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A konyhaf�nök ajánlata
Szerkeszt�i el�szó

„Miért olyan rosszkedv�ek a fi atalok? […] mi joguk ekkora rosszkedvre? Mikor szerezték hoz-

zá a jogot, hol szerezték, mivel szerezték?” Vas István horgadt fel így, miközben Petri Györgyöt 

mutatta be éppen. Hát igen, a fi atalok mindig szomorúak, most meg aztán különösen: válság van 

és szar az id�. Ilyenkor be kell ülni. És valóban, lépten-nyomon ezt kérdezi mindenki: beülünk? 

Kisvendégl�be, nagykávézóba, pincekocsmába, tet�söröz�be, mindegy. Hát akkor üljünk be, ide, 

a Puskin Utca új számába (ha patetikusabb hangulatban lennék, azt is írhatnám, ez itt a szövegek 

vendégl�je). Engedjék meg, hogy elmondjam a konyhaf�nök ajánlatát!

Az el�étel, mint mindig, most is az EGY VERS. Sopotnik Zoltán rövid, líra- és hagyomány-

elméleti dolgozata, címe: Csakapetri. „Refl ektálni kell nagy m�re, szerz�re, […] / Gondoltam, 

ha már mindenáron kell, / akkor legyen a Petri, / úgyis nagyapámnak érzem, mióta olvastam 

verseit”. Na igen, ezután nem is meglep�, ha a verset elemz� szövegében Kulcsár-Szabó Zoltán 

Petri György unokájáról beszél.

És a petrizésnek itt még nincs vége, s�t, csak most kezd�dik igazán! TEMATIKUS BLOK-

KUNK Petri György életm�ve felé próbál néhány közelít� lépést tenni. És akkor, hogy teljes 

legyen a képzavar, mondjuk azt, hogy ez itt az els� f�fogás. El�ször is, nyolc vers, szigorúan poli-

tikai alapon válogatva! Aztán a szemelvények, elárulom, elrejtettünk közöttük néhány igazán pi-

káns darabot, rágjuk meg azokat is. Az interjúk – Károlyi Csabával és Radnóti Sándorral – pedig 

magukért beszélnek (jobban mondva, az interjúkban mindenki magáért beszél). Az utóbbi id�k 

legnépszer�bb fejtör�je (Tényleg süllyed-e a Petri-líra?) itt is sokszor szóba kerül, de a választ 

persze a Tisztelt Olvasónak kell magának megadnia. Azért van hozzá segédanyag: Lapis József 

okos széljegyzetei, Borsik Miklós furcsa tükrei vagy Wirágh András szerenád-elemzése közelebb 

vihet a mester munkáihoz. Ha meg olvasni már fáradtak vagyunk, elnézegethetjük Petri eddig 

még nem látott fotóit!

A SZÉPIRODALOM blokkban is van sok fi nom falat. Mindjárt az elején: Pollágh Péter 

versei a titokzatos Dédir�l, aztán Benedek Szabolcs regényrészlete a nem kevésbé titokzatos An-

tognioni-család életér�l, de ott vannak még Lanczkor Gábor, Varga Zoltán Tamás, Finy Petra és 

Farkas Arnold Levente versei vagy Hajósi Szabó Csilla fi lmnovellája, mi kellhet még? Esetleg 

néhány rövidpróza Spiegelmann Laurától. Hát tessék, van négy is, bár ezek közül három már 

megjelent a szerz� viharos (?) fogadtatású könyvében (hát igen, kicsit összecsúsztak a megjelené-

sek, de reméljük ez most még megbocsátható!), a negyedik viszont itt olvasható el�ször (ergo ki-

maradt az Édeskevésb�l). Márpedig, ha hihetünk a szerz� blogjának, kulcsdarabról van szó: „talán 

nemcsak a regényt teszi valamivel megérthet�bbé, hanem engem is”, mondja �. Eldöntjük mi.

M�FORDÍTÁSban sem sz�kölködünk ezúttal: az osztrák Peter Waterhouse remek versei-

nek magyar fordításait Szijj Ferencnek köszönhetjük, Botho Strauß és Christoph Peters egy-egy 

elbeszélését Tatár Sándor szolgálja fel, de a kortárs világlírából (van ilyen?!) belekóstolhatunk még 

Abbas Kiarostami (ford. Gerevich András), Matthew Sweeney (ford. Mihálycsa Erika) vagy Neeli 

Cherkovski (ford. Gyukics Gábor) írásaiba is. A klasszikus ízek kedvel�it pedig ezúttal Virginia 

Woolf két kisprózájával próbáljuk megörvendeztetni (Dunajcsik Mátyás magyarításai ezek).

De ki (mi? kik?) az az Autopsia? PÁRBESZÉD rovatunkban erre Orcsik Roland próbál 

fényt deríteni. Stephen Burt, Daisy Fried, Major Jackson és Emily Warn pedig arra keresik a vá-

laszt, hogy van-e (maradt-e?) a költészetnek társadalmi funkciója? Az � vitájukat Lakatos Márk 

fordította le és látta el jegyzetekkel.

Sokszor keresem a helyet és nem találom, Guttman Barbara borítónkon látható grafi kájának 

címe ez, érdemes megnézni a többi képét is, szerencsére elég sok látható t�le ebben a számban. És 

ha még többet szeretnénk megtudni, olvassuk melléjük Nemes Z. Márió és Csizek Petra kísér�-

szövegét. Nem fogjuk megbánni!

Az ESSZÉK, KRITIKÁK között van még ezen kívül kritika Kiss Judit Ágnes, Kondor Pé-

ter és Nagy Gábor regényeir�l (Koncz Tamás), Latzkovits Miklós és Centauri novellásköteteir�l 

(Wirágh András), Oravecz Imre új könyvér�l (Förköli Gábor), valamint Életm� és id�szer�ség 

címen Kántor Péter legutóbbi verseskötetér�l (Kele Fodor Ákos). Herczog Noémi pedig a Ka-

tona Kamra el�adásáról (A néger és a kutyák harca) számol be Békekötés a Rémkirállyal? címmel. 

Ezután Jean Moorcroft Wilson esszéje Virginia Woolf Londonjába kalauzol el bennünket (Kri-

vánszky Em�ke fordításában és bevezet�jével), míg Mészáros Zsolt A modernizmus határvidékein 
munkálkodó Louise Bourgeois m�veit mutatja be izgalmas tanulmányában.

Desszertünk is van, jelentem: Nemes Z. Márió verse, Az emberábrázolás nehézségei. Ezt a 

hátsó borítón keressék! „Van petrijük, és hordtak szenet is…”, mi pedig ezzel visszakanyarodunk 

a szám elejéhez.

Jó étvágyat!

Krusovszky Dénes

A Petri Györgyr�l készült fotókat Várady Szabolcs bocsátotta rendelkezésünkre, a versek utánköz-

lését pedig a Magvet� Kiadó és Petri György jogutódja tette lehet�vé. Köszönjük segítségüket!
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Egy vers

Sopotnik Zoltán 
(1974) költő, író, köte-
tei: Krokodil (Kortárs, 
2003), Az őszinteség 
közepe ( JAK-L’Har-
mattan, 2006), a Telep 
Csoport tagja.

SOPOTNIK ZOLTÁN

Csakapetri

Reflektálni kell nagy műre, szerzőre,
meg hivatkozni, azt mondják,
Zoltán, ezt magának is alkalmaznia kell, ha azt akarja,
hogy komolyan vegyük.
A reflexió erő, a hivatkozás az erő műholdja.
Gondoltam, ha már mindenáron kell,
akkor legyen a Petri,
úgyis nagyapámnak érzem, mióta olvastam verseit
– inkább apámnak, időben így stimmel –,
pedig soha nem ismertem személyesen,
és azt hiszem, ez a szerencsém,
lehet, hogy utáltam volna
– már ahogy a visszaemlékezésekből le tudom szűrni –
a természetét, ahogy emberekkel tudott viselkedni,
mert belőlem bizony hiányzik
a zseninek megbocsátani mindent szalongesztusa.
De a visszaemlékezések bonyolult erőteret képeznek köré,
marad hát a szöveg, és az abból felépített ember,
akinek kéznyoma ott van a történések hátsó fertályán.
Például egy utcai verekedés villanófényében,
vagy mikor kedvesem átülteti másik cserépbe a halott kaktuszt,
és ugyanúgy vonzotta a mocsok, mint engem.
Ha szólhatnék hozzá, tegezve tenném.

Egy csomó dolog van csak úgy, magától;
emlékszem, mennyire meglepődtem, mikor az egyik ismerősöm
közölte, hogy volt a temetésén.
Hazament a munkából és beszólt a konyhába a feleségének,
temetésre mentem, ennyi,
szegény asszony meg ijedten telefonálhatta
körbe a rokonokat, melyik ágon történt a baj.
Az lepett meg, hogy nem-irodalmi tényező ritkán szokott ilyen gesztust tenni
(nagy szerző temetésén való megjelenésre gondolok),
biztos van erre valami ósdi szerződés kopott, kapcsos könyvben.

Reflektálni kell nagy műre, szerzőre,
meg hivatkozni, azt mondják.
De azért gyertyát is gyújtani az etika oltárán,
ezt meg én mondom, csak úgy, magamnak,
nehogy elvigyen a szentimentalizmus törékeny
primitív hajója.
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Egy vers

Kulcsár-Szabó Zoltán 
(1973) irodalomtörté-
nész, kritikus. Az ELTE 
Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi 
Intézetének docen-
se. Legutóbbi kötetei: 
Metapoétika (Kalligram, 
2007),Tetten érhetetlen 
szavak (Ráció, 2007).

Kulcsár-Szabó Zoltán

Petri György unokája

„Ez els� hallásra olyan, / mint egy japán küzd�sport / (vagy ételspecialitás) neve”, ez 

a magyarázat áll a verscímben megidézett Petri-vers (Csakamari) nyitányában, amivel 

egy – ismét Petri originálhangja – „kis hölgy iránti szenvedélyteljes / és kizárólagos el-

kötelezettségemnek / óhajtottam hangot adni”. Petri kései szerelmi (?) lírájának ebben 

a darabjában (és a környezetét alkotókban, pl. a Csak a Mari maradt cím�, ugyancsak a 

tulajdonnév hangzásával eljátszó versben) csakugyan fontos szerep jut az ilyen kizáróla-

gos elkötelez�dés lemondó gesztusok egész sorozata közé ékelt kifejezésének: Sopotnik 

verse, melynek címvariánsában megmarad valami a hangzás keleties (bár talán kevésbé 

japános) egzotikumából, formálisan tehát ezt a mintát ismételné, illetve helyezné át az 

irodalmi el�dökhöz való kapcsolódás színterére. Hogy miért éppen Petri, arról a szö-

veg els� pillantásra nem sokat árul el: els�sorban a rokonság vagy személyes érintettség 

(„úgyis nagyapámnak érzem, mióta olvastam verseit”; „és ugyanúgy vonzotta a mocsok, 

mint engem. / Ha szólhatnék hozzá, tegezve tenném”; a „nem-irodalmi” ismer�s rész-

vétele Petri temetésén, ami rokonokhoz intézett telefonokat tesz szükségessé), illetve 

szószerinti értelemben is az érintettség („[…] kéznyoma ott van a történések hátsó fer-

tályán”) képzetei fejtik ki ezt az elkötelezettséget. Az irodalmi leszármazástan kérdése 

itt b�vebben aligha érinthet�, Petri – akinek kanonikus rangját éppen az utóbbi években 

tették nem egészen érdektelen vita tárgyává – mindenesetre ritkán hiányzik azon líri-

kusok névsorából, akiknek hatását jó ideje újra és újra felismerni vélik a mindenkori 

ún. fi atal költ�k nyelvében. Sopotnik versének él�beszédszer�, a saját beszédhelyzetet, a 

megszólalás alkalmát, tárgyát és körülményeit magyarázó hangvétele, irodalmi és privát-

referenciákat összekapcsoló személyessége, ha ez volna a feladat, könnyen beilleszthet� 

lenne ebbe a leszármazástanba.

Ami az egész hommage, ha ez az, legszembeötl�bb jellegzetességét adja, az magának 

ennek a gesztusnak egyfajta kelletlensége: a nyitányban nyilván az irodalmi „élet” (egy) 

hangja szólal meg és vállalja mintegy át a „refl ektálás” gesztusának terhét az itt beszél�-

t�l, akinek így elvileg már nem is kellene bajlódnia beszédhelyzetének megalapozásával. 

Az irodalmi üzem kívánalmáról vagy elvárásáról volna szó, s a költ�i hódolat így pusztán 

egy, bár végül mégis vonakodás nélkül elvégzett technikai feladat lenne: „Gondoltam, 

ha már mindenáron kell, / legyen a Petri.” Legalább ugyanilyen fontos szerepet játszik 

az, ami a mondatban nincs (nyíltan) kimondva, méghozzá az, hogy nem kell minden-
áron. Nincs itt tér egy olyasfajta okfejtés számára, amely ezt a magatartást az el�dökhöz 

(megel�zöttséghez) való irodalmi viszonyulás egy jellegzetes példájaként helyezné el a 

kortárs költészetben. A komoly visszhangot kiváltó Egészrész c. antológia egyebek mellett 

arról tanúskodott, hogy az itt valamilyen módon csoportként fellép� lírikusok (nem ve-

zetne messzire generációnak nevezni �ket, ami ellen minden generáció tiltakozik, egé-

szen addig, amikortól már nem az) nem helyeztek különösebben nagy hangsúlyt arra, 

hogy az el�dökkel szemben elfoglalt er�teljesen tagadó vagy különösebben affi rmatív 

pozíciókban mutassák meg magukat. A – nem túl megkapó (s ami rosszabb, nem igazán 

pontos) megfogalmazással élve – saját (vagy legalábbis nem elhasznált) hang kialakítá-

sának tétje ugyan a legfontosabbak között jelenik meg, ám ez a legtöbb esetben kevésbé 

egy én idioszinkretikusan saját beszédmódja iránti igényr�l tanúskodik, hanem inkább 

az elmondandóhoz vagy elmondhatóhoz megfelel� hang megtalálásának törékeny le-

het�ségér�l – amit negatív úton pl. a saját megszólalás feletti elégedetlenség jellegzetes 

gesztusai illusztrálhatnak (pl. Bajtai András Bárki lehet c. versének nyitánya: „Nem tet-

szik ez az els� mondat, de akkor is –”).

A Sopotnik versében végrehajtott „refl exió” elégedetlensége vagy kényszeredettsége 

ezúttal abból ered, hogy maga a m�velet (a „refl ektálás”) hívja el� az irodalmi üzem re-

pertoárjának egy ellenszenves kliséjét. Ennek az üzemnek egyrészt a technikai-fi zikai 

jelentése kerül el�térbe a szövegben, legalábbis ez olvasható le az „er�” többször el�-

kerül� fogalmáról („A refl exió er�, a hivatkozás az er� m�holdja.”; „De a visszaemlé-

kezések bonyolult er�teret képeznek köré.”), másrészt – az el�z�nek nem ellentmondva 

– egyfajta etikett- vagy szabályrendszerszer�sége: „refl ektálni kell nagy m�re, szerz�re”; 

„ha már mindenáron kell”, de szintén ilyen hatást keltenek az olyan nominalizált meg-
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fogalmazások, mint „a zseninek megbocsátani mindent szalongesztusa” (ebben a fordu-

latban valóban van valami petris) vagy a „nagy szerz� temetésén való megjelenés”. Némi 

meglepetést okozhat az, hogy vajon miért ezekre a kultikus formákra kerül a majdhogy-

nem kizárólagos hangsúly: valóban nem vezetne más irodalmi út az el�dökhöz, csak az 

irodalmár jótanácsa által kijelölt, nincs más kerete a „refl ektálásnak”, mint az émelyít� 

szalongesztusoké? Az irodalmat mindig már eltorzítja az „irodalmi élet”?

Akárhogy is, érdemes megnézni, mit helyez szembe (szembehelyez-e valamit?) So-

potnik verse ezzel az irodalmi etikettel? Az alapvet� ellentét, tematikusan, irodalom és 

élet, „irodalmi” és nem-irodalmi élet, szalon- és nem-irodalmi gesztusok között rajzo-

lódik ki. Az „ember” (s így nyilván ismer�ssége, rokon volta is) ugyan szövegb�l épül 

csak fel, „kéznyoma” (nyilván irodalmi kéznyoma) mégis éppen ezáltal lesz, mintegy 

utólag, felismerhet� nem-irodalmi, privát vagy esetleges „történéseken” (köztük olyan, 

meghitten hiábavalókon, mint a halott növény átültetése), méghozzá ezek „hátsó fertá-

lyán”. („Az vagy nekem, mi seggnek a tenyér: / hol símogat, hol üt”, ugorhat itt be egy 

másik nyitány, a Shakespeare-, inkább Szabó L�rinc-pastiche a kései Petri Az vagy ne-
kem c. verséb�l, mintegy újabb mintaként a „kizárólagos elkötelezettségek” ambivalen-

ciájára: „mi szemnek a nap, szájnak a kenyér: mindennapi és szembesüt.”). Az igazán 

megragadó, bár itt inkább kukorellys, mint petris fordulattal („Egy csomó dolog van 

csak úgy, magától;”), bevezetett, az addigi refl exió menetét megtör� második szakasz-

ban elmondott epizód pedig „nem-irodalmi tényez�” Petri iránti elkötelezettségének 

van szentelve. Némiképp formalizálva úgy is lehetne fogalmazni tehát, hogy Sopotnik 

verse els�dlegesen azt a kérdést teszi fel (téteti fel olvasójával), hogy miként lehetséges 
az irodalmi el�dhöz való viszonyulás, az irodalmi kommunikáció nem-irodalmi formája az 
irodalmon belül? (Ezt a csupán látszólagos ellentmondást feler�sítheti a szöveg els�dle-

ges környezete, Az �szinteség közepe c. kötet, amelynek egész kompozícióját az irodalmi 

el�dökhöz való viszony, illetve egy sajátos „irodalmi élet” tematikája határozza meg). 

Komoly, valódi kérdés ez, amelynek feltételét a vers elismerésre méltó következetességgel 

kényszeríti ki, ám megválaszolásához kevés világos támponttal szolgál. Refl ektálás és hi-

vatkozás ellenpontjaként a vers zárlata az „etikát” kínálja fel (immár a versbéli én, nem a 

Zoltánt hasznos technikai tanáccsal ellátó potentát hangján: „ezt meg én mondom, csak 

úgy, magamnak,”), amit az utolsó sorok fi gyelmeztetése némiképp ironikus, ám nem 

teljesen magátólértet�d� megvilágításba helyez. Legalábbis a „gyertyát gyújtani” klisén 

kívül nem igazán fenyegeti a vers nyelvét a szentimentalizmus réme. Vajon miben rejlik 

ez az etika? Mindabban, ami túl van az irodalom üzemmódján? Vagy a „nem-irodalmi” 

ismer�s Petri temetésén lerótt kegyeletében, s ha igen, ez minek szólt? Vagy egyszer�en 

abban, ahogyan egy csomó dolog csak úgy magától van? Arra fi gyelmeztetne, hogy Petri 

hatása, legalábbis igazi hatása vagy hagyatéka nem-irodalmi természet�, vagy inkább 

arra szolgál, hogy az irodalmi üzem m�ködését határolja el az „etikától”, esetleg Petri itt 

(tegezett rokonként, meggyászolt ismeretlen ismer�sként) végrehajtott felidézése képez-

né alapját egy (nem-irodalmi, hanem?) etikai viszonyulásnak? Egyik válaszlehet�ség 

sem mondható teljesen kielégít�nek, együtt azonban mégis lehet�séget teremtenek an-

nak a szokványostól eltér� irányú elgondolására, hogy miben állhat egy jelent�s életm� 

öröksége.
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Petri György (1943–
2000) költő, műfordító, 
újságíró. Verseskötetei: 
Magyarázatok M. szá-
mára (1971), Körülírt 
zuhanás (1974), Örök-
hétfő (1981), Hólabda 
a kézben (1984), Azt 
hiszik (1985), Valahol 
megvan (1989), Ami ki-
maradt (1989), Valami 
ismeretlen (1990), Petri 
György versei (1991), 
Sár (1992), Versek, 
1971-1995 (1996), Petri 
György művei (1996), 
Amíg lehet (1999).

PETRI GYÖRGY

Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből

Kifakul,
mint a két zászló, melyet,
évre év, a kapu fölé gipszelt
vashüvelybe kitettünk ünnepekkor,
fakul, veszti színét a világ.

Hol vannak az ünnepek?

Vastag por alatt,
a meleg
padlástérben hallgat
egy szétszerelt világ.

Eltűnt a menet.

Átváltozott ordítássá
és elszéledt a széllel.
Ünnepi költők helyett
most majd a szél mond verseket,

kerge port mond és vibráló hőt
a betontér felett.

Hogy itt szerettünk nőket: hihetetlen.

Áttüzesedett
kohók, megfeszült kötelek
kora felett
tétova jelen
– alásüllyedő por – lebeg.

Félbemaradt épületek:
birodalmi szédelgések felett.

Amiben hittem,
többé nem hiszek.
De hogy hittem volt,
arra naponta emlékeztetem magam.

És nem bocsájtok meg senkinek.

Pattogzik
szörnyű magányunk,
mint a napon a rozsdás sinek.

(Magyarázatok M. számára, 1971.)
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A kukkoló éji dala

Végigvizsgáltam a kis
sportkukkeroddal a még
világos ablakok
mögötti világokat
a szomszéd házban.

Igazad van, sehol se basznak.

Mi itt nem baszunk.
Dugom is el a rémült hernyót.

Akár a szomszéd házban is lehetnénk.
Jóllehet ha az (innen nézvést)
szomszéd házban lennénk,
akkor te bugyirózsaszín bugyikat
áztatnál kék műanyag lavórban,
én meg tréningalsóban, atlétában
ellenőrizném a kaktuszokat.
És nem lennének ilyen gondolataim.
Mi volnánk az ország.

(Örökhétfő, 1981.)

Széljegyzet egy vitához

Radnóti Sándornak

Ha a seggünkbe nem csizmával rúgtak,
azt tiszteltük volt liberalizmusnak;
ha virágnyelven küldtek el a francba:
a Repression átment Toleranz-ba.
Túl az Oderán, innen az Uralon
szerveződik a rémönuralom,
a trafikokban rágógumibot
– prefogyasztói világállapot.
S mert mindez csak kritikailag tetszik,
tituláljuk kommunának a kreclit?
S ezentúl kritikailag kúrunk,
míg tűri személytelen kult-Úrunk?
Te a politikai szférát transzcendáltad
– én még mindig csak tartom itt a számat.
S mert minden megy szét, és gyűlölni fáradt
vagyok, csupán álmatagon utállak.
Nebich. Vollendete Sündhaftigkeit!
A jövő – bízom – mindkettőnket ejt,
orrontja majd, hogy alle beide stinken,
s egyformán: összefügg mindennel minden
– s egymást alázza: aljas düheink,
nemes huzavonáink – mint a fing:
gyötrelmesek és nevetségesek – – –
szerelmek bántanak minket s szelek,
ezért szellentem e széljegyzetet,
verssoraim a görcsölő belek.

(Örökhétfő, 1981.)
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A személyi követő éji dala

Zuhog az eső,
te rohadék.
Te meg alszol
a jó meleg szobában,
vagy megpinázod a madarat.
Én reggel hatig rohadok
a csöndesedő esőben.
Ki kell várnom a váltást,
ki kell várnom
amíg kikászálódsz a vackodból,
anyu mellől. Hogy leadhassam
a drótot: merre reppentél.
Szállsz, szárnyalsz.
A kezembe ne kerüljél.
Mert röptödben megkopasztalak.
Én nem felejtem el azt a rohadt esőt,
amikor dupla súlyára dagadt
az esőkabátom,
a cipőm talpa.
Te meg
a meleg
szobában cicáztál.

Eljön még az idő,
amikor Dunát rekesztek veled.

(Örökhétfő, 1981.)

A kis októberi forradalom 24. évfordulójára

Egy icipicit igazítottak a világon
Imre bácsiék, Pista bácsiék.
Fölakasztották, bekasztlizták őket.
Mátyás bácsi és Ernő bácsi
megpucolt Moszkvába. (Másokról ne történjék említés.)
Azután eljött János pap országa.
„Sose halunk meg!”
Három- és harmincezer
közöttire becsülik
az itt tartózkodó és a betolakodott
hullák együttes számát.
Nehéz ennek
utánaszámolni utólag.
A valóság nem számol önmagával.
Elszámolja magát? Vagy leszámol?
Meg se tanult számolni,
elhúzták negyedikben
ezt az egységes és megbonthatatlant.
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Két számot mondok:
56
68
Összeadhatjátok, kivonhatjátok,
megoszthatjátok, megszorozhatjátok.
Csődöt mondott
aljasságotok számtalan tana.

(Örökhétfő, 1981.)

Nagy Imréről

Személytelen voltál, mint a többi zakós-
szemüveges vezér, nem volt érces
a hangod, mert nem tudtad, hogy mit is mondjál

hirtelenjében a sok egybegyűltnek. Épp a hirtelenje
volt szokatlan számodra. Csalódottan
hallgattalak, cvikkeres öregember,
még nem tudtam

a betonudvart, ahol az ügyész
az ítéletet, bizonyára, elhadarta,
sem a kötél durva horzsolását, a végső szégyent.

Ki mondja meg, mi lett volna mondható
arról az erkélyről. Elgéppuskázott lehetőségek
vissza nem térnek. Börtön, halál
nem köszörüli ki a pillanat élit,

ha kicsorbult. De emlékeznünk szabad
a vonakodó, sértett, tétova férfira,
akibe mégis
fölszivároghatott
düh, káprázat, országos vakremény,

mikor arra ébredt
a város: lövik szét.

(Azt hiszik, 1985.)
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Leonyid Iljics Brezsnyev emlékére

Felfordult a ferdeajkú vén trotty,
az orosz-magyar monarchiának kezd vége lenni.
Jaru és Csau, a két rossz arcú temetőőr,
Kelet-Európa csődtömeggondnokai,

latolgatják, hogy lesz-e borravaló.
Szuszognak, piszmognak a koszorúkkal.
Fülelnek: tán már lövik is az üdvöt.

Mindenesetre: halott.
Nem veszi elő többé
a húgyfoltos sliccből a Nagy Októberit.

(Azt hiszik, 1985.)

A 301-es parcelláról

Maradjon úgy minden!
Az állatkerti dögökkel együtt?
Igen. Miért, hát különb sors jutott nekik?
A kötél szelídebb, mint az elaltatás?
Én nem felejtek (nem fenyegetőleg
mondom ezt: ilyen a természetem:
nem tudok felejteni).

Másrészt mit is kívánnék magamnak,
ha – ha-ha! – halott lennék,
és visszalátogatnék ide, mint kővendég?
Hogy hagyjanak már békén.
A kegyeletre szarok. Az élőkkel
kellett volna irgalmasabbnak lenni
(élni hagyni őket). Most már késő.

A halál ellen nincs remedium:
özvegyeknek, árváknak, nemzeteknek
nincs jóvátétel. Nem érdekelnek
a hóhérsegédek megkésett könnyei.
Az én szemem száraz. Nézni akarok vele.

Nem túl sok ugyan
a látnivaló, de a szürkületben
kiélesedik minden:
egy női test, egy faág,
arcod pihéi. Nem akarok
semmit. Csak nézelődni.

(Valami ismeretlen, 1990.)
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Szemelvények korábbi kritikákból

„Miért olyan rosszkedv�ek a fi atalok? […] mi joguk ekkora rosszkedvre? Mikor sze-

rezték hozzá a jogot, hol szerezték, mivel szerezték? Vagy fordítva: honnan szedték azt 

a bizakodást, amelynek kudarca ezt a feneketlen bizalmatlanságot indokolhatná? Hol 

voltak �k, amikor alkalom volt hozzájutni e pesszimizmus jogosítványaihoz? Ismeretlen 
kelet-európai költ� verse 1955-b�l – ez a címe annak a versnek, amelyben Petri György an-

tológiákba kívánkozó végérvényességgel fogalmaz meg egyfajta kiábrándulást.”

Vas István: Petri György és a pesszimizmus (Költ�k egymás közt, Szépirodalmi, 1969.)

„[…] Petri György versei egyébként, a maguk egészében nem tekintenek ki – ko-

runkra, a jelenre függesztett szemlélettel íródtak. A Magyarázatok M. számára program-

ja: egy mai, kelet-európai városi értelmiségi fi atalember élmény- és tudatvilágának zárt 

s legfontosabbnak t�n� pillanataiban megmaradni, s megkísérelni a szürke jelen […] 

jelei révén megfogalmazni a kor s a sz�kebb táj embereinek létállapotát. És e lét erkölcsi 

követeléseit. Ennek sikerér�l most ne a kritikus beszéljen és adjon � csupáncsak a »ma-

gyarázatokhoz« újabb magyarázatot, hanem a majdani olvasó.

Aki – Petri jól tudja, kikhez szól! – csakis értelmiségi lehet (s persze nem tévesztend� 

össze a diplomással). A sz�kít�, a ki nem tekint� tárgyválasztás tehát nemcsak a szándék 

komolyságára, hanem józanságára is vall. A költ� nem csalja magát: aktuális s éppen 

ezért fontos olvasói a mai értelmiségiekb�l toborzódhatnak csak”

Fogarassy Miklós: Kelet-európai költ� versei 1968-70-b�l (Híd, 1971/10.)

„Petri, aki – ez egyik legimponálóbb vonása! – nem csak költ�ként, hanem politi-

kai és fi lozófi ai vonatkozásban is szuverénül járta és járja a maga útját, sohasem volt a 

sz�kebb értelemben vett »reneszánsz« marxizmus képvisel�je, de a fenti, közhasználatú 

értelemben »68-as«, a tágan felfogott »68-as szellem« megtestesít�je – doktrinér marxista 

múlttól elszakadóban, de még er�sen köt�dve a marxizmushoz, a »reneszánsz« marxiz-

mus szellemi aurájában.”

Fodor Géza: Petri György költészete (Szépirodalmi, 1991.)

„Az Örökhétf� c. kötett�l (1981) kezdve mindinkább olyan nyelvi magatartást alakít 

ki az új személyesség poétikája, amelynek egyrészt a közvetlen alkalmi líra, másrészt egy 

elvontabb, nem transzcendáló világnézeti költészet lesz a két f� megnyilatkozásmódja. 

A »szinguláris« egyszemély�ség azonban még akkor sem válik az álcinikus modor vagy 

az egyszer�sít� poentírozás áldozatává, amikor kifejezetten súlytalan témák fenyegetik 

pozícióinak komolyságát.”

Kulcsár Szabó Ern�: Petri György (A magyar irodalom története 1945-1991, Argumen-

tum, 1993.)

„Mindig szerettem Petri György verseit. Mindig, vagyis a Magyarázatok M. számára 

cím� kötet megjelenése óta. […] »Híre megel�zte« ahogy mondani szokás; ami annyit 

jelent, hogy amikor hozzáfogtam e versek olvasásához már egy bizonyos »hermeneutikai 

közeg« sodrását követtem óhatatlanul. Hiszen olyan emberek fejezték ki, hogy nagyra 

tartják Petri líráját, akiknek sokat adtam a véleményére; no meg az is elterjedt róla, hogy 

a »mi költ�nk«, a »min« a pesti literátus ifjúságnak azt a részét értve, amely saját rossz-

kedvét, testi-lelki nyomorúságát, és alapjában baloldali indíttatású ellenzékiségét egy-

fajta, József Attila-i hagyományt folytató, azt »korszer�sít�«, mint akkoriban mondottuk 

volt »gondolati« líra tükrében óhajtotta viszontlátni.”

Angyalosi Gergely: Helyett (Kritikus határmezsgyén, Csokonai, 1999.)

„Gyönge rímek, széthulló szerkezetek, anakronisztikus politikai gesztusok, néhol 

giccsbe hajló megoldások. Bármelyikre könnyû volna példát találni Petri utolsó köteté-

ben.

Miért rendít meg mégis?

Mert a halál ún. árnyéka vetül rá?

Nem. Hanem, mert arra a csodálatos tényre irányítja a fi gyelmet, hogy járt itt valaki, 

akinek még megadatott, hogy egységet teremthet m�vek és gesztusok, test és mondat, 
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szerep és személyiség között. Innen nézve tökéletesen érdektelen a zseniális és gyönge 

megoldások aránya. […]

Petri az esztétikai diskurzus fölé vitte költészetét. Egy szabad emberi lény megismé-

telhetetlen ittlétének dokumentumává formálta, méghozzá úgy, hogy az esztétikai tétek-

re játszó kockázat a puszta egzisztencia értelmezési tartományában vált nyereséggé. Ez 

az áttörés mintha elvileg lehetetlen volna. � bebizonyította, hogy mégis lehetséges. Au-

tentikus maradt egy álságos közegben: a „kortárs magyar” életben, irodalomban. […]

Tíz év múlva nyilván majd másnak látszik az ezredvég magyar irodalma. Jól interp-

retálható, kiváló m�vek, minden kánon talál majd kedvére valót. Innen, 2001-bõl nézve 

azonban nem látok fontosabbat Petri utolsó, rossz versesköteténél, mert az individuum 

méltóságának örök esélyére fi gyelmeztet.”

Németh Gábor: Mulassatok jól (Beszél�, 2001/2.)

„A magyar költészet történetében költ�kkel már sok minden el�fordult, az utóbbi 

negyven évben aztán különösen, az, ami Petrivel, még ezeknek fényében is röviden és 

sallangmentesen botránynak számít. S itt és most teljesen mindegy, hogy ez a politika 

mire hivatkozott vagy hivatkozhatott a maga szempontjai szerint, amikor Petrit eltiltot-

ta a nyilvánosságtól: az értékek ilyen mérv� megtagadása és cinikus pusztítása ugyanis 

mindig botrány, s a bírálót (s remélhet�leg Petri minden ért� olvasóját) nem érdekli, egy-

szer�en fi gyelmen kívül hagy minden más szempontot, ami az esztétikai értéken kívül 

esik. Ezért felesleges szólni arról, miért történt mindez így: úgyis tudjuk.”

Dérczy Péter: A jelenlét és a könyörtelen fogyatkozás (Vonzás és választás, Csokonai, 

2004.)

„[…] Petri mégiscsak egy let�nt szubkultúra költ�je volt, ahogy Radnóti Sándor oly 

éles elméj�en megállapította annak idején, minden elismerése mellett. És ami ellen Petri 

oly hevesen tiltakozott aztán. Pedig így volt. Ennek a szubkultúrának az elt�nésével, úgy 

látom most, elt�nik a Petri-mítosz jelent�s része is. Az önsorsrontó, belterjes utalások-

ban és szóviccekben tobzódó költ�, aki a haza érdekében a magánéletét is szépen tönk-

reteszi (majdnem azt írtam: elkúrja), hihetetlen er�vel bírt az 1970-es, 1980-as években. 

A közéleti morálja makulátlan volt, példaszer�. A magánélete meg romokban hevert, ez 

volt az ár. Nagy mítosz volt. Mára odavan.”

Károlyi Csaba: A Petri-mítosz vége (Élet és Irodalom, 2008/1.)

„Persze Károlyi Csaba egy nagyon is meghatározott szubkultúrára gondol: úgy véli, 

hogy a demokratikus ellenzék szubkultúrája az, amit Petri kifejezett, és aminek ma már 

semmilyen érvényessége nincs. Így aztán indokolt, hogy kétszeresen is óvatosan fogal-

mazzak: egyrészt, mert ezt a szubkultúra-dolgot Károlyi Csaba történetesen t�lem idézi 

(egy régi, szamizdatban publikált Petri-kritikámból), másrészt valaha magam is része 

voltam ennek a szubkultúrának.”

Radnóti Sándor: Inog, de nem süllyed – Metakritikai megjegyzés (Élet és Irodalom, 

2008/2.)

„A kultusz a politikai szerepl� politikai aktivitására vonatkozik, ez az aktivitás vívta 

ki az életm� számára a kultikus tiszteletet, ez rendben van. De most, hogy a kultuszt 

lassan elmossa az id�, ugyan miért nem vehetjük másképpen szemügyre a szerz� poli-

tikai verseit is? Károlyi csoportosítása tematikus csoportosítás, a politikai kötészet elleni 

kifogások nem poétikai természet� megjegyzések, hanem tematikusak, így aztán Ká-

rolyinak az a kijelentése, hogy egy-egy jó Petri-vers azért jó, „mert e nélkül a politikai 

indíttatású kielégületlenség nélkül is élvezhet�”, nem poétikai magyarázat, hanem egy 

tematikus preferenciáról tett konfesszió, így nem is alapozhatja meg Károlyinak azt az 

ítéletét, hogy a Petri-életm� legkivált éppen poétikailag problematikus.”

Vári György: „János pap országa” (Élet és Irodalom, 2008/5.)
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Károlyi Csaba (1962) 
kritikus, az Élet és 
Irodalom könyvkritika 
rovatának szerkesz-
tője. Kötetei: Ellakni, 
nézelődni (Pesti Szalon, 
1994), Lepkeháló (Fi-
lum, 1998), Non Finito 
(Palatinus, 2003).

