-

kat, hajlatokat nézve felvet�dik a labirin-

tus gondolata, mely a kertnek, a kertépítés 

történetének olyan meghatározó eleme, 

mely minden esetben sok, az életre vonat-

koztatható analógiát hordoz. Emellett a 

nagy térbe helyezett kisebb terek kapcsán 

gondoljunk a középkori katedrálisok pad-

lóján található labirintusokra. Ezenkívül 

hangsúlyozandó: azzal, hogy Korai a nö-

vényekhez „megy vissza”, mint kiindulási 

alaphoz, természetesen felveti az élet-halál 

kérdését.

A m� a fent említett esetekben egy-

szerre jel és anyag. Az alábbiakban érinte-

ni kívánt alkotásoknál sokkal inkább a jel 

irányába tolódik a hangsúly.

A Tatabányai Múzeumban és a tata-

bányai Kortárs Galériában 2005-ben meg-

rendezett VII. �szi tárlaton Korai áttetsz� 

m�anyag lapokra nyomott, színes fotók 

alapján készült fekete-fehér printeket állí-

tott ki, melyeket a néz� – aki itt már nem 

csupán néz� – szabadon, saját elképzelései 

alapján rakosgathatott; a 2x24 kép külön-

féle elrendezésével � maga hozhatott lét-

re – ha úgy vesszük – újabb és újabb al-

kotásokat. Ilyenkor tehát az alkotó által 

a néz� elé tárt m�vet a néz� fejezi be, az 

a szó szoros értelmében a néz� szemlé-

letének, kedvének megfelel�en áll össze 

egésszé, hogy aztán egy másik néz� keze 

nyomán új variációban valósuljon meg. Az 

így m�köd� m�vészetben nem tárgynéz�k 

vagyunk, hanem résztvev�k. Ez esetben 

is kiemelném a folyamat hangsúlyos vol-

tát, azt, hogy a folyamatosan zajló alkotás 

tulajdonképpen a kiállított m� része, va-

lamint kiemelném azt a fontos jellemz�t, 

hogy a m� nem egy végs�, megváltoztat-

hatatlan formában kerül kiállításra, éppen 

ellenkez�leg, meghatározója a változtat-

hatóság.

A 19. század végét�l egyre inkább te-

ret nyertek, kiteljesedtek azon törekvések, 

hogy azok az intenzív bels� folyamatok, 

melyek a m�vész, a világ és a m� között 

zajlanak, megjeleníthet�vé váljanak, s fon-

tos kérdés lett, hogy ha megjeleníthet�k, 

milyen formákban tehet�k azzá, illetve, 

hogy e megjelenési, kifejezési formák rea-

lizálhatók, meghatározhatók-e a m� ré-

szeként. Korábban az alkotó nem kívánt 

ilyesmit a m�vén keresztül a szemlél� felé 

közvetíteni; pl. a festmény egy végs� pont-

nak volt tekinthet�, melynek nem célja 

önnön létrejöttének bemutatása. A m�vet 

mint végs� produktumot létrehozó alkotás 

folyamata természetesen mindig nagyon 

fontos volt, de nem a közönség, hanem a 

m�vész vagy a m�vészettörténész, esztéta 

számára.

Az alkotói szándékot, mondanivalót is 

tükröz� alkotói folyamat nyilvánosság elé 

tárásának vágya minden bizonnyal szere-

pet játszott-játszik abban, hogy jelent�sen 

megn�tt, nem egy esetben uralkodóvá vált 

a m�vész saját m�veihez f�zött nyilvános 

kommentárjainak száma, mely tény a m� 

mint önnön létrejöttét is modellez� dolog 

szempontjából meghatározó. Ezek az ön-

kommentárok, önrefl exiók bizonyos ese-

tekben magával a m�vel egyenrangú, vagy 

éppen annak kiegészít� részeként kezdtek 

megjelenni. Mindez fontos volt abban a fo-

lyamatban, melynek eredményeként olyan 

m�vek jöttek-jönnek létre, melyek önma-

gukra vonatkozó kérdéseket is, vagy éppen 

kizárólag azokat kívánnak mutatni.

Ehhez tartozó kérdés a néz�nek mint 

alkotótársnak az alkotói folyamatba tör-

tén� bevonása, amely végs� esetben azt is 

jelentheti, hogy a m�vész által felmutatott 

koncepció alapján mindenki önmagában, 

gondolatai, képzel�ereje segítségével hív-

ja életre a m�vet. Mint ahogy Marcel Du-

champ is kifejtette: az alkotás aktusa nem 

egyedül a m�vész tevékenysége, a m�-

alkotást a néz� hozza kapcsolatba a kül-

világgal, miközben feltárja és interpretálja 

azt; ez az � alkotói aktushoz való hozzá-

járulása. S mint Korai esetében is láthat-

juk, ez az alkotótársi státusz nem csupán a 

szemlélésben nyer létjogosultságot, hanem 

bizonyos esetekben a néz� tev�leges köz-

rem�ködését is jelenti.

Az imént vázolt gondolatok Korai 

azon munkáiban is meghatározók, me-

lyeknél a számítógép mint eszköz jelenik 

meg: a következ�kben említésre kerül�, 
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folyamatban létesül� alkotások tükröznek 

egy létrehozói folyamatot, valamint több-

féle részvételi lehet�séget kínálnak a kö-

zönség számára.

Ehhez kapcsolódva els�ként a tatabá-

nyai Kortárs Galériában 2005 áprilisában 

megrendezett, „In memoriam József Atti-

la” c. tárlatra benyújtott m�vét említeném: 

két animációs fi lmet vetített egymás mellé, 

egy fi gurálisat és egy nonfi guratívat. Az al-

kotás grafi kai, festészeti, plasztikai m�vek 

között jelent meg, egy önálló falfelületen. 

A fi lmekb�l fakadóan eleve egy id�ben 

megvalósuló dologról van szó, ehhez tár-

sul az a momentum, hogy az alkotó nem 

hagyta sorsára kiállított m�vét; nemcsak 

vetítésr�l, lejátszásról beszélünk, Korai te-

vékeny részese volt saját mozgó, hangzó 

m�vének – a produkció szerves része volt 

az általa írt, szerkesztett hangzó anyag –, 

mivel számítógépen keresztül � maga irá-

nyította a folyamatokat. Tehát az alkotói 

folyamat egy része és a m� egyszerre tárult 

a közönség elé. Szándékosan használtam a 

produkció szót, mivel Korai az el�adóm�-

vészet felé haladva kimozdult a hagyomá-

nyos értelemben vett képz�m�vészet kere-

tei közül, miközben képalkotóként azon 

belül maradt. Felhívnám a fi gyelmet a m� 

egyszeriségére, múlékonyságára, hiszen 

egy következ� vetítés alkalmával más vari-

ációk valósulnak meg. A m� önmaga utal a 

dolgok, pillanatok, történések megismétel-

hetetlenségére, bizonyos fokú esetlegessé-

gére, valamint arra, hogy a dolgok kés�bbi 

felidézésük során változnak. Ugyanakkor 

hordozza azt a gondolatot is, hogy a dol-

gok variálhatók, alakíthatók, nem feltétle-

nül lezárandók.

A két fenti esetben az alkotó aktív je-

lenléte a m� kiegészít�, generáló része. 

A tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskolában 

2006 novemberében nyílt egyéni kiállításon 

– nem véletlen, hogy a szervez�k Korait 

hívták meg a kortárs zenem�vészeti fesz-

tiválra – a hangzást és a képet a néz�k-al-

kotók befolyásolhatták. A falakon függ� 

akvarellek mellett az installáció részeként 

jelentek meg a számítógépek, monitorok, 

kábelek. Ezek a segédeszközök már puszta 

megjelenésükkel egy létrehozói folyamatra 

utaltak, másrészt közrem�ködésre késztet-

ték a közönséget; pl. ha a nyomásérzékeny 

rajztáblára rajzoltak az érdekl�d�k, a Korai 

által létrehozott, komplett hangeszköznek 

nevezhet� rendszer alapján hanghatásokat 

értek el. Az így m�köd� m�vészetben nem 

tárgynéz�k vagyunk, hanem alkotók is. 

Ebben az esetben is hangsúlyoznám, hogy 

nem minden a m�b�l fakad, ugyanolyan 

fontos az azon kívül es� rész is, illetve az, 

hogy ez a bizonyos kívül es� rész is be-

épül a m�be. Az egész kiállítás bemutatta, 

egyben folyamatosan generálta az alkotói 

folyamatot olyan szinten is, hogy a mo-

nitorokon látható, kísérleti hangzásokkal 

együtt érvényes különféle síkok, formák, 

színek egymásba játszásával alakuló képi 

világ egy-egy pillanatra leképezett fázisa 

volt megtekinthet� a falakon elhelyezett 

akvarellek legtöbbjén.

Korai fényhatásokkal is él�, hatalmas 

felületekre vetített m�vei esetében – a gra-

fi kus programozási környezetek, azok tör-

ténetének és lehet�ségeinek tanulmányo-

zása során – olyan rendszert hozott létre, 

melyben különféle szenzorok érzékelik az 

emberek valós idej� mozgását, a különféle 

hanghatásokat, s a továbbított jelek az al-

kotó által létrehozott programrendszernek 

megfelel�en átalakulva jelennek meg a 

kivetített mozgóképen, folyamatosan be-

folyásolva azt. Meghatározó momentum, 

hogy ebben az esetben a közönség egyben 

közösség is, vagy legalábbis ennek a lehe-

t�ségét nyújtja a helyzet.

Egy gondolat erejéig itt utalnék a hap-

pening m�fajára: Allan Kaprow 1965-ös 

nyilatkozatában kiemelte, hogy a happe-

ningben közrem�köd� barátai ösztönösen 

a festészetben találták meg teend�ik kiin-

dulási pontját, vagyis az általa megadott 

alapvet� instrukciók fi gyelembe vétele mel-

lett síkokat, tereket, imágókat játszottak el. 

Korai tulajdonképpen valami hasonlót 

tesz, csak éppen úgy, hogy transzformálja 

az emberek gesztusait. Az alapvet� inst-

rukcióknak az általa szerkesztett számító-

gépes program felel meg, ugyanis ez ha-

tározza meg, hogy az érzékelt mozgások, 

tevékenységek, vagy akár a puszta jelenlét 

milyen síkként, színként, szerkezetként 

stb. jelennek meg a vetített képen. Az alko-

tásban részt vev� emberek egyben a közön-

ség is, s ez nem jelent újdonságot, hiszen 

a happening számára kijelölt térben mint 

három dimenziós szerkezetben eredetileg 

a közönség is mozoghatott. Tegyük hozzá, 

mindez megfelel Vostell négy, happeningre 

vonatkozó kritériumának, amelyek: a tör-

ténés egyszerisége, az esemény különböz� 

helyeken zajlik, a közönség részt vesz a 

történésben, a happening nem kerül örök 

fétisként a múzeumba. És ne feledkezzünk 

meg arról sem, hogy a happening lételeme 

és célja a világgal való intenzív kapcsolat.

Ha néhány szóval kéne jellemeznem 

Korai m�vészetét, a nyitott, nyitottság 
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szavakat mindenképpen használnám; al-

kotásaiban hangsúlyosak a folyamatok, a 

változások, m�vei megjelenési módjának 

és közlend�jének lételeme e folyamatok-

nak a közönség elé tárása, valamint e fo-

lyamatok nyitva tartása a célból, hogy a 

közönség is éltesse azokat, vagy éppen � 

maga alakíthasson a m�vön újra és újra. 

Nem lezárni akarja tehát az alkotás folya-

matát, hanem fenntartani. E törekvések-

nek természetesen évtizedekre visszanyúló 

hagyománya van; a m�vészek különféle 

eszközöket, helyzeteket alkalmaztak és te-

remtettek abból a célból, hogy a m�vet ne 

m�tárgyként fogjuk fel, hanem él� dolog-

ként, egy nyitott tájként, ne zárt, centrális 

világként, hanem a természethez hasonló, 

nyitott helyként. Például Várnagy Ildikó 

„Vallatópad” cím� m�vébe be kell men-

ni, Schaár Erzsébet „Utcá”-ján végig kell 

menni, Konkoly Gyula alkotása folyama-

tosan olvadt az 1969-es Iparterv kiállításon 

stb. Abból kiindulva, hogy fontosak a kép, 

a m� világgal való összefüggései, nem a 

szó hagyományos értelmében vett kom-

pozíciót akartak alkotni, nemcsak össze-

állítani akartak valamit, hanem egyben ki 

is nyitni – kinyitni a m�vet, mely m� így 

nem elkészül, hanem folyamatosan reali-

zálódik. Utalnék a m�vészetek, az eszté-

tikai és fi lozófi ai gondolkodás történetét 

átható befejezhet�ség-befejezhetetlenség, 

kimondhatóság-kimondhatatlanság gon-

dolatkörökre.

Korai számítógépes rendszerében egy-

másra nyitja, egymásra vonatkoztatja a 

látványt és a hangzást, olyannyira, hogy 

az egyik a másikat realizálja. Vizualizált 

hangzásról és hangzóvá tett látványról 

beszélhetünk, amelyek nem egy esetben 

egyszerre függnek az id�ben létesül� alko-

tás bels� világától és a külvilág hatásaitól; 

mindezek termékeny módon keresztezik, 

éltetik egymást. A m�vel való intenzív fog-

lalkozás során a képz�m�vészeti alkotás és 

a kísérleti zenei hangzás a hagyományostól 

eltér� módon tudatosul bennünk, s miköz-

ben gondolatok, érzések tömegét indítja el 

bennünk, kimozdít a hétköznapok tapasz-

talatából, távolságot teremt, távlatot nyit, 

ismer�s dolgokat másként mutat meg – 

sokan és sokféleképpen fogalmazták meg 

ezt a gondolatot, melyet Korai m�vészete 

kapcsán e lapokon is hangsúlyoznunk kell. 

A néz�-hallgató – adott esetben cselekv� – 

valami mindennapi dolgokból összeállított 

nem-mindennapival szembesül, mely fel-

kelti fi gyelmét, érzékennyé teszi az isme-

retlennel vagy az ismerni vélttel szemben, 

érzékennyé teszi bizonyos összefüggések 

felfedezésére. Mindezen hatásokat termé-

szetesen eléri egy valóban jó zenem�, vagy 

képz�m�vészeti alkotás is; Korai a dolgok 

összevonásával késztet erre.

Természetesen nemcsak zene és kép-

z�m�vészet kapcsolatáról van szó, ugyan-

olyan jelent�sége van a fi zikának, a ma-

tematikának is. Moholy-Nagy László a 

Bauhaus képvisel�jeként hirdette, hogy a 

fest�nek ismernie kell a fényt, az interfe-

renciákat, az optikai eszközöket, s „egye-

sítenie kell magában a költ� fantáziáját, a 

mérnök precizitását és a tudós tudásszom-

ját”. Nicolas Schöffer (a kalocsai születés� 

Schöffer Miklós) – a konstruktivizmusból 

kinöv� kinetikus m�vészet egyik legki-

emelked�bb alakja – használta els�ként 

az elektronikus vezérlést m�vészi célokra. 

Az � személyét azért is emelem ki, mert a 

tudomány segítségével létrehozott m�vé-

szi alkotásait befolyásolják a környezetben 

zajló fények és mozgások, ugyanúgy, mint 

Korai esetében. És ami még fontosabb: 

kibernetikus-speciodinamikus „teremt-

ményei”-t a köztereken helyezi el, hogy 

az emberek alakíthassák, mozgathassák 

azokat; vagyis hogy a technika vívmányai-

nak segítségével létrehozott szoborm�vek 

humánus célt szolgálva együttes játékra, 

cselekvésre, gondolkodásra késztessék a 

közönséget, mely ily módon közösség-

gé válhat, miközben ráadásul a közösségi 

m�vészet felé mozdul.