Torpedó-játék
(interjú Károlyi Csabával)

– Amikor megírtad a 2008 januárjában megjelent Petri-kritikádat (A Petri-mítosz vége, 
ÉS, 2008/1.), sejtetted, hogy ekkora vita lesz bel�le, esetleg éppen azért írtad meg?

– Lehet, hogy meglep�, de nem. Menet közben alakult így. El�ször csak annyi tör-

tént, hogy megjelent Petri összegy�jtött m�veinek negyedik kötete. A József Attila Kör-

nek a Pulzus cím� kritikai beszélgetés sorozatában vettem épp részt, ami úgy m�ködött, 

hogy mindenki választhatott a részvev�k közül egy könyvet, amir�l szó lesz. És Bán 

Zoltán András történetesen ezt a könyvet választotta. Így hát akkor el kellett olvasni, már 

csak emiatt is. Utána támadt az ötlet, hogy írok róla kritikát. Amikor elolvastam, csak azt 

érzékeltem, hogy itt aztán tényleg mindent összegereblyéztek, ami kimaradt a versekb�l, 

a m�fordításokból és az interjúkötetb�l. Érdekes anyag állt össze, sok izgalmas és jó szö-

veggel, és sok resztlivel, mert a gondos szerkeszt�k mindent, ami maradt, megpróbáltak 

belegyömöszölni a negyedik kötetbe. Természetesen ebben Petrinek nem a legjelent�-

sebb munkái vannak, hiszen Petri els�sorban költ�, és amik itt szerepelnek – például a 

prózai, illetve drámai kísérletei – elég gyengék. De nem is els�sorban az esztétikai érté-

ke miatt fontos ez a negyedik kötet, hanem különleges (kor)dokumentumértéke miatt. 

Emellett Petri élete és költészete megértéséhez nyilván fontos az a sok melléktermék és 

információ, amit ezek a resztlik mutatnak. Engem érdekelt, izgalmasak maguk a szöve-

gek, hogy például milyen levelet írt Petri a FIJAK-nak arról, hogy � kilép, hogy milyen 

apró kis naplófeljegyzései és cikkei voltak. Mindeközben azt éreztem, hogy itt kiderül 

valami olyan Petri magatartásából, magánemberi viselkedéséb�l, ami nekem furcsa, és 

ami kicsit más megvilágításba helyezi a költészetét is. Így elkezdtem újraolvasni a verseit, 

azt a logikát követve, hogy a mosócédulákat csak a jelent�s költ�kt�l adjuk ki, tehát ez a 

negyedik kötet akkor indokolt, ha itt tényleg egy nagyon jelent�s költ�r�l van szó.

– Pontosan mit is éreztél a mosócédulák láttán?

– Azt, hogy Petri fi gurája – bizonyára nem árulok el titkot – nem els�sorban azért 

volt olyan jelent�s, mert jó költ� volt, hanem mert kivételes fi gura volt, például alkoho-

lista volt, és ez is összefüggésbe került a másképp úgymond kibírhatatlan rendszerrel. De 

mindenekel�tt az egyetlen volt, aki tényleg lement szamizdatba, aki tényleg vállalta az 

ezzel járó összes kockázatot. Ebben senki író nem követte �t úgy, hogy mindent felad, és 

mindent erre tesz fel, miközben nincsenek kiadások külföldön, sem amerikai ösztöndíj, 

sem nyugatnémet, semmi. Tehát gyakorlatilag ki lehet azt mondani, hogy Petri volt „a 

szamizdat költ�” az Örökhétf�t�l kezd�d�en. És ezzel a demokratikus ellenzéknek tulaj-

donképpen a felmutatható nagy költ�fi gurája lett.

– Azért voltak még nevek, Konrád, Eörsi…

– Persze, lehet �ket is említeni, de ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy ki 

az a jelent�s magyar író, aki tényleg teljesen szakított az els� nyilvánossággal, vállalva 

ezzel minden kockázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez Petri György. Ez a Pet-

ri-értelmezést hihetetlenül meghatározta, pró és kontra. Egyrészt Petrit nagyon sokan 

egyszer�en azért szerették, mert ellenálló volt, mert a rendszert támadta, és lement sza-

mizdatba, mert a demokratikus ellenzékhez tartozott, ezért a „mi költ�nk”, aki fontos 

nekünk. Százával voltak a ’80-as években Petri irodalmi estjein. Nem mindenki értette 

Petri verseinek fi nomságait, ellenben tudni lehetett, hogy miért gy�ltek oda, hiszen ezek 

kvázi rendszerellenes összejövetelek voltak. Emiatt Petri nagyon megemel�dött a ’80-as 

éveken. Ugyanakkor sokan meg pont emiatt fanyalogtak, vagy bírálták Petri költészetét. 

Én arra tettem kísérletet, hogy megnézzem, hogy mi marad a szerep után. A verseket 

szinkronban olvastam 1981-t�l. De nem olvastam újra �ket, egészen mostanáig. Amikor 

most igen, azt tapasztaltam – elég nagy dózis volt hirtelen –, hogy ma nincsen az a hatá-

suk rám, mint korábban volt. Ez persze nem véletlen, ebben semmi rendkívüli nincsen, 

hiszen egy nagyon er�sen korhoz kötött költészet volt ez, és ha elmúlik az a kor, amely-

ben megszületett, akkor nyilván máshogy fog értelmez�dni.
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– Ez azért valamennyire minden költészetre igaz, és vannak olyan nagyon nagy költésze-
tek, amelyek szintén az átlagnál jobban köt�dnek a korhoz.

– Így van. Természetesen Pet�fi  költészetére ez jobban igaz, mint Arany Jáno-

séra – különböz� költ�típusok vannak. Petri költészetére pedig nagyon er�sen igaz, 

pontosan amiatt, mert eleve nagy részben politikai költészet. Másrészt, az egész 

életm�vet – még amikor nem politikai verseket ír is – ez a nagyon er�s politikai sze-

rep és hatás, illetve közéleti magatartás befolyásolja. Egyébként Radnóti Sándor írta 

a híres kritikájában az Örökhétf�r�l, amire hivatkozom is, hogy Petrinél a szerelmes 

versek is politikai versekké váltak. Tehát amikor a szerelemr�l ír, a szerelemfelfogása 

is determinálódik a politika által. Petri egész költészetét nagyon er�sen eszerint lát-

ták a szinkron olvasók: az ellenálló szerepe fel�l, illetve a kései Kádár korszak világa 

fel�l. Például ugyanez a világ kevésbé meghatározó Tandori Dezs� vagy Oravecz 

Imre vagy Orbán Ottó ’80-as évekbeli verseinél. Éppen ezért Petrinél okkal hangsú-

lyosabban merül föl, hogy ha elmúlt az a kor, amelyben ezek születtek, akkor most 

hogyan olvashatóak ezek a versek? És ilyenkor persze mindig az a kérdés, hogy mi 

marad. Hogy mennyire zavaró ma olvasni Petri verseit a közeg nélkül, amelyben 

ezek éltek.

– Ahogy mondtad, Petri költészetét átszövi a politika, a kései Kádár-rendszer, ezt senki 
nem vitatja. De pontosan mi történt szerinted: ennek a kontextusnak a múlttá válásával ke-
letkezett egy hiány, amiért már nem olyan jó – vagy magát a politikai költészetet tartod eleve 
rossznak vagy csak múlandónak?

– Ez bonyolult kérdés, hiszen a politikai költészet mindig is er�sen korhoz kötött 

volt, Pet�fi nél is, Adynál is, ez nyilvánvaló. Lehet, hogy nekem alapvet�en – ahogy Vári 

György rám is pirított írásában („János pap országa”, ÉS, 2008/5.) – a politikai költészettel 

van problémám. Mindenesetre, számomra a tapasztalati tények azt mutatják, hogy sem 

Pet�fi nél, sem Adynál nem a direkt politikai versek a legjobbak.

– De amikor, úgymond, szinkronban olvastad a verseket, tehát abban a korban, amelyben 
születtek, akkor is ugyanígy zavart a politikum jelenléte?

– A politikai költészetnek van egy er�s aktualitása, a defi níciójából következ�en. Hi-

szen politikailag is hatni akar. Például amikor Pet�fi  megírta a Nemzeti dalt, azért írta 

meg, hogy azt tényleg valaki a tömeg el�tt fölolvassa. Tehát a politikai költészet direkt 

hatásra törekszik, tömegeket akar megmozgatni jó esetben, rosszabb esetben már azt 

sem. Éppen ezért az adott pillanatban felértékel�dik. A politikai líra a direkt közéleti 

merészségével tud hatni. Mikor politikai helyzet van, a politikai költészet olvasója a ver-

set is inkább a közéleti fejlemények részeként olvassa, nem pedig a poétikai dimenziók 

fel�l. A kés�bbiekben viszont lehet, hogy egy ellentétes folyamat indul meg, és akkor ér-

dektelenebb lesz ugyanaz. Persze lehet olyan politikai költészetet m�velni, amely hosszú 

távon is hatni tud. Például József Attilánál úgy érzem, hogy er�sebbek a politikával (is) 

átitatott versek. Esete válogatja.

De ne kerüljem meg a kérdést: annak idején bizony elragadtatottan olvastam az 

Örökhétf�t, és általában a 80-as évek verseit is.

– Érdekes, hogy a ’80-as években, de még a ’90-es évek elején is Petri és értelmez�i arra 
fektették a hangsúlyt nagyon sok kritikában, interjúban, hogy Petri nagyon tudja, kiknek ír. 
Ezt a közeget a ’71-es kötet után „értelmiségnek” hívták, kés�bb, a szamizdatos évek alatt de-
mokratikus ellenzéknek. És mintha nem merült volna fel a két évtized alatt, hogy mennyire 
kell és lehetséges az, hogy azt ne mondjuk: hosszútávon (?) milyen kártékony, ha nagyon nagy 
többségben ilyen értelmezések születnek.

– Angyalosi Gergelynek van egy kiváló kritikája (Helyett, in: Kritikus határmezsgyén, 

Csokonai, 1999), ahol azt mondja, hogy az Örökhétf� el�tti Petrinek is volt már egy mí-

tosza. Ez egy pesti értelmiségi mítosz volt, ennek a körnek az emblematikus költ�je volt 

már fi atal korában is Petri. Egy ilyen mítosz viszont valószín�leg nem tesz jót egy költé-

szetnek. Angyalosi alaposan elemzi ezt.
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– Magában az, ha egy költ�nek mítosza van, még nem olyan nagy baj. S�t. Inkább az le-
het a kérdés, hogy ez a mítosz kiterjeszthet�-e, hogy befogadó jelleg�-e.

– Nagyon érdekes volt, hogy mikor én bíráló szavakat mondtam Petrir�l, akkor K�-

szeg Ferenc és Sulyok Miklós is tulajdonképpen a kultusz fel�l védték meg („A hálás haza 
csikkadományai”, ÉS, 2008/4.; Lesz-e Károlyi Csaba-mítosz?, ÉS, 2008/3.). Ékes bizonyí-

téka volt ez a két hozzászólás annak, hogy milyen közeg fel�l értelmezik vagy értik �k 

Petrit. Aki ennek a körnek vagy mítosznak a része(se) volt, az a Petri elleni támadást a 

kör ellen való támadásnak – mondjuk, a demokratikus ellenzék hajdani szerepe elleni 

támadásnak is – vette. Petri annyira emblematikus fi gurája volt a demokratikus ellenzék-

nek a ’80-as években, hogy aki Petrit támadta, az tulajdonképpen ezt a kört is. Ahogyan 

Radnóti írta: Petri egy sajátos szubkultúra költ�je (is) volt. Persze ezt Radnóti azonnal 

kiterjeszti, és azt mondja, hogy ezen keresztül egyetemes értéket is képvisel, hiszen min-

denki egy szubkultúrából jön, de ha ezen túl tud lépni, akkor általános érvény�vé válik a 

költészete. De hogy ez a szubkultúra-dolog egyáltalán felmerülhet, azt nem én találom 

ki, és nem én húzom rá Petrire, hanem rajta van. És pontosan ezért Petri értelmezése 

enélkül a szubkulturális szerep nélkül nem lehetséges.

– Ez az értelmezési lehet�ség azért csak bizonyos verseinél kizárólagos, már ha egyálta-
lán…

– Igen, és pontosan az a kérdés, hogy ha az a világ elmúlt, akkor hogyan olvassuk 

ezeket a verseket? Véleményem szerint most pont ezért t�nhetnek érdekesebbnek a korai 

és kései versei. Hiszen a koraiak, mondjuk az Örökhétf� el�tti két kötet még egy általá-

nosabb, ha tetszik, fi lozofi kusabb szinten mozog. Az Örökhétf� már „aktuálpolitikaiabb” 

az el�z� kett�höz képest, talán ezért sok benne a gyenge darab, a különféle szójátékok 

például. A kései költészet pedig, a benne megalkotott halálélmény, általánosabb szintre 

emeli líráját. Erre mondta Vári György, hogy szerintem a halál és a szerelem fontos dol-

gok, a politika és a közélet nem. Tulajdonképpen, ha megnézzük az egyetemes líratör-

ténetet, akkor azt látjuk, hogy a vers számára a halál és a szerelem mégiscsak fontosabb 

dolgok, mint a közélet. A „nagy versek” alapvet�en létproblémákat fogalmaznak meg, és 

ehhez általában kicsit közelebb segíti a költ�t egy halálközeli élmény, mint egy közéleti.

– Ha jól értjük, neked az a kanonikus javaslatod, hogy az Amíg lehet, az utolsó, „hátra-
hagyott” versek, illetve az els� két kötet, a Magyarázatok… és a Körülírt zuhanás azok, amik 
most érdekesebbek Petri költészetéb�l. Azért a kérdés, mert többen (pl. Bán Zoltán András, 
Németh Gábor) is azt írták, nem éppen alaptalanul, hogy a kései versek bizony nincsenek (jól) 
megcsinálva. Ugyanakkor kérdés, hogy amennyiben a „középs�” köteteket, amelyek alapvet�en 
határozták meg a mítoszt, kivennénk a (kanonizált) életm�b�l, vajon megmaradna-e a kései 
versek tragikomikus pátosza?

– Hát ez jó kérdés. Egyébként, én a hátrahagyott verseket még jobbnak is találom, 

mint az utolsó kötetbe bekerülteket. Valószín�leg arról van szó, hogy mindazok a mel-

léktermékek, amiket az életm�kiadás negyedik kötete összegy�jt, azok ahhoz segítenek 

hozzá, hogy er�sen efel�l a közéleti-politikai szerepvállalás fel�l olvassuk a verseket. És 

ha valaki elolvassa az életm�kiadás negyedik kötetét, utána pedig a verseket, nem tudja 

majd megkerülni azt a kérdést, hogy az egyik fel�l hogyan olvassa a másikat.

– És akkor ez a valaki úgy érzi, hogy ez az életm� süllyed…

– Lehet. Én egyébként semmi rendkívülit nem látok abban, ha valaki azt mond-

ja, hogy véleménye szerint egy adott költészet éppen abban a pillanatban süllyed. Hi-

szen minden életm� vagy emelkedik, vagy süllyed, folyamatos mozgásban van olvasói 

szemmel nézve. Például Szép Ern�vel sokáig senki sem foglalkozott, aztán Tandori azt 

mondta, hogy Szép Ern� költészete emelkedik, és mivel a javaslatát sokan elfogadták, el-

kezdett emelkedni. Majd ha ezen túlleszünk, akkor tán egy id� után kicsit süllyedni fog 

valamilyen okból, és így tovább. Nem biztos, hogy az én javaslatomat sokan elfogadják, 

de ez nem baj. Minden esetre meglep�en sokan írták, mondták nekem, hogy egyetérte-

nek velem. Csak nem volt szerencsés a megfogalmazásmód, ezt is sokan mondták az els� 
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cikkre, a másodikra már nem. Ha az, amit én felvetettem, pusztán esztétikai kérdés lett 

volna, akkor semmi nem történt volna. Ha mondjuk ugyanezt csináltam volna Tandori-

val, valószín�leg nem lett volna ilyen visszhangja. De mivel Petrivel csináltam, nyilván 

nem csak az esztétikai szempont játszott közre mindenkinél – tudatosan vagy tudattala-

nul –, hanem az egész mítosz. Annak a félelme, hogy én megpróbálok lerombolni vala-

kit, aki meghatározó jelent�ség� költ� volt, s�t annál is több, egy idol, hogy ez egyáltalán 

hogy juthat eszembe.

De még a nyitókérdésre visszatérve: �szintén szólva, soha kritikámra még ennyi reak-

ció nem érkezett, pozitív és negatív egyaránt. Azonnal jött Radnóti Sándor reakciója, és 

utána továbbiak érkeztek, amire nekem válaszolnom kellett. Abban Radnótinak igaza volt, 

hogy fejtsem ki hosszabban a magam álláspontját, amit én igyekeztem is megtenni (Süly-
lyed, de nem süllyedt el, ÉS, 2008/4.). Erre a hosszabb írásomra is érkeztek még válaszok, 

például a Vári Györgyé, aki viszont elkövetett egy-két pontatlanságot. Hiszen egyrészt 

azt mondja, hogy szerintem „politikailag” deformálódott Petri költészete az Örökhétf�ben 

(majd saját félreolvasásával vitatkozik), ámde rosszul olvassa a mondatomat, én ugyanis 

azt írtam, hogy „poétikailag” deformálódott. Másrészt, beleköt abba, hogy már hogyan is 

lehetne m�veket a kontextusuktól elszigetelten olvasni, mintha én azt írtam volna, hogy 

kontextus nélkül Petri költészete nem értelmezhet�, holott azt írtam, hogy nem „értékel-

het�”. Egy m� a korabeli kontextusa nélkül nehezen volna értelmezhet� nyilván, ellen-

ben az baj, ha csak a kontextus vonatkozásában értékelhet�, ha csak így értékes, akkor 

csak kortörténeti szempontból értékes. Én err�l beszéltem. Er�s különbségek. Mindezek 

mellett, Vári György írásával, illetve az utána érkez� László Emese hozzászólásával kez-

dett körvonalazódni valamiféle érdemi szakmai vita. László Emese is azt mondta külön-

ben, hogy a direkt politikai versek poétikailag gyengébbek a többieknél. Nem a politikum 

miatt gyengébbek szerinte, hanem történetesen, ha tetszik, ett�l függetlenül vagy ennek 

ellenére gyengébbek, esztétikai szempontból. Ennek a két írásnak nem lett folytatása, 

pedig az ÉS helyet adott volna neki, ha lettek volna további cikkek. Mindenesetre ez a 

két írás lehetett volna az alapja annak, hogy az ÉS-ben Petrir�l egy ilyen kis kritika után 

legyen komolyabb szakmai párbeszéd, újraértelmezések, miegymás.

– László Emese is azt írja („leszámolni egy nyelvi élethazugsággal”, ÉS, 2008/ 6), hogy 
Petri költészetével nem a tematika a gond, hanem hogy egy olyan nyelvi regiszteren szólal meg, 
egy olyan nyelvi tudást feltételez, ami nincs már meg. Tehát nyelviségében van a baj, nem a 
témájával. És talán itt lehet jól megfogni azt, ami problémás a politikai-közéleti költészettel 
kapcsolatban, hogy Pet�fi  és Ady politikai verseiket – bár nem azok voltak a legjobbak – saját, 
univerzalista versnyelvükön csinálták meg, míg Petri, ha nem is regisztert váltott, de beemelt 
olyan nyelvi elemeket, amelyek ma már nehezen érthet�ek. A kádárizmus hihetetlen nyel-
vi abszurditására gondolhatunk itt, illetve a demokratikus ellenzék utalásrendszerére – talán 
ezek a nyelvi rétegek azok, amik elnehezítették Petri egyes verseit.

– Egyrészt igaz, hogy a politikai-közéleti versekben van leginkább egy belterjes nyelv 

m�ködtetve, amit tulajdonképpen nem is teljesen értenek, akik nem voltak benne. Akik 

viszont benne voltak, azok persze nagyon is értik, és azt mondják, hogy ez volt a mi éle-

tünk, ez volt a mi fi atalságunk. Például Ludassy Mária is reagált egy mondatban a cikkre, 

nagyjából annyit, hogy az általam kritizált „szervez�dik a rémönuralom” szójáték sze-

rinte nagyon is jó, örüljek neki, hogy nem értem. Szóval ez a belterjes nyelv, amit Petri 

m�ködtet, azoknak, akik belül voltak a körön – nagyon fontos (volt). Akik viszont kívül 

voltak, azok számára sokszor taszító lehetett, mert egyszer�en úgy érezhették, hogy ki 

vannak rekesztve. Például egy csomó politikai viccet, szójátékot az Örökhétf�ben nem 

nagyon lehet érteni. És nem csak azért, mert sok fi atal olvasó már nem élhetett a Ká-

dár-rendszerben, hanem, megkockáztatom, hogy egy akkori, mondjuk Petrivel egyid�s 

olvasó sem értette, ha nem volt kapcsolata ezzel a világgal. És ez nem biztos, hogy sze-

rencsés. Érdekes, hogy 1981-ben, 19 évesen, s�t, az egész 80-as években, mikor én min-

dent meg akartam érteni és be akartam fogadni, szemet hunytam efölött, mert elsodort 

a bátor hang ereje. Ugyanakkor igazán jelent�s politikai költészet a régi világban azért 

született, hogy a tömegeket mozgósítsa. Petri viszont egy sokkal kifi nomultabb, rafi nál-

tabb politikai költészetet m�velt, ami nem akart tömegeket mozgósítani, hanem egy sz�k 

kis körben tulajdonképpen meger�sítette mindazokat, akik vele együtt egy közös célért 

félig titokban, szamizdatban m�ködtek. Nem is akart ebb�l kitörni. Maga a szamizdat 
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irodalom furcsa hatékonysággal m�ködtethet� dolog, mert elvileg az ellenzékiség arról 

szólna, hogy a hatalom ellenzékeként meg akarom azt változtatni, bírálom, szembe he-

lyezkedem vele, ugyanakkor mindez nem kerül nyilvánosságra, mert csak egy második 

nyilvánosságban jelenik meg. Ebben mozgósítani az embereket politikai vagy közéleti 

ügyekben, nos, az eleve kicsit fából vaskarika. De vissza a szamizdatos, belterjes vic-

cekhez, szójátékokhoz. Mikor Petri összegy�jtötte a verseit 1996-ban (Versek 1971-1995 

Jelenkor Kiadó), akkor az újraközölt Örökhétf�b�l már kihagyott vagy 20 darabot (ezen 

kívül csak az Azt hiszikb�l hagyott el egy verset), ezek a posztumusz kiadott Összegy�j-
tött versekben is a függelékben szerepelnek. Ez félrevezet� kicsit, bár megmagyarázzák a 

szerkeszt�k. Én egyébként szándékosan nem a kihagyott versekb�l hoztam példákat Pet-

ri gyenge megoldásaira, hanem azokból, amelyeket nem hagyott ki. Az a furcsa helyzet, 

hogy amikor az Örökhétf� megjelent ’81-ben, akkor ezek a gyengébb darabok is hihetet-

len er�vel bírtak, mert akkor megszólította az embert ez a „nyelvi, stilisztikai ellenzéki-

ség”, ahogy László Emese nevezte. Hogy ezek a hivatalos rendszer nyelvhasználatával 

szembeni radikális alulstilizálások, szójátékok zavaróak, azt Radnóti Sándor írta le el�-

ször, a szamizdat Beszél�ben, az Örökhétf�r�l szóló, Valami az els� szamizdat verseskötetr�l 
(1982, in: Recrudescunt vulnera, Cserépfalvi, 1991) cím� kritikájában. � volt az els�, aki 

megrótta Petrit ezekért a gyenge szójátékokért. Ezt csak azért mondom, mert úgy t�nik, 

hogy ha valaki a körön belül van, akkor annak szabad. Ha valaki kívül van, akkor ne 

nyúlkáljon ebbe bele. Egy ilyen furcsa mellékhangja is volt ennek az egész vitának. De 

mondok még két példát. Egyrészt, hogy „macsó” vonásai vannak Petri költészetének, 

azt el�ször K�szeg Ferenc írta le a Holmiban (Az implózió költ�je, 2004/7.), az Össze-
gy�jtött versekr�l szólván. K�szeg Ferencnek szabad azt mondani, hogy macsó. Nekem 

nem szabad azt mondani. Ez egy kicsit furcsa. Van még egy másik példa: Fodor Gézának 

volt egy kiváló Petri-tanulmánya, amit a Holmi els� számai hoztak le, majd megjelent 

egy kis kötetben is (Petri György költészete, Szépirodalmi, 1991). Ott � azt írta, hogy az 

Örökhétf�ben nagyon sok gyenge darab van, és valahogy úgy írta – bár nem tudni hogy 

nála az „alja” kifejezés akkor pontosan milyen stilisztikai értékkel bírt –, hogy „Petri leg-

magasabb rend� lírája ugyanabból a költ�i anyagból való, mint az Örökhétf� alja darab-

jai”. Ha viszont én azt mondom, hogy kisszer� darabok vannak az Örökhétf�ben, akkor 

felzúdulás van. Ez is arra mutat, hogy nem esztétikai kérdésekr�l volt szó csupán, mikor 

reagáltak a felvetéseimre.

– Ez abból is látszik, hogy te els�sorban nem a mítoszt vontad kétségbe, hanem a versek 
er�sségét, egyesek mégsem a versek fel�l támadtak vissza, hanem a mítosz fel�l. Nyilván más 
lett volna a visszhang, ha, mondjuk, csak a kései verseket támadod meg, nem azokat, amelyek 
a mítoszt éltették.

– Szándékom ellenére az történt, hogy belenyúltam egy olyan darázsfészekbe, 

amelyr�l sokan azt gondolták, hogy nem kéne belenyúlni. Ha én ezt az írást annak ide-

jén a szamizdat Beszél�be írtam volna meg, akkor teljesen rendben lett volna valószín�-

leg. Én nem érzékeltem, amikor ezt a cikket megírtam, hogy ennyire érzékeny pontra 

tapintottam rá. Els� felindulásában Sándor még logikai hibával is megvádolt, mert hogy 

én a resztli alapján kezdeményeztem perújrafelvételt. Csakhogy ez formailag nem így 

történt. Nem a resztli alapján, hanem újraolvastam a verseket, és az alapján. A resztli ap-

ropójából olvastam újra a verseket. Abban viszont teljesen igaza volt, hogy ezt nem volt 

szerencsés egy rövid cikkben elintézni, ami ráadásul nem is a versekr�l szólt, hanem a 

mosócédulákról. Ezért fejtettem ki utána hosszabban is az álláspontomat.

– Az könnyen belátható, hogy amilyen kultusz most Petri körül van, vagy volt, az meg 
fog sz�nni, vagy már meg is sz�nt. Ugyanakkor nagyon fontos, és Vári is utal erre, hogy min-
dig, minden esetben történetileg is olvasunk, ami azt jelenti, hogy bár nem látjuk át úgy egy 
korszak viszonyait annak elmúltával, mint azok, akik benne éltek, de, legyen erre is Pet�fi  a 
példa, egy költészet politikai vonatkozásai százötven év után is felmérhet�ek. Tehát nem oly 
földt�l elrugaszkodott vízió azt gondolni, hogy a XXII. században is tudják majd, hogy volt 
egy gonosz komonista diktatúra, és hogy azzal szembeszállni szép dolog.

– Pontosan ezért próbáltam disztingválni, hogy az értelmezést és az értékelést nem 

mosom össze. Értelmezni az adott korral együtt bármikor lehet szövegeket. De az érté-
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kelés más tészta: lehet, hogy pont amiatt, mert nagyon er�sen ott van valami mögött egy 

kor meghatározó nyelvezete, beszédmódja (vagy mint itt: a hivatalos nyelvhasználattal 

szembeni ennyire er�s ellenállás), a kés�bbiekben nem fogják olyan magasra értékelni, 

hanem pusztán kordokumentumoknak fogják tekinteni.

– A cikkedet olvasva a „mítosz végér�l” rögtön az jutott eszünkbe: a kultusz nem vész el 
– csak átalakul. Tehát, hogy igazad is van, meg nem is. Hiszen körvonalazódni látszik egy új-
fajta Petri-kultusz, amit egy szociológiai változással lehet kapcsolatba hozni, tudniillik, hogy 
az olvasók máskor és máshogyan találkoznak Petri költészetével. Mert mostanában sokszor 
kamaszkorukban: mert egyrészt van annyira kanonikus, hogy ráakadjanak, másrészt van any-
nyira outsider, hogy érdekes legyen. Így kialakulhat egy olyan olvasói attit�d, mint (régen?) 
József Attilánál, mármint hogy JA-dallamokra kamaszszerelem… Ilyesfajta, korai, er�s azo-
nosulás – más érzeményekkel – Petri verseivel is megeshet.

– Amennyire én érzékelem, ez els�sorban a szerelemi költészetével, vagy annak a 

vadságával állhat kapcsolatban. Nem a direkt politikai verseivel, hanem ezzel a durva 

vagy kemény hanggal, ami a szerelmi költészetében megszólal. Mondjuk a Hogy elérjek a 
napsütötte sávig olvasása nyilván ma is igen er�s élményt jelent. Vagy például a Maya-ver-

seké.

– No meg az egész lírai alak, az imidzse…

– Egy fi atal nyilván a maga problémáit szeretné megtalálni az irodalomban. Erre a 

legjobb alany az én kamaszkoromban még József Attila volt. �t olvastunk agyba-f�be, de 

neki sem a politikai verseit. Amikor József Attila kamasz volt, akkor Adyt olvasták ugyan-

így, lásd a korai József Attila Ady-utánérzéseit. A korai Petri meg József Attila modorában 

írt és így tovább. Lehet akár Petri is a következ� láncszem. Azt sosem állítottam, hogy 

nem jelent�s költ�, hogy ne lenne hatása.

– Bizony, nehéz lenne eltagadni, hogy sorra születnek jelent�s, affi rmatív értelmezései az 
életm�nek, hogy olvasótábora van, igen eltér� kérdések kapcsán is hivatkozási pont, névsor-
olvasások állandó szerepl�je stb. Szóval, akárhogyan is, annyira azért nem aggódunk az élet-
m�ért.

– Nem kell félteni. Nem süllyedt (még) el. Nekem azonban nem � a kedvenc köl-

t�m. Másoknak meg igen. Szerintem ez így teljesen rendben van. Egy része az életm�-

nek, azt hiszem, léket kapott, de az egész nem. Mint a torpedó-játékban: több egységb�l 

áll a hajó, lehet, hogy érte egy találat, és ha érte volna is, azt mondhatjuk: talált, nem 
süllyedt el.

Az interjút készítette: Deres Kornélia és Urfi  Péter
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Lapis József

A világ poétikus rendje
Széljegyzetek Petri György lírájához

A Barkochba cím� Esti Kornél-novellában a címszerepl� „a háború utáni nemzedék” 

fi atal költ�ir�l elmélkedik – honnan származik elveszettségük,1 térnélküliségük, kalló-

dásuk. Egy olyan generáció ez, írja, melynek tagjai „feleslegessé vált életükkel fi zetnek 

hadisarcot azért a véres dáridóért, melyet annak idején tudtuk és beleegyezésük nélkül 

rendezett egy másik korosztály. (…) Ezek a fi atalemberek nem csalódottak. Csalódni 

csak az tud, aki valaha hitt. Nekik erre nem engedtek id�t. Els� elemis korukban az ut-

casárban hever� újságokból bet�zgették ki, hogy az emberek puskatussal verik egymást 

agyon, s a betegekre rágyújtják a kórházat. �nekik nem volt mib�l kiábrándulniok.” 

E nemzedék tagja Esti „fi atal barátja”, Jancsi János is, akir�l az alábbi tömör jellemzést 

olvashatjuk: „Rövid életének hosszú éveit azzal töltötte el, hogy várakozott. Várt arra, 

hogy a nap feljöjjön, aztán arra várt, hogy a nap lenyugodjék. De hogy miért várt arra 

vagy erre, azt maga se tudta volna megmagyarázni. A várakozástól voltaképp semmit 

sem várt.”2

Hogy miért is idézem ezt az 1933-as szöveget? Mindenekel�tt azért, mert fi gye-

lemre méltó strukturális hasonlóságokat mutat azzal a jellemzéssel, melyet Vas István 

ad Petri Györgyr�l a Költ�k egymást közt cím� 1969-es antológiában.3 Mindkét esetben 

egy id�sebb pályatárs elmélkedik egy fi atalabb attit�djér�l, mentalitásáról, élethelyze-

tér�l, els�sorban úgy, mint egy-egy generáció képvisel�jér�l.4 Azonban míg Esti Kornél 

megérteni, s elfogadni látszik a jellemzett fi atalemberek körülményeit, motivációt (azzal 

együtt, hogy eltéveszthetetlen interpretációjának ironikus modalitása), s így valamelyest 

együttérzést, sajnálatot is mutat irányukban, addig Vas István láthatólag küszködik saját 

értelmezésével – mintha zavarná, idegesítené az, hogy nem teljesen érti Petri(ék) hozzá-

állását, s nem (szívesen) fogadja el „pesszimizmusukat” (hozzá kell tenni, hogy Vas nem 

említ más nevet, így nem pontosan tudható, kit sorol még az általa említett társasághoz). 

Vas bevallott ingerültségét az okozza, hogy nem látja, miért nem képesek a költ�k be-

engedni az „életöröm pillanatait” lírájukba, miközben, mindent összevetve, mégiscsak 

jobb dolguk van, mint nekik volt annak idején. Esti és Vas logikája alapvet�en hasonló 

abban, hogy mindketten egy poszt-állapotot tételeznek fi atal kollégáik világban létét ille-

t�en: az � olvasatukban a létezést mindkét esetben a korábbi generációk sajátnak tartott 

tapasztalata szervezi (s így persze az adott jellemzés biztosabban árul el valamit arról, 

ki adja, semmint arról, ki kapja). E poszt-állapot jellemz�je a friss �r, melyet be kellene 

valamiképp (értelmesen) tölteni. Jancsi János, Esti szerint, mint láttuk, nem képes erre 

– egyfajta körkörösség, önmagába visszafordulás, egyhelyben toporgás (azaz: a semmi) 

jellemzi viselkedését (és eme semmi kitöltését célozzák a barkochba típusú intellektu-

ális játékok). Figyelemreméltó, hogy Vas István retorikája is az önmagába záródó kör 

alakzata, egyfajta tautológia felé fordul akkor, amikor Shakespeare-t (A velencei kalmár) 

idézi meg, magyarázatképp: „Azt hiszem, ez az eltökéltség [a pesszimizmus iránti dacos 

eltökéltség – L. J.], hajthatatlanság az, ami a fi atalok rosszkedvében a legidegenebb szá-

momra, ezért hallgatom �ket rendszerint olyan értetlenül, mint a földhözragadt Salarino 

a fennkölt velencei kalmárt: »Nem is tudom, miért vagyok szomorú« – amire Salarino 

sem tud mást felelni: »Akkor hát szomorú vagy, mert nem vagy víg; és éppoly könny� 

lenne, hogy táncolj, vidám légy s nevess, mivel nem vagy bús.«” Vas István, csakúgy, 

1 Másfajta elveszettség ez, mint Hemingway „lost generation”-e esetében (lásd például a The 
Sun Also Rises cím� regényét), ám mindkét helyzetért az els� világháború felel�s.

2 Kosztolányi Dezs�, Barkochba, in: u�, Esti Kornél kalandjai, Osiris, 2000, 77–87. Itt: 78–79.

3 Költ�k egymás közt, Szépirodalmi, 1969.

4 Természetesen az Esti-szöveg fi kciós m� (széppróza), míg a Vas-írás esszészer� laudáció 

– ezért nem is els�sorban a dokumentációs érték válik fontossá (azaz, hogy a két említett 

karakter közötti viszony problémátlanul megfeleltethet� lenne Kosztolányi Dezs� és József 

Attila kapcsolatának), hanem a beszédmódok, retorikák közötti hasonlóság. Ugyanakkor 

nem mondható mégsem jelentéktelennek az a tényez�, hogy az Esti-novella fi atal költ�jének 

„mintája” József Attila, aki f�szerepl�je a ’69-es antológia Petri által írott önjellemzésének 

(ehelyütt még mint „folytathatatlan hagyomány” tételez�dik).