A számítógép segítségével Korai Zsolt 

olyan világot épít fel, amely az emberihez 

képest mesterséges, más, de nem külön-va-

lóként kezelt. Az általa kialakított rend-

szer egyik meghatározója éppen az, hogy 

nem automataként, önmagát ismételve 

m�ködik, hanem különféle behatásoknak 

megfelel�en folyamatosan formálódik; a 

szenzoroknak köszönhet�en kézzel, moz-

dulattal, puszta jelenléttel variálhatók a 

formák, ugyanígy változást hoz létre a fény, 

a hangok, a rajz.

Adott tehát egy mesterségesen, a gon-

dolatok és a technikai lehet�ségek eredmé-

nyeként kialakított világ, melyet kiteszünk 

a – hozzá képest – külvilág hatásainak. 

Nagyon m�vinek, mechanikusnak t�nik 

az egész. De lehet, hogy ugyanannyira 

antropomorf is. Gépi rendszer, de valójá-

ban csak létrehozásának eszköze a gép, a 

létrehozó maga a gondolkodó ember; ép-

pen ezért ha a lényegére gondolunk, az 

organizmus kifejezés jut eszünkbe. Fo-

lyamatok és történések adódnak össze, s 

mindegyik más és más irányba viheti az 
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eredeti rendet, s ez a végtelenségig foly-

tatható, ugyanúgy, ahogy a természetb�l 

is hiányzik a lezártság. A gondolkozás és a 

világ leképezésére történik itt kísérlet, mint 

minden m�alkotásban. És a teremtés gesz-

tusának folytonos ismétlésére.

Az organikus szó kapcsán utalnék a 

kerttel foglalkozó m�vekre; egyértelm�, 

hogy az utóbb említett alkotásokat meg-

határozó elvek, de talán okosabb, ha azt 

mondjuk, eszmék érvényesülnek azok ese-

tében is.

Ahhoz, hogy egy világot alkothassunk, 

vagy megpróbáljuk értelmezni, átélni a vi-

lágot, elengedhetetlen az a fajta elmélyülés, 

mely véleményem szerint Korai tevékeny-

ségét áthatja. Hogy egyszerre érzékeljük 

a mikro- és makrovilágot, melyek egymás 

nélkül nem létezhetnek, s melyekben mi 

magunk nem kívülállók vagyunk, hanem 

alkotórészek. És egyben alkotók. Nem 

véletlen, hogy pl. a fent említett, 2006-os 

tatabányai kiállításon egymás mellett lát-

hattunk gépeket tág memória- és prog-

ramrendszerrel, valamint olyan festményt, 

melyek festett sz�rtüsz�ket és valódi vér-

cseppeket tartalmaznak. Úgy látom, Ko-

rai sosem felejti el, hogy az anyag, amib�l 

dolgozik, az anyag, amivel dolgozik, és az 

anyag, amire mindez vonatkozik, azonos, 

egy és ugyanaz. Ugyanígy fontosnak tartja, 

hogy meg kell találnia általános szabályo-

kat a rendben, s ezt meg kell tudnia kü-

lönböztetni a pillanatnyi realizálás eset-

legességeit�l. Képes érzékeltetni, hogy a 

törvényszer�ségek, szabályok nem gátak, 

hanem éltet� er�k, melyek mellett mindig 

megmarad a szabad mozgás lehet�sége. 

Ahogy például a zeneszerz� által megírt 

zenem� minden zenész, zenekar, karmes-

ter interpretálásában más és más.

Fontosnak tartom, hogy sok alkotása 

arra készteti az embert, hogy tudatosítsa 

és átélje az „egy világ, melynek – szám-

talan más tényez� mellett – mi is alkotói 

vagyunk” gondolatot. Átélhetjük az ebben 

rejl� játékosságot, önnön kreativitásunkat, 

s átérezhetjük ennek felel�sségét, hiszen 

egy világot befolyásolunk, hozunk létre 

folyamatosan gesztusainkkal, jelenlétünk-

kel.

Fentiek értelmében kérem, ne tekintse-

nek Korai Zsolt itt látható akvarelljeire úgy, 

mint egy-egy kész, végs� formát nyert m�-

alkotásra. Talán nem véletlenszer�, hogy 

némely képek vizuális naplójából kiraga-

dott részek, némelyek az említett tatabá-

nyai egyéni kiállításon a monitoron moz-

gásban megjelen� képi világ falra helyezett, 

kiemelt motívumai. Tekintsenek e m�vekre 

sokkal inkább úgy, mint egy-egy kiemelt, 

kiragadott fázismunkára, melyek valóságos 

létüket alkotójuk szándékának megfelel�en 

folyamatok során nyerik el. S örüljünk an-

nak, hogy a folyamatosan zajló alkotás né-

hány – úgymond – intim pillanatába nye-

rünk rajtuk keresztül betekintést.
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Rákóczi István (1957) 
egyetemi docens, az 
ELTE BTK portugál tan-
székének tanára, fonto-
sabb munkái: Középkori 
portugál irodalmi anto-
lógia (Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1994), Luís 
de Camões: A Luziádák, 
kritikai kiadás (Mundus 
Magyar Egyetemi Kiadó, 
1997)

Rákóczi István

Egressy Zoltán hazaért Portugáliába

Ezen a nyáron kutatóösztöndíjjal 

Portugáliában tartózkodtam. Azoknak 

a hallgatóimnak, akikr�l tudtam, hogy 

Lisszabonba jönnek, meghagytam, ha 

kedvük van egy tejeskávéra, vagy egy jó 

beszélgetésre, keressenek meg a Bibliote-

ca Nacionalban. Még kódunk is volt: ha 

nem ülnék a bevett, B 13-as helyemen, 

hagyjanak levélkét a Király Rudolf-féle 

magyar-portugál kéziszótárban. Miért 

is mesélem el mindezeket? Hallgatóim 

az elképzeltnél messze többen okozták 

ugyanis azt az örömöt, hogy a nyáron vi-

szontlássam �ket…

Történt ugyanis, hogy a Balassi Intézet 

portugál megfelel�je, a lisszaboni Camões 

Intézet a lektorátusai színjátszóinak feszti-

vált rendezett, amelyen láthattam Egressy 

Zoltán – ugyancsak hajdanvolt tanítvá-

nyom – Portugál cím� darabjának portu-

gál nyelv�, eredeti adaptációját, az ELTE 

BTK Portugál Tanszéke jelenlegi hallgató-

inak az el�adásában. Némileg szorongva, 

de el is érzékenyülve ültem le a lisszaboni 

M�szaki Egyetem színházában a nem várt 

eseményre. Míg egy kölni csoport zenés, 

látványos darabját néztem, furdalni kez-

dett a lelkiismeret. Vajon a mi diákjaink 

eléggé felkészültek? Beszélnek egyáltalán 

portugálul? Nem fogunk felsülni? Mikor 

egy spanyol csoport Eça de Queirós Maia 
család cím� regényének egy részletét vitte 

színre, bevallom: kicsit megnyugodtam. 

Felszabadultak voltak és boldogok, töké-

letesen amat�r hozzájárulásukkal, illetve 

töretlenül – de a portugál hallgatóság szá-

mára még elviselhet� – tört portugálsággal 

el�adott produkciójuk alatt. Amikor végre 

elkezd�dött a mieink játéka, elég hamar 

kiderült, hogy az est – és az egész fesztivál 

– legnagyobb sikerét aratja az a bátorság, 

amivel itt és ezt a darabot választották. Eg-

ressy Zoltán nagy sikerrel játszott, megfi l-

mesített darabja ugyanis, bár szól Portugá-

liáról is, de sokkal inkább egy értelmiségi 

elvágyódásáról – lásd a portugál saudade 

életérzést – abból a sárba-alkoholba-sors-

verte közegbe süppedt vidéki valóságból, 

aminek a befogadásához itt bizony nagy 

empátiára van szükség.

Egy id� után nemcsak én – az egész 

hallgatóság értette a helyzetet, a humort, 

a komort egyaránt és ütemes tapssal kí-

sérte a táncházi zenebetét hallatán a szín 

változásait. Meg a színváltást: a Portugál 
hazaért inspiráló apropójához, Portugáli-

ába, az elképzelt, de lám: valós, távoli ígé-

ret földjére, amelyr�l mi, ismer�i, nappal is 

álmodunk. A portugál hallgatóság éppúgy, 

mint a maroknyi magyar, identitása kér-

d�jeleivel szembesült – meg azzal, hogy 

felfogják: van az önfeledt, magáért való 

színjátszásnak egy másik alternatívája, 

egy olyan kísérletez� színház, amely nem 

„kancsal szemekkel a festett egekbe”, de a 

való mélységeibe is bátor nézni. Ügyesen, 

szép dikcióval, felkészülten és szabadon. 

Díszletei képében is méltón, szcenikai 

bravúrokkal, remek színészi teljesítmény-

nyel. Nagyon büszke voltam, hogy e fi a-

taloknak tanára, felkészít�iknek pedig ba-

rátja lehetek. A köszönet ezért Clara Risot, 

a fi atal portugál lektort illeti, aki – brazil 

lektorunkkal, Marcos Machado Nunessel 

együtt – mindig képes és kész új hangon 

tenni érdekeltté kultúrájuk komplex be-

fogadására a budapesti diákokat. Köszönet 

illeti a szerz�t, nemcsak gondolatiságáért, 

hanem azért is, mert m�vének egy angol 

fordítását az el�adók rendelkezésére bo-

csátotta, hogy segítse az átültetésnek a cso-

port tagjai által együtt és közösen kikísér-

letezett, pontos-spontán feladatát.

A színcsoport névsorolvasása helyett 

– egy kamara bemutatóra volt ezúttal 

ugyanis csak lehet�ség – álljon itt inkább 

egy végjegyzetet. Csak most esett le a tan-

tusz, miért Grupo de Teatro Rei Rudolfo a 

nevük, de ha már rájöttem, elárulom. Az 

egészr�l Király Rudolf tehet: ha nem vol-

na ez az �skövület szótár, amin sírva de-

rülünk, ha kézbe vesszük, nem volna kód 

sem, hogy kitáruljon el�ttünk Portugália, 

virtuális irodalmi-színpadi hazánk. 
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Barta Edit (1981) kri-
tikus, az ELTE BTK ma-
gyar–esztétika szakán 
végzett.

Barta Edit

Álljunk meg egy mozdulatra!

Idén szeptemberben a Trafó közönsége 

Trisha Brown amerikai koreográfus hetve-

nes években született munkáival találkoz-

hatott. A hat rövid mozdulatjáték nyomán 

betekintést nyertünk abba, mi a kortárs tánc 

eredete és a tiszta tánc természete.

Trisha Brown és társai 1962-ben ala-

pították meg New York-ban a Judson Dan-
ce Theatert, az 1892-ben felavatott bap-

tista templomban, a Judson Memorial 

Church-ben. A tánc fogalmát újszer�en 

kezel� és értelmez� Merce Cunningham 

workshopjainak volt növendékeib�l létre-

jött szellemi m�helyhez nemcsak mozgás-

m�vészek csatlakoztak; a kor haladó szel-

lem� zeneszerz�i és képz�m�vészei (így 

Robert Rauschenberg) is gyakran megfor-

dultak a mind ismertebb és népszer�bb 

helyszínen. Ebben a meghatározó id�szak-

ban született az amerikai posztmodern 

tánc; képvisel�i a szabadságvágy nevében a 

modern tánc axiómáit kérd�jelezték meg. 

„Cunningham és az � nyomdokain járó 

új nemzedék (…) a tánc újradefi niálásá-

val foglalkozott. Tánc és nem tánc, m�-

vészet és valóság határvonalait kutatták, 

így felfogásuk az el�adások deteatralizálá-
sát eredményezte.”1 Trisha Brown 1968 és 

1976 között született minimalista et�djei a 

m�vészi és a hétköznapi mozgás közti kü-

lönbségeket vizsgálják, olyan fi atal tánco-

sok el�adásában, akik számára e darabok a 

múltat jelképezik. Az általuk el�adott ko-

reográfi ák azonban a kortárs tánc mai fo-

galmának megszületését tették lehet�vé.

A néz�k egy csoportja magabiztosan 

a Trafó beépített néz�terén foglal helyet, a 

többiek a színpadtérben ténferegnek, még 

senki sem tudja, hol kezd�dik az el�adás. 

Hirtelen Irene Hultman bukkan fel, Trisha 

Brown egykori táncosa, jelenleg az együt-

tes trénere, vezet�je – t�le kapjuk az inst-

rukciókat, hol helyezkedjünk el. A fény-

körben két lány jelenik meg, hosszú ujjú 

fehér pólóban és nadrágban, egymással 

szemben. Ökölbe szorított kezükön csak 

hüvelykujjuk néz kifele. El�ször a kezük 

mozdul, majd minden egyes mozdulathoz 

1 FUCHS Lívia, A színház határesete: 

a dance pure. Egy táncm�faj történe-

ti alakváltozásai, in: Látvány /színház, 

L’Harmattan, 2006. 108. old.

egy újabb csatlakozik, ismétl�dik a sor, 

ahogy a tízes számrendszerben a számok. 

Fokozatosan mozdul a kar, a láb és a fels�-

test. Önmagukban látjuk a mozdulatokat, 

majd egymáshoz kapcsolódva, „gyarapod-

va”. Ahogyan a koreográfi a címe is jelzi 

(Akkumuláció, 1971) a mozgás „felhalmo-

zódás, gyarapodás”: el�ttünk születik meg 

a tánc, a koreográfi a. Ahogy a zenei han-

gokból fokozatosan születik meg a dallam, 

itt a mozdulatokból a tánc.

A tér bal hátsó részén furcsa szerke-

zet, ami egyszerre mutatja magát a síknak 

és a térnek: négy lábát négy fémrúd köti 

össze, a fémrudakon vízszintesen és füg-

g�legesen kötelek feszülnek, a köteleken 

kiteregetett ruhadarabok. Lehetne szárító-

kötél, négyzetrácsos lap a térben, virtuális 

színpad, festmény, vagy ahogyan a cím is 

jelzi, „az erd� talaja” (Floor of the Forest, 
1970). Két táncos érkezik, akik megpróbál-

ják magukra ölteni a kiteregetett ruhákat, 

szemmel láthatóan kínkeservek közepette. 

Feszülnek a ruhadarabok, amint az embe-

ri test megtölti �ket (egy-egy szoknya, alsó-

nadrág, trikó recsegése jelzi – a test megér-

kezett a térbe). A ruhadarabok �rtartalma: 

az emberi test. Felülnézetb�l egy térkom-

pozíció létrejöttét láthatnánk, melynek 

mélységét az emberi test súlya adja. A tán-

cosok meglep�dött arckifejezéséb�l arra 

következtetek, maguk sem tudják el�re, 

melyik ruhadarabot válasszák áldozatul. 

Igazi performerek; választásuk akkor és ott 

d�l el. Nem mindegy, a nadrághoz milyen 

inget választanak, ám a tetszési index eb-

ben a közegben háttérbe szorul – az egyet-

len lényeges szempont, hogy a választott 

ruhadarab meg bírja-e tartani a testet, azaz 

létre tudja-e hozni a fi zikai egyensúlyt egy 

másik ruhadarab által a függeszked� test 

számára, amelynek súlya, térfogata, kiter-

jedése van? A test fi zikai tulajdonságai ex-

ponálódnak a ruhahalmaz közepette: ami 

els� ránézésre egyszer�nek és játékosnak 

t�nik, arról az öltözködés közepette kide-

rül, kemény fi zikai jelenlétet és testi mun-

kát igényel. A függeszkedés nem kellemes 

állapot, a trikó nyaka vágja az üt�ereket, a 

szoknyából bármikor kieshetsz… Miköz-

ben a táncosok a térinstalláció részévé vál-

nak, mi ruháinkban, szabadon, a földi gra-

vitációra ügyet sem vetve járjuk �ket körbe. 

Képz�m�vészeti alkotássá formáljuk „az 
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erd� talaját”, mígnem két néz�társunk a 

táncosokra ügyet sem vetve birtokba veszi 

küzd�terüket.

A következ� et�dben újabb betekin-

tést nyerhetünk a tiszta tánc természeté-

be (Group Primary Accumulation, 1970). 

Ezúttal a földön fekv� négy táncosn� is-
métl�dve b�vül� mozdulatsorait fi gyel-

jük. Honnantól van jelentése a „puszta” 

mozdulatnak? Hol és hogyan kapcsolódik 

össze a mozdulat fi zikalitása az érzelmi 

töltettel? Egyáltalán mit nevezünk tánc-

nak? A következ� et�dben (Figure Eight, 
1974) libasorban érkeznek egymás mögé a 

táncosok, a metronóm hangjának ütemé-

re végzik ugyanazt a mozdulatot, lehunyt 

szemmel. Tizenhat behajlított kar lendül 

egyszerre a magasba, érinti meg a kézhez 

tartozó fejet és ereszkedik le, hogy újra 

kezdhesse a mozdulatot. Ugyanaz a fi gu-

ra – nyolcféleképpen: megjelenik a táncos 

testének személyessége.

Az est záró koreográfi áiban a tánc-

m�vészet humor és irónia kifejezésére is 

alkalmas oldalával találkozunk. A Botok-
ban (1973) öt táncos játékának lehetünk 

szemtanúi. A táncosok a földön feksze-

nek, fejük felett emberhosszúságú (több-

méteres) rudakat tartva, melyek végei ösz-

szeérnek. A játék lényege, hogy az azonos 

mozdulatokat végz� játékosok átjussanak 

a rúd egyik oldaláról a másikra, anélkül, 

hogy a botok végei elmozdulnának. Ami-

kor a rudak által meghosszabbított testük 

nem illeszkedik „tökéletesen” a tárgyiasí-

tott másikhoz, a játékosok szóval jeleznek 

egymásnak. A „botozók” véletlen által irá-

nyított �szinte reakciói közösségteremt� 

erej�ek; együtt nevetünk rajtuk és izgu-

lunk a mozdulatsor végrehajtásának sike-

réért. A játék felszabadító ereje megjelenik 

a térben.

A Spanyol tánc (1973) öt táncosn�je 

egyenes vonalban, egymásnak háttal áll-

va hallgatja Gordon Lightfoor Early Mor-
ning Rain cím� könnyed dalát Bob Dylan 

el�adásában. A sor végén álló táncosn� 

hirtelen feje fölé lendíti karjait, s a fl a-

menco-táncosok kasztanyetta-csettintését 

imitálva közeledik az el�tte állóhoz, aki 

közönyös testtel hallgatja a zenét. A fi x ál-

lapotból hirtelen kimozdítja a mögé érke-

z� táncos mozgása. Teste alkalmazkodik 

a másik testéhez, lendül a kar, következik 

a saját spanyoltánc-imitáció, majd együtt 

közelednek a sorban következ� testhez, 

hogy �t is „t�zbe”, azaz mozgásba hozzák. 

Játékos kíváncsiságunk fokozódik: vajon 

hogyan fog reagálni a rátornyosuló testek-

re a következ�? Amikor az utolsó ember is 

felveszi a mozgást, a fal felé közelít a tán-

coló sor, mozgásuknak végül a t�zfal fel-

irat vet véget…

Trisha Brown minimalista, formalis-

ta mozdulatjátékai a táncm�vészet saját 

anyagát – eszközét? – az emberi testet, és 

annak fi zikai tulajdonságait teszik tár-

gyukká. A táncot tiszta táncként – mozdu-

latok és testek koreografálása révén létre-

jött alkotásként – mutatják be. Az általuk 

felvetett kérdések tágabb kérdések – hol 

helyezkedik el az el�adóm�vészetek kö-

zött a táncm�vészet, milyen átjárhatósá-

gok és határátlépések léteznek a mozdulat-

m�vészetben – a táncm�vészeti alkotások 

értelmezésekor ma is felmerül� kérdések. 

E tánctörténeti visszapillantás régi kérdé-

seinket hozta újra mozgásba…

(Trisha Brown: Korai munkák / Early 
works, 2007. szept. 14-15. Trafó)
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Lengyel Zsolt (1986) 
az ELTE BTK esztétika, 
magyar és latin szakos 
hallgatója, az Eötvös 
Collegium tagja.

Lengyel Zsolt

A tökéletes popdal

A tökéletes popdal a könny�zenében igazi 

bölcsek köve, olyan tulajdonságokkal, amit 

hiába is várnánk egy közönséges daltól. Ez 

a zene egyetlen olyan megnyilvánulási for-

mája például, amivel kapcsolatban egyál-

talán értelme van a hifi k és zenelejátszó 

programok egyetlen számot ismétl� funk-

ciójának. Mert a tökéletes popdal bárakár-

hányszor meghallgatható, és utána még 

egyszer, egy egész délutánon keresztül, míg 

csak nézzük a felh�ket vonulni az égen, 

meg egy egész éjszakán át, míg a sírás vég-

re álomba ringat. De a tökéletes popdal at-

tól tökéletes, hogy meghallgathatjuk nyolc 

óra kemény fi zikai munka vagy tizenhat 

órányi Sartre-olvasás után is, és mégis pont 

azt fogjuk utána érezni, amit a dal akart, 

mert a tökéletes popdal áthatol személyisé-

geken és áthatol pillanatnyi hangulatokon, 

és valami egészen alapvet�t ragadva meg 

az emberi létezés mélyén, végtelen élesség-

gel érezteti át velünk, milyen is az, amikor 

nem szeret az, akit szeretünk. A tökéletes 

popdal végtelen hatalmú zsarnok, ha egy 

szomorú példányát néhány nappal azután 

hallgatjuk meg, hogy egymásra találtunk 

életünk szerelmével, rögtön arra kezdünk 

vágyni, bárcsak elhagyna minket, és mi 

összetört szívvel hallgathatnánk ezt a szá-

mot az ágyunkban fekve, végtelen ismét-

lésben, egy egész éjszakán át, míg a sírás 

végre álomba ringat.

Ami a tökéletes popdalhoz nem kell, 

az a kifogástalan és úttör� zeneiség, gene-

rációjukból kiemelked� zeneszerz�k, az 

el�adók virtuóz hangszeres tudása és za-

varbaejt�en széles hangterjedelme. Ezért 

is van, hogy a tökéletes popdal általában 

csapnivaló albumok közepén fedezhet� fel, 

amelyek megszerzése után a fent említett 

gomb használata külön is ajánlott, mert 

nem feltétlenül szeretnénk a többi szám-

mal is egynél sokkal többször találkozni. 

Ezért is meglep�, amikor, mint ezúttal, a 

tökéletes popdalt egy majdnem tökéletes 

lemezen találjuk meg.

A recept ezúttal is egészen egyszer�: 

egy fájdalom sem t�nik nagyobbnak a jól 

leplezett, majd leleplezett fájdalomnál. 

„Shake, shake, shimmy” – kezd�dik a Lips 
Are Unhappy, az énekesn� táncra buzdítja 

magát kevés átéléssel, aztán inkább kiönti 

a szívét. Nehéz úgy csinálni, mintha min-

den rendben lenne, mikor éppenséggel 

semmi sem lehetne kevésbé rendben, „and 
my lips are unhappy without you”. Aztán két 

versszak után gyorsan lebomlik a melodra-

matikus építmény, kis szünet, a sorok ren-

dezése, aztán dinamikus gitár és dob felett 

egyre hisztérikusabb a gondtalan táncolga-

tás, míg végül a dal legzseniálisabb húzá-

sával egy soron belül csúszik egymásba a 

két szint, a színlelés és a visszafojtottságá-

ban csak feler�södött igazság: „shake shake 
shimmy – without you”, mintha pont a sor 

közepén jött volna el az a pont, ahol nem 

lehet tovább bírni, hogy aztán már csak az 

extázisig fokozott hiány maradjon, egé-

szen addig, amíg véget nem ér – vagy újra 

nem kezd�dik a dal.

De aztán egy id� után tényleg ér-

demes meghallgatni a többi számot is a 

Lucky Soul lemezér�l, ami bemutatkozó 

lemez egyébként, és elég jól fogy a világ-

ban; otthon, Angliában a független top 

10-be is bekerültek. A f� forrás, ahonnan 

merítenek, a hatvanas évekbeli lánycsapa-

tok, ahonnan mostanában egyre többen, 

például az említett évtizedb�l a jelenbe 

fénymásolt The Pipettes, a hatvanas éveket 

skandináv melankóliába öltöztet� El Per-
ro Del Mar, vagy a The Long Blondes, akik 

pedig a post-punkkal, az évtized másik ki-

apadhatatlan ötletforrásával szövik egybe. 

A Lucky Soul múltba tekintése is érthet�, 

hiszen a törékenyszív� tinédzserérzelmek 

dallá formálását senki sem csinálta jobban 

a girl groupoknál.

Ali Howard zseniális énekesn�, az 

együttes mögötte pedig kell�en szégyente-

len ahhoz, hogy ne riadjon vissza semmi-

lyen hatásvadász eszközt�l, ha azzal tény-

leg elérik a kell� hatást, úgyhogy a lemez 

teli sivító vonósokkal, lalázó kórusokkal, 

elhagyatottan billeg� zongorákkal. Aki itt 

énekel, az a független n� tökéletes ellen-

téte: a szerelmes lány, aki egész szívével 

csak arra vágyik, hogy szerelme eljöjjön, 

aztán meg ne menjen el. Egyszer� dolgok 

ezek, de hát a popzenének, már ha értel-

mezhet� még ez a fogalom bárhogyan is, 

éppen ez adja a létjogosultságát: hogy az 

egyszer� dolgokat nem lehet tökéleteseb-

ben elmondani, mint egy buta kis dalban. 

A Lucky Soul zenéje pedig folyamatosan 

áttöri azt a bonyolult felépítményt, amivé a 

harmadik évezred emberének feln�ttkorá-

ra válnia kell, és a mélybe merülve hoz fel 



110

Esszék, kritikák

olyan dolgokat, amelyekre, miközben hall-

gatjuk, csak vágyakozhatunk. Miközben 

a m�vészet többi területei egyre inkább 

ki�zik magukból az egyszer�t és közvet-

lent, a popzene nem teheti ezt meg, hiszen 

épp ez az els�dleges m�ködési területe. 

A magávalragadottság olyan pillanatai, 

mint az It’s Yours vége, amikor a hallgató 

egész lelkével azt kívánja, bárcsak tényleg 

olyan lenne az élet, hogy ilyen tágra nyílt 

szem� naivitással, önmagunk ilyen teljes 

kiszolgáltatottságával lehetne szerelmes-

nek lenni, ezek azok a pillanatok, amikor 

a popzene igazán popzeneként m�ködik, 

s�t talán igazán zeneként m�ködik, min-

denféle éles esz� irónia nélkül, valami an-

nál sokkal alapvet�bbre hivatkozva. És bár 

tagadhatatlan, hogy ezen kívül igen sok 

mindenre szükség van még a könny�ze-

nén belül és kívül egyaránt, az ilyen leme-

zek, mint a The Great Unwanted, legalább-

is megmutatják azt, hogy csak azért, mert 

valami egyszer�, és híjával van valamiféle 

posztmodern fi fi kának, a saját helyén ke-

zelve ugyanúgy komoly érték lehet.

Lucky Soul: The Great Unwanted 
(2007)
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Dérczy Petra (1982) 
az ELTE BTK hallgatója.

Dérczy Petra

Mert minden mindennel összeér

Tótkomlós burjánzik, úgy t�nik, nem le-

het abbahagyni. Ez a kötet sokaknak isme-

r�s lehet már, és mégsem. Ez a harmadik 

kiadása Závada Pál Kulákprés cím� szo-

ciográfi ájának, mely egy család történetén 

keresztül követi nyomon az 1945 és 1956 

közötti változásokat a magyarországi, 

ezen belül a tótkomlósi parasztság életé-

ben. E tekintetben nem különbözik sem 

az els�, sem a második kiadástól. Mégis 

azt kell mondanunk, hogy egy új könyvvel 

állunk szemben. Pontosabban ezt a m�-

vet egy olyan él� szövetnek lehet tekinteni, 

mely ugyan alapszerkezetét megtartotta, 

mégis az id�k során hámrétegei lecseré-

l�dtek, új alakot öltött.

Els� kiadása 1986-ban jelent meg, 

melynek alcíme: Dokumentumok és kom-
mentárok egy parasztgazdaság történetéhez. 
Olyan kötet, melyet minden valószín�ség 

szerint els�sorban szociológusok forgat-

tak, forgatnak. Korabeli dokumentumok, 

levelek és visszaemlékezések segítségével 

igyekszik tudományos, távolságtartó le-

írást adni a korabeli állapotokról. A könyv 

gépelt oldalaival, kihajtható térképeivel, 

számozott mellékleteivel leginkább a szak-

mának szánt egyetemi jegyzetre hasonlít. 

A `86-os könyv „f�szerepl�je” Rolník Já-

nos és családja.

Az 1991-es második kiadás már jelen-

t�s változtatásokon ment át. Alcíme a kö-

vetkez�: Család- és falutörténeti szociográfi a 
Tótkomlós 1945-1956. A könyv el�szavából 

kiderül, hogy az el�z� kiadásban szerep-

l� Rolník János neve fi ktív (rolník szlová-

kul parasztot jelent), és valójában Závada 

nagyapját takarja. Tehát mondhatjuk, hogy 

a `91-es kiadás felvállalja azt, amit a 86-os 

még nem, mégpedig a személyes érintett-

séget. A szerz� maga ki is mondja, hogy az 

els� verzióban tartott attól, hogy könyvét 

nem tartaná az olvasó elég objektívnak, ha 

ez a családi vonatkozás megjelenne benne. 

A könyvb�l ezen kívül elt�nnek a mellék-

letek, pontosabban beépülnek a szövegbe. 

A leglátványosabb változás azonban, hogy 

megjelennek a szöveget illusztráló fény-

képek, melyek részint a családi, részint 

viszont az MTI és a Munkásmozgalmi 

Múzeum archívumából valók. Láthatjuk 

például ahogy a rend�rség a fekete vágás 

nyomai után kutat stb. Feltételezhetjük, 

hogy a képek, f�leg a nagyon is direkt, 

er�s képek megjelenése ’91-ben a politikai 

helyzet változásának is köszönhet�. Ösz-

szességében pedig azt mondhatjuk, hogy a 

könyv észrevehet�en egyfajta személyes, il-

lusztratív és olvasmányos fordulatot vesz.

A mostani 2006-os harmadik, átdolgo-

zott kiadás ezen a vonalon halad tovább. 

A könyv ajánlása: Édesanyám emlékére. De 
még miel�tt erre rátérnénk, meg kell em-

lítenünk, hogy a második és a harmadik 

kiadás között Závada Pálnak három regé-

nye és egy elbeszéléskötete is megjelent. 