22

Petri György

mint a m�beli Salarino, azután vonja le fönti következtetését társa mentalitását illet�en, 

miután kiderül, hogy még csak a szerelem sem oka a másik rosszkedvének. Vas ugyanis 

épp ezel�tt idézi, jellegzetes példaként, az ismert Petri-sort: „Hogy szerettünk itt n�-

ket: hihetetlen”. (Kés�bb, a Valami ismeretlen kötetben szerepl� Valamit valamiért cím� 

versben írja, Pet�fi vel is eltársalogva, Petri: „Az »e kett�«-b�l, ami kellett, az utóbbi / 

így-úgy-amúgyse: vissza-összejött / – hiszen mint nyári ég: tündökölnek a n�k, / magára 

vessen, aki bennük tud csalódni.”5)

Nagyon is kérdéses, persze, hogy Vas István elgondolása, az önmagáért való, válasz-

tott pesszimizmus tételezése mennyiben bizonyul termékenynek, illetve mennyiben 

állja meg a helyét akár egy egész generációra, akár csak Petri Györgyre vonatkozóan 

(néhány sorral lejjebb ezt írja: „Bizalmatlansága nem egyszer�en kordivat. Van valami 

alkati keménysége, nehezen feltörhet� magva.”).6 Ám Petri költészete valóban olvasha-

tó lett afféle „közérzet-líraként” is. Nemcsak egyetlen ember, hanem egy ország és egy 

(vagy több) nemzedék közérzetét értve ez alatt, még akkor is, ha saját bevallása szerint 

Petri mindig els�sorban a maga személyes néz�pontját mutatta fel – nem kifejezetten 

reprezentálni szeretett volna tehát. De ha nem is tekintjük költészetét föltétlenül képvi-

seleti lírának – éppenséggel a váteszi költ�szereppel való folyamatos küzdelme, szakítási 

szándéka okán – azt elmondhatjuk, hogy munkássága a szokottnál nagyobb mértékben 

tapad (tematikusan, utalásrendszerében stb.) ahhoz a korhoz és ahhoz a helyhez (túl-

nyomórészt a Kádár-kor Budapestje), melyben a m�vek születtek. Ez pedig alkalmat ad 

egy nem kifejezetten irodalmi megközelítésre is verseivel kapcsolatban. Ez a probléma-

kör a Petri által – a Domokos Mátyással folytatott beszélgetés során7 – fölvetett három 

sarkalatos kérdés egyikéhez kapcsolódik: „A következ� kérdés: kinek a nevében beszé-

lek? Itt azt kellett és lehetett végiggondolni, hogy vajon jelentenek-e még valamit a kö-

dös univerzáliák, hogy: nép, nemzet, emberiség… hogy nem kellene-e szerényebben, 

de konkrétabban meghatározni, hogy mi az a lehetséges közösség, kikb�l áll az a kör, 

akiknek a problémáit megfogalmazom, és akikhez jó eséllyel úgy tudok szólni, hogy 

megértik, amit mondok. Ezzel tulajdonképp rákérdezünk arra, hogy mi az a közeg, ami-

ben realizálom a költészetemet. A tényleges közeg” (18.). Mindezzel azt mondhatjuk, 

egy újabb jól ismert Petri-toposzt idézve, hogy a képviseleti líra nála „nem program, ha-

nem probléma”8 volt. Komolyan számolt ezzel a hagyománnyal: a társadalmi közeghez, 

közösséghez kapcsolódó írásai – szerkezetileg – inkább köt�dnek ahhoz a vonulathoz, 

melyben nem egy közösség megszólalása történik meg (vö. a tradicionális közköltészet9), 

hanem amelyben a közösségért felel�sséget vállaló egyetlen személy beszél – a közösség-

hez. Nem egy „mi”-ként (is) tételezhet� hangot hallunk, hanem egy nagyon is markáns 

„én”-t. A különbség mindenekel�tt az, hogy Petri egyáltalán nem tekintette magától ér-

tet�d�nek – mint láttuk – sem azt, kihez, illetve ki(k)r�l és mir�l beszél, sem pedig azt 

(az interjúban említett els� kérdéskör10), hogy hogyan írható körül az „én”, aki beszél. 

A harmadik kérdéskör (a „hogyan, mi módon beszélek?”), a megszólalás módozatának 

problematikája pedig szintúgy a hagyományválasztás (illet�leg: választódás) tudatos, 

szakszer� bizonytalanságát jelöli.

A Tetemes a corpusunk cím�, „T. D.-nek” ajánlott vers rámutat arra is, miért problé-

más eleve közösségr�l, politikáról beszélni egy olyan közegben, melyb�l épp a köz, a kö-

zös ügyek megbeszélhet�sége hiányzik (kiemelés az eredetiben): „Egy túladminisztrált 

5 Kiemelés az eredetiben. Petri György verseit mindig az alábbi kiadásból idézem: Petri György: 

Összegy�jtött versek (szerk. Réz Pál – Lakatos András – Várady Szabolcs), Magvet�, 2003.

6 Azzal kapcsolatban, hogy a „pesszimizmus” hogyan vált a Petri-recepció nem túl termékeny 

toposzává, vö. Keresztury Tibor: Petri György, Pozsony: Kalligram, 1998, 57–58.

7 A lírai h�s leszerel? (Kérdez�: Domokos Mátyás), in: Petri György: Összegy�jtött interjúk 

(szerk. Réz Pál – Lakatos András – Várady Szabolcs), Megvet�, 2005, 12–36.

8 A kifejezés egy változata olvasható A szerelmi költészet nehézségei cím� versben („Szerelmünk 

program, nem probléma volna.”), illetve a Költ�k egymás közt önbemutatásában („számomra 

a személytelenség nem program, hanem probléma”).

9 Mely hagyománynak, akár a világi akár a liturgikus vonulatát tekintjük, máig nincsenek ki-

merít� alapossággal végiggondolva poétikai, retorikai, pragmatikai távlatú összefüggései.

10 „Az egyik magára az úgynevezett lírai Énre, a költ�-szerepre vonatkozik, s a kérdés úgy 

hangzik, hogy: »Ki vagyok én a magam tényleges tapasztalataiban?« S erre azt kell felelnem, 

hogy nem látnok vagyok, nem vátesz, nem próféta, nem Isten küldöttje, hanem a hatvanas 

években feln�tt, író foglalkozású budapesti lakos…” (uo. 18.).
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tér / micsodái is? voltunk mind a ketten. / Nem túlpolitizált – mert nem volt polisz. / 

(Az sem volt. Többek között.)”. Természetes dolog, hogy a politika, a közösség problé-

mája összefügg a politikáról, a közösségr�l való költ�i beszéd problémájával – ebben a 

beszédben, úgy t�nik, a legfontosabb dialógus-, és még inkább vitapartner Pet�fi  Sándor 

(Petri legkevésbé a nép nevében gondolt szólni), és nem például Ady Endre, aki számára 

pedig úgy t�nik, a hogyan mondás gondja szintúgy hangsúlyos volt a közösségi jelleg� 

verseiben. (Vessük össze például az alábbi Ady-versek retorikai, poétikai, stilisztikai kü-

lönböz�ségét: Magyar jakobinus dala, Nekünk Mohács kell, Krónikás ének 1918-ból, Mag hó 
alatt). 11 A képviseletiség jellegzetes korai verse az Ismeretlen kelet-európai költ� verse 1955-
b�l (melynek címszerkezete összecseng épp az említett Ady-versek egyikével-másikával, 

s a cím jelöli a fi ktív beszédhelyzetet is), melyben, meglátásom szerint, nem föltétlenül 

„egy magánszemély különvéleménye” hangzik el (Margócsy István kifejezése, vö. 11. 

lábjegyzet), részben a gyakori többes szám els� személy miatt sem („kitettünk”, „szeret-

tünk”, „magányunk”). Egyes szám els� személy� megszólalást az alábbi szöveghelyen 

találunk: „Amiben hittem, / többé nem hiszek. / De hogy hittem volt, / arra naponta 

emlékeztetem magam. // És nem bocsájtok meg senkinek.” A grammatikai váltás egyfe-

l�l jelöli azt, hogy itt egy általánosabb (közösségi) perspektívából egy hangsúlyosabban 

magánszemszög felé tolódunk (s így ez a szövegrész valamiképpen a vers magva), más-

fel�l a grammatikai váltakozások rendje (megjelenik a személytelenebb, leíró modalitás 

is, például: „Vastag por alatt, / a meleg / padlástérben hallgat / egy szétszerelt világ.”), ta-

lán paradox módon, egyszersmind azt a hatást is okozza, hogy a megszólalásmódok kü-

lönbsége elhalványodik, és a beszéd pragmatikailag egynem�vé válik. Mindebben benne 

van a közösségi néz�pont magánjelleg�vé tétele csakúgy, mint a személyes megszólalás 

általánosodása. (A „Hol vannak az ünnepek?” sor pedig jellegzetes szónoki fordulatnak 

is tekinthet� – a versbeli helye alapján ugyanakkor nem eldönthet�, hogy felsóhajtás, fel-

kiáltás, meditatív elábrándozás-elábrándulás stb.)

Amikor Petri verseit csoportosítjuk, természetesen nemcsak tematikus (és különösen 

nem tartalmi) szempontokat alkalmazunk – közösségi, szerelmi, halálversekr�l beszél-

ve rendre poétikai, nyelvszemléleti, fi lozófi ai kérdésekr�l és válaszokról is beszélünk.12 

Olyan kérdésekr�l, melyek korábbi, évszázadokon keresztül föltett kérdésekhez kapcso-

lódnak. S ezért mindenekel�tt hagyományozódásról kell beszélnünk: a Petri-vers nem 

számol le hagyományokkal, illetve a leszámolási kísérleteket rendre az az irónia szerve-

zi, mely szerint a hagyományban, azt megidézve történik az elhajlás.13 Vélhet�en épp ez 

11 A Pet�fi vel, és Adyval kapcsolatos viszonyról lásd pl. Margócsy István: Petri György: Össze-
gy�jtött versek, in: u�, „Nagyon komoly játékok” – Tanulmányok, kritikák, Pesti Szalon, 1996, 

158–166. Itt: 161–163. Margócsy egyébként nem tekinti képviseleti költészetnek Petri vo-

natkozó m�veit: „amit mond, az mindig egy magánszemély különvéleményeként hangzik; 

ennél sem kevesebbet, sem többet nem igényel magának (épp ezért jogtalan, bármilyen ál-

talános ideológiai rokonság esetén is, az � költészetét képviseleti jelleg�nek vélni: meglehet, 

nemzedéke jó részének hasonló vagy akár azonos is volt beállítódása, a vers azonban nem 

közösségi beszédet mond, s nem más helyett mondja, amit mond)” (163.). A Petri-líra sze-

mélyességér�l, az „egy személyr�l”, a politikához való viszonyáról lásd még: Radnóti Sándor, 

Megmenthetetlenül személyes (Petri György: Valahol megvan – Válogatott és új versek), in: u�, 

Recrudescunt Vulnera, Cserépfalvi, 1991, 314–333. Különösen: 323–325. Ugyanitt az általam 

is szóba hozott, Ismeretlen kelet-európai költ� verse 1955-b�l cím� vers „mi”-jének értelmezése 

is megtörténik. Lásd még továbbá: Dérczy Péter, A jelenlét és a könyörtelen fogyatkozás (Petri 

György: Valahol megvan), in: u�, Vonzás és választás, Csokonai, 2004, 179–189. Itt: 185.

12 Kulcsár Szabó Ern� épp a Petri Györgyr�l (Katona Gergellyel közösen) írott meghatározó 

jelent�ség� tanulmányában fi gyelmeztet a tematikus értelmezés veszélyeire: Az új lírai beszéd 
a válaszok horizontváltásában – Kísérlet a klasszikus-modern líra egy szereptípusának újraértésére 

(Petri György: A delphoi jós hamiscs�döt jelent), in: u�, Az új kritika dilemmái – Az irodalom-
értés helyzete az ezredvégen, Balassi, 1994, 135–163. Itt: 141.

13 Petri Györgynek az irodalmi hagyományhoz való sajátos viszonyáról rendre esik szó a recep-

cióban, Kulcsár Szabó Ern�nél, Keresztury Tibornál, Margócsy Istvánnál, Szigeti Csabánál, 

Radnóti Sándornál, Schein Gábornál és másoknál. A Petri-líra poétikai, irodalomtörténeti 

tanulmányozása szempontjából Kulcsár Szabó Ern� és Katona Gergely írása mellett Hor-

váth Kornélia (összefoglaló érvénnyel is bíró) tanulmányát tartom még nagyon hasznosnak: 

Aposztrophé, artikuláció és irónia (Petri György: Erotikus), in: Vers – ritmus – szubjektum – 
M�értelmezések a XX századi magyar líra köréb�l (szerk. Horváth Kornélia – Szitár Katalin), 

Kijárat, 2005. 503–533.
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adja a szubverzív, zavarba ejt�, revízióra késztet� jellegét problémaközpontú szövegeinek 

– ellentétben például a radikális nekifeszülésekben, eltörlésekben gondolkodó program-
szer� (és saját programjának vakfoltjaira kevéssé érzékeny) avantgárd experimentumok-

kal.

Föntebb említettem, hogy a közösségi jelleg� beszédmódok poétikai kockázata az 

„én” és „mi” néz�pontjainak és megszólalásainak különbségében, a reprezentativitás 

nem magától értet�d� voltában (is) rejlik. A halálhoz viszonyuló lét lírai színreviteleinek 

retorikai alapproblémája az, hogy ez a beszéd a hiányból indul, mégpedig egy tapasz-

talat, egy horizont elérésének hiányából – ez a horizont a halálé. A haldoklás megta-

pasztalását, pontosabban az err�l való beszédet is (alapvet�en, de korántsem kizárólago-

san) e távlat szervezi. A másik haláláról való beszéd, a gyászvers olyan sajátos poétikai 

formáció, melyben a már nem él� másik megszólítása, evokálása, a beszédben történ� 

létesülése (a prozopopeia) válik kérdéssé és válasszá. Petri a halálhoz való odafordulást 

(a t�le való elfordulást) – mind a saját halál, mind a másik elt�nte esetében – is poéti-

kai problémává emeli, s e probléma át- s újragondolásában csakúgy számol (refl exíve) 

a búcsúversek, halálversek hagyományával, mint én és te (én és másik) viszonyát – poé-

tikai szempontú téttel bíróan is – fölmutató költeményeiben a szerelmi líra különböz� 

tradícióival. Csakúgy nem el�zménynélküli például a halált gyakorta profanizáló kései 

versek egy-egy meglep� rímválasztása (például: T. D.-höz: „Már ha egyetértesz abban, 

hogy a levés / még csak-csak t�rhet� formája az evés.”) Babits fel�l nézve (�sz és tavasz 
között), mint ahogy a kedves naturális–hétköznapi testiségéb�l varázsolt meghittségnek 

(például: Maya-versek) Pilinszky adhat történeti távlatot (például a Szép és még szebb 

cím� vers az 1974-es Végkifejlet kötetb�l: „Kisujjadon az ezüstgy�r�, / és talpadon a b�r-

keményedés, / az, hogy lázas vagy, az, hogy este / nagykabátban mosakodol, / mindez oly 

szép, és még szebb attól, / hogy feleúton megtorpantam.”).

Az a költ�i alakzat, melyben az említett két kérdésföltevés (hogyan történik a halál, 

hogyan történik a nyelvben? hogyan történik a szerelem, hogyan történik a nyelvben?) 

találkozik: a „kedves” elvesztését elsirató, illetve a halott alakját fölidéz�, megidéz� 

gyászköltészet. Petrinél mindenekel�tt a kötetr�l kötetre fölbukkanó (s a lezárhatatlan 

gyászt felmutató) Sára-versek tartoznak ide, de említhetnénk például az Álom cím� Ma-

ya-verset is az Amíg lehetb�l. A Magyarázatok M. számára cím� kötetben szerepel a Nae-
nia, mely Pet�fi  Sándor Cipruslombok Etelke sírjáról ciklusát is alludálja, címében pedig 

a naenia (nenia) m�faját, az antik halottsirató (általában dics�ít�) panaszdalt jelöli.14 

A versszöveg – jellegzetes Petri György-i módszer – úgy tekinthet� az adott m�forma 

beteljesít�jének, hogy egyben a forma önprezentációját is végrehajtja: nem egy gyászdalt, 

hanem a gyászdal körülírását15 olvassuk, s ez a körülírás egyfel�l a hagyományos m�-

forma helyettesévé válik, másfel�l azonban e helyettes betölti végül a „tisztes” funkcióját 

is. Az els� strófa ekképp hangzik: „Ellátva neveddel s gondosan el / kéznél lev� anekdo-

tikus lommal. / Hol itt, hol ott egy vers. Felfakadnak / lappangott, sunyi konzekvenciák.” 

Azt az értelem-összefüggést, mely szerint az e kezd�sorokban felbukkanó „te” halottra 

vonatkozik, el�ször is a cím jelöli ki számunkra, majd a második strófa „gyászhajtókás” 

jelz�je nyomatékosítja, végül a harmadik, utolsó szakasz egyértelm�síti: „Hogy e ver-

sek rosszak – mert rosszak: / a helyszín hitvány riporteri rajzánál csak / a gyászhajtókás 

férfi -ordenáréság lehangolóbb, / barátn�m! –, az a kisebbik baj. // – Cipruslombok! / Hi-

ába / sütött kedves lényed miránk.” A szöveg úgy mutatja fel tehát a gyászt (s úgy igyek-

szik kiküszöbölni a kiábrándítónak, közhelyesnek tetsz� búslakodást), hogy magának 

a gyászversnek a hagyományát teszi idéz�jelbe, s fogalmazza meg a beszél� ennek ter-

méketlenségét, iránta érzett szkepticizmusát. Ám mégis belép (nagyon elegánsan) ebbe 

a hagyományba azzal, hogy kijelenti: a mondhatósággal folytatott személyes küzdelem 

jelent�sége eltörpül a hiánytapasztalat tényszer�sége mellett (s a „lappangott, sunyi kon-

zekvenciák” sor a b�ntudatra is utalhat – jelenlétével maga is különféle következtetése-

ket implikál). E konklúzió azonban már teljes mértékben a tradíció folytatása – egyfe-

14 Ugyanilyen m�fajjelölést találunk korábban Kosztolányi Dezs�nél és – több ízben – Füst 

Milánnál is. Érdekes, hogy Kosztolányi versében láthatóan saját magára (mint költ�re!) vo-

natkoztatott elbúcsúztatás zajlik: „Most semmi sincsen. Elmúlott a líra. / És rendben látom 

életem sorát. / Úgy éldegélek, mint a többiek, (…).”

15 A Petri-féle „körülírás-alakzat” egyik legpontosabb leírását végzi el Kovács Béla Lóránt aláb-

bi kritikájában: Költészet és fi gura (Petri György munkái I., Összegy�jtött versek), Alföld, 2005/4. 

96–100. Lásd még: Keresztury, i. m. 58–62.
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l�l az elégikus (patetikus) hangoltság, másfel�l a Pet�fi -féle szentimentális sírversciklus 

motívumainak felidézésével. A ciprus klasszikusan az élet, s�t, a halhatatlanság szimbó-

luma, ám bizonyos hagyományokban (például épp a görög–rómaiban) ugyanúgy utal 

a gyászra is. Az Etelke sírjáról származó (s egyben: sírjára helyezett!) cipruslombok azt 

a paradox viszonyt allegorizálják, mely szerint a gyászmunka azáltal teljesíti a halott 

elengedését, hogy egy darabig még életben tartja �t. A cipruslomb–gyászvers allegória 

e viszonyt formalizálja az által, hogy a vers retorikája (különösen a halott gyakori meg-

szólításával) él�vé változtatja a holtat, megállítja, visszahívja a távozni készül� él�t.16 

Petri versének idézett els� két sora leírja a gyászvers eme névadó–arcadó természetét, 

majd a szövegmenetet megszakító „Cipruslombok!” felszólalás leginkább a fönti alle-

gória s a retorikus arcadás, a gyászdal prozopopeiájának hiábavalóságát (és eme tudott 

hiábavalóság szomorúságát) jelzi. Ugyanakkor épp a hiányeffektus színrevitele teszi a 

szöveget siratóvá – s egyben „dics�íti” a halottat. Mindezt a „kedves lényed” jelz�s szer-

kezet megemeli, a „hiába sütött (…) miránk” kifejezés pedig a mostani él�knek az egy-

kor élt „barátn�höz” mért érdemtelenségére utal.17 Az Örökhétf� kötet két Sára-verse, a 

K. S. és a Találkozás egyaránt a halott visszajárását jeleníti meg. A borzongató éjszakai 

látogatás motívuma szintén bejárja (kísérti) az európai költészetet (ismét említhetjük 

Pet�fi t), Petri ezt is továbbírja. A Találkozás egyenesen a halottat szólítja meg, s zárlata 

a Naenia helyzetének átgondolása, amennyiben az ott hiábavalónak min�sített életet itt 

kiterjeszti a feltámadás utánra is – s e versben a gyász már nemcsak lehetetlen, immár 

nem kívánt is: „– úristen, hogy mondjam meg? / Hiába… nem tudok veled élni. / Hi-

ába támadtál föl.” Ez a klasszikus toposz kifordítása, újraírása, melyhez példáért ismét 

Pet�fi hez fordulunk: „Csak érintsen lehellete / Közelg� szellemednek: / A mennybe föl, 

vagy sírba le, / Mindenhová követlek!” (Ha ébren meg nem látogatsz…). Ugyanakkor nem 

más a vers, mint a Sára-�sélmény megismétlése – a magára hagyott s ennek következté-

ben öngyilkosságot elkövet� társ újbóli eltaszítása, s ezzel együtt a sikeres gyászmunka 

bevégzésének, a trauma újrajátszás általi feloldásának vágya. A feloldás az aszimmetria 

hangsúlyos jelzésével, a halott világának deklarált elutasításával lehetséges, ám egyfe-

l�l az aposztrofé retorikai szimmetriája, a megszólítás, az interakció ténye, s a m�köd� 

lelkiismeret (a „hogyan mondjam meg?”) egyaránt a gyász lezárulatlanságának sikerte-

lenségét el�legezi.

A Petri-versek világa egy poétikusan berendezett(-berendezetlen) világ – ebben a 

világban minden problémává válik valahogy, s mivel (hangsúlyosan) nyelvi világról van 

szó, mindenekel�tt nyelvi problémává. A nyelvi probléma azonban a létezés problémá-

ja – a nyelvgond létgond. S ezért is a hagyomány rendszer� körülírása, a ki-be lépegetés, 

ezért kezdenek el dadogni a folyékonyan áramló szavak, és ezért találhatnak magukra a 

formák. Ezért a verstörmelékek, az évezredes mondatok belepergése a Petri-szövegekbe. 

Szépen bontakozik ki, Stribik Ferenc idegenvezetésével,18 Petri és Catullus beszélgetése 

az átkos és imádott szerelemr�l, de izgalmas a Shakespeare-rel is eljátszó Az vagy nekem 

is. Több szöveg beszél�je pedig a Don Juan-i szubjektum huszadik századi, „adekvát” 

örököseként bukkan fel. A szerelmi költészet nehézségeir�l cím�, emblematikus, emléke-

zetes költemény szintúgy egy lírai m�faj, a dics�ít� szerelmes vers hagyományának19 

problematizálásával indul, annak körülíró-helyettesít� önrefl exív-ironikus felmutatását 

végzi el, hogy végül – a szerelem vélt m�ködésmódjának hódolva: „A szerelem nem 

t�ri / az alapok bonyolultságát.” – mégiscsak a szerelem dics�ítésében nyugodjon meg. 

(„A szerelmesek is / áthasonulnak. Egyanyagúvá / lesznek e fénybesz�tt / porral. A világ 

16 Ehhez a problémakörhöz is kapcsolódik Vári György izgalmas tanulmánya: Orfeusz visz-

szanéz, in: Az örökhétf�t�l a napsütötte sávig – Tanulmányok Petri György költészetér�l, szerk. 

Feny� D. György, Krónika Nova, 2004, 90–108.

17 A szöveg a nap motívumának (közvetett) beemelésével a Játszik öreg földünk… kezdet� Pe-

t�fi -verssel is párbeszédbe lép – utóbbi költemény a földdel csókot váltó, termékenyít�, ám 

Etelke sírját elkerül� napsugár „hiábavalóságát” jeleníti meg. Petri versének címzettje, a ha-

lott barátn�, nappá válik a metaforában. Egyébiránt a nenia egy id� után a haszontalanság, 

badarság, igénytelenség jelentésekkel is b�vült, mely módosulás a Petri-költemény önrefl exív 

jellege szempontjából is jelentéses lehet (vö. Ókori lexikon (szerk. Petz Vilmos), Internet: 

<http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/index.html> Letöltve: 2008. 8. 09.).

18 Stribik Ferenc, Catullusi, in: Az örökhétf�t�l…, i. m., 202–227.

19 Szigeti Csaba mindenekel�tt a canzone (szem-canzone) m�fajához köti a verset, lásd: De 
dignitate amoris – Petri György „szerelmi költészetér�l”, Jelenkor, 1992/6, 562–570. Itt: 569.
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fénybesz�tt porával.”) E megnyugvás azonban természetesen pillanatnyi – a költemény 

egésze mindenekel�tt a por felkavarása. Az „anti-trubadúr” kategóriájának elégtelen-

ségét20 jelzi az is, hogy A szerelmi költészet nehézségeir�l mindent összevetve tökéletesen 

megvalósítja a kedves és a szerelem méltatását, m�alkotásbeli megörökítését. (Nehéz 

volna, egyébiránt, a trubadúr-szerelmet pontosabban jellemz� szakaszt találni az In-
vokáció alábbi részleténél: „Rögzítem most tehát: a Múzsa – távollét.”) A Hogy elérjek a 
napsütött sávig jól ismert, a szöveg pragmatikai viszonyait jelent�sen megbonyolító (s a 

m�vet tulajdonképp „szerelmes” verssé változató) lábjegyzete valójában nagyon fi nom 

és gavalléros bók, mellyel azt is eléri az önmagát tehát költ�ként szerepeltet� lírai beszé-

l�, hogy a vers a társ magasztalását is végrehajtsa, illetve hogy neki is költ�i emlékm�vet 

állítson. A lábjegyzet ugyanakkor fi gyelemre méltó retorikai m�veletként a metaforikus 

jelz�s összetételt („aquamarin szemek”) hasonlattá, körülírássá változtatja.21 (Petri lírá-

jának valószín�leg legkedveltebb alakzata egyébként a leíró, kiterjedt hasonlat.)

Azt is mondhatjuk, a Petri-líra darabjai a világ költ�i rendjét-rendetlenségét benépe-

sít� hasonlatok. A hasonlat talányos dolog: nem azonosít, s így kikerüli a szimbolikusság 

történetietlen, illuzórikus megfeleltetését, ám az egymáshoz rendeléssel, a körülíró-ma-

gyarázó beburkolással nemcsak hasonlít, hanem (miként a szerelmes) hasonít, s hasonul 

is – beledörgöli magát a (nyelvileg létesül�) világ egy darabjába. Némely vers (például a 

jelen esszében utaltak legtöbbje) hasonlat s körülírás a formákra, m�fajokra, tradíciók-

ra – úgy tesz, mintha nem canzonét írna, s nem neaniát, ám eközben intim közelségbe 

kerül velük. Ha valaki beletekint a hagyományba, a hagyomány visszatekint belé.

20 Ezzel kapcsolatban vö. Keresztury, i. m., 170–171. A vers értelmezéséhez, az általam kö-

zöltek viszonyában is, lásd még: Schein Gábor, A radikális modernség konzervatív változata 
– Megjegyzések Petri György költészetér�l, Irodalomtörténet, 2003/3, 420–443. Itt: 433.

21 Érthet� ez a Schein Gábor és Vári György által is tárgyalt „metaforakritika” megnyilvánulá-

saként is. Petrinek a szóképekt�l való távolságtartásáról ír Kovács Béla Lóránt is.



27

Petri György

Radnóti Sándor 
(1946) esztéta, kriti-
kus, egyetemi tanár az 
ELTE Esztétika Tanszé-
kén. Legutóbbi kötetei: 
Piknik (Magvető, 2000), 
Műhelymunka (Alföld 
Könyvek, 2005).

Aki beszélt a fehér elefántról
Interjú Radnóti Sándorral

– Beszélgetésünknek, ha nem is témája, de apropója az ÉS-ben év elején lezajlott, Pet-
ri körüli vita, amelynek kiváltója Károlyi Csaba recenziója volt: A Petri-mítosz vége (ÉS, 
2008/1.). Ennek a mítosznak (amely vagy elt�n�ben van, vagy nem – erre kés�bb visszatér-
hetünk) talán két f� (egymással összefügg�) forrása és terepe van: Petri magánélete, aurája, a 
körülötte kering� legendák; illetve életének és m�vének szociokulturális, történelmi közege, 
írásainak és tetteinek politikai tétje. Hogy a versek ilyen er�sen ehhez a kett�s kultuszhoz kö-
töttek (ami jó, vagy rossz – erre kés�bb visszatérhetünk), az természetesen ebben az esetben sem 
csak a m�veknek köszönhet�: a szerz� önértelmezése és a recepció f� szólamai is nagyban köz-
rejátszanak. Ami az életrajziságot illeti, Ön egy helyen egyenesen ezt írja: „Petri költ�i anyagát 
közvetlenül életanyagából merítette” (Alkat és alkalom, ÉS, 2003/50.). Kérdés – azon túl, 
hogy lehet-e egyáltalán, bármely esetben, így fogalmazni –, hogy mennyivel és miért igazabb 
ez Petrire, mint másra, illetve: fontos-e ez?

– Egy költ� mítosza, amilyen a Petrié is, nagyon er�sen befolyásolja saját kortársait, 

illetve azt a kommunikatív emlékezetet, amely néhány generáción keresztül maradhat 

fenn. De már most is vannak jelei annak, hogy ez a mítosz kih�l�ben van. Ami pe-

dig a közvetlen életrajziságot illeti: ezek nyilvánvalóan viszonyszavak. Poétikai tradíciók 

gesztusokban és magatartásokban is nagyon er�sen jelen vannak minden költészetben. 

Részint változnak az arányok: hogy ezek mennyire fontosak, mondjuk, az életrajzi té-

nyekhez képest. Másrészt vannak értelmezési paradigmák, és ma er�sebbnek látszik az 

a paradigma, amely a nyelvi megel�zöttséget érvényesíti a költ� szándékával kapcsolat-

ban.

De Petrinél igen fontos, hogy írásaiban megvalósította a poète maudit, az elátkozott 

költ� hagyományos költ�i szerepét (a jénai romantika nagyjait és Baudelaire alakját is 

megidézve), talán utolsóként a magyar irodalomban. Azt hiszem, ez is tudatos munka 

volt. Ezért aztán a versekben a „saját érzelmek” közvetít�jeként tünteti fel magát. Ez fi -

lológiailag is követhet�: Petri azon kevés modern költ�k egyike, akikr�l lehetne életrajzot 

írni, mégpedig verseik alapján. Mindent megírt, életének minden jelent�s eseményét, a 

korszak problémáit, az összes n�it. De a Hogy elérjek a napsütötte sávig cím� versében 

nem az a kérdés, amire magam sem tudom a választ, hogy Petri megkúrta-e azt a rémes 

boszorkányt a pincegádorban, hanem hogy ez „személyes élmény”-ként idéz�dik fel, 

úgy olvassuk.

Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes ellentmondás a versek ideológiájában 

(itt természetesen a Magyarázatokkal kezd�d� pályára gondolok, nem az azt megel�z�, 

meghökkent�en jelentéktelen zsengékre). Tudniillik igen er�sen ellene volt a lírai hang 

bizonyos személyességének. Ez elleni törekvéseiben segítségére voltak a nyugati költé-

szet azon klasszikusai, akik egy objektívnak tartott poétikát követtek, és akik akkoriban 

jelentek meg magyarul, Eliot, Kavafi sz és mások (érdemes megjegyezni, hogy ez a gene-

ráció kevéssé beszélt idegen nyelveket). Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hatvanas évek 

végén járunk, amikor az egész magyar költészetet betölti Juhász Ferenc és f�leg Nagy 

László epigonjainak egyszerre rendkívül személyes és rendkívül patetikus hangja, amely 

azt a reprezentatív költ�i szerepet vitte volna tovább, amely Pet�fi t�l és Adytól, József 

Attilától és Illyést�l ismer�s, és amelyet Petri nagyon élesen és következetesen elutasított. 

Ugyanakkor, visszatekintve, azt kell mondanom, hogy a személytelenség utáni keresésé-

ben épp az ellenkez�jét érte el: a totális személyességet.

– Az induló költ� szembenállása az akkor uralkodó költészeti diskurzussal egyértelm�. 
Két alapvet� tradícióval is szembemegy: a személyességgel és a reprezentativitással. De még-
sem találja magát két szék között a pad alatt, inkább újraérti ezeket a hagyományokat. Te-
hát nem éppen úgy t�nik, mintha valóban hiányozna ebb�l a versvilágból a reprezentativitás 
igénye és funkciója. Talán inkább a képviselet más formáiról beszélhetünk. Keresztury Tibor 
szerint „korszakos jelent�sége: a lírai reprezentativitás megkerülhetetlen hatású átértékelése” 
(Petri György, 15.).

– Ezzel egyetértek…
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– A recepcióban mindenesetre van egy nagyon er�teljes, ha nem er�szakos vonal, amely 
újra és újra egy meghatározott közösség szócsöveként lát(tat)ja a költ�t. Már az els� kötet 
kapcsán felmerül, hogy Petri a (baloldali) értelmiségr�l és értelmiségnek ír (Játék nincs, él-

mények viszont vannak. Alföldy Jen� beszélgetése, ÉS, 1971. szeptember 11.) Kés�bb az 
„értelmiség” helyébe a demokratikus ellenzék lép: költészete egy „rétegspecifi kus közérzet do-
kumentuma” (Radnóti: El nem fordult tekintet, Kortárs, 1974/12.), amelynek szerz�je „na-
gyon tudja, hogy kikhez beszél”(Fogarassy Miklós: Kelet-európai költ� versei 1968–70-b�l, 
Híd, 1971/10.), és aki „formát adott annak, amit végigjártunk” (Haraszti Miklós: A civil 

Petri, ÉS, 2000/29.). Ha ez igaz lenne, az bizony súlyos kérdéseket vetne fel a versek hosszú 
távú olvashatóságával kapcsolatban.

– Miért gondolják? Hisz ez viszonylag új, mindössze kétszáz éves újdonsága az iro-

dalomtörténetnek. Mármint, hogy egy m�nek nincs határozott célközönsége, hanem a 

piacon jelenik meg. Szapphó, Petrarca korában ez teljesen természetes volt.

– De az utóbbi kétszáz évben szokatlan. És mintha ez a költészet, értelmez�ivel együtt, 
különösen építene egy olyan nyelvi-történelmi tudásanyagra, amely szükségszer�en (élet)kor-
hoz kötött. „[N]a jól van, hagyjuk / a politikai ’szemantikát’. Tudjuk, mir�l van szó” (Rolf 

Bossert halálára). De mi van, ha valaki (példának okáért: mi) nem tudja/tudjuk, mir�l van 

szó? Vagy: „a korszak nyelvének ismeretében kihallhatjuk…” – olvassuk Fodor Gézánál 
(Petri György költészete, Szépirodalmi, 1991. 14.). De ha nem ismerjük?

– Nagyon érdekes beszédhelyzet, amiben most vagyunk, hiszen én nem tudok ki-

lépni abból a nyelvi világból, amelyben Petri utalásai érthet�k. De megengedem, hogy ez 

nekem azért érthet�, mert generáció-társa voltam. Tehát úgy t�nhet, mintha ezt a kér-

dést magukkal nehezen tudnám megbeszélni. De eggyel absztraktabb szinten feltehet� 

a kérdés: nem történik-e meg minden költészetben az, hogy er�feszítéseket kell tennünk 

a megértésért? Az egykorú értelmezések, amelyeknek maguknak is az volt a retorikai 

pozíciójuk, hogy „mi ezt értjük”, szemben azokkal, akik nem értik, mert nem akarják 

érteni, lehet, hogy hibát követtek el, amikor nem folytatták a mondatot. Ennél lénye-

gibb kérdés, hogy megvan-e az olvasónak az indíttatása, hogy er�feszítéseket tegyen a 

megértés kedvéért, ahogy a befogadónak minden nagy költészet esetében ezt kell tennie. 

Magyarul: jelent�s költ�nek érzik-e Petri Györgyöt, vagy nem? El tudom képzelni, hogy 

a válasz esetleg nem, vagy már nem.

Ami a közösséget illeti, észre kell vennünk egy éles váltást az életm�ben, ami jelent�s 

egzisztenciális döntés következménye volt. Tudniillik, hogy nem fog huzakodni a kiadói 

szerkeszt�kkel, hanem felmondja a hivatalos fórumokon való publikáláshoz elengedhe-

tetlen alkukat, és átlép a szamizdat világába. Ezzel egészen más pozícióba került, versei 

alkalmibbak lettek, és megváltozott az a közösség is, amely a versvilág mögött felsejlik. 

A Magyarázatok alappozíciója az „itt ülök m�helyemben egynehányad magammal”. Ez 

azt a néhány embert jelentette, akikkel egyetértek, akik éppúgy utálják, és undorítónak 

tartják ezt a világot, mint én – ez a fajta közösség kaphatott történelmi stilizációt és táv-

latot, és hasonulhatott a jénai romantika világához. A szamizdat versekben lefoszlott ez 

a történelmi drapéria, és maradt a feladat, egy voltaképpen retorikai feladat: buzdítani, 

az undort nagyon közvetlen módon kifejezni, és ehhez olykor igen éles effektusokkal 

élni (Brezsnyev elvtárs el�veszi a huggyos sliccb�l a nagy októberit és hasonlók). Itt is 

van egy sz�k, de nem olyan sz�k közösség, már nem csupán néhány barát, hanem az a 

réteg, aki nem kötötte meg azokat a kompromisszumokat, amiket a rendszer elvárt t�-

lük. Amik pedig nem voltak veszélyes kompromisszumok, jellemz�en nem azt várták el 

az értelmiségt�l akkoriban, hogy mondjon valamit, csupán azt, hogy ne mondjon valami 
mást. De voltak, akik ezt sem akarták, és Petri volt ennek a magatartásnak a reprezenta-

tív fi gurája.

Ebb�l tehát a költ�i hang bizonyos változása is következett. Ezt fi nnyásabb orrok 

már akkor is orrontották, és úgy érezték, hogy ez alacsonyabb rend� költészet. Magam 

azt gondolom, hogy ebben az anyagban kétségkívül vannak gyengébb darabok, de van-

nak maradandó értékei is.

– Hogy Petri jelent�s költ� vagy sem, ez természetesen kérdésbe állítható, bár kevesen fe-
lelnének nemmel. De a mostani vita inkább mintha arról szólna, hogy másért jelent�s, mint 
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mondjuk húsz éve. Más megközelítések, más m�vei által. És hát most már megvan az összki-
adás, az egész életm� egyben, ami így különösen felkínálja magát a kutakodásnak, átrendezés-
nek. Ráadásul épp most jelent meg egy válogatás Várady Szabolcs szerkesztésében.

– Kérdés, hogy jót tesz-e egy oeuvre-nek az összkiadás. Lehet, hogy nem. Borzadva 

gondolok arra az id�re, amikor kiadják Tandori Dezs� összes m�veit, miközben meg-

gy�z�désem, hogy csupán egy vékony kötet révén, Weörös Sándor óta nem forgott akko-

ra költ� a magyar planétán, mint �. Várady Szabolcs Petri-válogatására kíváncsi vagyok, 

biztos érdekes lesz, habár abból a szempontból kevésbé, hogy � Petri nemzedéktársa, s�t, 

barátja. Izgalmas lenne, ha, mondjuk, maguk válogatnának egy gy�jteményt. De abban 

biztos vagyok, hogy akárhonnan nézzük, Petrinek van 10-12 olyan nagy verse, amely 

megkerülhetetlen.

– Ezt valóban nem vonta kétségbe eddig senki. De, ezen felül, mondhatjuk-e azt, hogy 
korszakváltó költ� volt? Mert érthet�ek az érvek, amelyek azt támasztják alá, hogy Petri ezzel 
és azzal szakított, ezt és ezt megújította, de ez sok fontos alkotóról elmondható. A paradigma-
váltás viszont más tészta. Angyalosi például teljesen természetesnek veszi, hogy Petri ilyet nem 
hajtott végre (Helyett, in: Kritikus határmezsgyén, Csokonai, 1999).

– Magam is úgy vélem, hogy Petri inkább utolsó volt, mint els�. De az sem kis telje-

sítmény, ha valaki utoljára csendít meg egy hangot érvényesen a magyar költészetben, és 

ezzel lezár egy tradíciót. Nyilvánvaló, hogy a korszakváltó Tandori volt, aki egészen új 

nyelven szólalt meg. Ha visszaemlékszem kettejük indulására, a különbség akkor abban 

állt, hogy Tandorinál úgy éreztem: „Íme, az új költ�”, míg Petrinél „csak” annyit: „Íme, 

a költ�”. Nem tudom, melyiket értékeltem akkor többre.

– Ha már emlékezés: tekintve, hogy egyetemi folyóirat lennénk, olvasóink nagy részének 
talán nem érdektelen arról is hallani, hogy milyen közegben jött létre ez a költészet. Tehát a 
szamizdat mozgalomról, a Kádár-éra kultúrpolitikájáról…

– A szamizdat-ellenzéki kultúrát a Kádár-korszaknak az a politikai jellegzetessége 

alakította ki, amely nagyon szigorúan szétválasztotta a közt és a magánt. Az alku, ame-

lyet felkínált, úgy szólt, hogy, amennyiben a közbe nem szólsz bele, komoly szabadságod 

lehet a magánéletedben. Ott lehetsz fi nom, intelligens költ�. Err�l nagyon sokat elmond 

Vas István ’81-es – másokat és magát kritizáló – verse, A víziló.

Egy víziló fekszik a kert közepén.

Egy nagy medencében alig-alig mozdul.

Piszt! – ennyit se szólunk. Tartuffe ég felé

Veti fejét ferdén, mint egy Graco-képen.

Kapja magát Caesarion, felpattan a malomk�-

Asztalra, úgy üvölti: „Éljen a forradalom!”

Kinek? minek? ki tudja? Senki a közelében.

„Beh szép”, szól Cecil néni, „peónián az árnyék!”

Átszellemülten fonnyad, szüntelen szépelegve,

S azt hiszi, hogyha � nem említi, senkinek sem

Jut eszébe, hajdanában hány férfi  hagyta faképnél.

Pipsi bá bezzeg nem átall beszélni önmagáról:

Mesélgeti, mi minden esett meg – az ántivilágban.

Pergeti mint a mézet, csorog tréfára tréfa.

Totem úrfi  ezzel szemben csak a jöv�be néz,

Amikor nem lesz többé se kert, se – szót se róla! –,

És jósol andalítót arról az id�r�l.

– Eh, mit! id� se lesz –, mikor a Semmi eljövend.

Rébusz úr morfondíroz: „Mondanék valamit,

De csakugyan jelent-e valamit a szó, a szó?

Szemiotika, jajj! Meg az a fránya nyelvtan!

Mondhatnék valamit, úgy lehet – hohó, vigyázat!

Mondani – még mit nem? Csak lassan a testtel!”
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Bokrok közt, fák tetején rajcsúroznak a lurkók,

Dacosak, ricsajozók, a garázda izompacsirták,

Egymás szavába vágnak, nem érteni, mit kiabálnak,

F�, hogy azt a f�nevet nem ejtenék ki �k sem.

Asztal körül bet�pókert játszanak a jó csemeték:

Szétszedik, összerakják nagy leleménnyel,

De az a kombináció nem jön ki véletlenül sem.

Mert akárhogy útáljuk egymást ebben a kertben,

Van, amiben megannyian egyetértünk:

Csak egyre nem szabad gondolni – mondjuk, a fehér elefántra.

Én meg csak hallgatok, nehogy netán kicsusszanjon a számon.

A víziló pedig fekszik a kert közepén.

Nagynéha mozdul, és ha a medencében a víz

Meg-megcsobban olykor, idáig el se hallszik.

Az itt szerepl� fi gurák konkrétan megfeleltethet�k egy-egy költ�nek. Tartuffe: Pi-

linszky. Cecil néni – Nemes Nagy Ágnes. Pipsi bá – Kálnoky László. Totem úrfi , aki a 

jöv�be néz, talán Weöres. Rébusz úr, a morfondírozó: Tandori. Caesariont jó lenne tud-

ni, de sejtelmem sincs, kire gondolhatott. Ugye, ez a vers arról szól, hogy valamir�l nem 

lehet beszélni, és ez a fehér elefánt (vagy víziló) lehet az oroszok jelenléte, ’56, általában 

a politika stb. Ebbe Vas magát is beleveszi, hogy tehát � se mondja ki azt a bizonyos szót. 

Ugyanakkor van valami tisztességtelen ebben a versben, hiszen ’81-ben már volt valaki, 

aki beszélt a fehér elefántról, és ez a valaki Petri György volt.

Ugyanis a 70-es évek végén, a tiltakozó aláírásgy�jtésekkel elkezd�dött egy moz-

galom, amely felmondta a fenti egyezséget. Erre kétféle lehet�ség kínálkozott: az egyik 

– persze már korábban is – a disszidálás volt. Teljesen új élet, a visszafordulás reménye 

nélkül. Ezen kívül, az értelmiség másik útja a nem-cenzúrázott, nem öncenzúrázott 

megszólalás volt. Készült egy annak idején fontos fi lm, amit ma már senki nem ismer, 

Kovács András rendezésében: a Falak. Ebben különböz� értelmiségi sorsok jelentek 

meg, különböz� magatartásformák. Kovács eszménye az volt, aki elmegy a falakig, tehát 

él minden lehet�ségével, amivel élni lehet, de nem megy tovább. És vannak, akik fejjel 

mennek a falnak. A szövegbe elhelyezett nyulacskák, tehát elvileg rejtett, de azért köny-

nyen hozzáférhet� utalások nyugodtan az el�bbi kategóriába sorolhatók. Voltak esetek, 

amikor valaki megütötte a bokáját ilyen célozgatások miatt, és ezekb�l mára h�störténe-

tek lettek. De ett�l ez még nem jelentette az alku megszegését.

Az komoly egzisztenciális döntést jelentett, aminek következménye állásvesztés és 

hivatástilalom volt. Ilyen döntéseket hoztak meg a demokratikus ellenzék tagjai. Ami 

nem szervezkedés volt, nem voltak titkos céljai, s�t, épp ez volt az érdekes: minden célja 

nyilvános volt. Semmiképpen nem szeretném ezeknek az embereknek az életét rettene-

tesnek feltüntetni. Mindenki tisztában volt vele, hogy az el�z� generáció a maga válasz-

tásáért sokkal keményebb árat fi zetett, és mivel ezek az emberek körülöttünk éltek, nem 

érezhettük magunkat olyan húdenagy mártíroknak.

Kialakult egy szubkultúra. Én már akkor is itt laktam a Margit-hídnál, és amikor 

kinéztem az ablakomból, néha láttam, ahogy egyik-másik évfolyamtársam nehéz ak-

tatáskákkal, fáradtan kutyagol be a pártközpontba. Öreg emberek voltak. Felel�sség 

nyomta �ket. Nekem ilyen gondjaim nem voltak, jóval fi atalabbnak éreztem magamat 

náluk; csak a papírnak tartoztam felel�sséggel, amire írtam. Ebben kétségkívül volt va-

lami felel�tlenség is, nagy házibulis id�szak volt ez a tíz év, és, ahogy Petri írja a „meleg-

csákány-rendszer� szerelmi élet” korszaka. Meghosszabbított kamaszkor. Ennek volt a 

költ�je Petri.

S még valaminek. Tamás Gáspár Miklósnak volt egyszer egy fi nom distinkciója a 

csalódás és a kudarc magatartásformája között. Az el�bbi visszamen�leg – relativizáló, 

cinikus, s nálunk oly ismer�s módon – úgy véli, hogy ami elbukott, arra nem is volt ér-

demes vállalkozni. Az utóbbi viszont meg�rzi annak érdemét, ami elbukott. Nos, ezt a 

ritka tisztánlátást Petri egy sora fejezi ki a legtökéletesebben: „Amiben hittem, / többé 

nem hiszek. / De hogy hittem volt, / arra / naponta emlékeztetem magam.” (Ismeretlen 
kelet-európai költ� verse 1955-b�l.) Petri a kudarc tragikus költ�je volt.

– És hogyan m�ködött a szamizdat könyv- és lapkiadás?
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– Ez az egyetlen dolog, ami valóban titkos volt, hiszen különben elkobozták volna a 

nyomdákat. Ezek nagyon primitív szitanyomdák voltak, amit mosógépb�l kiszerelt do-

bokból állítottak össze. A technikát, akik ezzel foglalkoztak, Lengyelországban tanulták, 

ahol ez már szélesebb körben m�ködött. A nyomdáról, ahol rengeteg szamizdat Beszél�t 

nyomtak, én is csak a rendszerváltás után tudtam meg, hol m�ködött (Dunabogdány-

ban: hiába szilvesztereztem is egyszer ott Orosz Istvánnál). Volt egy piramisszer� elosz-

tórendszer, amiben én is benne voltam, tehát kéthavonta megjelent nálam egy ember, aki 

hozott 30-40 Beszél�t, amit én tovább osztottam.

– Nyilván ez történt Petri Örökhétf�jével is.

– Igen. Érdekes, hogy Petri soha nem szerkesztett kötetet – � verset írt. Általában 

Várady Szabolcs csinált ezekb�l könyvet, illetve egyet én is összeállítottam, mert ’84-ben 

együtt voltunk Amerikában Soros-ösztöndíjjal, és � el�adókörútra is ment. El�tte azt 

mondták neki, hogy azzal lehetne valami pénzt keresni, ha vinne köteteket, és azokat ott 

eladná. De hát nem volt neki. Ekkor az Amerikában m�köd� Püski Kiadó kinyomtatott 

neki egy könyvet, ez lett a Hólabda a kézben, amit, mivel épp én voltam kéznél, én szer-

kesztettem össze, még a címét is én adtam.

– Kötetszerkesztési kérdés, méghozzá igen érdekes kérdés, hogy amikor Petri 1996-ban 
összeállította válogatott verseit, kihagyta bel�le az Örökhétf� számos darabját. Ezek a ver-
sek, szintén érdekes módon, az összkiadásban is a „kihagyott versek” között szerepelnek. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy már ’96-ban látható volt, illetve maga Petri érzékelte, hogy a 
szamizdat versek egy része nem állja ki az id� próbáját.

– Ez nyilván esztétikai döntés volt. Esetleg barátai gy�zték meg err�l, ugyanis Vára-

dy és Fodor Géza is er�s fenntartással viseltetett alkalmi verseivel kapcsolatban. Valami 
az els� szamizdat verseskötetr�l cím�, szintén szamizdatban megjelent kritikámban ma-

gam is bíráltam bizonyos megoldásait, egy versét pedig, az Elkezdek félni cím�t, mere-

ven elutasítottam, mintegy alantas bohóctréfaként. Ezek után Petri küldött egy levelet 

(egyébként Radnóti Sándornak cím� verse is erre az írásra reagál), amiben azt írta, hogy 

elfogadja a kritikámat, de azt hozzáteszi, hogy ez a vers a legnagyobb siker a felolva-

sóesteken. Ugyanis, megint csak furcsa módon, Vallai Péter valahogy kikártyázta, hogy 

ezeket az illegálisan megjelentetett verseket legálisan, nagy nyilvánosság el�tt felolvassa, 

hatalmas sikerrel egyébként. Ezek gyakorlatilag rendszerellenes tüntetések is voltak.

– A rendszerváltás után azonban, bár nem t�nt el, de csökkent a gyakorisága és a súlya 
Petri politikai verseinek. Mi lehetett ennek az oka? Kritizálnivaló vélhet�en akadt volna…

– Petri ezt ellenállásként fogta fel, és egyszer csak nem volt minek ellenállni. Ez 

nemcsak a politikai költészetet érintette, hanem az egész magyar irodalmat. Esterházy 

egész poétikájának átépítésére kényszerült, hiszen megsz�nt az a nagyon er�s fi gyelem, 

amely minden félmondatra odahallgat. Ezt majdnem mindenki megszenvedte. Ezen 

kívül Petrinek rengeteg más terve volt, s talán úgy gondolta, hogy a politikai szabadság 

kínálta nyugalomban sort keríthet ezek megvalósítására. Korábban, emlékszem, regényt 

akart írni, karcsú történelmi regényt Schubert egy barátjáról, aki cenzor volt. Ameri-

kai ösztöndíjunk alatt egy analitikus líraesztétika tervét fontolgatta. Drámakezdeményei 

vannak. Ezekb�l aztán majdnem semmi nem valósult meg, nagyszer� Molière-fordítá-

sait leszámítva. Kés�bb pedig már, betegsége idején, csak olyanba kezdett, amit két nap 

alatt be lehet fejezni.

– De azért született néhány politikai verse, Óda a NATO-hoz és társaik. Figyelemre-
méltó, hogy ezek a nyilvánvalóan jelentéktelen aktuálpolitikai verskrokik milyen strukturális 
hasonlóságot mutatnak egy-egy jól sikerült alkalmi verssel. Csak a kontextus más.

– Talán itt lehetne jól megfogni ezt a problémát. A rendszerváltás el�tt ezeknek volt 

kockázata. Ami persze nem önérték. A hatvanas évek vége felé kaptam egy kéziratot, telje-

sen érdektelen, pocsék versekkel. Amikor elmondtam ezt a szerz�nek, azt felelte, hogy jó, de 

vegyem fi gyelembe, hogy � ezeket vécépapírra írta a börtönben. Nos, ez az, amit nem lehet 
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fi gyelembe venni. De a kockázat, ami például a Brezsnyev-vers megírásában rejlett, a vers 

anyagába is beépült, a vers formájába. Létrejött egy feszültség, amit ez a kockázat táplált.

– Kockázat nélkül nincs érvényes politikai költészet?

– Ez nem hangzik rosszul.

– Kicsit visszakanyarodva a vitához: a fent említett Elkezdek félni például azzal a való-
ban gyermeteg és együgy� szóviccel kezd�dik, hogy „MINAP NAPI NAPI NA PINA NAD-
RÁG NA DRÁGA”. Abban tehát egyetérthetünk mindannyian Károlyival, hogy bizonyos 
lírai tréfái, elég sok, ma, fi noman szólva, hatástalanok. De ki tudna-e emelni olyan techniká-
kat, vonulatot, ciklust, kötetet Petri pályájából, amit ma er�tlennek érez?

– Nem gondolom, hogy lenne gyenge korszaka. Vannak, akik így látják, például Már-

ton László a rendszerváltás után érzékelt egy mélyrepülést. Én nem így gondolom, min-

den kötetében vannak kevéssé sikerült darabok, és kétségtelen, hogy az utolsó pár év 

munkái kivételes erej�ek, de addig is folyamatosan születtek nagyszer� versei.

– Ezeknek az utolsó verseknek a recepciójában van egy kicsit ijeszt� darab, Németh Gá-
bor írása a Beszél�ben (Mulassatok jól, 2001/2.). Németh, miután megállapította, hogy az 
utolsó kötetben hemzsegnek a „gyönge rímek, széthulló szerkezetek, anakronisztikus politikai 
gesztusok, néhol giccsbe hajló megoldások”, kijelenti, hogy mindez nem érdekes, mert „Petri 
az esztétikai diskurzus fölé vitte költészetét”. Amikor pedig egy költ� m�veit az esztétikai mér-
legelés hatályán kívül, s�t, fölül helyezzük, az a kultusznak egy már valóban veszélyes foka.

– Kétségkívül, noha nincs most el�ttem Németh Gábor kritikája, ez végtelenül fur-

csa megállapításnak t�nik, amely valóban a kultusz terméke lehet. Azt állítja, hogy a 

mítosz fontosabb, mint a vers. De nem fontosabb.

Az interjút Krusovszky Dénes és Urfi  Péter készítette
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Borsik Miklós (1986) 
kritikus, az ELTE BTK 
hallgatója.

Borsik Miklós

A nejlonbástyát el lehet felejteni
Összehajló tükrök két Petri-versben

Az erdélyi Korunk 2001-es körlevelére, mely azt a kérdést tartalmazta, hogy a XX. száza-

di magyar versek közül melyik a tíz legszebb, kilencvenkilenc lista érkezett (err�l részle-

tes összegzés abban az antológiában olvasható, melyet a szavazatok alapján Balázs Imre 

József és Kántor Lajos állított össze: A teremtmények arca. A huszadik század legszebb 
magyar versei. A Korunk ankétja, Korunk Baráti Társaság, Komp-Press, Kolozsvár, 2002; 

online kivonatot a magyar Wikipédián találunk, az ottani keres�be legegyszer�bben a 

folyóirat címét írva). A beküld�k között – írók, költ�k, irodalmárok Aczél Gézától Zelei 

Miklósig – többen neveztek meg Petri-verset is, szám szerint tizenöten, ami már ön-

magában elbizonytalanító: egyetértsünk-e a recenzióját A Petri-mítosz vége címmel jegy-

z� Károlyi Csabával (Élet és Irodalom, 2008/1)? Hiszen itt nem más darabokkal folyt 

a verseny, mint, mondjuk, József Attila Ódája vagy Pilinszkyt�l az Apokrif, bár innen 

nézve lényeges, ha nem is perdönt�, hogy ez hét éve volt. A gyásztól se messze (vagy 

éppen benne). Viszont az említett tizenöt, igaz, nem foglalja magába például Fried Ist-

vánt, de � pont emiatt a listához f�zött kommentárban szabadkozásba fog, ahogy Balázs 

Imre József is szükségesnek látja kitérni rá, hogy a hiátust mi indokolja: „Petri György 

gy�jteményes kötetéb�l csak azért nem látható egyetlen verscím sem a jegyzékben, mert 

nem sikerült egyet választani”. Ez az érvelés pedig összecseng a végeredménnyel, mert a 

Petri-versek körén belül a Hogy elérjek a napsütötte sávig – ahogy azt várni vagy remélni 

lehetett – gy�zött ugyan, de csak három szavazattal, s bár még két résztvev�nek sikerült 

A szerelmi költészet nehézségeir�l cím�, szerintem egyszerre paradigmament� és -bontó 

korai darabot egy második helyezéshez juttatni, innent�l tízen tízfelé szavaztak. Aminek 

megfelelni látszik, amit Radnóti Sándor Alkat és alkalom cím� írásában állít, miszerint 

ezek a versek „egyazon szövetb�l készültek” (M�helymunka, Csokonai, Debrecen, 2004). 

Továbbá nem sokat segítene az ilyen kiegyenlített mez�ny egy „best of Petri” összeállí-

tásakor, amit egyébként Radnóti nem javasol, s amihez, persze, egy nagyobb merítést, 

vagyis több szavazó navigációját volna érdemes igénybe venni akkor, ha valaki explicit 

statisztika alapján dolgozna (nem így tett Várady Szabolcs, akinek érdemes lesz fi gyel-

ni a Magvet�nél már idén megjelen� Petri-válogatottjára). Mégis, ha végignézzük a kis 

címlistát, már rálátni ennek a költészetnek a sokarcúságára is, ami nem erény – ahogy 

önmagában az egyszövet�ség sem –, de az már kétségkívül, ha itt sok arc érdekes, és 

szerintem így van. Nekem a Sári-szál inkább, mint az id�tállóságukban több esetben 

joggal megkérd�jelezett darabok a politikum címszó alatt összehozhatókból. Ez ízlésem 

mellett nyilván életkoromból is adódik. Itt azonban rögtön elébe mennék a gyanúnak, 

ami ébredhet, hogy akkor szerintem a Nagy Imre-verseket olvassa más. Nem, s�t, A 301-
es parcelláról az életm� egyik legszebb pontja. Érdemes volna megnézni egyszer mint 

körbeépített haikut – „egy n�i test, egy faág, / arcod pihéi” –, hogy a rendszerkritikával 

párhuzamosan, itt épp a rendszerkritika anyagába hogyan íródnak az olyan tapasztala-

tok, hogy „a világ fénylik / mint egy halott gyík / mint egy mézcsöpp” (Air). Ezenfelül 

nem kéne úgy tennem, mintha egy speciális politikum, f�leg a tárgyakon, fi gurákon mint 

felvonultatott korszakjegyeken keresztül jól láthatóan ne volna jelen egyes Sári-darabok-

ban is (lásd, kifejtés nélkül, lentebb). Úgy gondolom – különösebb vonakodás nélkül, de 

nem is lelkesen maradva meg az ÉS-vita (2008/1–3) kijelölte süllyed�s képsíkon –, hogy 

ha adott a lék, a hajótest ácsai, a megbízhatóbbak, hamar el�keríthet�k. Jöhet, mondjuk, 

a Sári, ne vigyorogj rajtam a Hogy elérjek… mellé. Meg nem el�zi, tán utoléri, de legyenek 

most ketten. Nekem az már elég.

Rögtön kérdés, hogy jó, nekem elég, de mi lesz a hajóval (tükrök, szövet és hajó és ar-

cok, ácsok, még mi?). A potenciális második meg, hogy ha segítség jön, akkor mért pont a 

Sári, ne…. Mért csak az. Mért oda. Az els�re azt mondom – miért is tagadtam a vonako-

dást? –, hogy amir�l szó van, az inkább hajóraj. Jókora. Annyi hajóból épül kb., amennyi 

verssel az életm� mozog. Utópisztikus szemlélet? „Gyuri nagyon undoritó, / nem áll tá-

vol Tandoritó’.” – egy kísér�csónak, aminek egy darabig lehet örülni, úgy billeg, de a fele 

már víz alatt. Vannak tutajok, mért ne lennének. Van, amihez búvárkodni kell, de kinek 

van kedve (nekem). Ott van Parti Nagy kedvence, egy méretre csekély, de nem csak az � 
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fi gyelmét vonja magára, vagy a többiekét, csak mert az övét igen? Egy �szi levélre: „Zörög-

ve, veckel�dve / honnan hová törekszel – / mintha egy üvegpatkány / vonná vemhes, tö-

rékeny / hasát az úton át, te, / kallódó levélasszony?”. Bár ha a remek „üvegpatkány”-ban 

ott az üveg, akkor miért kell a „törékeny” a közelbe, illetve miért a „törékeny” kell? Meg 

szinte bármi bármihez közel, ha egy ekkora struktúrában ott van. Ezt mondja a pikírt. 

De folytatva, van tehát ez a Parti Nagy-voks, de mellette Kálmán C. György a gangbang 

Apokrifra szavaz, Odorics Ferencnél meg ott a Sári, ne…. Vártam, hogy lesz valaki. Örül-

tem. De folytatva, ez a rajos szemlélet, igen, ez utópisztikus. Mert nagyobb eséllyel mond-

ják Kosztolányira, hogy Tóth Árpádnál jelent�sebb költ�, mint hogy kiválasztanának a 

két szerz�t�l egy-egy hasonló vállalású-tematikájú-terjedelm� verset (kétes kimenetel�!), 

és azt mondanák – már ha úgy van, és lehet úgy –, hogy az adott Tóth Árpád-vers jobb, 

mint a Kosztolányié. Arra célzok, hogy ez utóbbinak természetesen számos olyan verse 

van, amelyiknél er�sebb a Körúti hajnal, mégis vonzóbb a költ�-, mint a versközpontúság. 

De ez közismert kánontörvény, asszem, nem azt mondom, sajátságos vagy nem sajátsá-

gos értelmez�i elhatározástól függetlenül, hajlamainkkal kompatibilisen bontakozik és 

bontakozzék az evolúció. Mégis lehet rá gondolni, hogy Petrib�l, mint bárkib�l, ez süly-
lyed, amaz meg nem. Vagy hogy a hajók száma esetleg szorzat, az olvasók száma volna 

szorozható az összes vers számával, ha nem lenne ez a gyakorlatban végletesen bonyolult 

m�velet (ki ezt olvassa, ki azt, stb.). Itt azonban egy olyan küszöbön túlra relativizálom 

magam, amelyiken nem szeretném. Rég azt kérdeztem édesapámtól, hogy egy háború 

kimenetelét mért nem csak két vezet� összecsapása dönti el úgy, hogy leülnek sakkozni. 

Mindig egy nagy csomó f� és egy másik nagy csomó. Szóval Petri György, mint metoní-

mia, nem egy szöveg (de ha szövegcsomó, csomónak egy!).

Még miel�tt eltévednék annak a kérdésnek az irányába, hogy mi egy szöveg, hogy 

egy meddig egy, rátérek a második kérdéscsoportra („Mért csak az. Mért oda.”). A kiemelt 

Sári-szöveg, valamint párverse, az ún. f�m�, amiken kívül már nem nagyon szeretnék 

másról beszélni. Nem remélek többet egyrészt, mint annak igazolását, hogy az egymás 

mellé rendelés nem önkényes, másrészt azt, hogy láthatóvá válik, hogy az újraolvasások-

nak, amelyeket – ha még oly részlegesek is – nem nélkülöz az összevetés, adódhat hoza-

déka a rokonsági hipotézist�l függetlenül is. Nem nagyon szeretnék másról? Helyesebb 

ez úgy, hogy nem szeretném, ha bármi tartósan venné át a szót a versekt�l, amit, ugye, 

hiába nem szeretnék, ha mindkett�nek az egészét nem idézem (ha csak töredékekre 

zoomolok). Ett�l még nem fogom. A Hogy elérjek… és a Sári, ne… – Petri-mértékkel 

– egyaránt hosszúversként skatulyázhatók. Mind a kett� úgy epikus jelleg�, hogy mond-

ható: cselekményük centruma az, amiben egy numerát ismerni fel. Ezt a Hogy elérjek… 

esetében a narrátor és a kurva a fi kció valóságában hozza, míg a Sári-versben nem képes, 

csupán egy nekrofi l vízió terét kisajátítani [1]. Ekkor már nem kevéssel vagyunk túl a 

versben Sári halálokainak látszólag mellékesként történ�, ezáltal váratlanabbnak ható 

tálalásán [2], egyúttal a b�nrészesség egyértelm� sugalmazásán, mellyel maradunk az 

implikáció berkeiben, a tárgyilagosságot meg�rizve:

[…] az az este volt, amikor
rád zártam az ajtót,
hogy magadra nyithasd a gázcsapot, [2]

[…]

És én szerettem volna rád feküdni,
lehúzni azt a bizonyos bugyit,
a koporsófödelet meg magamra. [1]

Ami nincs, az hiába vezet� stresszoldó, ha nincs. A dezimaginárius impulzusok is 

mennek, ahova Sári kb. – a narrátor helyett –, ha az ekkora nyomás ellenében ki még 

mindig nem fulladt, noha nem is virulens szuperegó úgy rendelkezik. A verbalizált ví-

zió egy elköhintett vicc, mely a munkás olvasatában a gyászoló kínját-zavarát s�ríti, s 

itt szerintem két olyan szöveghely követi egymást, melyek er�különbsége szembet�n�. 

A kett�t sorköz választja el egymástól:

Mondtam valami hülyeséget a tetemeseknek,
hogy engem is veled együtt,
�k meg mondták, hogy kivel szórakozzak, illetve
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az egyikük – az igazság kedvéért
ezt hozzá kell tennem – azt mondta:
megérti a lelkiállapotomat.

A lelki
áll a potom
potomság.

A szakaszküszöb el�tti rész nekem els�sorban a közbevetés miatt izgalmas, az nehe-

zíti el. Mármint a szövegmin�ség szempontjából, jó értelemben. Az igazság mint hivat-

kozási alap környékén paradoxonok buknak egymásra, valami fémvázas ügy. Egymásra 

borított kottatartók. Hogy mennyire nem igaz, hogy megérti, aki mondja, hogy megérti, 

ezt mondjuk el. Az igazságról – „az igazság kedvéért” – azt, hogy nincs. Ahogy szokás. 

Az igazságról, ami közben annyiban sem kezdhet� ki, hogy a tetemesek egyikét, akiben 

a részvét (vagy mi) valamennyi helyet megtalált magának, netán visszavett a fásultságtól, 

olyannak állítsuk be, amilyen nem volt. Egy kalapot rájuk ne borítsunk. Ezt mondjuk 

el? Az igazság, a rekonstrukció igazsága, amire mi kb. mindent felteszünk. Mi, akik a 

rekonstruált történetben lerúgjuk az igazság veséjét (egy másikét?). Vagy ez a pontosí-

tást célzó toldás (onnan, hogy „illetve”), épp a munkás lemin�sítése. Aki megsajnálván 

magát, miután fölfi gyelt a szituációnak és a narrátor társas leintésének aszinkron voltára, 

kidobja a felszínesség ballasztját. Hogy tompítsa annak az ellenszenvét, akinek a halott-

ját földeli, egy formaságot beszúr. Aztán az új szakaszt a korábbi zárszavának katatón va-

riánsa nyitja. E nyitás zenéje keltené az illúziót, hogy a terhek sorsa ez az áthajlásokkal 

belassított elpattogás. A tét annyi, hogy a „hatalmasok – hatalma sok – hat alma sok” kis-

iskolás mókázása vagy valami hasonló úgy idéz�dik-e fel, hogy az olvasást megrontja, s 

ekképp valamit el és valamit ide zavar. A helyére. Annak, amit kipaterolt (mi az?), avagy 

feltölt�dik-átmin�sül. Lehet, hogy van, aki amellett érvelne, hogy az utolsó szakasz el-

indítójaként jó átvezet�, esetleg akusztikájával lazító ez a három sor, én azonban olyan 

kockázat felvállalását látom benne, amilyenre a szövegnek nagy szüksége nem volt.

Ezért is látom a Hogy elérjek…-ben a fürgébb szerviz reményét (már ha mégiscsak 

egy hajót tételezünk), benne még nem vettem észre ilyen kétséges pontot. Emellett a 

Hogy elérjek…-ben a tartalmi alakulással összedolgozó formaváltás az él�beszédszer�-

ség kiveszésével, egyúttal a rímes hatodfelesek beköszönése elfogulttá tesz a maga irá-

nyában. (Jelen pillanatban tényleg marginális: a késleltetett becsatlakozás a más, szintén 

nagy hagyománnyal bíró kötött forma rendszerezettségéhez Babits Húsvét el�ttjével is 

rokonítja a Hogy elérjek…-et, és, azt hiszem, eszmedinamikai közösség is felfedezhet�, 

vagy jobb volna közösként egy hangoltságbeli kanyart és annak irányát megjelölni. A két 

ív hossza és görbülete, ami hasonlít.)

De a Hogy elérjek… és a Sári, ne… több szempontból összehozható, ehhez térnék 

vissza. Túrák a tölcsérbe. A pokol különféle alakzatai azok, amiknek a jobb megisme-

réséhez a lemenetel ténylegesen, vizuálisan adott (vö. lépcs�zés) a Hogy elérjek…-ben; 

világos a rájátszás. Mik az alakzatok. Itt a prostituált dörgöl�zése, mely „szerves része 

a törlesztésnek”, a megcsalástudat (vesd össze az „aquamarin szemek” fémjelezte láb-

jegyzettel, az ottani átmin�sül� udvarlással, a leend� vagy már növöget� b�ntudat be-
termelésével), vagy azt tetézend� a megcsalás vágyának hiánya, vagy a csók. Amott pedig 

Sári öltözködéses megalázása, vagy éppen a Sári-féle jegygy�r�s alázás, vagy a halott 

hergelése (de hogy ezek pusztán egy el�pokol felépít�i, amellett kés�bb érvelek). Az 

ilyen stációk, persze, tükrök, aki kajtat, maga után kajtat bennük, és meg is lesz hamar. 

Valami szép, valami pokoltermék. Csak egy személy.

A Sári, ne… egyik legszebb megoldásának látom – ellentétben így a korábban emlí-

tett darabolós szójátékkal – azt a tipográfi ai invenciót, mely a konstans nagybet�zéssel 

visszalopja a név szemantikájához, amit a név szava akkor hordozott, mikor még nem 

vált névvé. Tulajdonképpen azt nem lopták t�le el teljesen. Visszakér többet, mondjuk 

így. Az egyik a Sári halála el�tti, a másik a halála utáni id�höz kapcsolódik. A kapitális-

halmaz olyan viszonyba léphet tágabb vagy sz�kebb értelemben vett szövegkörnyezetével 

– nagy eséllyel a versegésszel, helyesebben a saját történetre, halálra (kiére?) olvasódva rá 

szarkasztikusan, egy aufhebung jelleg� bagatellizálódást bátorítva –, hogy amit elkövet 

rajta, egyúttal nem követi el. Állítani kész, de állítása vektorát egy sajátos poliszémia me-

zejében lelni föl itt vagy ott:
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(Milyen fi atalok
voltunk! Én nem vagyok „né”!
mondtad és eldobtad
a jegygy�r�det a VIDÁM
presszóban, ahol el�ször üldögéltünk együtt.) [1]

[…]

Aztán a SZIMPLA eszpresszóban megvirradtam
tetemes mennyiség elfogyasztása után. [2]

A Hogy elérjek…, ahol a narrátor többnyire nem másutt teng�dik megint, mint 

„ezekben az »eszpresszókban«, »büfékben«”, nem mutat föl ilyen kinöv� tipográfi át, el-

lenben itt is olyan szó tartozik a versben épp els�ként konkretizált helyhez, amire akkor 

is ráismerhetünk, mikor a ráruházott tulajdonnév-identitástól ideiglenesen szabad. Ki-

sebb eséllyel történne ilyesmi, ha az állna ott: „valahol a Lónyayn ihattam”. (Petrinél 

másutt is fontos szerepet játszik az ilyen irányú érzékenység, vegyük az Ami azóta történt 
végét, ahol a nevek, majdnem ugyanúgy, ahogy ez a Sári, ne… esetében megmutatkozik, 

a vehikulumra szegzett táblák: „a / Sörkert talponálló-részében támasztottam a / pultot 

és azon töprengtem: ki lehetett az az / állat, aki a SÍRKERTI úton egy vendégl�t SÖR-

KERT- / nek nevezett el?”. Markáns, de már a Hogy elérjek…-hez visszavezet� példa az 

In memoriam Hajnóczy Péterb�l a „Valamit bedobunk még a M�márványmenyasszony-

ban.”.) A felvezet� deixis egy kocsma közepesen intenzív látképe helyett olyan matériá-

hoz vihet, mely – mintegy harmadik b�rként a hám, a ruha felett (itt evidensnek vehet� 

a beszél� ilyenfajta antropomorfi zálása, s�t) – a vers atmoszférájának egészéhez a lehet� 

legjobban illeszkedik. Nem látni komoly torlaszokat a szimbolizálódás útján sem, füg-

getlenül attól, hogy ez a szület� szimbólum tiszavirág-élet�:

a Nylonban ittam

A „Nylon” mint a fullasztó illúziókat begy�jt� nomen, a „Nylon”, ami óvna, közben 

áporodott, ami alatta szerves. Ki lehet látni, hiheted, hogy kinn vagy, de épp annyira nem 

vagy, ahogy meg akartál lépni, vagy még inkább nem. Kérdés, hogy az eddigiek fényében 

olvassuk-e nem sokkal ezután a zárójeles kérdést. Ne. Idézem odáig és egy kicsit tovább 

a nyitást:

Szokványos nyári éjszakának indult.
Sétáltam kocsmáról kocsmára.
Talán éppen a Nylonban ittam,
a HÉV-végállomás mellett, a Margit-hídnál
(vagy azt akkor már lebontották?). Nem tudom,
lehet, hogy a Boráros téren.
Ezek a séták mindig
reggelig vagy épp két napig tartottak,
és akárhová vezettek.