A Jadviga párnája (1997) vagy a Milota 

(2002) olyan könyvek, melyekr�l valószí-

n�leg az is hallott, aki nem olvasta �ket. 

Ezeknek a könyveknek a világa beleágya-

zódik a Kulákprésbe, mondhatnánk abból 

n�, burjánzik ki. Személyes és társadalmi 

látlelet. Dokumentumok, naplók, kazetták 

– vagyis nyomok. Hazug és �szinte nyo-

mok. Szépirodalom, az érem másik olda-

la? Megmutatni azt, amit a szociográfi a 

nyomdafestéke már nem bír el. Vagy még-

is? Amíg a regények egyfajta eredetként 

viszonyulhatnak Tótkomlóshoz és a szo-

ciográfi ához, addig a harmadik változata 

a Kulákprésnek mintha az irodalmi mun-

kásságból is táplálkozna, pontosabban a 

szépírói tapasztalatból. Így zárul be a kör. 

(Tekereg.) Mert végül minden mindennel 

összeér.

A 2006-os verzió két jelent�s változást 

mutat a ’91-eshez képest. Az egyik a fotó-

anyag megváltozása. A szerz� ebben a kö-

tetben elhagyja a hivatalos képeket. Csak 

valóban Tótkomlóshoz kapcsolódó képeket 

mutat. Magánszemélyek és Tótkomlós ar-

chívumából válogat. A képanyag így tulaj-

donképpen szerényebb, de személyesebb 

és a sztálinista parasztpolitika kegyetlensé-

geit sem jeleníti meg direkt módon. Ezzel 

szemben viszont a képekhez Závada kom-

mentárokat ír. Így a szöveg két részre válik, 

de nem szakad szét. Závada a f�szöveget 

lényegében a ’91-es kiadáshoz h�en tart-

ja meg. Tehát van egy alapvet�en korabeli 

forrásokkal, adatokkal, táblázatokkal meg-

támogatott, objektív igazságigénnyel fellé-

p� szövegünk, és egy nagyon is személyes 

hangvétel�, önrefl exív, a képek apropóján 

írt kommentár. Mert az igazság több szálon 

fut. Az egyik egyenes hátú és tényszer�, a 

másik meg d�ltbet�s kikacsintás, amely 

akár még a trágárságtól sem riad vissza. 
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Závada még a tudományos kétségeit is 

„kiteregeti”: „..érdemes-e, s�t szabad-e nyo-
mába erednünk minden apró adatnak?(…) 
És muszáj-e feltétlenül kigyomlálni a felelet 
nélkül maradt kérdéseinket?” Refl ektál saját 

munkájára, a dokumentumok problema-

tikusságára: „Ebb�l is látszik, a fényképek-
kel mennyi baj van: túl konkrétan leleplez� 
nyíltsággal állítanak valamit – sokszor persze 
épphogy hazugságot.”

Így az író nem egyszer�en informál-

ja az olvasót bizonyos eseményekr�l, em-

berekr�l, hanem együtt kutakodik, matat 

vele, hagyja, hogy az belelásson munkájá-

ba. Az els� fejezet is így, író és olvasó közös 

alászállásával kezd�dik, melyben együtt 

indulunk kutatóútra Tótkomlós id�-tér-

képében.

A könyv egyrészt fontos lehet azok 

számára, akik már ismerik, vagy most is-

merkednek Závada Pál irodalmi mun-

kásságával, mert egy olyan háttértudást 

kaphatnak, ami a regények mélyebb meg-

értését szolgálja. De ezen túl mindazok-

nak értékes olvasmánya lehet, akiket ér-

dekel ez a korszak, akik hajlandóak egy 

kollektív emlékezet-terápián részt venni, 

akik képesek �szintén emlékezni és �szin-

tén felejteni, akik nem habzó szájjal b�n-

bakokat, vagyis hazugságokat keresnek, 

hanem céljuk önmaguk és a társadalom 

valódibb, emberibb megértése. Ahogy 

Friedrich Nietzsche mondja A történelem 
hasznáról és káráról cím� m�vében: „Bizo-

nyos hogy szükségünk van a történelemre, 

de másként van rá szükségünk..(…)Vagy-

is az élethez és a tetthez van rá szüksé-

günk, nem pedig az élett�l és a tett�l való 

kényelmes elforduláshoz, még kevésbé az 

önz� élet és a gyáva és gonosz tett meg-

szépítéséhez.”

(Závada Pál: Kulákprés, Magvet�, 2006, 
467 oldal, 2990 Ft.)



113

Esszék, kritikák

Borsik Miklós (1986) 
kritikus, az ELTE BTK 
hallgatója.

Borsik Miklós

Holzfällen

(0)

Azért lesz ez nehéz, mert ha Gy�rffy Ákosról van szó, hajlamos vagyok a túlzásra és ez 

zavar. Majdnem annyira, mint a tény, hogy egy kis társaságban elmeséltem: második, 

Akutagava noteszéb�l (kés�bb: AN; JAK – Ulpius-ház, 2004) cím� kötetét leírtam kéz-

zel, akár Esterházy az Iskolát. Csak én nem egy lapra, mert szerettem volna, ha szinte, 

mint az eredetit, úgy olvassa, akinek adom. Most itt ülök tárgyamtól messze, a negyedik 

mondatomon, és nem hiszem, hogy a második bocsánatos b�n. Nehéz lesz, mert mo-

hón a viszonylagosító szándékomnak esnék, jóllehet nem úgy, mint Gy�rffy tette, mikor 

az idei augusztusi Vigiliában Krasznahorkairól írt, és nem is úgy, ahogy ez utóbbi, aki 

egy Keresztury Tibor készítette interjúban Thomas Bernhardot dicsérte féktelenül. De 

Krasznahorkai visszaemlékezése, amelyet a Félterpeszben cím�, 1991-es JAK-füzet tar-

talmaz, könnyen vihet rá bárkit, hogy szándékától elálljon, ha a Bernhardnak juttatott 

„ijeszt�en nagy” jelz�t kérd�jelezné meg. „Halála nagyon megrázott, mert mindig azt 

hittem, az a párbeszéd, amit vele folytatok, sohasem ér véget.” – vallja be, akit Gy�rffy 

az említett Vigilia-cikkben végül a magyar kortársak közt az egyetlen metafi zikus pró-

zaírónak állít be, elfogultságát – ha felidézzük a litera.hu portálon olvasható netnaplóját 

(Patakok, 2004. 06. 08.) – nem el�ször leplezve le tudatosan. Érezhet�, hogy rokonok, 

hogy tanult t�le, miként a mester mesterét�l is. Azért indítok ezekkel a nevekkel.

A sulykot elvetném, más irányba indulok mégis, és erre nem pusztán az késztet, amit 

nem szerettem a Nem mozdulban (lentebb: NM; Magvet�, 2007). Csak hadd szúrjak be 

pár részletet el�bb Manfred Mittermayer monográfi ája, a Thomas Bernhard zárópasszu-

saiból – meg nem írt esszém védelmében is: „Az a túlzó beszédmód, amelyet a szerz� 

[…] nem fi kcionális szövegeiben is �zött – jobbára ezzel magyarázható egyébként a 

nyilvánosság számos felháborodott reakciója –, nem utolsó sorban bizonyára a Bern-

hard-i fi gurák azon próbálkozásával hozható kapcsolatba, hogy meg�rizzék tájékozódó 

képességüket a kaotikusnak és instabilnak érzékelt valóság tényeinek tömkelegében.” 

„A nyelvi kifejezés vehemens kontúrozása a […] szuperlatívusz révén élvezetes módon 

reaktiválja az emberi életkörnyezet megítélésének egy archaikus módját”, összefüggés-

ben azzal, hogy „a kisgyermeki én eleinte radikális módon megkülönbözteti egymástól 

a ’jó’ és a ’rossz’ dolgokat”. „A túlzás m�vészete »az áthidalás m�vészete«, a »létezés át-

hidalásáé«” (ford. Kurdi Imre, Láva Kiadó, Budapest, 2006).

(1)

Pont így nem szabad nyitni (vö.: (0) egésze, (1) eleje), ha egyszer Gy�rffy egyik f� 

erénye, hogy a kimódoltságot kerüli. Abban egyetértek k.kabai lóránttal (Imitation 
of poetry, Magyar Narancs, XIX/39), hogy az NM egészének megszerkesztésekor 

nem tett így, de egy adott versen belül szinte mindig sikerül megvalósítania, amit 

szeretne: „az számít, hogy természetes hangfekvésben írjak” (l. Krusovszky Dénes 

és Szabó Marcell interjúját jelen lapszámban). Példázza is ezt rögtön, mondjuk, az 

els� kötetb�l, A Csóványos északi oldalából (Accordia, 2000) az azonos cím� ciklus 

VI. darabja:

Lehet-e, hogy valaki inkább már táj. Hogy az
érzelmek és gondolatok már nem érzelmek és
gondolatok benne, hanem egy ösvénynek, egy
erd�részletnek a képei. Ha feltesznek neki
egy kérdést, a legigazabb választ azzal
adhatná, ha elvinné a kérdez�t arra a helyre,
rámutatna és azt mondaná: ez a válaszom.
��(Táj)
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Félig implicit szembeállítása ez kommunikációs módoknak, melyek közül az ina-

dekvát, vagyis a beszél� által akként felfogott alulmarad. A válasz nem kitér�: annak 

ellenére/épp azért pontos, hogy/mert szemantikailag meghatározhatatlan. Az els� mon-

datban az ingást hozó „lehet-e” és az „inkább” is lassítják a metaforizációt. A szerkezet 

mintha úszna, miközben az azonosító állítmány és az alany közti er�s kötés lazul. Le-

ázik róla minden, szét is válik a két rész, hisz amit magában szemlél, aki szól, az nem a 

hely maga, csak a képe. „A kép mindenünk, amit tudásként birtokolhatunk” – olvassuk 

Charles Olsontól az AN-ben.

Ha azt írtam, „meghatározhatatlan”, és azt, hogy „ingás”, gondoljunk most a le-

fejezett, megnyúzott, fellógatott állatnak, illetve a környékének a rajzát adó, az NM-ben 

Hogyan címmel szerepl� szöveg kezdetére: „Nem mintha bármit is tudnék arról, hogy 

mi a gonosz.”. Mellé pedig elevenítsük föl az AN-b�l ezeket a szentenciózusan intonáló 

sorokat:

Ahogy a köd, melyr�l semmi biztos nem állítható,
ahogy általában semmir�l nem állítható semmi bizo-
nyos, se magadról, se másról, írni azért, mert semmit
sem tudsz, szorongva, cél nélkül, hacsak nem az a cél,
hogy céltalanság legyen, a köd, a ködben a platánfák […]

��(46)

Nem körülményeskedés, óvatoskodás, hogy még itt is fi nomít a „semmir�l nem állít-

ható semmi bizonyos” elé besoroló „általában”, amiként ugyanitt, a zárlatban a „valószí-

n�leg”, mely után az áll: „mindig ugyanazt kell látnom”. Következetesség ez, ami viszont 

nem kizárólag a kételyt reprezentáló megoldások id�nkénti felt�nésében nyilvánul meg, 

hanem ezek – nem valamilyen leírható szabály szerint, világos – élesebb kijelentésekkel 

váltakoznak. A fönti részletben ilyen a „semmit sem tudsz”, amelyhez fokozással jutunk, 

amely máris egy eszköz. Szintén az az el�bb említett el-elpártolás a – vonzerejéb�l köz-

ben mit se veszt� – lebegtetést�l, miképp a repetíció is, mely f�leg az AN sodró függ� 

beszéddel operáló darabjainak jelentésképzésében kap fontos szerepet. Az „eszköztelen” 
kifejezés tehát van annyira pontatlan, hogy ne nyugtázhassuk recepcióbeli térnyerését 

(bár jó jel a kiemelt tulajdonság el�tt a „látszólag” felt�nése az NM-borító bal fülén). 

Ugyanerre hívta fel a fi gyelmet egy Yakz Corot nev� felhasználó, mikor a konyves.blog.hu 
nev� weboldalon kommenttel látta el az NM-r�l szóló, „Értelmetlen szavakat kiabálni a 
sziklaszirtr�l” cím� bejegyzést. Ez az írás Jászberényi Sándoré, aki szerint a szerz�r�l „a 

kötetb�l az derül ki, hogy korántsem biztos bárminek is a legitimitásában”. Meglátása 

és az enyém akkor kerülhetnének egymáshoz közelebb, ha az összemosó jelleg� el�bbi 

az attribútumnak a korábban fi rtatott, markáns esztétikai értékítéletek miatt sem hihet� 

kiterjedt érvényességét nem venné adottnak.

Gy�rffy sok régebbi vershez nyúlt, alakított rajtuk, míg az NM-en dolgozott, de 

újabb, a 2006-os kötetmegjelenésig csak folyóiratban publikált szövegei közt szintén 

vannak olyanok, amelyeknek több változata ismert. Mivel az átírások kérdésével a követ-

kez�kben részletesebben foglalkozom, ide csak egy példát illesztek be – továbbra is – ah-

hoz kapcsolódva, hogy Gy�rffynél számos alkalommal találkozunk olyan beszél�kkel, 

akik hajlamosak rést hagyni. „Van itt valami a tájjal, a részvét hiánya” – ezzel szerepel az 

Azt látni a litera.hun, a 2005/11-es Alföldben, s az NM-ben a részvét elé már új szó szökik 

be: egy talán.

(2.1)

Hogy jelezhessem, miért keltett hiányérzetet bennem néhány szövegigazítás, el�ször a 

kiemelt Csóványos-vershez lépek vissza, a (táj) cím�höz, amely az NM Bels� hegység cik-

lusába került be. A régi szöveg háromból áll, az új két mondat, melyek közül az els� 

egysoros a korrekció által, amely a ritmusnak a korábban meglév� rendje ellen hatott, 

miután a terjedelem szemszögéb�l nem számolhatunk jelent�s fordulattal. Három lép-

cs� volt, és mindig nagyobb leveg�t kellett venni, láttuk a kett�spontot, hozta a megérke-

zés felfogásának szünetét. Két egység született, melyek 1:7 arányát, az id�egységek ilyen 
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kontrasztját nem érzem indokoltnak. Rá lehet mutatni még az ismétlésroncsolásra, mint 

más helyeken, itt is, mely ismét nem azért a zenéért dolgozik, amely a tropikus mozgás 

rokona. Ugyanis a „valaki” pontjából víz indul el, és a tempója azért ilyen, mert ez egy 

majdnem semerre se d�l� felszín. És ha a „valaki” pontja fel�l a „táj”-éba eljutna, kép-

zelhetjük úgy, az iménti akkor lenne a másik metaforájává. (Még annyit az akaráshoz: 

így mintha hátrálna, az eredet, az egység irányába „alig észrevehet� lassúsággal vissza-

felé folyna” [Beckett Magyarkúton, NM].) A második „már” helyett „többé”, a második 

„ha” helyett „hogy” íródott a versbe, és bár az alakzatcsonkítás nem érintette az „érzel-

mek és gondolatok” szintagmát, amely így visszatér a harmadik sorban – a frissebb va-

lamivel mégis kevesebb. Lehet, csak nekem. Továbbá az a befejezés, amelyb�l még nem 

t�nt el a megszólalás, inkább irányítja a fi gyelmet a csend elérhetetlenségére, mint az 

utolsó három sor itt:

Lehet-e, hogy valaki inkább már táj.
Hogy az érzelmek és gondolatok többé
nem érzelmek és gondolatok benne,
hanem egy ösvénynek, egy erd�részletnek
a képei, s ha feltennének neki egy kérdést,
a legigazabb választ azzal adná, hogy
elvinné a kérdez�t arra a helyre, rámutatna,
semmit sem szólna, így válaszolna.
��Táj

A (Táj)ban a nonverbális jeladások, tehát a kísérés, az azonosító kézmozdulat mel-

lett a felel� aktus része három szó kiejtése: ez a válaszom. Nem lehet gyökérig, avarig, 

lombig tisztulni, a deixis az deixis. Azért történhet, hogy „megfert�zöm a vizet, az er-

d�t, a madarakat” (Spirál, NM), mert nyelvhasználó vagyok. Mert a látvány ha fogalmat 

hív el�, az hozzátapad, és a hozzátapadás megtörténtének tudatosulása ha fogalmat hív 

el� (mondjuk ezt: hozzátapadás), akkor útján a folyamat. Jöhet a kísérlet: „Rendszerbe 

/ kényszeríteni a szorongást” (Közeli, NM). Folytatódjon a kogníció, mely az a priori 
makulátlan kintit mocskolja be. Ismer�s ez, „mint holnap ilyenkor” ((50), AN). A pro-

cedúra, mely – bernhardi regénycímszóval – irtássá fejl�dik, Holzfällen lesz, és „a táj 

nem táj” (Spirál), de kiránduljunk. Illetve kiránduljon Gy�rffy: Gy�rffy után kirándulni 

(egyedül): plágium. Persze nem.

(2.2)

Emlékszem, 2007-ben még ezzel a befejez� sorral közölték az Anton Pavlovics Csehov-

nak és Végh Attilának ajánlott Nincs, ami cím� verset a már segítségül hívott novemberi 

Alföldben: „Ami történik, arról ha hallhatnánk valamit, uraim.”. Szerettem a humorát, 

illett is Csehovhoz, ám a megszólítás kihúzatott bel�le, és vele együtt elt�nt az ajánlás. 

Tény, hogy az ilyesmi ebben a poétikában – eddigi alakulását ismerve – váratlan, a szerz� 

idegennek érezhette. Új megoldása szövegel�zményein azonban – ha ezúttal a tördelés-

t�l a célirányosság kedvéért eltekintünk – nem változtatott:

A homokká �rölt sziklák nem adnak hangot többé,
megsz�nt az ellenállás, akadálytalanul folyik el.
De nincs, ami folyna. Nem folyik.
Ami nincs, az hová folyna.

Ami történik, arról egyszer is, ha hallhatnánk valamit.

Túl nagy súllyal nem esik a latba, hogy amit utóbb citáltam, kisebb csalódást oko-

zott, h�en tükröz viszont egy er�s homogenizálási törekvést. Ennek az érvényesülését 

igyekszem újabb példákkal tanúsítani. Fontos a szándék a tömörítésre, feszesítésre, mint 

Krupp József kimutatta a 2007. június 29-én megjelent Élet és Irodalom hasábjain, A hor-
hos alján cím� recenzióban. Ez még az eleve rövid mottók, intertextusok némelyikére is 

kihatott (Nádas Péter, Akutagava Rjunoszuke), s�t, hasonlóan alakultak át az írónevek, 
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hiszen az ellen�rzés a ráismerés után most nem azzal nehezül, mint az AN-ban, hogy az 

idézettekr�l egy felsorolás kerül a tartalomjegyzék helyébe, hanem a monogramosítással. 

Valahol, „talán ezt is csak olvasták valahol” ((73), AN), inkább, mint valakit�l.

A szöveg gyakran egy szót veszít el csupán, egyszer�södik a szintaktika: „A vastagon 

deres avaron” ((18), AN) { „A deres avaron” (Akutagava noteszéb�l X., NM). Többször 

látjuk olyan m�velet nyomát – erre már felhívtam a fi gyelmet –, mely által az eddig két-

szer felt�n� szónak az utolsó variánsban els� mutatkozása után nincs újbóli jelenése: 

„vagy épp melankólia, ami a legkevésbé sem az � melankóliája” ((15), AN) { „vagy épp / 

melankólia, ami a legkevésbé sem az övé” (Akutagava noteszéb�l IX., NM); „Igen, igen, 

mondja halkan” (Imitation of life, Alföld, 2005/11) { „Igen, mondja halkan” (NM). Van 

úgy, hogy egy kép válik s�r�bbé: „És mint a gézen át a genny, szivárogni kezd az égb�l a 

hajnal” (Imitation of life, Alföld) { „Gézb�l a genny, szivárog a hajnal.” (NM). Ellenben 

a már szóba hozott Azt látni hossza körülbelül a felére csökkent, ami jót tett neki, mi-

vel nem köszön vissza benne például az „óarany fényben úszó gyerekkor”. Az AN-nek 

a hattyúk úszásának és repülésének a látványát rögzíteni, megérteni próbáló (42)-ese 

pedig – amely egyébként, mint a legtöbb Gy�rffy-vers, nem az NM-ben viseli a Van egy 
ív címet el�ször (lásd a 2003/6-os Új Forrást) –, nehezen kritizálható az alábbiak kihú-

zásának köszönhet�en:

[…] a látvány nem hagyja hidegen
a komposokat sem, a jéghideg sodronyköteleket egy
pillanatra elengedik, a kompjegyárus néni kihajol
a bódéjából, az a néhány sétáló pedig meredten áll,
és megbabonázva tekint utánuk, mert nem lehet nem  

utánuk nézni […]

Felteszem, a szerz� nem akarta, hogy bárki gyanakodhasson: ez egy hollywoodi 

mise. Nem az, és pont emiatt félreviv� lehet, ha rázoomolunk minden egyes leesett állra. 

Végül a Messze alszik címet kapó (69b) javára vált az esetleg nem célzott esztétikai min�-

ségeket el�hívó „lassan elvérzik a magányos nyárfa alatt, a sárgarigók énekét hallgatva” 

megoldás elhagyása.

Tapasztalataim egybevéve: Gy�rffy és a szerkeszt�, Hafner Zoltán együttm�ködésé-

vel nem „patetikus megszólalások refl ektálatlan áradását” kaptuk, ahogy k.kabai állította 

a hivatkozott Magyar Narancs-cikkben. (Amit én sajnálok, az az, hogy nem kevés er�s 

szöveg nem fért el a Hafner alkotta szigorú struktúrában [lásd az interjút].) Nem vitat-

nám el a refl ektáltságot a Marcus Aurelius következ� szavaival befejez�d� kötett�l:

Az emberek búvóhelyeket keresnek maguknak: falun,

tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére

vágyva vágyni. Micsoda korlátoltság! (M. A.)

Ezzel összhangban szerintem nem egészen naiv ez a hasonlat sem: „Ahogy a dió 

zöld / burka szárad le a héjról. Újra és újra próbálni / a felejtés m�vészetét.”. A második 

mondat részben a felejtés sorozatos kudarcát jelenti, így az illuzórikus mellett egy másik 

olvasat az illúzióvesztésé (nem úgy, mint az AN (59)-esében, ahol a mostani enjambe-
mentig a komplexebb szemantikát nem preferáló „Tökélyre vinni” áll). Elesélytelenedni, 

miként a dió burkot veszít. Burkot, ami védett is, ami azonos volt a tudattal: nem lehe-

tetlen, hogy szabadulok. És itt a puhább felülett�l a keményebbhez érkezni meg any-

nyi, mint túlkerülni azon, hogy elhiszem, túlkerülök, amin túlkerülnék. De ha a másik 

irányból nézzük, ott a szárad ige, a száradás folyamata. Nem lelököm magamról, nem 

lehámozzák rólam, ami bevon, hanem hosszan er�tlenedik-távolodik. Lehet, leválhatna 

már, végzett, a héj és a burok között ott is a rés, mégis súlyosul, irritál. S az eddigiekkel 

összefüggésben nem fölösleges az AN (43)-asából idézni ezt:

Elképzeled, hogy mostantól
mindig így lesz. Valami, amit eddig önmagadnak hit-
tél, most lepereg rólad, mint a megszáradt iszap.
A tollat a hajadba t�zöd. Ha mostantól így lenne, nem
tudnád elviselni.
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Folytassuk azzal, hogy kontextusával együtt szemléljük a Tarpataki kemping k.kabai 

által zavarosnak látott képet, mely ennek az idézetnek a második mondata:

[…] A vizes páfránylevelek egész
éjszaka ugyanazt a mondatot ismétlik.
Egy bagoly megvillanó szárnya a
szúnyoghálóra keni a holdat.
Páfránybeszéd. Születésem óta felejtem
ezt a mondatot.

Iróniát is felfedezni benne: akárha odalöknék a vágyott misztikumot. A narrátor any-

nyira nem hall (vö.: „Ez gyönyör�, csak nem látom.” [(67), AN]), hogy a jussa a szakrális 

történés elbagatellizálódása. Tessék, kapsz valami különöst, egy szárnytól kapod, nem 

számít se méret, se halmazállapot. De a zavaros akkor sem zavaros, ha nem érzünk iró-

niát, mert felülírja a fi zikának a narratív kép szerkesztésekor valamennyire (mennyire?) 

fi gyelembe veend� evidenciáit egy pillanat, mikor a transzcendens hirtelen közel.

(2.3)

A tömörség mellett a koherencia is defi niálható kulcsszóként. Lássuk ehhez az NM kilenc 

verset magába foglaló V. ciklusa XVI. darabjának a többihez hangolódását. Az el�bbi 

kompozíció az AN kisebb szövegei közül gy�jti egybe azokat, amelyek a változás, az az-

el�ttiség-azutániság tematikájához expliciten kötik magukat (erre néhol a kurziválás is 

ráer�sít: „Leguggolsz és nézed a helyét.” [XI.]). Ez olyan megoldáshalmazt eredményez, 

hogy k.kabai valószín�leg ezt is érezhette túl direktnek. A XVI. az AN-ben a (23) volt, és 

hiányzott bel�le valami er�s utalás az id� esszenciális jegyére. A betoldott „még” határo-

zószó nyert benne olyan funkciót, amilyet magáénak tud a X.-ben „Az a néhány másod-

perc”, a XII.-ben az „alig kivehet� romjain”, a XIII.-ban az „útközben”, a XIV.-ben a 

„sátor helyén”, a XV.-ben a „válik”, a XVII.-ben a „miel�tt”, a XVIII.-ban a „Rég halott” 
b�vített jelz� (több helyen egynél többet emelhetnék ki):

A gerendaház falának d�lve állsz.
Csipkebogyót morzsolsz szét tenyeredben.
Hunyorogsz a napba. A forrás jeges vizét�l
még lilák az ujjaid. Csuklódon karcolást találsz.
A lassan kiserken� vér ösvényeit fi gyeled.

Ugyanebben a ciklusban az absztrahálás gátjának is mutatkozható földrajzi név, az Ipoly 
kisz�résével Gy�rffy ismét konzekvensen járt el: a kis rendszerben ez lett volna az egyetlen 

ilyen egyértelm�en referencializálható szó, ha nem t�nik el. Máshol azonban, f�leg a címek-

ben ezek (Tarpatak, Vlegyásza, Isola, Capodistria, Quarnero) hangsúlyosan vannak jelen.

El�fordul, hogy két tendencia ütközik, s például a rövidít� módosítás miatt kevésbé 

összetartó ciklus keletkezik. Ilyen a Mészöly Miklós emlékének ajánlott Négy �szi darab, 

melynek részei ugyanezzel a címmel, együtt szerepeltek a 2002/3-as Alföldben, a 2003-as 

Szép versekben, az AN-ben aztán mindegyik külön számot kapott. Amelyikr�l beszélnék, 

az az (53), illetve a 2. az NM Négy �szijében, ahol már négy sor:

Szép. Az es�vizes hordó színültig vízzel.
A fuldokló darázs hullámgy�r�i. Az ég
törött tükörképe lassan helyreáll, ahogy
a darázs is megsz�nik mozogni.

Krupp az ÉS-ben üdvözölte a személytelenít� átalakulást: a zenét hallgató, udvarra 

kinéz� képének kihullását. Ám kétkedésre ad okot, hogy a másik három miniat�rben 

lényegesebb, hogy mi a helyzet azzal, akinek a perspektívájából nézünk: „járkálnál” „ta-

lálnál ezt-azt” (1.), „er�sen / emlékeztet” „nem engedi, hogy / elmozdulj” (3.), „Szobád 

ablakából” „arra / ébredsz” „Fekszel még egy darabig, betelve, üresen.” (4.).
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Az NM-ben több a pont, mint az AN-ben – Gy�rffy vagy így bontotta részekre az 

egymondatos prózaverseket, vagy tipográfi ailag, szakaszokat képezve, s a Csóványos-

ban még írásjeltelen szövegek is beilleszkedtek. A NM-nek kevésbé ingadozik a tempója. 

Címeket is látni megint, és nem lapszélen tör� sorokat, másik vidék az új. Nem biztos, 

hogy helyes volt variánsokról beszélni, csak úgy, ha – persze, nem az összes esetben, mint 

láttuk – külön-külön legitimnek fogadjuk el a közeli rokon feleket. Azt hiszem, keve-

sebbszer követném az ultima manus elvét, mint ahányszor elfordulnék t�le.

(3)

Legutoljára Végh Attila remek ötletét hagytam, aki e lírát a leveg�perspektívával, ezzel az 

els�sorban festményekre használt fogalommal hozza össze: „Az egyre távolabbi tájakat 

fi rtató tekintet el�l folyamatos átmenetben egyre kérlelhetetlenebb fátyolzöld pára bur-

kolja be a távlatot.” (A távolság rétegei, Magyar Napló, 2007/9). Végh azt mondja, arrafelé, 

ahol „a kép / egyre életlenebb” (A kép, Csóványos), van egy pont, melynél a nézésemmel 

a tájba beleroskadok. A gondolatmenetet folytatva: a »minden egy« volna itt újraélhet�, 

mégis méregként keveredem el. Felszívnának a gyökerek, amivel ott vagyok újból: Holz-
fällen. „Megnyugtat, hogy nem látok semmit” (Quarnero-szövegek, NM).
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Dunajcsik Mátyás 
(1983) költő, író, kriti-
kus, műfordító, szer-
kesztő, az ELTE BTK 
hallgatója, első kötete, 
a Repülési kézikönyv, a 
2007-es könyvhétre je-
lent meg, a JAK–L’Har-
mattan kiadásában.

Dunajcsik Mátyás

Velence, Hermész, Szókratész
(közelítések Thomas Mann „Halál Velencében” cím� novellájához)

Mint ahogyan azt a Puskin utca els� számában írtam, a fenti címen arra teszek kísérletet, 
hogy Thomas Mann „Halál Velencében” cím� novelláját csapongó és szeszélyes értel-
mezés tárgyává tegyem. Módszeremet, ha ugyan módszernek lehet nevezni az egymáshoz 
kapcsolódó, egymásból következ� és egymásnak felelget� irodalmi szövegek mérhetetlen 
tengerében való lubickolást, leginkább körbeolvasásnak tudnám nevezni, melynek során 
egyik szememet folyamatosan Gustav von Aschenbachra szegezve kalandozom végig a 
német író történetének helyszínét és annak irodalmát. E nagyobb lélegzet� esszé három 
részb�l fog állni, mely részeknek – Aschenbach és Tadzio mellett – el�ször maga Velence 
volt a f�h�se, ezúttal pedig Hermész lesz az, aki velencei kalandozásaim és beszélgetéseim 
középpontjába kerül. Az utolsó – Szókratészr�l szóló – részt a Puskin utca következ� szá-
mában találja majd az Olvasó.