Azért állok meg, mert a tisztaságmániásnak nem, ámde körültekint�nek minden-

képp leírható lokalizáció és az el�készít� redundáns formula nyomatéka – „kocsmáról 

kocsmára” – mégiscsak komolyan akadályozza a szimbólumképz�dést. Azaz megalapo-

zatlan volna úgy érteni az ötödik sorbeli, visszavonást latoló kérdést: ’akkorra Nylont már 

lehántották?’ Ó ’más elszánással, p�rén mentem ki már? a dekadencia fals ígérete nélkül? 

nem gondolván, hogy az különburok?’ (vö.: „Ha a haladás és a dekadencia gondolata 

valójában egy illúzió két oldala, akkor fennmaradásuk azt szemlélteti, hogy a nyelv és a 

gondolkodás micsoda hatalommal rendelkezik arra, hogy a nem létez�t létez�ként tün-

tesse föl.” [Richard Gilman, A dekadencia {ford. Fridli Judit}, Európa, 1990]). Kössünk 

ki mégiscsak ott, hogy a nejlonbástyára nincsen utalás a szövegben. Nem onnan néz ki a 

narrátor az � korábbi történetében, vagy ha onnan is, nem ezt mondja. Rekonstruálgat, 

és lépései néhol elbizonytalanodnak, van, ahol visszalép, városképet retusál, nem lehet 

félrebeszélni. Ahogy a Sári-versb�l nem szabad kihagyni, mondjuk, a tetemes odahaj-

lását, el kell jutni a legkevésbé pontatlanig itt is, és az nem a Nylon vagy a Boráros, az 

akárhol sokkal inkább (kilencedik sor). A pontosítás útja itt, amit�l megszoktuk, hogy 
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elkenés, máskor elejtés, az unott, siet�s vagy kifáradó tekinteté. És talán nem félreviv� 

még egy abból kiinduló megjegyzés, hogy nem sehová (se/sem), nem is a seholba, hanem 

akárhová vezetnek ezek a séták. Az akárhovának könnyebb a dolga, mikor a megemelt 

zárlattal párbeszédet kezdeményez, ami fordítva is igaz. A nejlonbástyára meg nincsen 

utalás a szövegben. Ugyanakkor jelen esszé szerz�jét, amint csitítja magát, mikor túl-

olvas, nem nagy tévedés az éppen fölfelé lépcs�z� Petri-narrátorhoz hasonlítani. De mi 

marad mögötte(m). Levakarni egy félreolvasás maradékait, ez itt annyi, mint lejjebb va-

karni �ket, a jelenlét nem sz�nik, csak a pozíció. Akár az „önmagát álmodó, nekrofi l 

vár”-é, amit nejlonból álmodott, aki nem mozdul bel�le, de mozogni mozog. Nem moz-

dul bel�le? „Önmagát álmodó, nekrofi l”, ezt Pollágh Péter írja („Mester”, in: Fogalom, 

JAK – L’Harmattan, 2005), azt meg Hamlet mondja Vladimír Holan versében: „a gyer-

mek a válasszal s a feln�ttek a kérdéssel / sohasem elégszenek meg” (T�zsér Árpád ford., 

Kalligram, 2000). Ha a Holan-Hamlet így, akkor gyerek hadd legyek? A nejlonbástyára 

nincsen utalás a szövegben.

De ki a kurva? Vagy itt van el�bb a pénz kérdése. Mindkét versben ki kell fi zetni va-

lakit. Itt a f�hullászt, amott a névtelen prostit. A f�hullásznak sem tudjuk meg a nevét, 

de ennek kisebb a jelent�sége, mint annak, amit, még miel�tt a fi zetségre rátérek, rövi-

den tovább bontanék. A név. Ehhez nézzük a Sári, ne… következ� jelenetét, ami el�jött 

korábban is. A memóriamunka beindításáért felel�s fotón a ruha els�ként ezt az emléket 

vadássza el� a narrátorból, mikor az aprómintásat Sári egy barátn�jének adja:

[…] amikor a barátn�d
fölpróbálta a ruhád,
le kellett hogy vessed.
A próbához persze neki is le kellett
vetnie a magáét.
Megkért: „Fordulj el, légyszives.”
Én természetesen elfordultam,
s természetesen a tükör felé.

A barátn� észreveszi, kacsint; Sári is észreveszi, rándul. A Hogy elérjek… lábjegyze-

tében azt olvassuk: „Aquamarin szemed neked van.”. Ha a neked helyébe olyasvalakit 

gondolunk el – nem hiszem, hogy ennek az esélye kicsi –, akivel a narrátor a kurvázással 

párhuzamosan egy partnerkapcsolat részese, akkor �t, nincs vita, fölszarvazta. De ami a 

Sári-versben a tükör környékén történik, nem súrolja szintén a félrelépés kategóriáját? 

Amennyiben igen, meg lehet fogalmazni egy önmagát nehezen, remélhet�leg mégis le-

gitimálni tudó kérdést, aminek a föltétele el�tt arra fi gyelnék fokozottabban: a barátn� 

nevének találgatása ott, hogy „elajándékoztad / valami Zsófi nak vagy Zsókának” rokon a 

Hogy elérjek…-beli leszólításhoz több potenciális helynevet is passzító szövegmozzana-

tokkal. De ami valóban kérdéses, az ennek a rokonságnak a min�sége. Hogy erre nézvést 

mennyire indokolt kikezdeni a tippet, hogy el�vehet� a b�n fogalma, s így az elbeszélés 

névvariációi a b�n rekonstrukciójakor a b�n rekonstrukciója folytán fellép� zavar jelei-

ként meghagyottak. Vagy az hülyeség, hogy a lelkiismeret kelthet itt enyhe debilizáló szo-

rongást, amire a történeten megtapadt (direkt kitett) nyomából látni rá? Mert vegyük a 

fészket és a narráció távolságát ett�l a fészekt�l. Mit értek fészken. Kiderül, ha mondom, 

hogy az egyik helyen a b�ntárs, a másikon a b�n startpontjának megnevezésénél járunk 

(ilyen természet� részlet az, amelyik fókuszba állítja a rámutatást a b�ntény idejére: „az 

az az este volt”, ez így mind nyelvtanilag, mind megfelelésében a dadogás ismérveinek 

– korrekt [a Sári-vers egyik legszebb húzása]). Ellenben felötlik, hogy szemlélhet� a „va-

lami Zsófi nak vagy Zsókának” a következ� perspektívából. Sári elevenné tett, így újfent 

sérthet�. Mivel eleveníteni kellett, egyértelm�, hogy h�tlen volt. Fontos, fontos az ok, de 

az els�dleges az elhagyás ténye. Hogy elevenül, hogy van neki honnan (mert nincs), az 

megbosszulható. Miként az is, hogy bevéste, hogy �t ellökték. S hogy a barátn� az emléke-

zés tárgyaként csak egy n�i test vagy csak akként érdekes – ha a nevére szarni annyi, mint 

a személy(iség)ére –, az a feltámadt Sáriba t�. Az egyik. Vagy nem a feltámadtba, a fel-

támadóba? Olyasmi ez, mint egy széls�ségesen sikeres akupunktúrás kezelés (reménye). 

Sáriból a maradék jelen egy fotónyi, mozogni nem kezd el itt, mint a K. S. cím� versben 

(„Az a halott n� / az a tizennégy éve halott / ifjú n� / átjárkál a szobánkon éjszaka / szóra-

kozottan tesz-vesz / ki-becsászkál”). És vissza se, bele se szól ebbe a felemás gyászba.
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Sáriba t� az is, hogy egy versenyben, már akkor, mikor az spontán kihirdettetik, alul-

marad (� is levetk�zött, mikor a lány, a másik). Ezen nem lehet csodálkozni, a szövegben 

fontos mozgató a perverzió (vö.: coitus a koporsóban), annak meg a lényege – leegysze-

r�sítéssel –, hogy mindig valami más kell neki, valami antikonvencionális. Azonban, 

mikor efféle érvényesül, nincs mindig szó perverzióról, ahogy itt sem. De nem ezt ígér-

tem. Hanem a fi zetség problémájához szeretnék eljutni egy ideje. A két vers különbö-

z�ségének láttatására fordulnék most annak a határvonalnak a képéhez, ahol Charón 

fuvaroz. Le kell tenni a pénzt, ezt tudjuk. A narrátor a Hogy elérjek…-ben nem teszi le 

(„zsebre gy�rtem az ötvenest”), mintha a földre térne vissza, már ha inkább a földre igaz, 

hogy „komoran feloldoz, közömbösen fenyeget”, mint az Elüszionra vagy a Tartaroszra. 

E kett� ugyanis az idézetb�l nem szemeli ki mindkét igét magának. A Sári, ne… pokla 

pedig, úgy t�nik, f�leg utóbb jön el, a fi zetés utáni („adtam a f�hullásznak egy kilót”) 

zárószakaszban látom leginkább ezek mentén szervez�dni: eszpresszóban ébredés, tete-

mes fogyasztás, munkahelyr�l kilépés, csészekiejtés (persze, nem ez a pokol, ezek nem 

lángok igazán, az el�bbin, csak mint a füst a t�zön, szimptómaként megülnek). A nek-

rofi l kitöréskor annak vehemenciája még valahogy menedék. A Hogy elérjek… poklát 

letagadni nyilván az elkövethet� egyik legnagyobb baklövés volna, én csak azt járnám 

körbe, hogy ezek a szövegek egymáshoz képest mire futnak ki, minek a kezdetéhez vi-

hetnek, mikor zárnak. Nem háríthatom a rímkényszerre, hogy nincs ott, hogy „föl a 

tisztaságba”, csak az, hogy „a tisztaságig”. A határra, mint a narvál. De a narvált, amikor 

emelkedik, tanácsos lel�ni. Miel�tt kifúj. Így marad fenn, hogy betekerjék, csak majd 

nejlonba ne. Most lebeg. Szóval elképzelhet�, ahogy a narrátor id� el�tt levadássza ma-

gát. Hogyha az id� itt az a „fehér tajték”.

Ugyanitt érdekes még, hogy annak az érzékeltetésére, hogy tényleg egy másik id�, 

amit a beszéd vontat – er�feszítéseket téve a biztosítókötél hosszának csökkentésére, 

amelyek egy részét korábban áttekintettem –, a két vers mennyire hasonló momentu-

mot hoz. A pénz értékének explicit meghatározására gondolok. A Hogy elérjek…-ben 

[1] mérvadóbb az összeg viszonya a szolgáltatáshoz, mint a Sári, ne… idevonatkozó 

sorában [2]:

„Eljövök egy huszasért” – mondta. Ezen meglep�dtem.
Az ár – árnak – képtelenül alacsony volt. [1]

Adtam a f�hullásznak egy kilót. (Az akkor még pénz volt.) [2]

Még azt is fel lehet tenni (de csak feltenni, és ezt se muszáj), hogy mintha már ala-

kulásakor számolna a szöveg majdani id�tállóságával. Hogy azt a megíródás után év-

tizedekkel se uralja bizonytalanság, mire is jó egy húszas, egy kiló. Mire is volt jó.

De ki a kurva? És miért kérdés ez egyáltalán? Vegyük el�ször, hogy a Hogy elérjek-
ben a narrátor az, akit leszólítanak. Ett�l még nem cserél�dnek föl a pozíciók, de azzal 

már a kuncsaft sémáit kezdi el magához kapcsolni a n�, hogy hangsúlyozza, neki kell 

a szex. Ami leginkább beszédes: „Az lett volna logikus, hogy ha akar valamit, � fi zet.”. 

Abba viszont nem sétálnék bele, hogy igazolni próbáljam a Sári, ne…-féle beszél� prosti-

tuálódását. Mert az még nem az, hogy miként kuncsaft helyére, szokás szerint, kuncsaft 

jön – amíg a gazdatest helyzete változatlan –, úgy ez a Petri-aurában csereforgásszer�:

� maradt a ruhádban,
te fölvettél egy másikat.

Végül hadd hozzam fel másodszor az akupunktúrát. A Sári-versben viszonylag köny-

ny� rámutatni a szúráspontokra. S hogy a szúrások mögött a bosszú dolgozik, azt nem 

kérd�jelezem meg; „És úgy néz ki, mintha volna melled” – ez például kétágú, mert a 

hiány mellett, nem kizárt, a hiány elfedésének szándékát is (vö.: beállítás a fényképez-

kedéskor) beleírja Sáriba. A leleplezett szándék mutatja, hogy ezt a hiányt � is hiány-

ként élte meg, ezáltal védtelen, visszavágnia nincs igazán mivel, pláne, hogy stb. Nem 

kétséges számomra, hogy a csíp�s kezdést�l a nekrofi l vízióig és tovább a beszél� meg-

jegyzései olyasvalamivé adódnak össze, amit illethetünk a gonosz szóval. Ez a kereked� 

gonosz, ahogy megindul egy hulla felé, szemlélhet� a bosszúállás alakzatán belül, mert a 

vers közepe táján világossá válik, hogy a megszólított n� elmarta magát a beszél� el�l, de 
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ami fontosabb, ezt olyan módon vitte véghez, hogy a beszél�be belemarta a b�nrészes-

ség stigmáját, amely stigmához a ’b�nrészesség’ jelentés ráadásul félrenézés eredménye 

is lehet. Mert a rögzített körülmények védhet�vé teszik az álláspontot, mely szerint csak 

egy gyilkos van, és az nem más, mint a beszél�, aki az öngyilkosságot legitimálta. � egy 

ábrán a kauzális rajzolat bal szélén állna. Benyomja a gombot. Segédnek h�séges a Sári 

állapotát súlyosbító el�zmények idején is. A célja ezek után, úgy tetszhet, egy t�sor al-

kalmazása defi brillátorként, a dolog kimenetele azonban enyhén szólva kétes. Kudarcba 

fulladása pedig megengedi a feltételezést, hogy a beszél� bosszúja – eleven másik híján 

– esetleg visszafordul, ez pedig az aktus (nem a koporsóbeli) átértékelését vonhatja maga 

után. Nem eldöntött, hogy ha a mérgem a semmibe csapódik, akkor hova. Hogy ez el-

intézhet�-e úgy, hogy akkor a semmibe. Csak. De akárhova, amit állítani lehet, az, hogy 

a rekonstrukció színezete meghosszabbíthatja az el�rajzolódó b�nt, következésképpen 

azt a rekonstrukcióval mint b�nnel gazdagíthatja. Ilyenformán nem csak azért változik, 

mert az a priori kreatív emlékezet hamisítja.

Még egyet kellene mondani, ha a bosszú motivációit fi rtatom. Ugyanis bosszúra 

nem feltétlenül az indítja a narrátort, hogy Sári nincs, vagy hogy Sári vágta hozzá, ami 

fúrja. Hanem hogy hozzá képest milyen. Van benne valami retardált (vö.: „mint a szén-

csúszdára tévedt macska”), bomlott, nem-petrisen outsider, valami, amit nem tévedés, ha 

nem is szorosan, de a gyermekihez kötni, s aminek a nimbuszától nem érintetlen Petri 

költészete sem. Csak Petrinél – úgy látszik, megint egy hajót, megint nem rajt veszek 

alapul én is (megszokom majd) – ehhez a gyermekihez úgy nem vezet út, mint, mond-

juk, Weöres Sándornál (leg)többször. A narrátor tehát innen nézve irigy. Hogy ilyesmi 

a méregtermelés motorja, azt er�sítheti, ha megengedem más versek bevonását az ér-

telmezésbe, de ha ezt mondom, úgy teszek, mintha nem arról lenne szó sokszor, hogy 

más Petri-versek mozgását alig tudom kivédeni. Persze, nem akarom. De mért akarjam 

(vagy mért bánjam, hogy hiába akarom, ha hiába)? Például azért, mert másként hathat, 

és talán er�sebben, a Sári, ne… is, ha nem tudom el�re, mi történt Kepes Sára és Petri 

György között. Mert akkor csak a szöveg közepe felé derül ki. Ennek ellenére nem za-

var, hogy ide a Jöv� cím� négysorost idézem lent, mert hátha köze van ahhoz, hogy egy 

Petri-narrátor számára csak szarkasztikusan mondható, hogy Sári már örökre vigyorog, 

akár a képen. (Amir�l egyébként nem � tehet, a fotó átka, pár évvel halála el�tt, egy 1986-

os interjúban ezt mondja például Thomas Bernhard: „És ha egyszer valaki csinál rólad 

egy fényképet, amint éppen az erd�ben sétálsz, akkor a következ� nyolcvan évben te az 

erd�ben fogsz sétálni” [Árgus, 2007/3, ford. Czinki Ferenc].)

Beteljesül majd minden, mire vágyom.
Egyszerre leszek férfi  és gyerek,
majd bevizelek, és elélvezek,
ha megfeszül a kötél csigolyámon.



40

Petri György
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doktorandusza.

Wirágh András

Írógép-szerenád
(Textuális csúsztatások Petri György Az vagy nekem cím� versében)

Egy fordítás eredend� sikertelensége és tökéletlensége az átadó és átvev� nyelvek közti 

elcsúszásból, így a fordító kiküszöbölhetetlen inkompetenciájából ered. Bármennyire is 

használja ügyesen a fordító az átadó nyelv mentális grammatikai lexikonát és szókincsét, 

a fordítás aktusa inkább az átírás, illetve az interpretáció folyamataival hozható közös 

nevez�re. Ismeretes a James Joyce Ulysses-ének fordításával kapcsolatos „transzglobális” 

polémia, ám ez esetben feltételezhet�en egy furcsa kivétellel állunk szemben, hiszen a 

múlt század elején sok vihart kavart, a következ� korok poétikai gyakorlatát megel�lege-

z� szöveg nyelvi-szimbolikai játékaival terhelt sorai jóval nagyobb er�feszítést követelnek 

a mindenkori fordítóktól, mint kortársai. A líra, alapvet� m�nemi princípiumainak kö-

szönhet�en már jóval korábban felvetette a fenti „fordítói polémiát”. A magyar értelmez� 

közeg a felvilágosodás korában – megannyi m�faj, leginkább a román/regény „megho-

nosodásának” idején – szembesülhetett el�ször a fordítás és az eredeti szöveg distanciá-

jával, majd egy viszonylag „nyugodtabb”, politikai-társadalmi prekoncepciókkal kevésbé 

terhelt id�szakban, az 1910-es, 20-as évekt�l kezd�d�en már a fordítás mikéntjér�l szóló 

diskurzusba szólhatott bele. A Nyugat els� nemzedékével kapcsolatos kortárs és utóla-

gos kánonképz� folyamatba öntudatlanul is bevonódott a szerz�k fordítói tevékenysége. 

Ahogyan feltehet�leg stilisztikai szempontból elkülöníthet� például Babits nívódíjas Is-
teni színjáték-fordítása, vagy Ady, illetve Tóth Árpád Baudelaire-átültetései, úgy ezek a 

szövegek más és más utóéletet biztosítottak fordítóiknak, részben kiemelve a magyar 

irodalmi kánonból, és a (magyar nyelv�) világirodalmi kánonba helyezve át �ket.

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszer�, mindezzel csupán azt szeretném ér-

zékeltetni, hogy bár a fordítás minden m�nem minden m�fajával ugyanazt a kikerül-

hetetlen szövegrontást eredményezi, a csonkítás a nyelvi bravúrokkal és fortélyokkal oly 

gyakran telit�zdelt, a prózai szövegeknél nagy általánosságban rövidebb terjedelm�, s�-

r�bb nyelvezet�, és könnyebben áttekinthet� lírai alkotásokban a legszembet�n�bb. Eb-

b�l következik, hogy a lírára alkalmazható legjobban az a hermeneutikai jelleg� kitétel, 

miszerint az idegenen való túllépés lehetetlen, így újból és újból visszafordulunk hozzá 

– így lesz a fordításból valójában végtelen interpretáció.1

Petri György 1993-as, Sár cím� kötete tartalmazza az Az vagy nekem cím� verset, 

aminek segítségével talán jobban megvilágítható az a fajta szövegjáték, ami a transztex-

tualitást már-már „bábeli” szinten engedi megvalósulni.

Az vagy nekem, mi seggnek a tenyér:

hol símogat, hol üt

(új gép: alig lelem az ü-bet�t);

mi szemnek a nap, szájnak a kenyér:

mindennapi és szembesüt.

Kedélyem így mostanában fanyar,

talpam alól az út: kifut.

Holott én azt hivém, egy-két kanyar

még így-úgy kijut.

(Nem arra gondolok, amire te nem.

Jaj, el se kezdjük! Édes Istenem!

Róla még lesz szó. Szögletes zárójelben

– ami nincs a gépeden.)

1 L�rincz Csongor, “Enkidu üzenete”. Az idegenség az irodalomban: fordítás és interpretáció kö-
zött, in: Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, és Kulcsár 

Szabó Ern�, Osiris, 2003, 172-199.), 183.
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De nem. Pedig ez – azt hihetn�k, nemde?

egy ilyen élet után megilletne – – –

Mi is? Új hibridek-Hebridák?

Barikák? Barrikád?

És miért? Mert? Milyen volt „ez” az élet?

Igazad van. Nem tudom. Csak azt hittem…

Hogy? Ja, hogy mit? Nem tudom. Csak téblábolok itten.

(félre:) Ez vagyok, ez a tipródó, lúdtalpas tébláb,
gondolni is rossz rá, hogy Isten épp lát,
saját képmását, másképét. Habár? Gondolta volna meg!
Már akkor sem volt egy „mai gyerek”,
miel�tt ész nélkül teremtgetett.
Csak rajta! Nézzen bele a tükörbe.
– Szimmetria-elv! – az egyenes-görbe
fakerék forog – � csinálta – körbe:
forgunk Gondviselés – kerékbetörve;
Szentlelke rajta, viselje a Gondot.
És innent�l már egyszer�, amit mondok:

Háljunk egymásba járni, mint a lélek.

A vers már címében megel�legezi a Shakespeare LXXV. szonettjével folytatott szö-

vegjátékot, ám a Petri-szöveg csak közvetetten „játszhat el” az angol szerz� versével, hi-

szen a szövegek közötti diskurzusba minduntalan beékel�dik Szabó L�rinc versfordítá-

sa.2 Az ’[A]z vagy nekem, mi seggnek a tenyér’ sor nem a „So are you to my thoughts as 

food to life” eredeti verskezdetének, hanem az utóbbi hasonlat magyar fordításának pa-

rafrázisa. Így maga a Petri-vers intertextualitása els�sorban a szonettfordítással kapcso-

latban releváns. Ebb�l adódóan egy komparatisztikai elemzés is csak a fordítás szövege 

alapján fedheti fel azokat a helyeket, amik nyilvánvalóan bizonyíthatják, és árnyalhatják 

tovább a Petri-vers és az eredeti szonett hasonlóságait. Feltételezve, hogy az Az vagy ne-
kem valamilyen textuális játékba hozza az eredeti angol szöveget, Petri szövege egyetlen 

pontban eredményez fontos változtatást. A szonett címe LXXV., Sonnet LXVV, illetve 

LXXV. szonett – egy olyan rematikus címmel3 állunk szemben, amit egyszer�en „képte-

lenség” félrefordítani, az angol ’sonnet’, és a magyar ’szonett’ szavak ugyanis els� látásra 

nem különböznek egymástól, f�leg ha ezt a m�faji megjelölést elhagyjuk. A rematikus 

cím a m�fajra irányítja a fi gyelmet, ezáltal a szöveget feltehet�leg a szonettel kapcsolatos 

olvasásmódokkal közelítették és közelítik meg az aktuális olvasók. Petri ezt a rematikus 

címet tette olyan tematikus címmé, ami a magyar befogadó közeg számára az olvasás 

alatt folyamatos játékba hozza a Szabó L�rinc-fordítást. Míg az eredeti szonett, illetve a 

fordítás a szerz�/„fordított” nevének paratextuális szerepbe helyezésével (azaz megjele-

nítése a kötet borítóján, illetve a kötetben) adja meg az olvasáshoz „szükséges” adatokat, 

addig Petri a cím tematizálásával éri el, hogy versét áttételesen Shakespeare-parafrázis-

ként olvassuk. Az Az vagy nekem annak ellenére fenntartja a közvetett Shakespeare-kap-

csolatot, hogy a címet és a kezd�sort leszámítva az eredeti szöveg fordítását nem „szólítja 

meg” egyértelm�en, így az intertextualitást csak az ezáltal megteremt�dött olvasásmód, 

az állandó Shakespeare-re, illetve Szabó L�rincre való refl ektálás tartja fenn.

Más a helyzet azonban az eredeti vers és a fordítás intenciójával, és ebb�l fakadó re-

torikájával. Nem az a lényeg ezúttal, hogy a LXXV. szonett címzettjének konkrét vagy 

nem konkrét személyt, illetve konkrét címzett esetén William Shakespeare biszexuális 

partnerét, vagy egy korabeli angol hölgyet tekintünk. Az intenció az eredeti szöveg el-

olvasásával is egyértelm�: szerelmes versr�l, szonettr�l lévén szó, a vers retorikája az 

udvarlás, a másik meghódítása alapján konstruálódik meg.

2 Felhasznált szövegkiadások: http://shakespeare.about.com/library/weekly/aa081000a.

htm?once=true&#sweet (eredeti szöveg), Shakespeare összes m�vei VII., szerk.: Kéry László, 

1961, 183. (Szabó L�rinc fordítása)

3 a téma-réma oppozíción alapuló rematikus és tematikus cím defi níciójához l. Gérard Genette, 

Paratexts. Thresholds of Interpretation, Cambridge, 2001, f�leg 76-89.
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Az eredeti szöveg más angol szövegekkel való játékait, illetve Shakespeare neolo-

gizmusait4 Szabó L�rinc természetszer�leg nem „fordíthatta le”, de az alapvet� szóké-

pek szintjén eredeti és fordítás jól összevethet�. A hasonlatokkal és metaforákkal árnyalt 

udvarlás célja a másik nem elkápráztatása, mialatt valójában az igazi cél, a választott 

„elnyerése” is teret nyer az üzenetben. Jelen esetben az „elkápráztatás” jelképezheti a 

Shakespeare, Szabó, és Petri szövegeinek stiláris szintjét, illetve ezen szövegek felszíni 

szerkezetét, míg az „elnyerés” azt a fajta retorikát, ami a szöveg mélyebbik dimenziójá-

ban olvasható.

„Elkápráztatás” és „elnyerés” természetesen egymást kölcsönösen kiegészít� fogal-

mak: az Az vagy nekem esetében például a szonett�l eltér� címzett függvényében módo-

sul a közvetett és a közvetlen intenció. Petri versében az intertextuális felütést az írógép 

leütésének aktusa követi, a szöveg önrefl exív jellege azt a neoavantgárd tendenciát tük-

rözi, ami a Ver(s)ziók kötet több versében megfi gyelhet� – egyes szerz�k, például Várady 

Szabolcs a Jegyzet egy vershez cím� alkotásában a megszólalás nehézségeit, a vers „meg-

költésének” folyamatát próbálta tematizálni. A vers írására vagy gépelésére vonatkozó 

refl exiók („új gép: alig lelem az ü-bet�t”, illetve „Szögletes zárójelben / – ami nincs a 

gépeden.”) mellett a szöveg ismétl�dései az egy adott szöveg magyarításával bíbel�d� 

fordító próbálkozásainak tekinthet�k: „Új hibridek-Hebridák? / Barikák? Barrikád?”. 

Ennél sokkal jellegzetesebb, és metonimikusabb az a játék, amivel a vers beszél�je a 

„félre” szövegrészt tölti fel: a beszél�, mint a „tükörbe néz� Isten” képmása, a vers, mint 

a szöveg eredetijének parafrázisa határozódik meg, erre utalhat az „egyenes-görbe fake-

rék” jelz�s szerkezet is. Nem beszélve az utolsó sorokról, ahol a beszél� egy deixissel él 

(„innent�l már egyszer�, amit mondok”), majd egy mondatba s�ríti az eredeti szonett, 

és a fordítás – igaz szókimondóbb stílusú – összegzését: „Háljunk egymásba járni, mint 

a lélek.”

Az Az vagy nekem címzettjéhez f�z�d� ambivalens kapcsolatot mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy a szöveg a „kedves” írógépén születik, amit viszont a beszél� nem 

tud normálisan használni, csak „téblábol”, és az els�dleges versbeszédet megszakítandó 

üzenetét egy drámai szövegb�l hozott „félre” megnyilatkozásával „leplezi”. Az ambiva-

lenciára utal a Petri-vers egész els� strófája, amennyiben egy grammatikai közbeékelés-

sel számolunk: „Az vagy nekem, mi (…) mindennapi és szembesüt.” Az udvarlás szóla-

ma aztán párosul valami veszekedéssel, vagy eredend� félreértés eszméjével – igazából 

nem derül ki (illetve csak „halvány” sejtéseink lehetnek róla), hogy „mit ne kezdjen el” 

a beszél� a vers címzettjével, ám az információ kódolva van a versben, igaz a dekódolás 

lehetetlen: „Róla még lesz szó. Szögletes zárójelben / – ami nincs a gépeden.”, azaz az 

információ abban az esetben lehetne a befogadó számára (szögletes zárójelek segítsé-

gével) jelölt, ha az írás/gépelés aktusakor az írógép „kompetenciája”, felszereltsége ezt 

megengedhetné. Ennek hiányában a „téblábolás” az eleve félresikerült kommunikáció 

metaforája. Ami így a vers szempontjából fontos, hogy a vers beszél�je és a vers „cím-

zettje” alkotta kommunikációs modellt átfordíthatjuk szöveg és olvasat, szöveg és fordí-

tás, fordítás és parafrázis viszonyára, hiszen a kortárs olvasáselméletek szerint az olvasás 

mindig újraolvasás, ezzel együtt félreolvasás. A fordítás bármennyire is próbálja meg 

követni az eredeti szöveget, képtelen „utolérni”, ez széls�séges esetben olyan szövegeket 

szülhet, mint Tóth Árpád �szi chansonja (Verlaine), vagy Szentkuthy Ulyssese (Joyce). 

Egy idegen szöveghez képest a fordítás minimum két síkon tolódik el: egyrészt a nyelvi, 

másrészt a tartalmi síkon. Petri György verse esetében az „elcsúszás” tisztán észrevehet�: 

az eredeti szonetthez képest Szabó L�rinc fordításának els� sora – bármennyire is költ�i 

–, nem fedi a valóságot (szabad fordításban: az vagy gondolataimnak, mint étel az élet-

nek), ezt veszi alapul Petri, hogy ennek kifordított verzióját adja.

Az Az vagy nekem közvetett címzettje a n�, közvetlen címzettje viszont az írógép, így 

az udvarlás retorikája is els�sorban a gépnek „szól” – a billenty�k helyes leütögetésével 

egy kézzelfogható üzenet szükséges ahhoz, hogy a n� tudomást szerezzen a vers be-

szél�jének kívánságairól. A Shakespeare-szonett „közvetlen” udvarlásával szemben (ha 

magát a vers szövegét, mint „áthidaló” médiumot nem tekintjük) a Petri-versben beéke-

l�dik az írógép, ezzel együtt maga az írás, a megfogalmazás problematikája. Ezek mel-

4 Például a „sweet-seasoned” (tavaszi) kifejezés egy Chaucer-szöveghelyre utal, míg az 

„enjoyer” és „gluttoning” szavak Shakespeare leleményei (http://shakespeare.about.com/

library/weekly/aa081000a.htm?once=true&#sweet)
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lett igazi „petris” megoldásnak tekinthet�, hogy a vers utolsó sora alapján a vers beszél�je 

hirtelen abbahagyja az udvarlást, az „elkápráztatást” pedig egy – igaz, hasonlatba bur-

kolt, de mégis – direkt célzással futtatja ki. Ezzel a célzással a vers végére visszajutunk 

az eredeti szonetthez és fordításához – ha a „Koldus-szegény királyi gazdagon, / Részeg 

vagyok és mindig szomjazom” sorok által keltett benyomások közül a radikálisabb jelen-

tés�eket vesszük szemügyre, a két verszárlat összecseng.

Petri költeménye valójában az olvasók „transzszubjektív megértési horizontjára” 

hat, hiszen teljesül a feltétel, melyet Jauss a következ�képpen fogalmazott meg: „[a] m�-

vek […] kezdetként szándékosan felidézik a m�faj-, stílus- és formakonvenciók alapján 

létrejött olvasói elvárási horizontot, majd azt a továbbiakban lépésr�l lépésre lerombol-

ják…”5 Az ’Az vagy nekem, mint…’ kezdet egyszerre teremti meg a Shakespeare-rel, a 

szonettel, és a Shakespeare-szonettel kapcsolatos elvárási horizontokat, ám ezeken ala-

kít: az udvarlás nem közvetlenül a kiválasztotthoz szól, a retorika akadozott, ennek aktu-

ális „megképz�dését” követhetjük nyomon, és a középkori „lovagiság” és tisztelet helyett 

inkább a testiség fogalma állítható középpontba. Az eredeti szonettnél az „elkápráztatás” 

módja a költ�iség (költ�i képek használata), ezzel együtt egyfajta konvencionális póz 

felvétele, Petrinél a vers beszél�je ugyanakkor nem pózol, hanem az írógép fölé görnyed, 

„téblábolása” közben – az udvarlás „módszerét�l” gyökeresen eltér� módon – magával is 

foglalkozik, és ebben a monológban több szempontból is eltér a vers alapvet� intenciói-

tól. Az udvarlást végül egy direkt kijelentéssel zárja, bizonyos szempontból összetépi az 

eddig megírt szöveget, hiszen annak hangneme eltér a kinyilvánított vágyétól.

A Petri-vers kapcsán korábban használt transztextualitás oka egyrészt a nyelvi vál-

tások sorozata, másrészt a m�faji-stilisztikai-tartalmi eltérések egyvelege. Furcsa egybe-

esés, hogy a fordításból és átírásból következ� játék, amiben három szöveg vesz részt egy 

udvarlási „paradigma” köré szervez�dik, amiben a Másik megértetése végett alkalmazott 

ferdítés és fordítás, a cél érdekében használt „rejt�zköd�” nyelviség rendkívül fontos. 

Nem beszélve arról, hogy az udvarlási formulák intertextualitása, ha az alapformulákat 

a szóbeliségbe való beágyazottság miatt nem is lehet kimutatni, külön játékként funkcio-

nál. Ha a szövegek kapcsolatát, és a konvenciókat egy rövid id�re félretesszük, valójában 

három udvarlási metódussal állunk szemben, ebb�l következ�en a három szöveg már 

ezen a szinten egymásba játszik. A szövegek információit fi gyelembe véve a játék mó-

dosul: Shakespeare szonettjét, mint „alapszöveget” egy fordítás vagy átírás követ, ami a 

nyelvi kódváltást leszámítva követi az eredeti szöveget. Petri Az vagy nekem cím� verse te-

kinthet� parafrázisnak is, de mindenképpen intertextuális kapcsolatban áll a fordítással, 

és ennek köszönhet�en olyan kapcsolatba kerül az alapszöveggel, amit leginkább meta-

textualitásnak lehetne nevezni, ha ez a fogalom Genette révén már nem lenne foglalt.6 

A korábban ecsetelt trükknek köszönhet�en Petri verse úgy olvastatja magával együtt 

a szonettet, hogy annak m�fajától, retorikájától, írásmódjától eltér. A trükk már csak 

azért is lehet sikeres, mivel a zárlat újból játékba hozza az eredeti szöveget. A vers végére 

az eredeti szöveget leromboló aktus rombolódik le (nem szeretnék a manapság annyira 

divatos szóval élni), a szöveg önmaga „elcsúszását” próbálja kétségbevonni. A koráb-

ban már idézett gondolat szerint a fordítás interpretációként is fi gyelembe vehet�, így a 

három szöveg közötti transztextuális kapcsolatot abból a szempontból lehet egy közös 

nevez� alá hozni, hogy a szövegek egymás interpretációi, különböz� olvasatai. Az olva-

sat lehet az az aktuális gy�jt�fogalom, ami fordítást és intertextualitást összevonva rövid 

id�re feloldja a bábeli z�rzavart.

A versek közvetlen megszólítottjai az olvasók, így az udvarlás(ok) sikerének záloga a 

Másik pozíciójába vont befogadó különvéleménye. Az udvarló által kezdeményezett ud-

varlás sikerének kulcsát az egyszerre udvarlást hallgató, és verset olvasó befogadó tartja 

kezében. Választhatunk, hogy a mondanivalóját köntösbe burkoló hódoló, vagy a szeren-

csétlen, de egyenes udvarló trükkjének ülünk fel.