II. Hermész: Dramatis Personae
(az elbeszélés szellemei)

Hogy a velencei konyha nyomába se ér a nápolyinak vagy a szicíliainak, ezt már több, 

mint kétszáz éve szajkózzák a különböz� útirajzírók, s ez a helyzet azóta voltaképpen 

csak rosszabbodott, tekintve, hogy a belváros környékén már szinte írmagja sem maradt 

annak, ami egykor a velencei konyha lehetett; mostanság az itteni éttermek mind azt 

igyekeznek kínálni, amit a turista elvár, ha egyszer „igazi itáliai utazásra” indul, vagy-

is f�ként pizzát és spagettit – ezeknek az ételeknek azonban semmi közük Velencéhez: 

pizzát mindig is Nápolyban csináltak a legjobbat, a spagettit meg egyenesen az arabok 

hozták be Szicíliába, és a legközelebbi spagetti-város, Bologna is meglehet�sen távol van 

ahhoz, hogy az ottani szakácsok keze elérjen idáig. Ezért aztán, amikor Szerb Antal-

lal leülünk az egyik ablak melletti asztalhoz, nem is nagyon fi gyelek az el�ttem lév� 

hagymás-tonhalas pizza ízére – sokkal jobban leköt a felfedezés, hogy a menü tanúsága 

szerint a hagymát olaszul cipolla-nak mondják, ami rögtön visszavezet minket Thomas 

Mannhoz, hiszen pontosan így hívják a Mario és a varázsló szemfényveszt� h�sét is. Ami-

kor megkérdezem Antalt, hogy szerinte miért a hagymáról nevezte el Mann a varázslót, 

csak legyint.

– Egyszer�: Cipolla is könnyet csal az emberek szemébe… – mondja nevetve. – De 

komolyra fordítva a szót, létezik egy régi nemesi család is ezen a néven, valahol lent 

Szicíliában. A címerükben is szerepel két hagyma, meg egy rézsútos kék sáv, alatta kék 

oroszlán. A tizenharmadik században egy ideig Messina hercegei voltak. Mintha Mann 

varázslójának is lenne valamilyen homályos nemesi címe, nem?

– Valóban, egészen pontosan Mann a cavaliere címet lebegteti meg az olvasó el�tt, 

jóllehet ez is éppen annyira homályos, mint minden más, ami Cipollát körülveszi. Dehát 

Thomas Mannt magát is Varázslónak, Zauberernek hívták otthon, és úgy t�nik, a varázs-

lók kedvelik a homályt. Nem hiába az a Hermész a véd�istenük, aki bárkire képes álmot 

vagy láthatatlanságot bocsátani.

– Hermész, mint a varázslók véd�istene?

– Pontosan; hiszen a legnagyobb varázslót, Hermész Triszmegisztoszt is róla ne-

vezték el, de ha megnézed, a huszadik század utolsó nagy mágusa, Aleister Crowley is 

Hermész alakjában ábrázolja az általa tervezett Tarot-kártyákon a Mágust: az aranyló 

férfi alak úgy egyensúlyoz valami szörfdeszka-szer� talapzaton, mint egy Oscar-díjba ol-

tott ezoterikus Beach Boy… Akkoriban, amikor Thomas Mann Velencében hörpölte a 

gránátalmalevet a Grand Hotel teraszán, Crowley éppen az eleusziszi misztériumok 

bemutatásával volt elfoglalva, miután megalapította az Ezüst Csillag rendet. Tíz évvel 

kés�bb pedig éppen Cipolla (és a spagetti!) szül�hazájában, Szicíliában alapított excent-

rikus anti-kolostort, ahol a pogány rituálék mellett napirenden volt a szexuális kicsapon-

gás is.
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– Kezdem úgy érezni magam, mint a Pendragon legenda írása közben…

– Azért annyira messze nem megyünk, bár meg kell hagyni, hogy a kés�bbi öreg-

kori m�veiben, mint amilyen a József-tetralógia, Mann épp olyan el�szeretettel vegyít 

egyiptomi mitológiát sumérrel és görög-rómaival, hogy azt bármelyik szinkretista hum-

bug-gyáros megirigyelhetné. Dehát ekkoriban komoly és komolytalan mitológusokkal 

tele a padlás: van, aki a középkori mágusok utódjának tartja magát, mint Crowley, valaki 

a szépirodalom fel�l érkezik, mint Mann, mások a klasszika-fi lológiából, mint Kerényi, 

vagy éppen a bécsi idegklinikák folyosóiról, mint Freud és Jung.

– Valóban – bólogat most már Antal is, miután megtörölte a száját az asztalkend�vel 

–, a háború utáni szellem fontos mozzanata, hogy a mítosz iránti érdekl�dés mérhetet-

lenül megnövekedett. A vallástörténet, azel�tt szaktudósok magánügye, most a szellemi 

elit kedvenc stúdiumává lett. Lassanként feldereng az a felismerés, hogy a mítosz nem 

költ�i lelemény vagy papi kitalálás, mint ahogy a felvilágosodás hitte, nem is csak a pri-

mitív mentalitás biológiailag meghatározott világképe, mint ahogy a vallástörténet elein-

te tanította, de még csak nem is valami örök-emberi szükség kifejez�dése, hanem annál 

is több: a megismerés legnagyszer�bb formája. Vannak világtények, amiket csak mítosz 

alakjában lehet felfogni. Azok a korok, amelyeknek nincs mitológiájuk, szegény korok, 

mert nem ismerik ezeket a valóságokat.

A mítosz új méltósága egykorú és párhuzamos jelenség a regény új fordulatával, 

visszatérésével a tiszta fi kcióhoz, a csodához. A csoda a mitikus megismerés birodalmába 

tartozik. Az új regényírókat állandóan foglakoztatja a mítosz… Szellemtörténetileg egy-

általán nem meglep�, hogy a német nagy nemzedék két legnevesebb képvisel�je, Tho-

mas Mann és Gerhard Hauptmann szinte egy id�ben fordultak a mítosz felé. Az európai 

elit legmélyebb szellemi kívánságát akarták kielégíteni. [1]

Közben mindketten befejeztük a kés� délutáni falatozást, és újra kilépünk az utcá-

ra. Ezúttal Antal az, aki tanácstalanul tekintget jobbra-balra a sz�k kis utcán, miközben 

egy-egy lendületesebben közleked� helyi kis híján elsodorja.

– Hihetetlen, mennyi olasz van, különösen így estefelé. És mind jönnek-mennek, 

vajon hová? Mindig csak ugyanazokon az utcákon járnak, míg az utcák harmadrésze 

üres. [2]

– Persze – válaszolom neki –, hiszen kalandozásaink során valahogy Velence egyik 

titkos f�útvonalára, a Calle dei Fabbrira keveredtünk, ha ugyan f�útvonalnak lehet ne-

vezni egy ekkora utcácskát. Az itt lakóknak az id�k során kialakultak a maguk különbe-

járatú útvonalai, melyekkel el tudják kerülni a turisták tömegét, s manapság azt beszélik, 

az olasz nyelv egységesülésével sokkal kevésbé a jellegzetes helyi akcentus, mint ezeknek 

az útvonalaknak az ismerete az, amir�l az igazi velencei megismerszik… ez az utca 

majdhogynem egyenes vonalban köti össze a város két központját, a Rialto hidat és a 

Szent Márk teret, a turisták mégis a Merceria boltokkal telerakott útvonalán járnak. Pe-

dig ha a Rialtótól lesétálsz két utcát a Canal Grande mentén, és befordulsz ezen a látszó-

lag jelentéktelen sikátoron, percek alatt ott vagy a Piazza északkeleti csücskénél. Gyere, 

megmutatom, úgyis sietnünk kell, és nem szeretném Kerényi professzort megváratni, 

akivel estére találkozót beszéltem meg.

– Hohó! – állít meg kételkedve Antal, mintha szemfényvesztésen fogott volna – 

Hogy van az, hogy te, aki délután még arról lamentáltál, hogy térképpel se igazodsz el 

itt, ilyen jól ismered ezt az utcát?

– Egyszer� magyarázata van: a nyár elején ebben az utcában laktam majdnem egy 

hétig, ráadásul valaki olyannal, aki sokkal jobban tájékozódik, mint én.

– Hm. Szóval most egy titkos úton fogunk eljutni a San Marcóra – kérdezi Antal, 

miközben tovább indulunk, igyekezve maradandó sérülés nélkül lavírozni a többi járó-

kel� között –, ahogy Priamosz király jutott el az ellenséges görög tábor kell�s közepéig 

Akhilleuszhoz, hogy visszakérje a haragvó h�st�l a meggyilkolt Hektór testét?

– Valahogy úgy, hiszen a napnak ebben a szakában legalább annyira tömve van a vá-

ros turistával, mintha maga lenne a trójai tábor.

– Ha jól sejtem, most azt fogod mondani, hogy ez a titkos úton érkezés is valami na-

gyon hermészi dolog…?

– Eltaláltad. Hiszen nem más, mint Hermész isten volt az, aki segített Priamosz-

nak, amikor ifjú alakjában behízelegte magát az agg király mellé, és vezet�jeként el-

altatta a kapu�röket. [3] De már meg is érkeztünk. – Valóban, ahogy átkelünk egy kis 

hídon, az árkádok alatt áthaladva a San Marco egész kivilágított, szabadtéri szalonja 
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egyszeriben elénk tárul, lézeng� turistacsoportjaival, viharosan kavargó galambrajaival 

és persze baloldalt a bazilika csillogó, keleti ékszerdobozával, melyet, mintha a m�vé-

szet és vallás szeszélyes kanárimadarát akarnák körbevenni a józan hatalom rácsaival, 

a Procuranziák szigorú oszlopsorai vesznek körül; a környez� paloták díszítései helyett 

mégis az épületek hiánya, a Piazza hatalmas tere, tágassága az, ami egészen megrésze-

gíti az ide érkez�t – feltéve, ha hozzánk hasonlóan a sikátorok fullasztó járatain át kö-

zelíti meg, és nem mondjuk hajón, ahogyan Gustav von Aschenbach tette. Ebben Antal 

is egyetért velem:

– A Szent Márk tér nem nagyobb, mint a szegedi Dóm tér, mégis micsoda gran-

dezza, a körülményekhez, a velencei térviszonyokhoz képest. Ez a negáció adja meg a 

nagyszer�ségét: hogy mikor ilyen kevés volt a hely, nem szántak ekkora áldozatot hozni 

az önmaguk nagyszer�ségének. [4] Hová beszélted meg a találkozót?

– A kedvedért ide a tér túloldalára, a Caffè Florian teraszára – mutatok a velünk 

szemben emelked� Procurantíe Nuove árkádjai elé kirakott asztalok felé. A patinás ká-

véház nevének hallatán Antal arca azonnal felderül.

– Casanova törzshelye!

– Amit nem is lehet csodálni, ha egyszer annak idején ez volt az egyetlen kávézó, 

ahová n�ket is beengedtek… De Byrontól Goldonin át Pro-

ustig sokan megfordultak itt. Gondoltam, alkalmas hely lesz 

a miénkéhez hasonló szellemek találkozására. Szerencsénk 

van, hogy még nincs itt a f�idény, és nem rakta ki mindegyik 

kávézó a maga kis zenekarát. Így legalább nyugodtan beszél-

gethetünk.

– Amikor legutoljára, majdnem hetven év el�tt itt jártam, 

folyton a Donau-Waltzert meg a Denevért játszották. Meg le-

hetett �rülni. De azóta sok víz folyt le a Canal Grandén, és 

ennyi év után remélem Kerényi is megbocsátott nekem…

– Miért, összevesztetek valamin?

– Nem, nem mondanám… – mondja Antal, miközben 

önkéntelenül is lelassítja a lépteit, mint aki mégis fél valame-

lyest a találkozástól – csak éppen az Utas és holdvilágban róla 

mintáztam Waldheim, a szétszórt, n�csábász vallástörténész 

alakját, és ezt egy kissé zokon vette.

– Nem hinném, hogy sokáig tartott volna a haragja. És 

egyébként is, a viszontlátás öröme biztosan nagyobb lesz 

majd. – Nem tévedtem. Az �sz, átható tekintet� professzor, 

aki bennem els� pillantásra egy hetvenéves Anthony Hop-

kins benyomását keltette, boldogan ölelkezett össze egykori 

tanítványával. Amikor már túl voltunk a kölcsönös köszönté-

seken, és végre mind a hárman elhelyezkedtünk a Florian fo-

nott székein, Kerényi arról érdekl�dött, mire jutottunk eddig 

Velencével és Mann-nal kapcsolatban.

– Mióta megérkeztünk, útitársaimat arról próbálom meggy�zni, hogy mindaz, ami 

Velence velenceségét adja az idelátogató számára, az örök utazás és kaland érzete, az a 

különös, lebeg� és álomszer� állapot, amibe az itt tartózkodó kerül, a szerelem folyto-

nos ígérete és még annyi más, egyrészt egyenesen következik a hely földrajzi, természeti 

adottságaiból; másrészt hogy ezek mind-mind valamilyen módon Hermész isten uralma 

alá rendelik, még akkor is, ha ez egy ízig-vérig keresztény város, és jóval kevesebb köz-

vetlen kapcsolata van az antikvitással, mint mondjuk Rómának; vagyis kissé történetiet-

lennek t�nhet iderángatni �t a Szent Márk térre.

– Ez igaz – helyesel Kerényi –, Hermész görög jelenség, és megismeréséhez a görög 

hagyományokhoz kell visszanyúlni. De ha a mitológiát pusztán a Wilamovitz-féle akta-

kukacoknak tartjuk fenn, kevés esélyünk van rá, hogy a benne rejl� tudást az élet, a mi 
életünk javára fordítsuk. Hermész esetében is jobban járunk, ha a kérdést úgy tesszük 

fel – s Kerényi itt kissé el�rehajol, mintha titkot súgna nekünk – „Mi jelent meg a görö-

göknek Hermészként?” Nem azért kell így kérdeznünk, hogy nyomban a legegyszer�bb 

választ kapjuk: „Egy isten.” Ez a legtöbbeknek vagy semmit sem mondana, vagy éppen 

azt mondaná, ami a legkérdésesebb. A kérdés feltevése csak annyit feltételez, hogy a 

Hermész névnek valóban megfelelt valami, valamilyen realitás, mindenképpen lelki, de 
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alkalmasint több is ennél. Ezáltal a kérdés nem válik történetietlenné, de természetesen 

több lesz, mint pusztán történeti kérdés. [5]

– Mi pedig a délután folyamán arra kerestük a választ, hogy mi jelenik meg nekünk, 

európai utasoknak Velenceként. Ha pedig a Velencében megtestesül� lelki realitás – hi-

szen Velence mára az utolsó k�ig mitológia, eszmék és ideák kavalkádja, amely számára 

a fi zikai realitás csupán felület, amin mindez megnyilatkozhat – nagyjából megegyezik 

Hermészével, már helyben is vagyunk. Hiszen kétségtelen, hogy Velence minden euró-

pai városhoz képest: külön világ, ahogyan Hermész világa is az a többi istenéhez képest. 

És ha már délután, megérkezésünkkor Velence egyszerre mitikus és reális �stalajánál, a 

város alapjául szolgáló zsombékosoknál kezdtük, talán kezdjük itt is ezzel.

– Az éjszakai Hermészre gondol, ahogyan azt például Walter F. Otto leírta páratlan 

könyvében? [6]

– Pontosan, s ha nem haragszik, kés�bb majd mellé helyezek két másik szöveget, 

hogy ezeken lemérhessük, valóban egyazon világról beszélünk-e? Antalt közben pedig 

arra kérem, jól fi gyeljen a hasonlóságokra, melyeket felfedezhetünk majd Otto éjsza-

ka-himnusza, és aközött, ahogyan a fl âneur lelkiállapotát írtuk le magunknak délután, 

segítségül hívva Simmel Velence-esszéjének leírását, és Mann gondolatait a magányos 

utazóról a Halál Velencében lapjain. [7]

– Kérem – bólint egyetért�leg Kerényi, és aktatáskájából kiemeli Otto könyvének 

egy példányát. Öreg, agyonolvasott kötet, keresztül-kasul jegyzetelve. Szinte alig kell 

keresnie benne, hogy megtalálja a vonatkozó részt. Mi pedig hallgatjuk, mint annak ide-

jén apánk meséjét az ágyban. – „Aki éjnek idején virraszt a szabad ég alatt vagy csendes 

utakon vándorol, másképp éli meg a világot, mint napvilágnál. A közelség elt�nt, s vele 

a távolság is. Egyszerre van minden távol és közel, szorosan mellettünk, mégis titokzatos 

messzeségben. A tér elvesztette méreteit. Valami susog, valami csendül, s nem tudni, hol 

és mi. Az érzések is furcsán bizonytalanok. A legkedvesebb meghittségbe valami riasz-

tó vetül, s a megborzongató vonz és csábít. Nincs különbség eleven és élettelen között, 

minden egyszerre lelkes és lélektelen, éber és álomba merült. Ami a napvilágnál lépésr�l 

lépésre közeledik és válik felismerhet�vé, az minden átmenet nélkül, egyszerre szakad ki 

a sötétb�l. Csodaként ér a váratlan találkozás – de mi bontakozik ki el�ttünk, varázslatos 

menyasszony, szörny, vagy közömbös farönk? Minden incselkedik a vándorral, ismert 

arcok vonásait ölti játékosan, és a következ� pillanatban mit sem tud játékáról: hirtelen 

különös mozdulatokkal rémiszti meg és máris újra meghitt és ártalmatlan alakjában áll 

el�tte.

Mindenfel�l veszély leselkedik. Az éjszaka sötét torkából, amely ott tátong a ván-

dor mellett, bármely percben egy rabló, egy kísérteties rém vagy halott nyugtalan lelke 

kelhet ki váratlanul – ki tudja, mi történhetett egyszer azon a helyen? Kárörvend� 

ködszellemek talán abban lelik örömüket, hogy a helyes útról a kietlen tájra csábítják 

a vándort, ahol az iszonyat honol, ahol csábos szörnyek járják körtáncukat, ahonnan 

élve senki nem szabadul. Ki oltalmazza meg, ki mutasson utat, ki lássa el jó tanács-

csal?

Maga az éjszaka szelleme, áldásának, varázsának, leleményességének és mély böl-

csességének géniusza. Hiszen � az anyja minden titokzatosnak és meghittnek. Az el-

csigázottat álommal takarja be, megszabadítja gondjaitól, s lelkét játszi álommal veszi 

körül. Az � oltalmát élvezi a boldogtalan és az üldözött, de ugyanúgy a cselvet� is, akit 

sokértelm� sötétje tanít ezer ötletre és leleményre.

� borítja fátylát a szeret�kre is, és sötétjével vigyázza minden gyöngédségüket, min-

den rejtett és fölfedett gyönyör�ségüket. Meghitt titokzatosságának a zene az igazi nyel-

ve, a varázsos hang, amelyet lezárt szemek hallgatnak, s amelyben teljesnek t�nik ég és 

föld, közel és távol, ember és természet, jelen és múlt egyetértése.

De az éjszaka sötétje, mely oly édesen szólít álomra, ad éberséget és világosságot is 

a szellemnek. Élesebb látásúvá teszi, merészebbé, vakmer�bbé. Felvillan egy felismerés 

vagy aláhullik csillagként, ritka, értékes, s�t mágikus felismerés.

Ilyen az éjszaka, amely a magányost megrémítheti és tévútra vezetheti, de egyben 

barátja, segít�je s tanácsadója is lehet.” [8] – A könyv becsukódik, Kerényi pedig a pápa-

szemét megtörölve még hozzáteszi:

– De ne feledjük, hogy még ez a szép leírás sem tartalmazza Hermész valamennyi 
vonását, s ezt Otto is elismeri: „Csupán kicsit férfi asabbra és nyeglébbre kell átfestenünk, 

és máris egy hermészi szellem áll el�ttünk”, jegyzi meg valamivel kés�bb.
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– Köszönöm; ebben rengeteg minden benne van, s bizonyos részleteire csak kés�bb 

fogunk visszatérni. Most azonban engedjétek meg, hogy felolvassak kedves Ruskinom-

ból egy részletet, melyre már vizsgálódásaim legelején is utaltam, s rögtön világossá vá-

lik, mire gondolok. Ez a gyönyör� körmondat a Velencei-öböl vízrajzi leírásába van be-

ékelve, és így szól:

„E táj sokszor nagyon nyomasztó, még ma is, a mikor minden emeltebb pontját 

valami szép épület romja ékíti; de ha az utas tudni akarja, milyen volt egykor, egy este 

induljon neki csónakjával valamelyik elhagyatott csatorna kanyargásainak s kövesse azt 

messze be, a mélabús lapályba; képzeletében enyésztesse el a távolban ma is elterül� 

nagy város ragyogását s a közeli szigetek falait és tornyait; s várja meg, míg a vízt�l az 

alkonyat fényes palástja és enyhe melege elenyészik s a part feketéll� pusztasága mez-

telenül nyúlik az éjben, úttalanul, vigasztalanul, nyomorultan, komor lankadtságba és 

félelmetes hallgatásba merülve, kivéve ott, a hol az apró sós áramok a pangó tócsákba 

csobbannak, vagy a hol a sirály kérdez� rikoltással rebben fel a partról: és talán képes 

lesz beleélni magát abba az iszonyatba, mellyel az ember ezt az elhagyatott helyet egykor 

lakóhelyéül választotta.” [9]

Ez hát Velence eredete, az a gyászosan sötét �stalaj, ahonnan, akár Hermész a maga 

éjszakájából, végül kivirágzott a „kicsit férfi asabb és nyeglébb” város, melynek a f�terén 

ülünk. S vajon nem ugyanez a mitikus lápvidék az, ahová Gustav Aschenbachot is elra-

gadja Hermész isten, amikor a történet során el�ször jelenik meg neki a müncheni rava-

talozójának lépcs�jén egy különös idegen alakjában, aki botjával, régies felleghajtójával 

és utazókalapjával magán viseli a szárnyas lábú isten minden szükséges attribútumát? 

Elég csak megpillantania �t, s Aschenbachban megindul az az érési folyamat, mely vé-

gül a velencei utazás tervében csúcsosodik ki. Így írja le Mann ezt az extatikus pillanatot, 

melyet joggal nevezhetünk Hermész els� epifániájának, megmutatkozásának is a törté-

neten belül:

„Vándorkedv volt, semmi egyéb; de valósággal rohamként támadt és szenvedéllyé, s�t 

érzéki csalódássá n�tt. Vágyódása látóvá lett, képzelete, még egészen a munka óráinak 

izgalmában, megalkotta jelképét a sokszín� világ minden borzalmainak és csodáinak, 

amiket mind egyszerre akart maga elé idézni: látott egy tájat, trópusi lápvidéket, nedves, 

buja rengeteget s�r�, párás égbolt alatt, szigetek, mocsarak és iszaphordó folyamágak 

�skori vadonát – mérgeszöld páfrányosból, kövér, duzzadt és kalandos virágokat hajtó 

berkekb�l sz�rös pálmatörzseket látott fölmeredni, látott csodálatosan torz fákat, melyek 

gyökereiket a leveg�n át bocsátották a talajba, poshadt, zöld árnyékokat tükröz� vizek-

be, ahol tálcányi tejfehér, úszó virágok közt idegen fajú, behúzott nyakú, otromba cs�r� 

madarak álldogáltak a fert�ben, és mozdulatlanul néztek féloldalt, látta a bambuszbozót 

csimbókos nádtörzsei közt a kuporgó tigris szikrázó szeme világát –, és érezte, amint 

szívét megdobbantja az iszonyat és a rejtelmes gerjedelem.” [10]

– Ez így mind szép és jó – szól közbe Szerb Antal, miközben kihozzák nekünk 

a második kör kávét is –, hogy Velencének is, Hermésznek is volna egy éjszakai olda-

la, s hogy ez a kett� összeér, ezt eléggé m�köd�képes párhuzamnak tartom. Nem le-

het fi gyelmen kívül hagyni azonban, hogy a harmadik részlet, amit a Mann-novellából 

az imént fölolvastál, sokkal több dionüszoszi jelleget mutat, mint hermészit. – Kerényi 

egyetért�leg és némi rosszallással bólogat, mint amikor a jó tanuló kijavította a kissé za-

varosan gondolkodó osztálytársat. De nem hagyom magam.

– Való igaz, különösen azzal, hogy az egész látomás helyszínét a trópusokra helye-

zi, valószín�leg Indiába, ahonnan a Dionüszosz-kultuszt eredeztetik, s még a tigrist, a 

boristen jellegzetes kísér�állatát is felvonultatja benne; ugyanakkor a Professzor úr sem 

tagadhatja, hogy Hermész és Dionüszosz világa között létezik átfedés, s�t mintha Her-

mész éppen az éjszakai oldalával kapcsolódna Dionüszoszhoz, ahogyan egyébként a 

napos oldalával Apollónhoz kapcsolódik. Igazság szerint az a Hermész, akit a Professzor 

úr írásaiból megismertem, mindig úgy jelent meg el�ttem, mintha a két isten egyfajta 

kétarcú unio mysticája lenne, vagy még pontosabban, mintha az � uralma alatt állana 

az a határsáv, melyen keresztül egyik is, másik is elérhet�, illetve a kett� közötti átjárás 

megvalósítható. Hiszen vérbeli közvetít�r�l beszélünk, aki mind lélekvezet�ként, mind 

hírnökként a szférák közötti kommunikációt könnyíti meg. S ez a Hermész-kép éppen-

séggel pont a Professzor úr és Thomas Mann levelezésének els� kötetével került be a 

köztudatba, s végül a Hermés, a lélekvezet� cím� könyvecskében érte el végs� formáját. 

– Erre már Kerényi is rábólint:
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– Igen, bizonyára nem túlzok, ha ma utólag megállapítom, hogy a Nietzsche által 

az európai szellemtörténetbe bevezetett dualisztikus formula – apollóni és a dionüszoszi 

– uralma csak a mi levelezésünkben, az els� rész közzététele révén tört meg. Harmadik-

ként az ellentétpárhoz a hermészi csatlakozott, amely nem tévesztend� össze a gnoszti-

kus vagy alkimista értelm� „hermetiká”-val, vagy éppenséggel a modern líra egyik irány-

zatával, hanem antik mitológiai értelmében kell felfogni. [11]

Hermész kapcsolata ezzel a két istennel rendkívül sokrét�: elég, ha arra gondolunk, 

hogy � találta fel mindkettejük hangszerét, Apollón lantját és Dionüszosz kétágú sípját, 

vagy hogy Hermészt sokszor ábrázolják a gyermek Dionüszosszal a karján. Egy berlini 

amfóra képén még világosabban megjelenik Hermész és Dionüszosz kapcsolata, még-

hozzá Szilénosz szatír alakján keresztül, aki már Nietzschének is nagyon fontos volt. 

A képen Hermészt és Szilénoszt látjuk egymás mellett:

Szilénosz kezében van a lant, a lantver� pedig Hermészében, aki, bár szárnyas süve-

gér�l és sarujáról világosan felismerhet�, szinte hasonmásként áll mögötte, kezében Szi-

lénosz dionüszoszi edényeivel. Szerepet cseréltek, és ezt azért tehették, mert szerepük 

lényük legmélyén egy és ugyanaz: a sugárzó élet el�varázsolása a sötét �smélységb�l, 

amelyet mind a ketten a maguk módján jelentenek. [12]

– S ha már itt tartunk – szövöm tovább a gondolatot –, 

voltaképpen Velence is b�velkedik dionüszoszi elemekben 

éppúgy, mint hermésziekben. Elég, ha felidézzük magunk-

ban, hogy mennyire er�sen köt�dik hozzá az ünnepi kicsa-

pongás, a karnevál és a vakáció képzetköre, és legf�képpen 

a zene, melyet Nietzsche eredend�en dionüszoszinak értel-

mez! S nemcsak az olasz zene nagymestereire gondolok itt, 

Vivaldira, Monteverdire és a többiekre: de még Richard Wag-

ner is elválaszthatatlan ett�l a helyt�l, hiszen nemcsak, hogy 

itt halt meg, de a zeneirodalom legcsodásabb, szinte elvisel-

hetetlenül érzelmes szerelmi halála, a Trisztán-opera Liebes-
todja szintén itt fogant meg a fejében. Nem véletlen, hogy 

Nietzsche azt mondja az Ecce homoban: „ha más szót kere-

sek a zenére, úgy mindig csak azt a szót találom: Velence”. 

[13] Mégis, mindezek ellenére, azt gondolom, hogy Velen-

ce mégiscsak Hermész városa inkább, s csak annyiban és oly 

módon kapcsolódik Dionüszoszhoz, ahogyan a védistene: az 

éjszakai oldalával.

S ezzel az éjszakai oldallal, az els�, próféciaszer�, mün-

cheni találkozás után Velencében már csak akkor kerül kap-

csolatba, amikor már � maga is úton van a széthullás és a 

végs�, halálos extázis felé. Ennek els� felvonása a követési 

jelenet a sikátorokban, majd a lagúnákon; aztán a szintén 

hermészi-dionüszoszi jegyekkel felruházott énekes hátbor-

zongató koncertje a Grand Hotel parkjában, amit rögtön kö-

vet az angol utazási ügynökkel való beszélgetés – s ez a derék 

angol, külföldi volta és foglalkozása miatt, valamint mert jó 

tanáccsal szolgál, szintén a lélekvezet� Hermész egyik meg-

testesülése –, mely végképp leleplezi a várost fenyeget� kórságot; végül pedig Aschen-

bach orgiasztikus álmában csúcsosodik ki.

S igazságtalanok volnánk mind Hermésszel, mind Velencével, ha ezen vonásaik 

mellett fi gyelmen kívül hagynánk azt, ami ragyogó, fennkölt, szép és kellemes bennük; 

vagyis a napfényes oldalt, azt, amelyen keresztül Apollónhoz kapcsolódnak. Mert még-

iscsak egy halálos kór diadalmas és sötét bejövetele szükséges ahhoz, hogy Velencében a 

helyzet komolyra forduljon, s e nélkül Aschenbach és Tadzio kapcsolata szintén valami 

nagyonis hermészi-velencei dolog maradhatott volna: kaland, „az érzelem kés� kaland-

ja” [14], ahogy a német író meg is fogalmazza magának még Velence felé hajózva.