5 Hans Robert Jauss, Irodalomtörténet, mint az irodalomtudomány provokációja, u.�., Recepció-
elmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Osiris, 1999, 54.

6 A metatextualitás az egy szövegr�l szóló mindenfajta kritikával kapcsolatos intertextualitás 

(Gérard Genette, Transztextualitás, Helikon 1996/1-2, 82-91.)
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POLLÁGH PÉTER

Nem cserélhet

Koporsószeg, nevet a Dédi,
és kiszívja a fehéret belőle.
A hajába megy mind,
de a szemfedőre is jut majd,
ha spórol, egy kevéske.
Vagy az szürke lesz,
tűrhetetlen szürke?

Koporsószeg, nevet a Dédi,
én meg bámulom,
mint fogy a fehér,
míg a szürke ég. Ugye
csak a szürke éghet el?

Megköhögteti ez a szín,
megakad a torkán.
Még, hogy nem szín,
méltatlankodik úrilányosan,
el ne hidd, bogaram:
védi a fehéret, amit szürkére
ő nem cserélhet.
Még senkit nem feketített be,
nem ezzel fogja kezdeni.

Szinte veszti

Szinte színét veszti,
mire kimondja a Dédi:
Jönnek a szürkék,
sötétedik.
Jönnek a fehérért,
de meg nem kapják:
a fehér felmegy,
mint egy lift, a vattába,
fel, a Színek jobbjára.

A Dédi jobbjára:
akarta volt mondani,
de a színek felé
hajlott a karja.
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Nem értem

A Dédi levette napszemüvegét,
s nem látszott semmi, csak az ég.

Mindenki volt

Sürgünk-forgunk,
vendégségbe megyünk,
már mindenki volt
a tükörben.
Itt maradt a Dédi,
mutatok a tükörre,
hozzuk őt is.
De nem hozzák,
valami bemegy
a szemükbe,
mégis a tükröt mossák.
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Benedek Szabolcs

Onnét nincs visszaút
(regényrészlet)

Alessandro úr, az Antognioni család feje, egyben az Antognioni-keresked�ház vezet�je 

jól ismerte nem csupán �sei, hanem az egész város történetét, ennek ellenére � sem tudta 

megmondani, hogy az Antognionik mióta tartoznak Firenze legel�kel�bb famíliái közé. 

Akármilyen messzire tekintett vissza az id�ben, minduntalan azt látta, hogy az Antogni-

oni-palota ott áll a dóm el�tti térre vezet� utcában, valamelyik Antognioni pedig ott ül a 

Signoriában, és jelen van a város életét jelent� legfontosabb döntéseknél. Ez utóbbi tény 

nem csak azt jelentette, hogy ez az Antognioni tekintélyes és elismert személy, hanem 

azt is, hogy olyan keresked�, aki biztos kézzel tartja és irányítja az égi és földi hatalmak 

által reá bízott vagyont: adósságai nincsenek, a munkásait mindig rendben megfi zeti, 

lázadástól nem kell tartania – hiszen a törvények értelmében csak ezek fejében lehetett 

valakit a Signoriába beválasztani. Egyszóval, amikor például Fernando, ez az eszes, jó 

képesség�, ám – apja nem titkolt bánatára – lezserségre, különösképpen pedig felforgató 

gondolatok átvételére hajlamos fi ú valamelyik ritka, a család iránt mégiscsak valamiféle 

lojalitást sejtet� pillanatainak egyikében arról faggatta Alessandro urat, hogy ki volt az 

els� Antognioni, aki megalapította a keresked�házat, majd vagyona, rangja és képességei 

szerint Firenze szolgálatába állt, Alessando úr szomorkás mosollyal megrázta a fejét, és 

annyit mondott: neki pusztán arról van tudomása, hogy az apja, a nagyapja, a dédapja, 

de még annak az apja is priori volt, azaz a város elöljárói közé tartozott. Az ezt megel�z� 

id�kre viszont sajnos nem lát vissza. Az Antognionik – tette hozzá – régi guelf család, az 

is lehet, hogy már akkor itt voltak, amikor valamikor a messzi évszázadokban lerakták 

Firenze els� köveit.

Alessandro úr természetesen azt szerette volna, ha a hagyományok szerint egyszer 

majd a fi a venné át t�le a keresked�ház ügyeit. Mégpedig nem is a remélhet�leg még tá-

voli halála után, hanem már jóval el�bb, hogy � kényelmesen hátrad�lhessen, élvezhesse 

a hosszú évek szívós és alapos munkájával kiérdemelt pihenést, illet�leg hogy onnantól 

fogva a városra fordíthassa minden erejét és tehetségét. Fernando Antognioni azonban 

vajmi kevés vonzódást mutatott a gyapjúval és a pénzzel való bánásmód iránt. A szá-

mok világa nemhogy nem érdekelte, a tetejében képtelen volt a legegyszer�bb össze-

adást is hiba nélkül elvégezni; amire persze lehet mondani, hogy nem olyan nagy baj, 

hiszen megcsinálhatja bármelyik beosztott, ám az ilyesmi veszélyt rejt magában, hiszen 

– így tartotta Alessandro úr, és az Antognioni-�sök is valamennyien – nem szabad bíz-

ni senkiben, különösen az alkalmazottakban nem: tudvalév�, hogy az Antognioni-ház 

évszázados sikerének egyik záloga az, hogy a családf� és tulajdonos minden számlát és 

szállítólevelet személyesen számolt át és ellen�rzött. A csábítás túl nagy: ha a beosztott 

azt látja, hogy a gazda nem tud számolni, bármennyire is megbízhatónak véljük, egy id� 

után képtelen lesz ellenállni annak, hogy el�bb kisebb, majd aztán egyre nagyobb ösz-

szegeket ne csipdessen le a reá bízott pénzekb�l, ami el�bb-utóbb a keresked�ház össze-

omlásához vezet.

Nem csak a matematika hagyta hidegen Fernando Antognionit. Nem érdekelte a 

gyapjú el�állítása és fölhasználása sem. Pedig egy jó keresked� nem adhat el árut anél-

kül, hogy ismerné annak származását, rendeltetését és tulajdonságait. Alessandro úr 

élénken emlékezett arra, amikor az apja már egész kisgyerekként elvitte �t azokhoz a Fi-

renze környékén él� birkapásztorokhoz, akikt�l közvetlenül a gyapjút vették, és ott nem 

csak a gyapjúnyírás és -kikészítés fortélyait mutogatta el neki, de azt is, hogy mily módon 

kell gondozni, nevelni és etetni a jószágot ahhoz, hogy a lehet� legjobb min�séget nyer-

jük. Ezek az ismeretek azért voltak fontosak, hogy a keresked�ház számon tarthassa, 

melyik pásztor miként bánik a nyájával, és kit�l érdemes nyersanyagot vásárolni. Amikor 

azonban évekkel kés�bb � fogta kézen Fernandót, megdöbbenve tapasztalta, hogy a fi át 

nem csak a lenyírt gyapjú, de az állatok se érdekelték, helyette inkább a pásztorok zagyva 

meséit hallgatta, majd kóborolt a dombok és a fák között.

Ez kés�bb, már ifjúvá érésekor is szokása volt Fernandónak: hiába intette �t az apja, 

hogy ne csináljon ilyet, Fernando gyakran elegyedett szóba a ciompikkal, a munkásokkal, 

és ahelyett, hogy a hozzá hasonló el�kel� ifjak társaságát kereste volna, vásárok idején 
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egész napokat töltött el közöttük, és hallgatta azoknak a céhlegényeknek a történeteit, 

akik messzi városokban és országokban járván igyekeztek ellesni mesterségük fortélyait. 

Mindennek tetejében nem érdekelték Firenze ügyei sem. Amikor az apja a város életébe 

próbálta bevezetni, ügyekr�l és gondokról beszélt neki, csak a vállait vonogatta, és azt 

hangoztatta, hogy ezek csupán fölösleges szájtépések, s minden probléma megoldható 

lenne, ha a gazdag oligarchiák torzsalkodásai helyett azzal tör�dnének, hogy a szegé-

nyebb családok, a popolo minuto tagjait is beválasszák a Signoriába. Ezeket a gondola-

tokat hallván Alessandro Antognioni hálát adott az Úrnak, hogy a fi a nem néhány évvel 

korábban született, hiszen amennyiben már kell�en érett lett volna akkor, amikor Gauti 

de Brienne herceg a ciompik és a popolo minuto támogatásával kerek egy esztend�re ma-

gához ragadta a hatalmat és felfüggesztette az alkotmányt, bizonyára habozás nélkül a 

herceg mellé állt volna, mire � kénytelen lett volna a családból kitagadni.

Mindezek után nem csoda, hogy Alessandro úrnak a munkája mellett igazából csak a 

lányaiban lehetett öröme. Filomena és Elisa csinos, vonzó ifjú hölgyek voltak, nem utol-

sósorban pedig hatalmas hozomány várományosai, érthet� hát, hogy az Antognioni-ház 

körül dongtak az önjelölt, avagy nagyon is számításba vehet� kér�k. Alessandro Antog-

nioni bánatában már arra is gondolt, hogy amennyiben Fernando valóban nem mutat 

hajlandóságot a keresked�ház ügyeire, akkor hagyja, hadd élje a saját életét, és a kér�k 

között keres utódot magának. Ez persze óhatatlanul fölveti annak lehet�ségét, hogy egy 

ilyen megoldás esetén fúzióra kerülne sor egy másik keresked�házzal, ami viszont véget 

vetne az Antognionik évszázados munkája gyümölcsének – úgyhogy ez a megoldás nem 

igazán vezetne sikerre. Alessandro úrnak tehát tovább kellett törnie a gondoktól egyre 

többet sajgó fejét, és az utóbbi id�ben az is eszébe jutott, hogy mivel a felesége már nem 

hajlandó ilyesmire (ráadásul lehet, hogy nem is volna képes még arra sem, hogy a férfi úi 

vágyakat fölkorbácsolja benne), majd nemz gyermeket egy szolgálólánynak, vagy egy jó 

pénzért fölfogadható n�személynek, utána pedig buzgón imádkozik, hogy fi ú legyen, és 

amennyiben az lesz, a nevére veszi.

Filomena és Elisa nem csupán csinosak és okosak voltak, de bátyjukkal ellentétben 

Firenze ügyei iránt is érdekl�dtek. Legalábbis igyekeztek ezt a látszatot kelteni, és Ales-

sandro úr már pusztán ezért hálás volt nekik. Mindig tágra nyílt szemekkel, buzgón fi -

gyelve hallgatták apjuk beszámolóit a Signoria üléseir�l. Nem volt ez másképp azon az 

1348. márciusi estén se, amikor Alessandro úr vacsora közben elmondta, hogy a priorik 

aznap olyan döntéseket hoztak, amelyekkel remélhet�leg még idejében meg tudják fé-

kezni az egyre fenyeget�bb járványt.

Filomena és Elisa a bejelentés hallatán elsápadtak, Fernando ellenben látszólag kö-

zönyös maradt: � tudta, hogy a döghalál elérte Firenzét, hiszen húgaival ellentétben 

nem burokban élt, hanem amikor nem naphosszat az utcákon lófrált, akkor a ciompik 

társaságában múlatta valahol az id�t, hallgatta, s�t átvette vaskos és modortalan tréfái-

kat, s az el�kel� lányok füleibe nem való történeteiket. Amikor az utóbbi napokban a 

külvárosban, a falak mentén bolyongott, látta a tornyosra pakolt hullaszállító kordékat, 

hallotta a betegeknek a lezárt házakból is kihallatszó sikolyait, és találkozott a démoni 

kinézet� doktorokkal, akik b� köpenyben, csúcsos fövegben és cs�rös álarcban, füstöl�t 

lengetve járták a szomorú utcákat. Mint ahogy apjának munkásaitól is tudta, hogy a kór, 

amelynek hírét már hetekkel el�bb lehetett a más városokból érkez� kalmároktól hallani, 

immáron Firenzében van.

– Úgy határoztunk – mondta Alessandro Antognioni, és megmarkolta a tányérja 

mellett hever� kétágú villát –, hogy minden olyan b�zös és rothadó dolgot, amely mér-

gezi a leveg�t, el kell távolítani Firenzéb�l. Ide értve azokat is, akik ezekben a napokban 

megbetegszenek, függetlenül attól, hogy mi bizonyosodik be róluk: a döghalál döntöt-

te-e le �ket a lábukról, vagy sem. A dögvészt ugyanis tudvalév�leg a mérgezett leveg� 

belélegzésével lehet megkapni, meg kell akadályoznunk tehát, hogy a leveg� megmérge-

z�djön.

A kisasszonyok némán, lehorgasztott fejjel ettek, és akkor sem emelték föl tekintetüket, 

amikor apjuk közölte velük, hogy a vész miatt itt, a családon és a házon belül is intézkedé-

seket kell foganatosítaniuk. Például azt, hogy amíg a döghalál el nem vonul a városból – és 

ez remélhet�leg miel�bb megtörténik –, fölfüggesztik a vendégek fogadását, a ház ajtaját 

bezárják, és �k maguk is csak akkor lépnek ki rajta, amikor az föltétlenül szükséges. Ellen-

vetés nem volt. A család ért�n, ugyanakkor szorongó szívvel vette tudomásul Alessandro úr 

intézkedéseit. Fernando sem szállt vitába az apjával. Ezen az estén legalábbis nem.
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Néhány nappal kés�bb, egész pontosan 1348. április 3-án Alessandro Antognioni 

vacsora közben ismét beszámolt a Signoria legújabb intézkedéseir�l. Elmondta, hogy 

mostantól fogva a döghalálban elhunytak ruháit és személyes holmijait el kell égetni, 

azokat tilos továbbadni vagy áruba bocsátani. A prostituáltakat kitiltják a városból, csak-

úgy, mint azokat, akik a köztudottan fert�zött Pisából vagy Genovából érkeztek. Aki 

ezen szabályokat megszegi, az egy forint büntetést köteles fi zetni.

– Nevetséges! – jegyezte meg erre Fernando. – Ezt a pénzt egy gazdag ember bármi-

kor könnyedén kicsengeti, aztán pedig a büntetés letudtával befogadja a házába a más-

honnan idemenekült gazdag rokonait, meg a kedvenc kéjn�jét. A szegényt�l ellenben 

elveszik a család utolsó ruhadarabjait is.

Alessandro úr nem reagált a fi a szavaira. Anélkül, hogy a hangját fölemelte volna, 

mindehhez azt tette hozzá, hogy mivel az el�z� rendeletek ellenére sajnos a kór tovább-

terjedt, és már a szomszédos utcákban pusztít, a továbbiakban senki nem hagyhatja el a 

házat – nem is érdemes erre t�le engedélyt kérni, hiszen azt úgyse adja meg –, Fernan-

do fi gyelmét pedig külön fölhívta arra, hogy amennyiben munkásokkal találkozik, saját 

magát és a családját sodorja veszélybe, éppen ezért a leghatározottabban megtiltja neki, 

hogy eljárjon a ciompik közé.

Fernando ekkor fölállt a vacsoraasztal mell�l. Nagy lármával hátratolta a széket – 

nem csak hátratolta, föl is borította –, majd azon az éles fejhangon, amelyen rendszerint 

akkor beszélt, amikor ideges volt, közölte, hogy márpedig � nem akar heteken át a szo-

kottnál is nagyobb rabságban fuldokolni, ezért inkább még most elmegy, amíg nyitva van 

az ajtó.

Az anyja erre idegtép�n jajgatni kezdett, miel�tt azonban jobban belelovalta volna 

magát, Alessandro úr egyetlen intéssel elvágta a lármát, és azt mondta a fi ának:

– Természetesen elmehetsz. Ám ide utána nem jöhetsz vissza.

Fernando Antognioni egy biccentéssel tudomásul vette az apja szavait, majd köszö-

nés nélkül kiment az étkez�b�l.

Az anyja fölpattant, és utána akart rohanni, ám a férje olyan szigorral nézett reá, 

hogy inkább visszaült. Tenyerébe temette az arcát, és zokogni kezdett. Közben nagyon 

ügyelt arra, hogy a zokogás ne legyen annyira hangos, hogy magára vonja a családf� ha-

ragját.

Alessandro Antognioni a szájába tett egy falatot az el�tte lév� tányérból, jelezvén, 

hogy az ügy a részér�l le van zárva. Mellesleg a vacsora meglehet�sen sz�kös és silány 

volt, akárcsak az utóbbi id�ben minden egyes nap; Alessandro úr azonban nem rótta 

meg emiatt a szolgákat: tudta, hogy odakünn vészesen fogy a munkára fogható kéz, és 

nem csak az árak n�nek folyamatosan, de az útzárak és az egyéb intézkedések miatt 

egyre nehezebb beszerezni a konyhára valót. Ráadásul az elmúlt egy-két évben, azóta, 

hogy el�zték Gauti de Brienne herceget, és többé-kevésbé sikerült helyreállítani a köz-

társaság alkotmányát, rendre éhínség kerülgette Firenzét. Ennek egyfel�l a békétlen és 

lázongó kétkezi munkások voltak az okai, akik a herceg ostobaságának köszönhet�en 

megízlelhették a hatalom ízét, és megmámorosodtak t�le, ezek után pedig nem akar-

tak dolgozni; másfel�l a mostoha id�járás, a mostanság egyre hosszabbá és keményebbé 

vált telek, amely ebben az esztend�ben is nehezen akart véget érni, majd miután végre 

elmúlt, a tavasznak nem lehetett felh�tlenül örülni, hiszen a napsütéssel együtt meg-

érkezett a döghalál.

A kisasszonyok szerették volna tudni, hogy bátyjuk kitiltása vajon mire vonatkozik: 

addig nem térhet-e vissza, amíg a kór ki nem dühöngi magát, vagy azt követ�en sem 

lépheti át az Antognioni-ház küszöbét. Ismervén apjuk kérlelhetetlen szigorát, misze-

rint mennyire gy�löli, ha ellentmondanak neki, illetve a fi ával való amúgy sem felh�t-

len viszonyt, azt gyanították, hogy amennyiben meg is békél majd egyszer Fernandóval 

(aminek meglehet�sen kicsiny az esélye), az nem mostanság fog bekövetkezni. Ugyan-

akkor a dolgot valamiképpen már csak azért is el kell a nem túl távoli jöv�ben rendezni, 

mivel az örökség kérdése nincs lezárva, s bármennyire is er�s az apjuk, sose lehet tudni, 

hogy ezekben a nehéz id�kben mikor lesz kénytelen átadni másnak a gyepl�t. Elisa és 

Filomena szívesen beszélgettek volna ezekr�l a kérdésekr�l Alessandro úrral, avégett is, 

hogy tudják, mit mondhatnak a kér�iknek, majd anélkül, hogy összebeszéltek volna, 

egymásra néztek, és eszükbe jutott, hogy a járvány miatt egyel�re nem találkozhatnak 

eme, a szívüknek oly kedves ifjakkal. Filomena, az id�sebbik ezért inkább azt kérdezte a 

családf�t�l, hogy valóban olyan nagy-e a veszély, mint amilyennek azt hallani.



51

Szépirodalom

– Valóban – bólintott Alessandro úr. Igazából azt akarta mondani, hogy még annál is 

nagyobb, de nem akarta a lányait megijeszteni. – Nagyon óvatosnak és el�vigyázatosnak 

kell lennünk, és be kell tartanunk minden óvintézkedést.

Azt sem árulta el, hogy az áldozatok száma folyamatosan növekszik, a priorikhoz 

eljutott legutóbbi jelentések szerint már napjában hatvanan, de inkább nyolcvanan hal-

nak meg a dögvészben. Az eddig meghozott intézkedések nem sok eredménnyel jártak, 

hamarosan föl kell állnia egy olyan csoportnak, amely személyesen ellen�rzi a rendeletek 

végrehajtását, és a hulláknak a városból való haladéktalan eltávolítását.

Fernando kilépett az atyai házból, és a lassacskán leszálló nehéz estében elindult a 

szürkévé váló utcákon a dóm felé. Mikor odaért, megállt, szétnézett, de nem látott sen-

kit. Máskor talán aggasztó lett volna ez a szokatlan csend, a kihalt némaság – az, hogy 

a f�téren nincsen senki, nyugodtabb id�kben (ami Firenzében lármát jelent) veszélyre, 

támadásra, sandaságra fi gyelmeztetett volna, Fernando azonban tudta, hogy most ilyes-

mir�l nincs szó. Illetve ami veszély van, azt nem emberi kéz okozza. Az apja nem beszélt 

otthon a részletekr�l, talán, mert � személy szerint nem akarta megijeszteni �ket, talán 

azért, mert a Signoria úgy döntött, hogy a pánikot elkerülend� elhallgatnak inkább bizo-

nyos dolgokat. Fernando azonban rendszeresen eljárt a ciompik közé, akikt�l tudta, hogy 

tegyenek bármit is az elöljárók, Firenzében immáron a halál az úr, és ez egy jó darabig 

nem változik.

Megkerülte a dómot, majd bement a mellette lév� egyik utcácskába. Itt alig tett né-

hány lépést, belebotlott egy csoport emberbe. Egyszerre dühöngött és szégyellte magát, 

amiért szinte csak az utolsó pillanatban vette észre �ket, és majdnem fellökte az elöl ha-

ladó toprongyos alakot. Zavartan motyogott valamit arról, hogy leszállt az este, és az � 

szeme nehezen szokja meg a sötétséget, ám amazok mintha meg se hallották volna, nem 

tör�dtek vele. Fernando Antognioni ekkor félreállt, s dühét és szégyenérzetét legy�rve, 

amennyire a sötétedésben egyre vaksibb szeme engedte, megnézte �ket, s csak most látta, 

hogy a rongyokba öltözött, koszos b�r� és ruházatú emberek egy ócska saroglyát rán-

gattak magukkal. Rögtön tudta, hogy mi az: Szent Mihály lova – ezen viszik a halottakat 

a temet�be. Máskor legalábbis errefelé jóval díszesebb alkalmatosság szokott lenni, az 

efféle ütött-kopott kordék inkább a küls� utcákban, a munkásnegyedekben használato-

sak. Ám nem ütközött meg ezen, hiszen tisztában volt azzal, hogy a halál nem válogat, 

csupán az emberek akarnak különbséget tenni körülötte, ám amikor elfogy az indok és a 

lehet�ség reá, a legócskább saroglya sem lesz rosszabb egy fölcicomázott szekérnél.

Fernandónak hirtelen az jutott eszébe, amit még az egyik tanítójától hallott gyerek-

korában, miszerint sok száz évvel ezel�tt, Gergely pápa idején úgy ért véget a római 

pestisjárvány, hogy a mennyei seregek ura, Szent Mihály arkangyal visszadugta véres 

kardját a hüvelyébe. Ezt tekintve – f�zte hozzá gondolatai sorában – roppant találó épp 

most, hogy a hullaviv� kordékat Szent Mihály lovának nevezik.

– Hová mentek?

A toprongyosok odaértek a saroglyával melléje. Fernando láthatta, hogy legalább fél-

tucatnyi holttest van rádobálva.

El�ször nem válaszoltak. Továbbrángatták a kordét, és már kifelé haladtak az utcá-

ból, amikor egyikük, aki hátul haladt, visszafordult, és rákiáltott:

– Távozz innét, ha kedves az életed!

Végre legalább � fölemelte a fejét, az arcát azonban továbbra sem lehetett látni. Azt 

eltakarta az este sötétje, illetve a fején lév� b� lebernyeg árnyéka.

– Várjatok! Veletek megyek.

Megtorpantak. Fernando utánuk sietett. Orrfacsaró b�z volt körülöttük, nem csak a 

hullákból, de a hullaszállítók ruhájából is áramlott az émelyít� szag. Fernando megmar-

kolta a hasát: azt remélte, hogy ezzel vissza tudja tartani a gyomrából mindenképpen 

távozni akaró vacsorát.

– Miért akarsz velünk jönni? – kérdezte az, aki az el�bb is szóba elegyedett vele. – 

Ahová mi megyünk, onnét nincs visszaút. Várd meg inkább, amíg elviszünk. Hamarosan 

te is sorra kerülsz.

– Tudom, hogy sorra kerülök – mondta egykedv�en Fernando. – De már most sincs 

hová mennem. Legalább hozzátok hadd csatlakozzam.

Nem válaszoltak semmit, a menet újra elindult. Fernando követte �ket.

Végigmentek a néptelen, hallgatásba burkolózott városon, majd kigyalogoltak a vá-

roskapun. Csak a falakon kívül találkoztak emberekkel, de azok is olyanok voltak, mint 
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emezek: rongyosak, koszosak, komorak, némák. Sokan voltak, hatalmas gödröket ástak, 

és a városból folyamatosan hozták Szent Mihály lovain a halottakat. Pap nem volt velük. 

Csak lezúdították a saroglyáról a hullákat, bele a gödörbe, és amikor valamelyik megtelt, 

betemették.

A gödrök mellett máglyák égtek csíp�s, maró t�zzel. Oda dobálták azokat a ruhákat 

és egyéb holmikat, amelyek a szállítás közben leestek a holttestekr�l.

Így került az ifjú Fernando, az Antognioni-keresked�ház törvényes örököse a bec-
chinik közé – így hívták ezt a toprongyos sereget. Éjjel-nappal járták a várost, némán, 

lehorgasztott fejjel. Benéztek a házakba, és ahol halottakat találtak, kihozták, és föltették 

a saroglyára. Fizetséget nem kaptak ezért, de amit találtak az elhagyatott házakban, azt 

magukkal vihették. Fernando csak eleinte csodálkozott azon, hogy nem fosztják ki az 

�rizet nélkül maradt épületeket, és nem csábítja el �ket az ott hagyott vagyon. Azután 

megértette, hogy nincs miért elcsábulniuk. Ahol arat a halál, ott nem számít a földi kincs. 

Egyrészt úgyse tudnának vele mit kezdeni, másrészt �k maguk is a halál gyermekei vol-

tak. A becchinik összetétele gyorsan változott: aki bubókat talált az ágyékánál, vagy a 

hóna alatt, az rendszerint megkérte a társait, hogy üssék agyon, hadd legyen túl rajta 

mielébb. De olyan is volt, aki miután észrevette magán a döghalál tüneteit, ott maradt 

valamelyik elhagyatott gazdag házban, hogy legalább életének utolsó napjaiban ilyenben 

lakhasson. Megjegyezték, hová költözött, és kés�bb elmentek a holttestéért.

Az ily módon elmaradtak helyébe újak kerültek. Többnyire úgy, ahogyan Fernando: 

valahol a városban csatlakoztak a menethez, és onnantól fogva �k is közibük tartoztak. 

Senkit�l nem kérdezték, kiféle, honnét származik. Nem számított. Még az se, hogy mi a 

neve. A halálban mindenki egyforma volt és névtelen.

Több alkalommal elmentek az Antognioni-ház el�tt, be is zörgettek, találnak-e él�t 

odabent. A kapu mindig zárva volt, ám miután valamelyik szolga az emeleti ablakon ki-

szólt, hogy távozzanak innét, engedelmesen továbbhaladtak. Fernando a fejét beborító 

lebernyeg alól kíváncsian nézte ilyenkor, hátha megpillantja az apját, az anyját, vagy a 

húgait, de csak a kapus szolgát látta, azonban – maga is csodálkozott ezen – amikor az 

kihajolt, és távozásra szólította föl �ket, villanásnyi öröm töltötte el a szívét.

Egy alkalommal éppen a szemben lév� palotába mentek be. Fernando ismerte ezt a 

házat is: tulajdonosa, egy bizonyos Beritola úr ugyancsak gyapjúval kereskedett, e tekin-

tetben tehát az apja vetélytársának számított. Ez azonban senkit nem zavart a jó szom-

szédi viszony kialakításában, olyannyira nem, hogy Beritola úr egyetlen lánya, Rosa-

lia gyakori vendég volt Antognioniéknál; bizonyos utalásokból és véletlenül meghallott 

megjegyzésekb�l pedig Fernandónak kit�nt, hogy Beritola úr egy id�ben nem vette volna 

rossz néven, amennyiben �, mármint Fernando közeli ismeretségbe kerülne a lányával, 

mégpedig olyan közelibe, hogy akár feleségül is venné, lévén, hogy neki nem született 

több gyermeke, nem volt tehát a keresked�házat kire hagyományozni. Alessandro An-

tognioni azonban fölvilágosította szomszédját (aki különben id�nként ugyancsak ott ült 

a Signoriában) fi a tulajdonságairól és jellemér�l, ami után a jó szomszédi viszony ápo-

lására maradt els�sorban a barátság a lányok között. Mindezen dolgok azonban, dacára 

annak, hogy alig telt néhány hét az eljövetele óta, már olyan távolinak t�ntek Fernando 

számára, mintha nem is lettek volna igazak.

Az ajtó ott is zárva volt, de a zörgetésre senki nem válaszolt. Ez két dolgot jelent-

hetett: a lakók vagy elmenekültek, vagy meghaltak. A becchinik betörték a bejáratot, és 

bementek. Fernando is velük tartott, el�tte azonban ismét végigfutott a tekintete az An-

tognioni-ház ablakain, hátha lát valaki ismer�st, ám senki nem volt ott, vagy ha igen, 

akkor a függönyök mögül fi gyelt. Odabent émelyít� b�z volt, a halál jól ismert szaga. Az 

els� hullákat lent, a konyhában találták – olybá t�nt, mintha a dögvész hirtelen lecsapott 

volna a szolgákra, és azok menten holtan rogytak volna össze, de nem, föltehet�en kín-

jukban verg�dve csúszkáltak a földszinten mindenfelé, míg végül egymás közelében, a 

konyha kövén érte �ket a halál. A becchinik kihordták az élettelen testeket az utcára, föl-

dobálták �ket a Szent Mihály lovára, majd visszamentek az épületbe tovább kutakodni.

A ház urát és asszonyát ágyban, párnák között, egymás mellett érte a vég. Olyanok 

voltak, mintha még egy utolsót, fájdalmasat kiáltottak volna a halál szorításában: szájuk 

nyitva, szemük fönnakadt, arcuk fekete, kétségbeesetten er�lköd�. Miel�tt fölkerültek 

volna a saroglyára, a becchinik alaposan kiforgatták a ruháikat. Azután megtalálták Ro-

salia Bertolát is. Még élt. Öntudatlanul nyöszörgött szétázott, véres hányadéktól foltos 

nyoszolyáján. Ruháját fájdalmában leszaggatta magáról, nemrég még telt, er�s keblei 
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mostanra elfonnyadtak, hamvas b�rét fekete foltok éktelenítették, sötétvörös, gennyedz� 

bubók kandikáltak ki a hóna alól.

– Basztál már úri kisasszonnyal? – kérdezte színtelen hangon az egyik névtelen bec-
chini Fernandótól, majd miel�tt amaz egyet szólhatott volna, fölhajtotta a lázálomban 

verg�d� Rosalia hálóingét, és beléhatolt.

Néhány perccel kés�bb ugyan� hoztak ki a vállán Rosaliát, és föltette a szülei mellé 

a kordéra. „De hát még él!” – akarta mondani Fernando, aztán csöndben maradt. Már 

nem volt különösebb jelent�sége annak, hogy Rosalia Beritola hol tart az élet és halál 

közötti keskeny pallón.

A saroglyáról leesett, valamint a házból kihordott, de átkutatás után értéktelennek 

talált, ezért a bejárat el�tt hagyott holmikat disznók döfködték. Rengeteg házi állat kó-

borolt Firenze utcáin. Talán a külvárosokból, talán a hentesek és a mészárosok telepeir�l 

jöttek, de az is lehet, hogy a város menti, �rizetlenül maradt nyájakból szökdöstek be az 

immáron �rség nélkül hagyott kapukon. Az egyik disznó most beleharapott Beritola asz-

szonynak a kordéról lelógó kézfejébe, az utca csöndjében tisztán hallatszott, ahogy agya-

raival morzsolja az ujjpereceket. Vagy nagyon éhes volt, vagy nagyon ízlett neki, mert 

további falatok után ácsingózott. Fölrugaszkodott, mells� két lábával nekitámaszkodott 

a kordé kerekének, és azt nézte, mibe kaphatna még bele.

– Nem mész onnét, te! – förmedt rá Fernando, és belerúgott az állat valagába.

A disznó hörögni kezdett, Fernando felé fordult, pofájában alvadt vér feketéllett, vö-

röslött a tekintete. Néhány pillanatra úgy t�nt, hogy támadni fog. Aztán meggondolta 

magát, és arrébb oldalgott.

A becchinik húzni-tolni kezdték a talyigát. Szent Mihály lova nekilódult. A kerék 

nyikorgása volt az egyetlen zaj a néma belvárosban. Már Rosalia se nyöszörgött a hullák 

fölött.

Mikor pár órával kés�bb újra erre jártak, Fernando azt látta, hogy a disznók élettele-

nül fekszenek a Beritola-ház el�tt. Másutt is sokasodtak az állati tetemek, s�t úgy t�nt, 

a döghalál mintha gyorsabban végezne a jószágokkal, mint az emberekkel. Ezúttal is 

bezörgettek az Antognioni-ház kapuján, és egy hang (Fernando röpke örömére) ekkor is 

kiszólt, hogy t�njenek innét miel�bb.
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Lanczkor Gábor 
(1981) költő, a SZTE 
doktorandusza. Kö-
tetei: A tiszta ész 
(JAK-L’Harmattan, 
2005), Fehér Dalos-
könyv (L’Harmattan, 
2007), Vissza Londonba 
(Kalligram, 2008).

Lanczkor Gábor

Tízsoros

Vissza kellett fordulnunk.

Mint göthös tehenek háta az összetapadt sz�rcsomókkal, a laposabb hegyvonulatok er-

d�s gerince.

És feljebb a sziklásra kopott, száliránnyal szemben felborzolt zöld bársony.

Fölszakadt.

A szurdok falába vágott keskeny autóúton szobaméret� sárga sziklatömbök halomban és 

jobb oldalt ötvenméternyi mélységben ott a folyó.

Másik folyamistenn�.

Kés� délután értünk föl másnap az utolsó faluba a szigony másik hegyénél.

És ahogy beléptünk tör�dötten a következ� nap délben, kérdezés nélkül ültetett le a za-

rándokoktól nyüzsg� szentélyben Jamuná fi atal papja

a folyó forróvízként feltör� hármas-forrásának oltára elé, hogy összeadjon a délalföldi 

fuvolistalánnyal.

Mint a tej a sárosan áradó érig, a szurdok mélybarna falán a szivárgó vizek.
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Spiegelmann Laura 
(?) író. Kötete: Édeske-
vés (Magvető, 2008). 
Az itt közölt írások az 
Édeskevés című kötet-
ben jelentek meg, a 
Hol volt, hol nem volt 
kivételével, ami először 
itt olvasható.

Spiegelmann Laura

Lépcs�k se föl, se le

Vajon hogyan kell felvenni újra a régi élet fonalát, hogyan folytatod tovább, ha a szíved 

mélyén kezded megérteni, hogy nincs már visszaút, kérdezem magam, ahogy kilépek 

az utcára, bele a tébolyító napfénybe, a benti félhomályt elhagyva arcon csap a ver�-

fény, és nyilván vannak dolgok, amiket az id� sem képes helyrehozni, olyan túlságosan 

mély sebek, amelyek hatalmukba kerítenek, gondolom, ahogy hazaindulok, bele a régi 

életem emlékébe, mert nincs más választásom, szabad vagy, hallom a slágert dobolni 

fülemben, pedig én csak szabadulni akartam attól, ami sehogy sem akar elhagyni, ho-

gyan kell felvenni újra a régi élet fonalát, kérdezem ismét magamtól, ahogyan az ismer�s 

tereptárgyak között sétálok hazafelé, pontosabban a lakás felé, amit otthonomnak mon-

dok, holott csak néhány, számomra valami miatt fontos tárgy raktára, melyben jut hely a 

matracomnak is, havidíjért, akkor most ez otthon, kérdezem magam, hogyan folytatod 

tovább, ha már nincs visszaút, gondolom újra, de ugyan mibe, nem tudom, hová tegyem 

most ezt a mondatot, nagyszer�nek t�nik azt érezni, hogy mindegy, hogyan alakult a 

dolog, hiszen megelégedtem immár azzal, ami számításom ellenére következett be, mint 

ahogy az ellenkez�jével is elégedett lennék, ha nem sokkal elégedettebb, bár akkor már 

valószín�leg nem gondolkodnék, err�l sem, szabad lennék, összehúzom magamon a ka-

bátot, szabad vagyok, mondom magamnak, csak nem tudom, mit�l, mindjárt hazaérek 

az üres lakásba, aközé a néhány fontosnak gondolt tárgy közé, de el�tte még beköszönök 

régi életemhez a közeli kocsmába, megiszom egy deci vodkát, majd még egyet, újra az 

utcán vagyok, nem gondolkodom, megállok a járda közepén, rágyújtok, kétezeröt, de-

cember valahányadika, derült égbolt, mínusz három fok.

Az öltözködésr�l

Az öltözködéssel egyáltalán nem kell tör�dni, olvasom, és megenged� hangulatomban 

teljesen egyet is értek ezzel, valami azért legyen rajtam, ennyi elég is, melltartóra például 

igazából semmi szükségem nem lenne, nagyon is jól tartják magukat a melleim, csak-

hogy anélkül mindössze két mell lennék mindenki számára, ami voltaképp vagyok is, és 

innen nézve nyilván az sem meglep�, hogy hosszú, lenge szoknyám nem csak a pisilést 

teszi sokkalta könnyebbé.

Advent

Ne legyen gyerekem.

Hol volt, hol nem volt

Vajon hogyan lehet befejezni egy történetet, melynek igazából se kezdete, se végpontja 

nincs, mert mindössze csak egy önkényesen kiemelt esemény, csupán egyetlen mozza-

nat kapcsán kerültek el� innen-onnan vett cselekménytöredékek, melyek mögül hiány-

zik a nagy történet, ezt az ordító hiányt aligha enyhítik a viszonylag részletesen körbe-

írt epizódok, még ha mindez felf�zhet� is valamiféle vezérfonalra, tessék, volt egyszer 

egy szenvedélyes, érzelg�s, majd széthulló lány, az egyszer�ség kedvéért nevezzük most 

„én”-nek, aki gyengeségében engedte csak sodródni magát, néha forgószélbe került, néha 

rászakadt a meghasadó ég is, de valamiképp mindezt túlélte, bár nem feltétlenül akarta, 

mostanra pedig csak egy tévelyg�, ködben sodródó tanácstalan és meggondolatlan lény, 
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aki megelégedik szinte bármivel, legyen � báb, legyen „semmi”, éveken keresztül csak 

arra vágytam, hogy elt�njek, vagy legalábbis elt�njön bel�lem az, ami bennem én vol-

nék, hogy átváltozhassak valaki mássá, olyasvalakivé, aki nem úgy bolyong a világban, 

mintha a legfényesebb napok fölött is a télnek valami bomlott, ködös árnyéka lebegne, 

ez most persze így eléggé banálisan hangzik, f�leg, miután el�tte meg túlságosan is enig-

matikus voltam, de hát mi történt, hogyan vesztettem el az ártatlanságomat, a naivitáso-

mat, a der�met, a harsány életer� hogyan fordulhatott a visszájára, erre szeretnék választ 

kapni, de csak pusztán a történtek nem felelnek semmilyen kérdésre, mert hiszen mire 

is felelne a tény, hogy volt egyszer egy érzelg�s és szenvedélyes, ám kapcsolataiban mégis 

rendre defektusokat produkáló lány, aki évekig mást sem akart, csak egy bizonyos férfi t, 

akit nagyon hamar meg is kapott egy-egy kóbor numera erejéig, de nem elégedett meg 

ennyivel, neki a teljes ember kellett, az a lány akart lenni, akire vár ott a Hold, amikor pe-

dig elérte végre, s teljesen azé a bizonyos férfi é lett, az pedig az övé, keservesen csalódnia 

kellett, mert megcsalattatott és elhagyattatott, s hiába ivott át majd’ egy hónapot, nem 

tompult veszteségérzete, hiába bízott a farmakológia megingathatatlannak vélt szabály-

szer�ségeiben, már ami a különböz� hatóanyagok koktélját illeti, túlélte a májkómát 

és a szívelégtelenséget, elviselte a Candida-diétát, a borzalmas nélkülözést, a hosszúra 

nyúlt pszichiátriai kezelésr�l állítólag „gyógyultan” távozott, s bármennyire szeretett vol-

na, akkor még nem mehetett vissza, helyette hedonizmusát szabadjára engedve próbál-

ta kompenzálni állandó szorongását, elkeseredettségét szexuális szabadosságra váltot-

ta, szinte permanens részegségben töltötte idejét, közeli ismer�sei állították, épp emiatt 

megy el saját boldogsága mellett, amire a rá oly jellemz� szarkazmussal reagált, hogy ha 

a boldogság olyan valami, ami mellett csak úgy el lehet menni, akkor köszöni szépen, 

de nem kér bel�le, és nagyjából ugyanezt mondta kiüresedett, sivár életére is, mert ha ez 

az élet rendje, akkor ebb�l az életb�l bizony nem kér, de gyáva, mindvégig iszonyú gyá-

va volt és maradt, hogy újra megpróbálja, mára meg azt mondja ez a szertehulló lány, 

hogy magam vagyok a pokol, err�l szól az egész életem, err�l az úgynevezett történetem, 

ez a jelentéktelen, semmitmondó eseményhalmaz is, olyan destruktív vagyok, hogy a 

megoldásokból is problémát gyártok, terápiás célzattal kezdtem el írni, s ez sikeres is 

volt kezdetben, aztán az emlékezés sajátosságai eluralkodtak az emlékezés tárgya fe-

lett, ráadásul sokkal tökéletlenebb kompozíciót is alkottak, mintha teljes hiányuk miatt 

kellene szomorkodnunk, ez az öngyógyító szándékú írásfolyamat önmaga ellen fordult 

bennem, mostanra rettegek leírni bármit is, mert mindent tönkreteszek, amihez csak 

hozzáérek, elolvasni pláne nem merem az eddigieket, de akkor mivégre kellett leírnom, 

már azon kívül, hogy egy darabig nagyjából sikeresen kapaszkodtam abba, hogy írok, 

és ha írni bírok, talán élni is tudok majd, vajon hogyan lehet befejezni egy történetet, 

melynek igazából se kezdete, se végpontja nincs, mi több, a motiváció is hiányzik már 

teljesen hozzá, mert a valódi nagy történet hiányzik az életemb�l, ezért fogyatékosságai-

mat elismerve azt kell mondjam, ezzel kész is vagyok, helyesebben részemr�l vége, s bár 

tudatom mindig is berzenkedett a befejezés ellen, bármilyen legyen is az, és két-három 

töredékes jelleg� megjegyzést is szívesen tennék még, például azt, hogy mennyire jó lett 

volna, ha a zárás happy ending lehet, mondjuk szerelmes lettem újra, tessék, ismét csak 

az érzelg�s kislány picsog itt, holott én tényleg azt szerettem volna, ha ilyen boldog vége 

van mindennek, de nincs, és nem tudom, hogyan lehet befejezni egy történetet, mely 

csak önmaga töredékeinek árnyékából áll, és ez annyira nevetséges és szánalmas, mert 

még csak tragikus sem lehet, nincs nagy történet, semmi hol volt, hol nem volt; hol lenne, 
ugyan már, jó éjszakát.
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Varga Zoltán Tamás 
(1978) költő, szerkesz-
tő. Kötete: A kert. Lassú 
mozgás (JAK-L’Harmat-
tan, 2007).

VARGA ZOLTÁN TAMÁS

Halvány. Egy folyó természetrajza
A Rókás

erőtlen esőcseppek érkeztek
az északkeleti széllel
a Rókás felett egy pillanatra
megállt egy felhő
átütött rajta a későnyári napfény
napok óta minden mozdulatlan
egy véletlen esőcsepp megbillenti
a kocsányos tölgy levelét
nem túl magasan
éppen szemhatáron
a fa mozgásba kezd
kijelölve a nedvesség útvonalát
mindez innen jól látható
árnyékot rajzolva
a levél fonákjára
az érpályákon lassú mozgásba kezd
végiggördül a fényes
sötétzöld bőrfelületen
a csúcsközeli harmadban
kiszélesedik szinte megáll
majd az öblökhöz érve
újult erőre kap
és a nyél felé vezető csatornán
újból kitapintható
nem úgy mint tavasszal
mikor a friss kibomló levélen
átütnek az apró
selyemszerű bolyhok
megállítva falják fel az apró
gyöngyformájú harmatcseppeket

Konyecsky gödre

a faluról lecsorgó fényes képek
igen ezt láttam meg először
szikrázó rögöket a kiszáradt szántón
a föld repedéseiből előbújó
céljukat gondosan kerülő temetőbogarakat
a fák záródó alakjában megbújó
lassú mozgású folyót
kis öbleivel szigeteivel
egy helyen nem messze a Kőhídtól
a Konyecsky gödrénél
vize kiszélesedik
színe haragosabb sötét
és a nap melege akárhogy éri
egy ezredfokkal mindig hidegebbre vált
a virágzó sás alatt
csukák harcsák pontyok tanyáznak
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Finy Petra (1978) 
költő, író. Kötetei: His-
teria grandiflora (FISZ, 
2006), Lámpalány meséi 
(Pagony, 2008).

FINY PETRA

Deszkabeszéd

Nem is gondoltam
Hogy a férgek ilyen zajt tudnak csapni
Szircegve habzsolnak be mindent, ami csak elébük kerül
Csodálatos ez az éhség
Olyan öröktől való

És a gyökerek zenéje
Milyen lágyan pengetik húrjukat
Mely egyik rögtől a másikig feszül
Azt hiszik, bedőlök ennek a szépségnek
Mintha nem a zsigereimre vágynának ők is

Most a deszka szólal meg
A szálka szúrja szavait belém
És bármennyire is fájdalmas dolgokat mond
Szeretem hallgatni
Tudom, amíg ő van, addig vagyok én is
S testem csak utána lesz prédája mindenféle földeknek

Nemrég temettek el
S én hallgatózom és fülelek

Mint az erdei favágók izmos karjai

A régi házban semmilyen jel nem utalt az életre
Igaz még néhányan laktak benne
De már ők is csak inkább kapcsolataikban ődöngtek
Mint a szobákban
Vagy a nagy étkezőben, amiben a színes üvegajtó mintái
Néha életre keltek, és megdézsmálták a maradék sült húsokat

Az itt élőkön nem látszott semmi különös
Csak a semmi
Az viszont különösen jól érzékelhető volt
A mozdulataikba égett
Meg a szemükbe, amire soha nem záródott rá a szemhéjuk
Nem pislogtak és nem is aludtak már évek óta

Hát ebből lett elege a házat körülölelő vadszőlőnek
Aminek indái olyan vaskosak voltak, mint az erdei favágók izmos karjai
És olyan erősek is, és kegyetlenek

Csak egy roppantás volt az egész
És a ház máris tégláira hullott
A lakók pedig ugyan dühösen köhögve
Prüszkölték szét a véres port
De ettől eltekintve közönyösen fogadták a halált
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Hajósi Szabó Csilla 
(1983) a PPKE kom-
munikáció szakán és 
az SZFE adásrendező 
szakán végzett. Több 
kisfilmet rendezett, 
fotózik. Itt megjelent 
novellájából kisjátékfilm 
készült.

Hajósi Szabó Csilla

Metódus
(fi lmnovella)

A lakkozott lambéria vállmagasságig ér.

Az ajtófélfán lepattogzott a festék.

Púpozott alumínium hamutartó tövében Kinizsi sör hajlított kupakja hever.

A megfi gyel�helység monitorokkal zsúfolt, ám ezek közül nem mind üzemel. Az el-

avult rendszer el�tt bulldog-fej� férfi  tesped. Bal kezének középs� ujján hordott gy�r�je 

alól kibuggyan a háj. Két pofára zabál. A központi monitoron egy aluljáró nyugalmas 

képe. Az aluljáró északi lépcs�je fel�l japán turista érkezik. Fehér szín� trikóján rovás-

írás, nem tudjuk, mit jelent. Még a megfi gyel� kamera látószögén keresztül is jól kivehe-

t�, hogy a férfi  kezében videokamerát tart.

Tizennégy óra harminckét perc. A monitorok egy pillanatra megremegnek. A tekto-

nikus lemezek esetleges elmozdulásával járó földrengés lehet�sége minimális a térség-

ben. Kotyogós kávéf�z� kezd el zakatolni – talán a szomszédos helységb�l. A bulldog-fe-

j� �zmintás papírszalvétába törli zsíros arcát, s elhagyja megfi gyel�állását.

Az aluljáró márvány talaja nedves a becsurgó es�vízt�l. Élesen tükröz�dnek benne 

a falakat borító színes fi rkák. Középtájon egy vak férfi  ül összecsukható horgászszékén. 

El�tte hullámpapírból eszkábált asztalka, azon egy szintetizátor. Rövid, fülbemászó dal-

lamot játszik folyamatosan. A japán turista rögzít. Kizárólag kamerájának keres�jére 

koncentrál.

A rablás egy pillanat m�ve. Lakkszoknyás cigánylány elölr�l, az anyja rózsás ken-

d�ben hátulról. Simogatás, hízelg� szavak, a kamera már nincs a kezében, még szembe 

szállhatna, már a strici fenyeget� szavainak leheletét érzi arcában.

Tizennégy harmincnégy. A bulldog-fej� kávéval a kezében visszaül a helyére. A mo-

nitor képén az aluljáró ismét nyugalmas.

A zálogház spenót szín� linóleumába egy harmincnyolcas cip� t�sarka váj lyukat. 

Visel�jének elhasznált arcán nem segít a smink. A n� sápadt agresszióval dörömböl az 

üvegkalitka ablakán. Hajlott hátú, öreg becsüs áll odabent, háttal az asszonynak. Az át-

adó-ablak mögötti pulton kockás spirálfüzet hever kinyitva. Göcsörtös írással jegyzett 

sorok. A lapok tetején egy hallókészülék.

A n� tovább dörömböl. A szemüveges vénember egy videokamerát szorongat a ke-

zében, még mindig háttal. Ugyanaz a jel, mint a videón, amire kedvenc tévém�sorát 

rögzíti. Aprócska háromszög.

A kamera kijelz�jén megjelenik az üres aluljáró nyomasztó képe. A vak zongorista 

játszik – a hangra a n� is felfi gyel. Elfeledkezik a dörömbölésr�l.

A szalag véget ér. A becsüs értetlenül mered maga elé, a fejét csóválja, majd megfordul. 

Az elny�tt arcú asszony vörösre festett körmeivel türelmetlenül dobol a pulton. Az öreg 

lesüti szemét, behelyezi hallókészülékét, és átveszi a jegygy�r�t, melyet a n� nyújt felé.

A belvárosi garzonlakás konyhájába alig jut be fény. Csak néhány centiméteren mú-

lik, hogy a vízvezeték-szerel� nem veri be fejét a szekrény sarkába, miközben próbál 

kikászálódni a mosogató alól. Az elny�tt arcú, negyvenes n� vörös pongyolában áll a 

konyhaajtónak támaszkodva. Kihívó pózban, üres tekintettel néz az er�t�l duzzadó, ám 

jámbor szerel� felé.

Az aktus után a n� egy ovális tükör el�tt fésülködik a vörös függönnyel elsötétített 

hálóban. Arca kiegyensúlyozottabb. A zálogházban hallott dallamot dúdolja.

A szerel� heverészne még a fülledt homályban, de ez nem az a helyzet.

A n� bankjegyet nyújt felé, a férfi  szedel�zködik.

A kakukkos óra hamarosan elüti a nyolcat.

A légypapírt cserélni kellene.
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A parányi konyha t�zhelyénél álldogáló asszony idegesen kapja fel fejét, mikor zajt 

hall a bejárati ajtó fel�l.

A fi ú leteszi szerszámosládáját az el�szobában, majd megszokott léptekkel a konyha 

felé veszi az irányt. Ügyet sem vet anyjára, aki nagyokat pislogva követi �t tekintetével.

A fi ú a konyhaszekrényb�l kisebb fémdobozt vesz el�. A „Schwarz és tsa” felirat már 

megkopott, de a naperny�jére támaszkodó kacér primadonna képe még mindig kivehet� 

rajta. Felnyitja a fedelét és beleteszi a pénzt, amit a pásztoróra után kapott.

Leül a megterített asztalhoz, levest szürcsöl.

Anyja egy darabig még nézi, majd hirtelen indulattól vezérelve felpofozza �t. A fi ú 

ösztönösen felugrik, de keze megáll a leveg�ben. A szekrényhez siet, kiveszi a pénzes 

dobozt, s bel�le annak egész tartalmát.

A kocsmában vágni lehet a füstöt. Ócska cigarettától és konyaktól b�zlik a leve-

g�tlen helység. A sarokban felállított nyer�gép zajosan nyeli el a szerel� összes pénzét. 

Kifejezéstelen arccal ül a pulthoz, a kocsmáros egy felest tol elé. A fi ú felhajtja, majd 

tovább ül mozdulatlanul. Izzadt tenyerén kék nyomot hagy az agyon szorongatott po-

háralátét. Öntudatlanul kezdi el fütyörészni a dallamot, amit a n� dúdolt a fülledt 

szobában.

Egy lecsúszott, alkoholista zenész, aki mostanáig a kocsmában könyökölt, még ezen 

az éjszakán megírja a slágert, ami ismét a csillagokba emeli �t.

Az alumínium hamutartót valaki kiürítette.

A bulldog-fej� a megfi gyel�szobában ül, az aluljárót pásztázó képerny�re mered. 

A szerel� anyja szinte nesztelenül teszi a bulldog elé a frissen lef�zött kávét.

– Hány cukorral?

– Négy – feleli a bulldog.

Mindketten a monitort fi gyelik.

– Nincs másik kameraállás? – kérdezi az asszony hunyorogva.

– Nincs.

– Fel kéne szerelni…

– Mib�l?

– Tejecske?

A bulldog szinte ügyet sem vet az asszonyra. Szakadatlan a monitort bámulja. Csö-

römpölés. A szoba bejáratánál valaki feldönti a hamutartó állványát.

– Nem késtem el? – kérdezi izgatottan a hajlott hátú becsüs, homlokát egy vászon-

zsebkend�vel törülgetve.

– Pszt! – pisszeg a bulldog, s karjával int, hogy menjenek a monitorhoz. Közelebb 

lépnek.

Az aluljáróban épp most ér oda a vak zongoristához a zeneszerz�, akit az ismeretlen 

eredet� sláger a csillagokba emelt. Most hallja meg, hogy milyen dallamot is játszik a 

vak, s olyan büszkeség tölti el, hogy tiszta er�b�l hátba veri a férfi t, s egy maréknyi aprót 

szór annak kalapjába. A zeneszerz� meghúzza viszkijét, ordít egyet, és elt�nik bombázó 

n�jével együtt az aluljáró egyik kanyarulatában.

– No ezt rövidre zártuk! – d�l hátra elégedetten a bulldog. Kövér ujjaival egy ka-

zettát vesz ki a lejátszóból. Matricát ragaszt rá, s a következ� felirattal látja el: „DAL-

LAM-KÍSÉRLET”.

Az öreg becsüs aggályosan pillant a szerel� anyjára.

– Azért csak meg kellene várnunk… – kezd bele bizonytalanul. A bulldog ellent-

mondást nem t�r�en néz rá.

– Itt van! – sóhajt fel az asszony, aki igazán nem szereti a feszültséget. A monitorra 

mutat, melyen lassan kirajzolódik a japán turista vigyorgó arca.

A japán hüvelykujját feltartva mosolyog bele a kamerába. Felhúzza kapucniját, kör-

bepillant hogy nem lát-e maga körül valakit, majd egy gyors mozdulattal szóró-festéket 

húz el� kabátja belsejéb�l. Farkasszemet néz a megfi gyel�kkel, még egyszer elmosolyo-

dik, majd pontos célzással sötétre fújja a kamera optikáját.
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Farkas Arnold Leven-
te (1979) költő.

FARKAS ARNOLD LEVENTE

Azt írta az angyal, hogy
udvaroljak1 egy kicsit, nem
lesz semmi baj. Ma van
a szűznek neve napja.

Gondoltam, veszek egy szál
piros rózsát. Trolival mentem.
Elszívtam egy cigit
a sarkon a koldussal.

Régen volt itt egy virágbolt,
a koldussal szemben. Megszűnt.
Le volt engedve a redőny.

Nem kapott virágot a szűz.
Nincs semmi baj. Nincs váza
sem. Megírom az angyalnak.

Isten néha megzavarja
az embert. Vannak városok,
ahol nincsenek szökőkutak.
Az eső esik. A halászhajók

kivetik hálóikat. Akadnak
másféle városok2 is. Balszerencsét3

hoz az ügyvéd és a pap.
A szökőkút4 télen nem üzemel.

Leeresztik a vizet. Aprópénzzé
változnak a halak. A törvény5

nem segít. Isten szereti

az ember apró fényeit.
Tavasszal halak úsznak
a kútban. Koldusok fürdenek.

1 „Udvarolsz egy kicsit Marikának, aztán nem lesz semmi baj.” Idézet Gábor leveléb�l.

2 „Ett�l kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell 

szenvednie a vénekt�l, a f�papoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad.” 

Mt 16, 21.

3 „Önök bizonyosan nem tudnak róla, de valami mulatságos dolog történt. Ugye látták, hogy 

ezek itt milyen zavartan köszöntek nekem? Azért van ez, mert ügyvéd vagyok. Errefelé bal-

szerencsének tartják, ha valaki az utcán ügyvéddel vagy pappal találkozik. Ha meglátnak 

bennünket, rögtön valami szerencsétlenségre gondolnak: ezért ha tehetik, inkább elkerül-

nek.” Miller, Arthur: Pillantás a hídról (in Drámák, 1969, 381).

4 „Álltunk naphosszat a piazzán és hallgattuk a szök�kutat, mint a madarak.” I. m. 398.

5 „Csak Isten szolgáltathat igazságot.” I. m. 449.



62

Szépirodalom

Kipakolom a táskát.
Tartom magam szigorúan
a valósághoz. A napsugár
is kormos volt. Kiveszem

a szerződést. Az aláírás
elmosódott. Mentem, mintha
a jászolhoz. A papír
eredeti. Az adatok is

hibátlanok, mint a csillagok.
Népdalok ritmusát kattogja
a vonat. A pénz álmomban

is pénz. Varázsigét hímez
zsebkendőmre a menyasszony.
Az örök valóság6 három nap.

Pomádé. Ezért a szóért
a tengerbe megyek. Egymást
hívják a szirének, nem
engemet. Lehajlok a tenger

fenekére. Nem merhetek.
Kiterült az éj, mint
az elkábult beteg. Tálcán
fejem. Nem a tánc a cél.

A tánc7 az indok. Zsakettem8

jól szabott. Majdnem bolond
vagyok. Osztrigahéj.

A lépcsőházból visszafordulok.
Ahogy egy udvaronc.
Egy kicsit meghalok.

6 „Az egyetlen – mondta –, amire törekedhetünk, hogy mélyebbé váljunk.” Szecs�di Tamás 

Leó: Vándorbot nélkül (2007, 33, 20. lábjegyzet). 

7 „Heródes születése napján történt, hogy Heródiás lánya táncolt a vendégeknek. Annyira 

megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.” Mt 14, 6-7.

8 „Zsakettem jól szabott, gallérom tiszta és kemény,

Nyakkend�m nem hivalkodó, ízléses t� tartja helyén –

(Megjegyzik: „Pipaszárlábú szegény!”)

Vakmer�n

A mindenséget ostromoljam?

Egy perc elég id�, hogy

Döntés, majd ellenérv szülessék és omoljon.” Eliot, Thomas Stearns: J. Alfred Prufrock szerelmes 

éneke.



Mű  fo
rd

ítá
s



64

Műfordítás

Peter Waterhouse 
(1956) osztrák író, köl-
tő, műfordító. Legutób-
bi kötetei: Menz (Litera-
turverlag Droschl, Graz, 
2002), Krieg und Welt 
(Jung und Jung, Bécs, 
2006).

PETER WATERHOUSE

Nappali fény

Ki mondta? Nincsenek a kertek
a szobák közelében? Így kérdeztem sokáig
és sok választ kaptam.
Aztán megváltoztattam a nevem
és más házakhoz költöztem. Túl sok
arca van az éjszakáknak. Semmi
nem volt jó.

Észrevettem: jövetel volt
mint a mezőkön tavasszal vagy
ha boldog napokon valami áttetszik
a régóta elfekvő jégen vagy
ha egy forró déli pillanatban kiáltanak
egy mesebeli szót és az a szó
a határon túli nyelvhez tartozik. Észrevettem:
a másik országhoz közel éltem.

Kezeim: megérintették a határokat és a dolgokat.
Kihasználtam a nappali fényt. Világosak
voltunk. Volt árnyék is? Igen.
Játékosan mozogtunk. Ez minden
ellentétet napfényre hozott.
Elevenség: velencei februárok
fújtak az arcomba, semmi
sem maradt mozdulatlan, semmi sem maradt
a helyén (a helye: a régi hazugságok
lelepleződtek. Egy év, teli madarakkal – ezt nem felejtjük.)

Alakítható: még az is, ami kemény. Ami nem
sikerült, a kezemben maradt.
Semmi nem veszett kárba. A szemek rajta nyugodtak,
de nyugalom volt? Lépcsők voltak
az áramló tájban; több:
mi lehetne ennél?
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Mi vak kerítések

Azt mondod: várakozásom nyelv. Nem hallom
amit mondasz. Elválaszt minket egy papírlap. A cseresznyék sötétek lesznek. Senki
nem akarja követni őket. Közöttük ül valamelyikünk? Üdvözöljük
egymást. Nagy gyümölcs tágítja a szájakat. A legyek
szárnyaikat tisztítják. Vak kerítések vagyunk: két
oldalra látunk.

Ki lakkozza tehát az intézetek kapuját, ki érti
a jelvényeket és kormányozza a nagy járműveket
bearanyozott pápákhoz? A tizenkét szemű legyek nem ismerik már az összes
utat? De mi vakok vagyunk.

Eső után nedvesek a hegyoldalak. Megcsúszunk.
Nincsenek völgyek. Más mezőkre
jutok. Rigók nézik egymást. Az egyik
én vagyok. Persze: nem vagyunk madarak.
Csiripelünk. A másik a gyász.

És növekednek a csigák, a haj, növekednek
a városok, az ujjak? Igen. Semmi sem növekedik. Nem
hasonlítasz össze. Ilyen a türelmetlenségünk
közös formája.
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Perspektívátlan vers

Fűzfa vagyok, különbözöm: ez hangzik fel
ha szél fúj. A levélíró, az egykezű, a tejivó, a széken
ülő asztalán. Az egyik az árnyékban, a másik
ágakként fölötte, így valódi kertrendszer keletkezik. Vagy: hőmérséklet, bogarak
darazsak és kerítés. Én: vad fogalom, kalap és cipő
fogja egybe a függőlegest. Leveszi Ön az ágyban a kalapját? Ó igen
ott vízszintes vagyok. Függőleges barátnőm szívesen öltözik pirosba.
Kérem, figyelje meg a bőr fehérségét. A látogatók felső végén
nyelv bugyog elő: előbb üdvözlő szavak. Szemem ma oly
barátságosan csukva van: élek (ez talán piros élet). Ha
valaki azt mondja: te, de nem hangzik el név. Akkor azon
a láthatatlant érti. Például saját füleit.
Szakítással vagy tükörrel önmaga füléhez juthat az ember
(a szubjektív fül ebben a kézben vagy tükörben). A tükrök
szakítások. Ha felébred a világ, világosak
leszünk. Mi vagyunk a színek, a szemünkbe szúrnak (szemek
mint leszakított fülek). Kigondoljuk
szférikusan az ellentmondást. Nem a test
egy ilyen gondolat? Mozdulat és gesztus egymásra képeződik
le. Csak így lehet minket magyarázni, ennek
pillanatában. Egyesével: ilyenek vagyunk
minden látószögből. Mindenki irányt változtat, és azt mondja: az egyedüli. És
azt is mondja: mi. Megértjük magunkat, így keletkezik ez a gyakran
említett terület. Szívesen megtagadtuk tőle a neveket, ez
nyitottá teszi, és minket is. Elejtjük
a lépéseket: járással jutunk előre. Néha
mindenki áll, mintha mozgásba jött volna minden, tehát örvénylés, plusz
az általunk belefújt nyelv. A fújóknak azt mondja a táj:
én vagyok a táj. Megint elölről kéne
kezdenetek. Én vagyok a nagy (a nagy én). Ti kik
vagytok? Csak nevetünk. Gyakran
sírunk. Például: egyenes tartásunk és a táj
vonala keresztet képez, keresztezzük a tájat, akár
a küllők, gördülő világ. A szédülés végén
fent maradunk: fül, ujjak, cipő stb. Gyakran
azt kiáltjuk: nézd, mi van ott! Ott: azt jelenti: mi. Vagy
szűkített perspektíva: nézd, egy levélíró. Az egykezű azt mondja:
nézd, én. Barátsággal üdvözöl az aláírás.
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Senki

Amikor jött a halál, mindenki cseresznyével
töltötte meg a kezét: kipréseljük belőle a pirosat, lecsepeg
a kezünkről. Mindenki azt mondta: de
a halál kívül van. De belül mi vagyunk (úton
a belső kerülő úton). A csendben
azt kérdezték: ki beszél? Aki hallgatja, mindig
kívül van (külső utakon jár). Ó, milyen mélyen belül
vagyok. Te is hasonló helyen
vagy? Valaki azt mondja: mindenki a kéz belsejében
ül. Aki ír, írásban hosszabbítja meg magát. Miért? Hogy senki
ne hallja. Senki vagy Senki úr: soha
nem láttunk jobb különbséget. Az utazók
gyakran alagutakon mennek át. A túlsó végén
megjelennek a gyászolók (úgynevezett utazók sötét kerülőutakon). Minden könny
világosabb, mint melyik nap? Igen, belül vagyunk.
Kipréseljük magunkat: Jó napot fekete nap kerülő úton. Így
beszélnek az autóvezetők. Hátul az utazók: vonzza
őket a fény, miközben utaznak és gyászolnak. Sokan
azt mondják: Jó napot táj. Ha kipréselik
a világot, kijönnek az alagutakból
az emberek. Vagy: a belsők kiutaznak. Ezt
szívesen írtuk. Amikor jött a halál
tele volt a kezünk. Saját gesztusaink
között élünk. Belül? De a gesztusok kívül
vannak. A zenészek gesztusokkal játszanak: ezért
hangszerek. A zenészek szájában:
a cseresznyék. Ilyesmit láttunk, amikor jött a halál. Ki
jött? Senki. Vagy Senki úr. Nem vagyunk
magányosak.
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Szijj Ferenc (1958) 
költő, író, műfordító. 
Legutóbbi kötetei: 
Kenyércédulák (Jelenkor, 
2007), Zöldség Anna 
és a beszélő póniló (Pa-
gony, 2008).

Isten elavult fejszéje

Virág: Miért nem hasonlítunk magunkra? A nyitott szájban
könnyen elférne minden kibomló tulipán. A vakondokok
gondolkodása úgy hangzana: fent virágzik. Vagy:
az emberek a szájukon virágoznak. Maguk
a vakondokok kiáltják: Senki nem virágzik odafent. Meztelen
a száj. Nincs hasonlóság. Még a fekete sem
fekete. Még a papírlap sem
papírlap. Isten fejszéje szívesen ugrándozik a világban.
Kérem, vegyék már ki végre az ilyen Isten fejszéjét
az illető kezekből. Nem megy. A virágtalan vakondokot mindig úgy nevezzük:
fekete és fekete (Isten meghasadt feketéje
a sárga tulipánok alatt). A föld alatti világ centrumát úgy nevezzük: hol
hol? A dolgok is, megjelenésük szélére
állítva, azt kérdezik: Hol, hol? Csukd be, kérlek, az ajtót. Kérlek
ablakablak, hadd nyissalak ki. Köszönöm, köszönöm. Ó, mi ajtók
ó, mi ablakok, ó, mi szájak. Miért nem sikerül nekünk egyetlen
hasonlóság sem? Ha egy időben odafent felszakadunk a virágokkal:
hirtelen a világot közös tavasznak hívják. Az utolsó kapcsolódás neve:
először: a virágok üdvözlése (nocsak, milyen virágok ezek
amelyekkel beszélgetni szinte bűn? Ki
ír ilyen törvényeket?) Másodszor: alul bizonyos vakondokok csiklandoznak. Egynek és
kettőnek a neve együtt: rejtett kapcsolódás (kapcsolódás
a fejsze lengéskörében). Azt kiáltják a vakondokok és virágok:
Kérjük a folytatást? Igen. Az alsó fekete, a felső sárga
jól érzik magukat bennünk folytatódva. Életünk neve:
az emberileg lehetséges egér- és színkapcsolódás élete (a rég
megtört szív nélkül élünk).

Szijj Ferenc fordításai
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Botho Strauß (1944) 
német író, esszéista, 
drámaíró. Kölnben és 
Münchenben folytatott 
germanisztikai, szín-
háztörténeti, valamint 
szociológiai tanulmá-
nyokat. Újságíróként 
dolgozott a Theater 
heute című folyóiratnál. 
A berlini Schaubühne 
dramaturgja volt.

Botho Strauß

Epigonok

Ariadné köztudottan kedvvel iszogató krétai n� volt, aki beleszeretett az athéni állam 

karót nyelt h�sébe, Thészeuszba, egy pamutgombolyag segítségével kivezette a labirin-

tusból, és egy id�re kiszabadította a politika és az üzlet karmaiból is. Végs� soron azzal a 

céllal, hogy mámorban egyesülve együtt nyelje el �ket a vég. Thészeusz élvezte a boldog-

ságot a kicsapongó Ariadné oldalán, és magával akarta szöktetni a hazájába, noha a lány 

kétségkívül túlzottan zabolátlan és excentrikus volt az athéni ízlés számára. Más szóval: 

Thészeusz tudta, kivel van dolga, még miel�tt magával vitte Ariadnét. Naxosz szigetén, 

ahová, hogy egészen magukban legyenek, el�ször menekültek, a királylányt lassacskán 

hatalmába kerítette a halhatatlan unalom érzése, minthogy a szerelem ünnepei, ha nincs 

is rajtuk kívül semmi más, nem fokozhatók a végtelenségig. Ariadné ennek következté-

ben kedvvel iszogató n�b�l rövid id� alatt iszákos asszony lett. Evvel elkerülhetetlenül 

sokkolta szerelmesét, aki kezdte a csömör és a kelletlenség els� jeleit mutatni.

Thészeusz hamarosan egy püffedt, testes fi atal n�t ölelgetett, akinek odaadását az 

öngerjesztés mind hangosabb és közönségesebb kiáltásai kísérték. Szemlátomást egyre 

zavarosabbá váló és fogyatkozó szelleme végül már alig volt képes a h�st és szeret�t a 

mértéktelen borfogyasztás keltette hallucinációktól megkülönböztetni.

Aki vele szemben ül – így érezte a józan athéni −, testben és lélekben egyaránt az 

újra föltekert pamutgombolyaghoz hasonlatos, amely valaha, legombolyítva kanyarog-

ván a labirintus útjain, megmentette az életét.

Thészeusz nem ismerte fel többé magát Ariadnéjának szeme-tükrében, és egyik 

napról a másikra egyedül hagyta a szigeten. Ahol viszont immár semmi más nem volt, 

csak a pohár és a krétai királylány. Ám a pohárból el�gomolygott a pohár szelleme, és a 

szellem egy barnás b�r�, pocakos, kopaszodó férfi  alakjában ereszkedett le Ariadné el�tt; 

� volt Bacchus, a lány törvényes férje. A bor istene, akinek soha nem ártott meg a bor, 

mindig is ott állt néma társként mámortól bizonytalan asszonya mellett; segít�készen 

megterítette neki az asztalt és tartotta �t, ha hánynia kellett. Most rámeredt Ariadnéra, 

az meg �rá (a lány mindenesetre elúszó tekintettel). Ezzel együtt mindketten magukra 

ismertek ebben a sötét, eltéphetetlen összetartozásban. Mindannak ellenére, ami tör-

tént. Jobbára hallgattak. Bacchus id�r�l-id�re megeresztett egy-egy isteni malacságot. 

Szívesen vihorászott. Szexuálisan a helyét meg nem álló férfi ként különös kedvét lelte a 

koprofi l viccekben, s kielégülésére szolgált, ha Ariadnét is sikerült valami b�zl� témán 

való vihogásra bírnia. Amilyen elhanyagoltnak t�nt a házasságuk, ugyanannyira elny�-

hetetlennek is.

Legalábbis így képzelte el, s�t élte át a dolgot magányos napjaiban Vanessa Vanhom-

righ, amikor délután, a hatodik whisky után, egyszeriben a régi legendába repítve találta 

magát. Elhagyott szerelmes maga is, egyedül írországi kertjében − akit szintén csökö-

nyössé és terebélyessé tettek némiképp a vágyakozás hosszú évei.

Húszévesen csábította el és ébresztette fel �t a szerelemre imádott szörnyetege, Jo-

nathan Swift esperes, aki azután nem kevesebb esztend�t fordított arra, hogy leveleivel 

ismét álomba ringassa, mint ahány évig mások házasságban élnek.

Lassacskán n�i Falstaffá terebélyesedve, s éppoly balgává és éppoly mohóvá is vál-

ván, Vanessa minden reményt feladott, hogy Jonathan szeretett alakjában még egyszer 

megjelenjék a kertjében, és a lugas árnyékában, a gránitasztal mellett ülve iszogasson 

vele. Ehelyett annak rendje és módja szerint, akárha bonckéssel, öt vagy hat, egymástól 

szigorúan elkülönített lényre bontotta a férfi t. Egy és ugyanazon kedvesének szellemei 

ilyenformán szüntelenül jöttek-mentek nála, helyettesítvén az elérhetetlen s valószín�-

leg aligha elviselhet� egész Jonathant.