Hiszen Hermész az utazás és a kaland istene: ahogy a Professzor úr is mondja köny-

vének végén: „Mindenkinek, akinek számára az élet kaland – akár szerelmi, akár szelle-

mi kaland –, � a közös vezet�je.” [15]

– S az utazó állapota: lebegés – veszi át a szót Kerényi, miután nagyot hörpölt a 

kávéjából. – A többiek, a mélyebben gyökerezettek szemében úgy t�nik, mintha foly-
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ton menekülne. Valóban, mindenkit�l elszök�ben van, önmagától is. Körülötte minden 

kísérteties-valószín�tlenné válik, önmagát is szinte kísértetszer�nek érzi. Csaknem fel-

oldódik az úton-levésben, de soha egy emberi közösségben, amely megkötné. Társai úti-

társak. Útitársakkal él meg az ember olyasféle meztelenre vetk�ztetett nyíltságokat, ami-

lyent az útonlév�, ha minden ruháját és leplét levetette. Hiszen ma is nászútra utaznak 

azok, akik szabadulni akarnak minden kötöttségét�l annak a közösségnek, amelyben 

feln�ttek és amellyel összen�ttek, szabadulni, és – mint két csupasz lélek – határtalanul 

nyíltnak lenni egymáshoz.

Az utazás szerelemre termett szituáció. A szakadékok, melyek fölött kísértetként 

lebeg el az elszök�, hihetetlen szerelmi kalandok örvényei lehetnek, Kirké- és Kalüp-

szó-szigetek és -barlangok: örvények, a szónak abban az értelmében is, hogy nincs szi-

lárd talajuk, lábat megvetni, csak továbblebegés van élet és halál között… Az ösvények 

�srégi világa ez, a tenger „nedves ösvényeinek” világa is, mindenekel�tt azonban az igazi 

földi utaké, amelyek nem vágják át nyílegyenesen és könyörtelenül a tájat, mint a ró-

mai hadiösvények, hanem a kígyó mozgásához hasonlók, ésszer�tlen hullámvonalakat 

vetnek, egyszerre idomulnak a tájhoz és fölötte lebegnek, s ennek ellenére mindenüvé 

elvezetnek. [16]

– Ezért, hogy a nászút paradigmatikus helyszíne nem más, mint Velence, a maga 

kígyózó, nedves ösvényeivel, hiszen a lagúna út is, tenger is! – kiáltok fel, s lassan úgy 

érzem magam, mint Szerb Antal angoljai, akiknek soha nincs tisztes foglalkozásuk, csak 

vessz�paripáik; de nem baj, ha már felpattantam a magaméra, még futok vele egy kört. 

– Hiszen éppen ezt írta meg Antal az Utas és holdvilág történetében, ami nászútnak in-

dul, s végül magányos utazás lesz bel�le, melynek f�h�se éppen úgy menekül önmaga és 

mindenki el�l, mint Aschenbach a fullasztóvá vált müncheni mókuskerékb�l.

– S az utazásnak ez a felel�tlen, mégis veszélyes és érzelemre hívó kalandja, mely 

fölött Hermész �rködik, voltaképpen a regény, az elbeszélés alapmozzanata – kapcsoló-

dik vissza a beszélgetésbe Antal, aki eddig egy alkalmatlankodó galambot próbált távol 

tartani a kávéja mellé kapott sütemény maradékától – Az antik regény színtere a tenger 

volt, és ha a h�s vándorsága véget is ért, a regényen túl, metafi zikai kiegészítésképpen, 

ott zúgott a tengernek minden még fel nem fedezett tája, csalogatva a kalandos utazót. 

És azóta is a regény valahogy összefüggésben maradt a tengerrel. Az Amadis-regények 

megint tengerpartokon és szigeteken játszódnak, az antik tenger mintegy elvarázsolva 

várt egy évezredig igazi hajósára, a regényolvasóra. [17]

– S�t, ha jól értem, a Hétköznapok és csodák regényelméleti fejtegetéseit akár úgy is le 

lehetne fordítani, hogy mindez a modern regényre is áll, legfeljebb a tenger változott, de 

a felfedezés, az ismeretlen területekre való merészkedés öröme és vágya nem: például, 

hogy a lélektani regény nem más, mint az emberi érzelmek és gondolatok eddig sötétbe 

burkolózó vizeire evezni…

– Tulajdonképpen fogalmazhatunk így. De másféleképpen is megfoghatjuk a dolgot: 

A legtöbb ember azért olvas regényt, hogy erotikus tapasztalatainak hiányát pótolja, és 

megborzongjon a váratlan és er�szakos halál képein, miközben megnyugodva simogatja 

meg a karosszékét, hogy még mindig él – és ily mód részesedjék abban, ami az életéb�l a 

legjobban hiányzik, a csodában. Erre az összetett élményre mondják, hogy a regény szóra-

koztat. Minden egyéb célkit�zés az átlagolvasó számára csak sallang, amit képmutatásból 

és sznobizmusból visel el. [18]A század legnagyobb regényírói, Dickens és Dosztojevszkij, 

nem is takarékoskodnak a szenzációkkal. Dosztojevszkij rémregényt akart írni, sok gyil-

kossággal és végzetes szerelemmel, és malgré lui megírta a Karamazovot. [19]

– Vagyis a hermészi kaland két összetev�je, a szerelem és a halál az, ami minden 

elbeszélés, minden regény végs� mozgatója? – kérdezek vissza izgatottan. – Tetszik ez 

az ötlet is, hiszen akárhogyan forgatjuk a dolgot, mindenképp oda lyukadunk ki, hogy 

Hermész isten nem más, mint az Elbeszélés Szelleme.

– Nem ok nélkül tartották Hermészt a nyelv feltalálójának – érkezik az egyetért� 

megjegyzés Kerényit�l. – A görög nyelv hermészi bölcsességét, egyik legszellemesebb 

véletlen találatát láthatjuk abban, hogy a legegyszer�bb néma k�emléket jelent� szó, a 

herma, melyb�l az isten neve származik, hangtanilag a „beszédet” és mindenfajta nyelvi 

„kifejezést” jelent� latin sermo megfelel�je. [20]

– Ezzel pedig vissza is kanyarodhatunk kedvenc elbeszél�nkhöz, Thomas Mann-

hoz, akit a gyermekei Varázslónak neveztek, Ön pedig, nagyon hasonlóan, Doctor Her-

meticusnak…
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– Valóban, hogy mennyire fontos volt nekem Thomas Mann-nál a „hermészi” elem 

– s vált mind fontosabbá –, azt elég világosan kifejezik hatvanadik születésnapjára a Fis-

cher Verlag ajándékkazettájában található üdvözl� soraim. Az ilyen alkalmakhoz ill� 

emelkedett, s�t kissé tudatosan kimért, humanisztikus-archaizáló hangnemben ünne-

peltem �t Doctor Hermeticus-i mivoltában, akinek lénye és munkássága Hermész isten 

megnyilatkozása. Ezzel pedig éppoly sokat mondtam el arról, hogy nézetem szerint mi 

a „hermészi”, mint magáról Thomas Mannról. [21]

– Márpedig ha Mannról beszélünk, az els� dolog, ami eszünkbe juthat, az irónia: 

s ezzel talán meg is találtuk azt a jellemz�t, ami Hermész istent végs� soron önálló 

egyéniséggé teszi, s leválasztja a Nietzsche-i Dionüszoszról is, Apollónról is: hiszen a 

humorérzék egyikükre sem jellemz�, illetve a humor Apollón kezén a szellemesség, Di-

onüszoszén a blaszfém alpáriság formáját ölti; a legmagasabbrend�, pontosabban: leg-
szellemibb módon, iróniaként azonban csak Hermész, a gyökértelen, kalandor közvetít� 

alakjában jelenhet meg. Ennek a hátborzongató, veszélyesen könnyed humornak remek 

példája, ahogyan a homéroszi Hermész-himnusz tanúsága szerint a még él� tekn�s-

békához beszél, miel�tt lantot csinálna bel�le.

– Szavainak iróniája isten voltából fakad, s éppoly könyörtelen, mint maga a lét – 

mondja Kerényi. – Alapja a dolgok mélyére látás. Ennek a képessége pedig isteni. A gö-

rög tragédia az istenek néz�pontját ajándékozza hallgatójának, mikor megadja neki az 

ilyen mélyre-látás lehet�ségét: így látja meg a királyban a szégyent�l szennyezett szám-

�zöttet akkor, amikor még uralkodik és kormányoz. Ugyanígy lát át Hermész a tekn�s-

békán. Nem kétséges, mit ismer föl benne. A félrehúzódó állatot olyan kifejezéssel neve-

zi meg, amely a lant istenek megszabta rendeltetésére céloz: 

„a lakomák kísér�je”. Már a felséges hangszert látja, pedig a 

szegény tekn�s még él. Ez a felségesség a tekn�s számára fáj-

dalmas halált jelent. Amikor az, aki egy ilyen sors mélyére lát, 

isten, természetesen könnyedén veszi a szituáció csak számá-

ra látható iróniáját. [22] – Hogy az irónia még egy összeköt� 

elem volna Mann és Hermész között, ez a gondolat Antalnak 

is tetszik, aki rögtön tovább is viszi a gondolatot.

– S ez a hermészi irónia az ember Mann esetében leg-

inkább úgy jelenik meg – hogy az � iróniája, ami írásm�-

vészetének mindig központi vonása volt, nem a rombolásé, 

hanem a megismerésé. Alles ist gerade und alles ist ungerade. 
Amit igazán megismerünk, az elveszti ködös és körvonal nél-

küli nagyszer�ségét, barátságos mosolyt vált ki bel�lünk, a 

minden dologban benne rejl� groteszket is meglátjuk benne, 

de ugyanakkor felfedezzük benne azt az intim nagyszer�-

séget is, ami emberileg mindennél többet ér… Mögéje akar kerülni a mítosznak, meg 

akarja mutatni, hogy is történt igazán. Nagyon veszélyes attit�d, az olcsó felvilágosodás 

lakáji, leleplez� káröröme fenyeget, amit�l még Anatole France sem volt egészen ment. 

De Thomas Mann magasrend� iróniája megismerni akar és nem leleplezni, az egyszerre 

két végén látás segítségével. Ez a szemléletmód talán itt éri el legmagasabb fokát az iro-

dalomban. [23]

– Most abba nem megyek bele, hogy egy csöpp megismeréssel Velence mennyire iro-
nikus várossá képes válni az ember szemében… – vetem közbe, s ezen már mindhárman 

nevetünk, ezért megpróbálok a témánál maradni. – Inkább térjünk vissza arra, hogy 

Mann pontosan ezzel a szeretve-gúnyolódó iróniával mutatja be Gustav Aschenbachot, 

a híres és mindenki által becsült m�vészt is, amikor másodszorra, immár kikent-kifent 

álifjúként újra nekid�l a csendes kis tér kútjának. Az elbeszél�i modoron túl azonban 

van az egész novellának egy másik, tartalmi szintje is, melyen Hermész éppúgy uralko-

dik, vagy ha tetszik, mely szinten Thomas Mann eljárásai igencsak hermésziek. Hiszen 

történetünkben a szárnyas isten valóban jelen van, mintegy szerepl�ként, ahogyan volta-

képpen külön szerepl� az Aschenbachban feltör� vágyban, majd pedig az indiai kolerá-

ban testet ölt� Dionüszosz is.

Mintha valóban � volna az Elbeszélés Szelleme, aki mintegy égi porondmesterként 

levezényli a szemünk el�tt kibontakozó drámát, Aschenbach beavatási találkozását Dio-

n�szosszal: Hermész az, aki a temet�lépcs�n álló vándor, majd pedig a velencei hajó 

cirkuszigazgatóra hasonlító intéz�jének álruhájában meghívja és elvezeti a misztérium 
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elvarázsolt színhelyére, majd az angol ügynök képében el is látja tanáccsal, melyet aztán 

a beavatandó belátása szerint vagy megfogad, vagy nem. Tadzio b�rébe pedig, aki ko-

rábban végig mint Dionüszosz isten megtestesülése és eszköze jelenik meg Aschenbach 

számára, csak az utolsó pillanatban költözik bele, mikor az író már elbukott, s a lélek-

vezet�nek már nincsen más dolga, mint kikísérni �t – a hátsó ajtón, a halottak birodal-

mába.

S a szerepl�k hermészi maszkjain túl, az � kezét kell sejtsük abban is, ahogyan 

Mann-Hermész a szálakat mozgatja: hiszen az egész történet nem más, mint jelent�s 

véletlenek, megtalálások és elvesztések sorozata, márpedig Hermész a tolvajok, a várat-

lan kincsek, a rablás és megtalálás istene – ahogy a Professzor úr is írja: „Találkozni és 

találni: Hermész lényének megnyilvánulásai.” [24] Véletlen találkozás szítja fel Aschen-

bachban a vándorkedvet, s Tadzióra éppen úgy talál rá a Grand Hotel halljában, mint 

egy út szélén felejtett gyémántra; mikor pedig megretten a sirokkó nyomasztó, fülledt, 

dionüszoszi lehelletét�l, a furfangos isten mintegy meglopja �t, megfosztva h�sünket úti 

csomagjaitól, mely incidensnek köszönhet�en azonban újra megtalálhatja azt, amir�l 

azt hitte, örök életére elrabolták t�le: Velencét, s benne Tadziót. Ekkor kerül át végleg 

Hermész isten birodalmába, a gondtalan, felel�tlen lebegés világába, s ugyanekkor talál-

kozik talán el�ször önmagában azzal az érzéssel, mely a vesztét fogja okozni.

Mi hát Aschenbach b�ne? Miért nem képes teljesíteni a beavatás feladatát, melyet a 

sors szeszélye rámért? Mikor belátta, hogy Tadzio miatt esett olyan nehezére a búcsú Ve-

lencét�l, el�ször találkozott önmagában Dionüszosszal abban a formában, melyre neki, 

mint beavatandónak válaszolnia kellett.

De nem ismerte fel az istent, aki el�tte állt, s akinek színe elé Hermész 
vezette el.

Nietzsche írja a tragédia dialógusairól, vagyis a tulajdonképpeni 

drámáról, hogy az voltaképpen nem más, mint a görög szellemnek a 

dionüszoszira adott immunális válasza, mely apollóni ábrándképek-

ben csapódik ki. Mint mondja, „ha megpróbálunk a napba mered-

ni, majd elkáprázunk t�le, utána sötét foltok cikáznak szemünkben, 

mintegy gyógyírként az elszenvedett sérülésre. Így megfordítva, a 

szophoklészi h�sök ragyogó képeit, röviden a maszk apollóni mivol-

tát a természet mélyébe és iszonyatába bepillantó tekintet teremtette, 

hogy mintegy fényl� foltok balzsamával gyógyítsa a borzalmak éjét�l 

felsebzett szemet.” [25]

Miután Aschenbach belepillantott a lelke mélyén ásító örvénybe, 

lényének halandó, földi része pontosan így, egy elméjében színpadra 

állított drámával próbált magyarázatot keresni mindarra, ami történt. 

Csak épp nem a megfelel� drámával: képzelgéseiben ugyanis Szókra-

tész és Phaidrosz dialógusai kezdtek el peregni, s a furfangos fi lozófus 

és a szép ifjú párbeszéde elnyomta benne Euripidész Bakkhánsn�k-kó-

rusának fi gyelmeztet� kiáltásait:

Lassu, de biztos az isteni er�:
ha közénk ér,
lakol az értetlen-szivü mind,
aki a tiszteletet
meg nem adja az isteni szent
nagyságnak, s dúlt vélekedése vak. [26]

Aschenbach Szókratésznek hitte magát, miközben Pentheuszként rohant sorsa be-

teljesülése felé.

De kés�re jár – mindjárt hajnalodik, a Caffè Florian pincérei pedig már zárni szeret-

nének. Jobb lesz, ha nyugovóra térünk; Szókratészr�l pedig majd a következ� velencei 

éjszakánkon ejtünk szót.

– folytatása következik –
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