A gyöngéd Swifttel enyeleghetett egy kicsit, az összeférhetetlennel lehetett hangosan 

perlekedni és civakodni, a szellemesnek dorombolva, mámoros elégedettségben adta meg 

magát. De még az elfajzott szellem�t sem kerülte, azt, amelyik a legszebb n� megpil-

lantásakor is a fekete bélsárra gondolt legel�ször, amelyet az nap mint nap ürít. Vanessa 

nem volt hajlandó elnézni az efféle manicheisztikus fantáziálásokat. Majd � megtanítja 

a kifacsarodott szellemet, hogy n�i bájától elválaszthatatlanul méltányolja az ürülékét!



70

Műfordítás

Gudrun Willfuhr pár mondatban rögzítette tervezett Swift–Vanessa-novellájának 

súlypontjait. Kell� szabadságra tett szert végre anyagával szemben, így nekifoghatott azt 

mélyértelm� történetté kidolgozni. Willfuhr különcnek számított a német nyelv� írók 

között. Mindig is az angol elbeszél�i tradíció iránt érezte elkötelezve magát, viszolygott 

az újabb német irodalomban mutatkozó amerikai hatástól, ehelyett el�szeretettel jut-

tatott fontos szerepet novelláiban a kísértetiesnek és a szellemvilágnak. Olyan m�fajt 

m�velt ezzel, amelyet kétes hírbe hozott egy sereg triviális író, magas m�vészetté fi no-

modott viszont mások, például Elisabeth Bowen vagy Algernon Blackwood tollán.

Leánya ítélete szerint mindenesetre nem volt egyéb szánalmas epigonnál.

Igazában eredetileg semmi más okból nem kezdett írni, mint csupán leánya, Sabrina 

szórakoztatására. Mesélésével igyekezett elterelni Sabrina fi gyelmét ama súlyos beteg-

ségr�l, amely csakhamar egy teljes évre ágyhoz szögezte a kamaszlányt. Közben szinte 

észrevétlenül létrejött egy kisebbfajta regény, amelynek megjelentetése nemcsak irodalmi 

elismerést, de rendkívüli piaci sikert is hozott szerz�jének, amilyen meglep�, épp annyi-

ra megérdemelt kárpótlás gyanánt a betegápolás aggódásteli idejéért.

Rosszalló visszhanggal csak akkor szembesült, amikor Sabrina, az iskolai irodalom-

oktatás hiányosságait ellensúlyozandó, csatlakozott egy keresztény szellem� olvasókör-

höz. Az oda járó ifjú olvasók mindazonáltal nem csupán a tudásszomj vagy a lelkesed-

ni tudás értelmében voltak elkötelezettek; ellenkez�leg: egy új, a fi atalok körében igen 

gyorsan terjed� fenomén, „a Szentlélekben lelt öröm” mértéke szerint korlátozták érdek-

l�désüket. Némelyek valósággal inkvizítorok gyanánt vizslatták át a jelenkor irodalmát, 

alig tudván féken tartani türelmetlen buzgalmukat, amellyel mindahány új könyvben 

igyekeztek a keresztény (többnyire inkább keresztény szellemben értelmezhet�) motí-

vumokat a kárhozatos gnosztikusoktól elkülöníteni. Amiként az óhatatlanul együtt jár a 

bigottsággal, az alapelvekhez való túlontúl merev ragaszkodással, hamarosan átlépték a 

nevetségesség határát. Vagy nem volt tán ízléstelen és nevetséges, amikor – saját leányá-

nak vezetésével – éppen Gudrun Willfuhr ártalmatlan kísértethistóriáit pellengérezték 

ki az újpogány kicsapongások példáiként?

A leánya által ellene elkövetett nyílt és félig nyilvános árulást az anya nem csupán 

ellenvetés nélkül fogadta, de teljes megadással hallgatta az elítélése alapjául szolgáló 

mindahány érvet, és el is fogadta �ket. Gyermekéért való aggodalmában kész volt meg-

tagadni korábbi m�vészi vonzalmait, és további munkája során tekintetbe venni az új 

„értékkánont”. Kedvvel és találékonyan látott neki, hogy egynémely bibliai példázatot 

és a középkori eposzok egyik-másik epizódját kortárs elbeszélések köntösébe öltöztesse. 

A remélt siker azonban elmaradt. Új történeteivel nemcsak a kiadó érdekl�dését vétette 

el, de a leánya uralta szigorú olvasókör helyeslését sem sikerült kivívnia. Kiváltképp a 

„Raffael a kiskutyával” cím� novellája talált heves elutasításra, narcisztikus és közömbös 

mondanivalójú m�nek bélyegeztetvén.

Egy napon Sabrina a Gondolat-Tanyán, a szabad ég alatt való vitatkozáskor meg-

ismerkedett Nagoldttal, a fi lozófussal, egy hallei illet�ség� sovány, mitugrász gyors-

gondolkodóval, akinek cinikus pesszimizmusa valamiféle abnormitás, valamin� vásári 

szenzáció gyanánt vonzotta a közönséget. Sabrina fülig szerelmes lett belé, és a jám-

borság szigorát késlekedés nélkül a mizantrópia szigorára és szüntelen ócsárolhatnékra 

cserélte.

Alighogy elkezdte uralni az anya elbeszél� m�vészetét a keresztény világkép, leánya 

és a fi lozófus máris elkezdték megdolgozni, s valósággal megkövetelték t�le, hogy az em-

bert ezentúl eksztatikusan, a szakadék peremén mutassa meg. Szellemi er�inek utolsó 

tartalékával küldje harcba a kor mértéktelen debilitása ellen; mégpedig hiába.

Ekkor azonban beleütközött tehetségének korlátaiba. Sehogy sincs ez rendben, gon-

dolta a lánya pálfordulása keltette ellenérzés els� hullámát észlelve. A szigorban, az 

el�jelét oly gyorsan váltó határozottságban doppingszert s egyszersmind drogot kellett 

látnia, amellyel ezek a fi atal emberek gyorsan múló és jelentéktelen szellemi mámorba 

röptetik magukat. Ennek semmi köze nem volt a szellem korábbi szenvedélyéhez és csa-

pongásához; csak függ�ségr�l volt itt szó, csak egy gyorsan ható szer igénybevételér�l, 

amiben mindössze az volt a sajátos, hogy a fi atalok morphinszármazékok helyett aktuá-

lis dogmákkal l�tték magukat.
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Tatár Sándor (1962) 
költő, műfordító. Leg-
utóbbi kötetei: Requiem  
(Kalligram, 2006), Be-
járó művész (Orpheusz, 
2007).

A hallei fi lozófus egyértelm�en Swift-utód, Swift-epigon volt. Beleértve a szka-

tologikus eszmefuttatások és hasonlatok iránti el�szeretetét. Mindazonáltal el�djével 

ellentétben � a legcsekélyebb költ�i tehetséggel sem bírt. Viszont nagy buzgalommal 

igyekezett Willfuhr asszonyt az általa jónak látott pályára állítani, saját szépirodalmi 

leányvállalatává tenni. Ügyes stiliszta volt, de – prototípusával ellentétben – egy pillana-

tig sem szómágus. Hegyes térd�, ide-oda villogó szem� férfi , nyomorúságos szexuális 

teljesítménnyel, mely utóbbit rögtön megérezhette volna a n�i ösztön, ha, mint Sabrina 

esetében, nem kötötték volna le teljes fi gyelmét más fi xa ideák.

Sabrina egy világgy�löl�t ölelt, s ezt aligha bármiféle küls� inger, sokkal inkább az 

öngerjesztés és autoszuggesztió hatására tette.

Gudrun Willfuhr számára a perg� nyelv� mizantróp nem volt egyéb, mint egy min-

den ízében mesterséges emberke. A szellem tudvalev�leg id�tlen id�k óta klónozható. 

Valamelyes kíváncsiság és igény megléte esetén, aki akar, bárki ezekhez a nagy zsenik 

hátrahagyta energiakészletekhez járulhat, és kedvére kiszolgálhatja: jócskán feltöltheti 

magát, mint egy kimerült akkumulátort. Mert bizony úgy van, gondolta Willfuhr asz-

szony, a sikeres kísértethistóriák írója, hogy végs� soron a kísértetek uralják a szellemi éle-

tet is. Van pár tucat er�s és termékeny prototípus; az � mintájukra formálódnak az id�k 

során a hasonló tehetségek, így aztán a típus, utánzataiban, fönn tud maradni, és folyta-

tódni tud. S egyedül ezekben a többé-kevésbé variálódó utánzatokban, a szó szoros ér-

telmében: epigonokban örökít�dik tovább és gazdagodik a m�vészetek és az életformák 

színes palettája. Hogyan is lehetne másként? Gudrun Willfuhr a kertjében üldögélt, 

akár az ír Vanessa, magára hagyva, csak épp lugas, csízekt�l népes, védelmez� gyertyán-

lomb nem borult a feje fölé. � is er�s italok társaságában múlatta az id�t, s lassacskán 

már � is hízásnak indult. Ezenkívül, miként Vanessa, � is szüntelenül leveleket írt; ugyan 

nem az esperesnek, hanem elveszett leányának, Halléba.

Tehát még egyszer: levelek! Siet�s kézírással papírra vetett levelek, nyugtalan sorok, 

akárha árnyékok, melyeket könnyedén sodródó felh�k vetnek a tájra. A leírtak zömét az 

anya nem merte volna a címzettnek szemt�l szembe elmondani. Azt írta le, amit nehéz 

elmondani. Csak gy�ltek és gy�ltek a lapok; már lefolytak az asztalról, amikor a keser� 

hang, amely fokról-fokra beléjük szivárgott, mind tolakodóbbá és öntetszelg�bbé válván, 

végtére sajátos stílussá merevedett, mely inkább uralta az írón�t, semmint az akaratától 

függött volna. „A sebet üt� kegyetlenségr�l” írt, „amellyel azokat jutalmazza az élet, akik 

olyan ártatlan és meleg szívvel nyíltak meg neki, ahogyan én”. Befelé füstölg� dühvel írta 

mindezt, akárha a Swift-féle feketeség, amelybe most a lánya merült alá, túlcsordulván a 

t�le, a leányától függ� anya lelkébe ömlene át.

S egészen hiábavalóan, a válasz bármin� reménye nélkül, így kiáltott fel a sorok közt: 

„Ki ajándékoz meg végül minket, egykoron másokon segít� Ariadnékat, a megment� fo-

nalgombolyaggal, amely kivezet bennünket az írás és az örök gyász labirintusából?”

Tatár Sándor fordítása
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Christoph Peters 
(1966) német író. Leg-
utóbbi kötetei: Das 
Tuch aus Nacht (Mün-
chen, 2003), Ein Zim-
mer im Haus des Krieges 
(München, 2006).

Christoph Peters

Arany a t�zben

Peter von Felbertnek

Vincent fotóin egyetlen ember sincs. Pedig vannak ott emberek. Nyomokat hagytak hát-

ra: füstöl a t�zhely. Arab írásjel van festékszóróval a falra mázolva, mellette fenyegetés 

gyanánt a kard: Nem tréfálunk. Az öreg varrógép a bef�zött cérnával; valaki, csak rövid 

id�re, félbehagyta a munkáját. Egy feldúlt ágy. Talán a szerelemt�l. A kötélen ruha szá-

rad. Majomkenyérfák éjszaka, aloe vera reggel. Por. Délben a zeniten áll a nap, alig van 

árnyék. Cinkkádak és es�vizes hordók a zöldségágyások öntöz�vizének. Négy él� kecs-

ke egy kis deszkakarámban, két leölt kecske a homokban, vértócsák. Lezárt területeken 

ágyúcsövek merednek a horizontra. A tenger: lidérces álom, fekete-fehér.

Vincent: Cyntia visszarepült Frankfurtba.
Mintha meg lenne szaggatva a hangja, pedig az összeköttetés jó. Foszlányok, melyek a 

legutóbbi áradáskor fönnakadtak a szögesdróton: Nekem adta a hálózsákját, nekem meg en-
nek fejében ki kellett fi zetnem a repül�jegyét. Mit tehettem mást, nem volt egyetlen centje sem.

Egy 500 dolláros hálózsák.

Szünet.

Kezdett�l fogva tudta, hogy a lány semmihez semmivel nem fog hozzájárulni. Ez 

dühítette Vincentet. Csak nyelte egyre a vitriolos megjegyzéseit. Azután egyszer csak 

visszatolult a méreg, tele lett vele a szája; Cyntia lába elé köpte. A lány k�merev arccal 

pakolta össze a holmiját, és azzal állt elé: Adj pénzt, hogy leléphessek, és megszabadultál 

t�lem. Egy órával kés�bb már el is t�nt. Se „Isten veled“, se „köszönöm“.

Vincent: Alig ismertük egymást. Nem is tudom, miért mentem bele, hogy magammal 
hozzam. Se csúnya nem volt, se szép, csak hihetetlenül fi atal. Jött a nyár; otthagytam Bertét. 
– Berte otthagyott.

Cyntia február végén, Vincent születésnapi buliján bukkant föl el�ször. Vincent ko-

rábban sose látta. Azt sem tudta, ki hozta magával. A lány egyszer�en bemutatkozott: 

Cyntia vagyok; hallottam, hogy Szenegálba készülsz, mehetnénk együtt.

Ontarióból jött, tizenhat évesen hagyta ott a családját, azóta hol ide, hol oda vet�dött 

a világban. Mindenkit megvetett, aki tanul, dolgozik, gyerekeket nevel, autója van, és 

körül van véve a szokásos használati tárgyakkal. Legjobban a macsós all�rökt�l undo-

rodott.

Vincent el�ször nem kedvelte a lányt. Azután valami vonzotta benne. Úgy érezte: 

Van valami rendkívüli, ami összeköt minket, közöttünk valaminek történnie kell. Bebe-

szélte magának: Lelki rokonok vagyunk. Egyikünk sincs otthon sehol. Ez a küldetésünk. 

Hiába is próbálnánk megfutamodni el�le.

Telefonszámot cseréltek, találkoztak egy kávézóban, és együtt mentek a konzulátus-

ra, hogy kiváltsák a szükséges vízumokat. Stoppal utaztak Algecirasig, azután komppal 

át Tangerbe, onnan repül�vel tovább Dakarba, ahol egy olcsó szállodában szálltak meg. 

Cyntia hosszú órákig nem mozdult ki a szobából; képeslapokat, leveleket, naplót írt. Vin-

cent egyedül járta a várost, hogy megcsinálja a fotókat, amelyekre szerz�dött: t�zpiros 

egyenruhás katona a neoklasszicista elnöki palota el�tt; vadul gesztikuláló tarkaruhás 

asszonyok magasra feltornyozott gyümölcsök mellett; levágott állatok – sima felületek, 

éles felvételek egy új útikalauz és két fényes papírra nyomott színes magazin számára. 

Ahogy a kamerát kezelte, abból mindenki láthatta, hogy nem egyszer�en magának fény-

képezget� turista. A Marche de Tilenén megszólította �t egy raszta-copfjain kötött sap-

kát visel�, Clay nev� fi atal fekete: Te fehér riporter vagy – gyere velem, és mesélj rólunk 

Európában az embereidnek. Gorée szigetén élünk, hogy begyógyítsuk Afrikának azokat 

a sebeit, amelyet a te �seid ütöttek rajta.

Clay nem szenegáli volt; angolul beszélt. – Angolul, karibi akcentussal.

Vincent: Valami parttalanba és feneketlenbe zuhantam azon a szigeten. És: Te nem tu-
dod, milyen hely az. A 15. század közepét�l 1848-ig tíz-, mások szerint ötvenmillió afrikait 
hajóztak át Gorée-b�l Amerikába. Ez a mi számlánkat terheli, és nekem muszáj viselnem érte 
a felel�sséget.
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Este ezt mondta Cyntiának: Clay, Wilson, Steve Kingstonból, Tobagóból és Barba-

dosról jöttek vissza, és, akárcsak Mamadou, Luc, Racine és Jérôme, akik nem bírták ki 

tovább a falujukban, beköltöztek a romos bunkerekbe, hogy demonstráljanak valamit. 

Kipróbálják magukat színészként, fest�ként, zenészként, zöldséget termesztenek, tarta-

nak egypár háziállatot; szabadok. A gazdagok a fl ancos gyarmati házaikban a pokolba 

kívánják az egész bandát. Asszonyok amúgy nem laknak ott, de te lakhatsz a szobám-

ban, megbeszéltük Clayjel.

Három nap múlva a bárkával átkeltek Dakarból Gorée-ra. Húsz percig tartott az út. 

A víznek elvágyódás- és honvágy-szaga volt.

Vincent: A gyengéket, a sebesülteket, a lázas betegeket a keresked�k a tengerbe dobták. 
A keresked�k portugálok, hollandok, svédek, britek és franciák voltak. A cápák még emlékez-
nek erre az id�re; nyilván náluk is létezik valamiféle hagyomány. Még ma is veszélyes néme-
lyik öbölben a vízbe menni.

Cyntia a második estén lefeküdt Clayjel. A folyosókon visszhangzó kéje elhallatszott 

Vincent szobájáig. Nem akart vége szakadni; állandóan újra kezdték. Vincent a szoba 

sötétjébe meredt; olyan fekete lett ez a sötétség, mint az ébenfa. Szellemek kúsztak el� 

a feketeségb�l.

Vincenttel nem szeretkezett a lány. Még unalomból sem. Még csak azért sem, mert 

egyszer�bb lett volna belemenni, mint kihagyni a dolgot, ha már úgyis osztoztak a szál-

lodaszobákon. Vincentnek más volt a feladata: távol kellett tartania Cyntiától azokat 

a férfi akat, akik terhére voltak a lánynak, ki kellett fi zetnie a számláit, és helyesl�en 

bólogatva végig kellett hallgatnia �t. A lány cserébe leereszked�en bánt vele, mint egy 

senkivel.

Vincent: Két hete ébren töltök minden éjszakát; végtelenül fáradt vagyok. Tudtad, hogy 
az ember belehal, ha nagyon sokáig – ha elég sokáig nem hagyják aludni?

Vincentnek voltak traveller-csekkjei és volt hitelkártyája. Clay meg a többiek szegé-

nyek voltak. Illegálisan foglalták el a bunkereket. Viszont fontos szerepet játszottak az 

afrikaiak törzsek és nemzetek feletti összefogásában, és elvárták, hogy Vincent ezért pén-

zelje �ket. Clay ezt Vincent személyes hozzájárulásának nevezte a feketék ellen elköve-

tett fehér b�nök jóvátételéhez: Azonkívül csinálsz rólunk egy csomó képet, amelyekkel 

kés�bb keresel egy rakás pénzt – ez így a fekete kultúra szokásos kizsákmányolása lenne; 

ehhez nem asszisztálunk.

Hogy Cyntia az ágyasa lett, Clay számára ennek is történelmi dimenziója volt. Kije-

lentette: Az európai férfi ak háromszáz éven át elhurcolták, meger�szakolták, és teherbe 

ejtették az asszonyainkat; most idejössz hozzám, önként, és visszaadsz valamit abból, 

amit elraboltak t�lünk, ez nem személyes dolog, ez szimbolikus, érted?

Cyntia nem szólt semmit. Szerette Clay torokhangú nevetését, selymes csillogású 

farkát, a gyöngéd, mégis kemény határozottságot, amellyel a férfi  magáévá tette. Clay 

egyébként naiv képeket festett, t�rhet�en játszott steeldrumon1, és békén hagyta a lányt. 

Ám egy hét múlva azt követelte t�le, hogy hordjon neki vizet a kútról, takarítsa ki a szo-

báját, és mossa ki a holmijait, hogy átérezze, mármint Cyntia, milyen megaláztatást kel-

lett elszenvedniük a dédanyáinak, nénjeinek és a törzsebéli asszonyoknak; csupa büszke 

és szép asszonynak, akiket azonban hazájuktól, családjuktól, minden reményükt�l és 

minden örömükt�l megfosztottak. Clay így szónokolt: Fehér leány, alázkodjál meg egy-

szer az életben az � emlékezetükre, érezd a magad b�rén, mit jelent a babilóniai fogság. 

Akkor talán megsejted, miért vagyunk itt, miért és mire kell, hogy fi gyelmeztessük a vi-

lágot. Cyntia így felelt: Nem vagy jobb, mint bármelyik hímsoviniszta Torontóból vagy 

Frankfurtból; takarítsd el a mocskodat saját magad.

Sarkon fordult és otthagyta a férfi t; bevette magát Vincent szobájába. Amikor Vin-

cent kés� délután megjött a piacról, a matracán fekve találta a lányt, aki már berakta a 

holmiját a polcokra. Vincent kérdésére: Hát te mit csinálsz itt?, vállat vonva így felelt: 

Clay azt akarja, legyek a rabszolgája, hát erre keressen valaki mást.

Vincent legy�rte magában a késztetést, hogy megüsse, belerúgjon, hogy a hajánál 

fogva kivonszolja a szobából. Ehelyett a saját hangját hallotta mindjobban föler�södni, 

hallotta, amint szemrehányások hagyják el a száját, akarata ellenére. Érezte, miként om-

lik porrá a maradék büszkesége, s érezte, hogy mégsem tudja abbahagyni. Szavai ide-oda 

1 A karibi zenében használatos üt�hangszer; mint a neve is mutatja, vagy legalábbis sejteti, 

dob, amely különböz� nagyságú olajoshordókból áll.
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ver�dtek a csupasz falak között, míg végül el nem haltak. Kettétörtek és elveszítették 

jelentésüket. Egyfel�l szájmozgás, másfel�l hanghullámok: semmi közük egymáshoz. 

Majd hirtelen újra csend. Az olajlámpa lobogása. Amelyb�l lassan, alig hallhatóan kivá-

lik a pamuthoz súrlódó b�r hangja. Valamilyen anyag dörzsöl�dik össze kemény, vízhat-

lan nejlontextíliával. Hozzá csupasz talpak nesze a csupasz betonon. Azután a mondat: 

Adj pénzt, hogy leléphessek, és megszabadultál t�lem. Vincent el�halászta a pénztárcá-

ját, leszámolt öt százdolláros bankjegyet, és Cyntia elé tartotta �ket. Ujjak között átsikló 

puha papír. Vincent magára maradva ül. Koraeste. Teljes sötétség.

Vincent: Nem tudom, miket hánytam a szemére, nem emlékszem. Szörny�.
Lenyeli a torkában feszül� gombócot: B�nösnek érzem magam. Leromboltam vala-

mit.

A tenger: lidérces álom – szürke, s�r� folyadék, mozgása, mint a lassított felvétel. 

A mélyre leereszkedett világosabb szürke égbolt egészen összelapítja a leveg�t. Vincent 

fotóin úgy állnak ott a villanyvezetékek tartóoszlopai, mint a keresztek, amelyeken nem-

rég még elítéltek függtek. Kivájták a szemüket a madarak, és leszaggatták csontjaikról 

a húst. Vasrácsok rúdjai, l�rések. Az er�dítmények között futballkapu, szakadt hálóval. 

Rég nem játszottak a pályán. Az orchideakelyhek obszcenitása. Pengeéles f�szálak. Utol-

só két megmaradt fokával hosszú falétra �z gúnyt a foglyokból. A tet�nek egy sz�k nyí-

lásán dobták be a börtönbe. Jajkiáltások. Súlyosan és keményen nekiüt�dik valaminek 

a létra; csont törik. Napokkal, hetekkel, hónapokkal kés�bb keskeny, billenékeny pallón 

imbolyognak át a partról a hajófenékbe. Két méterrel az éhes víz fölött. Suhog a kor-

bács.

Biztosan szép most minden a Gorée szigeten. Seregestül jönnek a turisták, kézm�-

ves termékeket és ruhákat vásárolnak. Ragyog a mindenség a nap fényét�l, barátságos, 

átlátszó kékség. Gond egy szál se; tiszta türkiz színben ragyog az Atlanti-óceán, enyhe 

nyugati szél fúj. Hagyma és grillezett hal szagát hozza. Mély szippantás a marihuanás 

füstb�l.

Vincent: Képtelen vagyok ostoba színes képeket csinálni egy olyan könyvbe, amelyben 
strandokról, kedvez� árú szálláslehet�ségekr�l, a helyi konyha sajátosságairól és fest�i bárokról 
lesz szó. Értsd meg: itt egyszer�en nincs jelen. Itt csak múlt van. Statiszta vagyok az emlékezés 
ceremóniáján, amelyet az �sök rendeznek.

Fekete-fehér fi lmtekercseket vesz, hogy mégis fényképezhessen; másképp, mint aho-

gyan tervezte, másképp, mint amire a szerz�dése szól. Ha kilép a szabadba, el�ször csak 

vakító foltokat és körvonalakat lát, annyira er�s a fény. Amikor elhagyja odúját, határozot-

tan és tempósan mozog, megköveteli a tagjaitól, hogy tegyék a dolgukat. Azok engedel-

meskednek is. Nem csuklik össze a térde, a vékony nyak egyenesen tartja a hatalmas fejet, 

a kar, a könyök rendre az arc elé kapja a kamerát, akár egy sisakrostélyt. Olyan látószöget 

és képkivágatokat keres, amelyekben láthatóvá válik valami, ami nem az övé. El akar lop-

ni egy fájdalmat. Már szinte le sem teszi a kezéb�l a fényképez�gépet. Megnyugtatja a zár 

halk kattanása; ismer�s nesz, azt a látszatot kelti, hogy minden rendben. A fi lmeket el�-

hívatlanul borítékba teszi és elviszi a postára; megkérdi, mennyi id� alatt ér Frankfurtba 

a küldemény: öt nap. A borítékban a fi lmek mellett egy kitépett cédula, rajta: Nem bírom 

megnézni a képeket, csinálj velük, amit akarsz, fel�lem el is dobhatod.

Vincent: Nem gondolom azt, amit gondolok, nem ismerek rá a saját hangomra. Folyton 
nekimegyek mindenféle falaknak, mert megfeledkezem a vállam kiterjedésér�l.

Clay, Wilson és Steve jók hozzá. Érzik, hogy az összeomlás határán áll. Maguk is 

összeroppantak annak idején, az Óceán túlpartján azokban az idegen országokban, aho-

vá az anyjuk szülte �ket, mintha bizony ama távoli országok ett�l már az otthonuk is 

lettek volna. Eljátsszák neki a dalaikat, amely a visszatérésr�l szólnak, a visszatérésr�l 

egy olyan helyre, amely nem létezik. Clay enni hívja, a tányérja mellé teszi a kanalat. 

Vincent egy tálból eszik velük. Clay úgy szólítja: Barátom. Talán, mert azt hiszi, közös 

szeret�jük volt. Nem volt közös szeret�jük. De Clay sosem mondja azt: Testvér – aho-

gyan a többieknek. Megkérdik, nem akar-e segíteni a föld megm�velésében meg a ház 

körül. Vincent hozzá akar járulni valamivel az együttélésükhöz, hozzájárulni minden 

áron, és nemcsak pénzzel, a mocskos pénzzel, a másikat megvásárolni, korrumpálni 

akaró pénzzel, ami csak arra való, hogy elfedje és megszépítse a hatalmi viszonyokat. 
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Vincent magokat nyomkod a sekély, kiszáradt barázdákba; növények magjait, amelyek 

nevét nem ismeri, amelyek gyümölcseit nem � fogja leszüretelni. Locsol, gyomot irt, fel-

kötözi a dugványokat, eteti a kecskéket, a tyúkokat, a kacsákat. Tudja, hogy soha nem fog 

a közösséghez tartozni; nem az, akinek lennie kellene. Hasznos idióta marad, gyarmati 

parazita, született rasszista.

Vincent: Minden hazug és képmutató, amit csak csinálok. A puszta jelenlétem is irritá-
ció. Sértés számukra az ittlétem, és mindig is az lesz, ám ha elmegyek, a vendégszeretetükben 
sértem meg �ket.

A bunker lépcs�jén lebotorkálva olyan sötétségbe zuhan, amely egészen elnyeli, 

és nem kínál semmi fogódzót. Végigtapogatózik a fal mentén az ablaktalan helyiségig, 

amelyben Clay engedélyével lakik. A föld alatt van az odúja; ott napjában átlag négy óra 

hosszat van áram, ráadásul nem lehet tudni, mikor. Vincent kiveszi a zsebéb�l a doboz 

gyufát, meggyújtja a lámpát, a padlóra állítja, és végignyúlik mellette. Megijed a hatal-

mas árnyékoktól, amelyek mozognak, noha nincs ott senki és semmi, ami mozogna.

Vincent: Hogyan hiányozhat Cyntia, amikor nem is szerettem?
A sarokban fekszik, láthatatlanul a sötétben, és meg-megráng a két lába. Felváltva, 

hol a jobb, hol a bal. A kett� egyszerre még véletlenül sem; az szigorúan tilos. Fölül, 

hintáztatja a fels�testét. Egy �rült, egy imádkozó mozgása. A testébe zárt kibírhatatlan, 

idegen feszültség ellen. Egyes hangokat ismételget, míg ki nem szárad és föl nem dagad 

a nyelve. Fázik és izzad. Üres gyomrából a tenyerébe öklendezik.

Vincent: Megpróbálnád kideríteni, mi van Cyntiával, és átadnád neki az üzenetet, hogy 
használja nyugodtan a lakásomat, ha akarja; ha nem tudja, hová menjen? Mondd meg neki: 
Berténél még van egy kulcs, hozza el t�le; add meg neki Berte címét.

Bénultság kötözi, el akarja hagyni a szigetet, nem tudja elhagyni; maradni sem tud. 

Hogy dönteni tudjon, ahhoz valami okra vagy célra volna szüksége: nem lát sem ezt, 

sem azt. Bármilyen döntés további meghozandó döntések végtelen sorát vonja maga 

után – ki vállalja azokért a felel�sséget és miféle bizonyosság talaján? Ha visszahajózik a 

szárazföldre, Dakarban akar majd maradni vajon? Vagy lemondva útjának folytatásáról, 

hazatérni? Megbízásokat vállalt és ígéreteket tett. El�legeket vett fel. Képtelen ezeknek 

megfelelni, képtelen betartani a vállalásait. Továbbutazik Casamance es�erd�ibe, aho-

gyan tervezte? A diolák törzsét barátságosnak mondják. Onnan a nedves-, a száraz sza-

vannán, a bozótos szavannán átkelve a Száhel-övezetbe megy? Busszal utazik majd, a 

Csessznával, hajóval, vagy mégiscsak bérelni fog egy autót?

Vincent: Egy órába kerül, míg ráveszem magam, hogy f�zzek egy kávét, mert nem tu-
dom, szabad-e kávét innom egyáltalán.

A villanófényben: foltos falak. Képek Hailé Szelassziéról, Peter Toshról, egy fehér 

dzsellabát visel� szakállas sejkr�l. Az etióp zászló, magasba nyújtott öklök; együtt tor-

nyot alkotnak. Megsárgult kiáltványok, ötágú csillag.

Centis mélység� repedések a falakban, a padlón, a mennyezeten. A lehullott vakolat 

helyén a csupasz acélrács. Körös-körül ég� gyertyák, zománcozott pléhbögrék, kis tálak, 

kannák. Lopótökök, agyagkorsók. Egy üres Coca Colá-s üveg. Konzervdobozok. Baná-

nos dobozok, a ruháknak. Elrongyolódott leped�k. A parazsastál. Mellette egy halom 

t�zifa. B�rrel bevont dobok, egy ismeretlen húros hangszer: megdermedve a rémülett�l 

a hirtelen fényben.

Kazamatáknak az er�dítményekben található vastag falú, belövésbiztos helyiségeket 

nevezzük.

Vincent: Találkozni akarok Cyntiával; beszélnem kell vele. Holnap átvitetem magam a 
komppal Dakarba. Utána valószín�leg veszek egy repül�jegyet visszafelé, haza. Biztos vagyok 
benne, hogy van Cyntiával még egy második kísérletünk. Legrosszabb esetben visszafi zetem az 
el�legeket. Nem, a holnapi komppal még nem megyek át, de három, legkés�bb négy nap múl-
va biztosan. El�bb még segítenem kell itt kialakítani az új ágyásokat: megtisztítjuk a földet a 
kövekt�l – iszonyatosan kemény munka.

Tatár Sándor fordítása
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Abbas Kiarostami 
(1940) iráni filmren-
dező, forgatókönyvíró, 
fotóművész, költő. Kö-
tete: Walking with the 
wind (Harvard Univer-
sity Press, 2002).

ABBAS KIAROSTAMI

Metropolis

Egy asszony ébren fekszik
az alvó férfi mellett –
hiába reméli, hogy átöleli.

  

Az őszi napfény
a szőnyeg virágaira
süt az ablakon át.
Egy méh az ablaknak repül.

  

Naplemente –
legyek donganak
a lótetem feje körül.

  

A kóborkutya
farkat csóvál
a vak sétáló előtt.

  

Egy terhes asszony
csendesen sír
az alvó férfi mellett.

  

Hosszú
 éjszakák
hosszú
 nappalok
rövid
 életek.

  

Kicsírázott
kivirágzott
elhervadt
és a földre hullt.
Egy lélek sem látta.

  

Száz almából
tíz kukacos.
Tíz alma jut
minden kukacnak.
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Színes gyümölcsök
feketébe öltözött
gyászolók csendjében.

  

Feketébe öltözött
gyászolók gyülekezetében
egy gyerek végig
egy datolyát figyel.

  

A sírásó
megpihen
és beleharap
a sajtoskenyerébe.

  

Néhány kisiskolás
az elhagyott sínre
tapasztja fülét.

  

A szél
megtáncoltatja
a madárijesztő rongyait –
az év első napja.

  

A kisiskolás
az elhagyott sínen sétál
és ügyetlenül utánozza
a vonat robogását.

  

A váltóőr lámpájának
tompa fényében
rajzol egy gyerek
míg alszik az apja.

  

A búzakévéket
megtekeri
a tavaszi vihar.

  

Szomorúfűz,
égbemeredő ciprus,
egy csüggedt szomszéd –
őszi naplemente.
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Gerevich András 
(1976) költő, író, 
műfordító. Kötetei: Át-
adom a pórázt (versek, 
JAK-Kilátó, 1997), Fér-
fiak (versek, Kalligram, 
2005).

  

Egy szomjas holló
csőrét a porba dörgöli –
felhő közeleg.

  

Az éjjeli viharban
ég a lámpa.
A vallomások
köddé foszlanak.

  

A kegyhelyen
ezer gondolat járt a fejemben.
Mikor kijöttem
egy sem maradt.

  

A kukac kimászik
a kukacos almából
és egy frisset keres.

  

A holdkorong
fenntartások nélkül ragyog
a szentjánosbogárra.

  

A szentjánosbogár
fenntartások nélkül ragyog
a holdtalan éjjelen.

  

Az ezerháromszáz éves
templomban
az óra
hét óra hetet mutat.

  

A vak csuklóján
az óra
megállt.

  

Semmi nem olyan biztos,
mint hogy véget ér az éjszaka
és véget ér a nappal.

Gerevich András fordításai
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Matthew Sweeney 
(1952) ír költő.  Leg-
utóbbi kötetei: Sanctua-
ry (Cape, 2004), Black 
Moon (Cape, 2007).

MATTHEW SWEENEY

Olvasás

Igen, olvastam az M1-esen.
Igen, vezettem, és olvastam közben –
egy verseskötetet Paul Durcantől,
The Berlin Wall Café, a feleségemtől
maradt, mikor otthagyott. Nem
szerpentines hegyi úton olvastam,
hanem autópályán és ott bárki,
akinek megvan bár a fél szeme,
simán hajthat. Egyszer még, emlékszem,
egyetemistaként stoppoltam s megkértek
hogy 30 mérföldet vezessek, míg
a sofőr hátul kialudta magát.
Nem tudok vezetni, bizonygattam neki.
Ez autópálya, mondta, csak maradj
a lassú sávon és húzz majd be
a második benzinkúthoz.
És nem is regény volt, amit olvastam –
a versekben a jó az, tudja, Bíró Úr,
hogy nagyrészt rövidek. Fel lehet nézni
köztük, a szakaszok közt, hogy
lássuk, mi történik az úton.
Talán jobb lett volna, ha egy üveget
szopogatok, vagy egy kis kendert szívok,
vagy kézimunkázok a volánnál…? Hagyjuk.
És mit szól ahhoz a vak sofőrhöz, akinek
pirosra vakkant a kutyája?
Határozottan tagadom, hogy egyik
sávról a másikra lődörögtem. A lassú
sávon hajtottam, végig 65-tel.
Du. 3 óra volt, Bíró Úr, a pálya
ennél üresebb nem is lehetett volna,
otthon nem várt senki, akihez siessek,
hát elővettem és kinyitottam Durcant.
Most sem értem, mi rosszat lát ebben?
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Mihálycsa Erika 
(1978) műfordító, mű-
vészettörténész.

A vakok

Visszakövetelik, a vakok,
nagyított tapintás tanulói,
kilakoltatottjai e sivár háznak,
melynek csupasz falait betéve ismerik.
Azt akarják, hogy elmenjek s visszajöjjenek ők.
Még mindig kulcsuk van a házhoz, melyet
éjjelenként használnak, hogy tudassák velem –
fekete hajszálakkal a fürdőben,
otthagyott fehér bottal a lépcső alatt,
kopogással a hálószobaajtón,
s ha kiniyitod, nincs ott senki – hogy ők
a jogos lakói ennek a háznak
és nekem mennem kell. Így hát szól
a rádió éjjel-nappal; tévém nincsen.
A tükörtelen fürdőszobában állva
tapogatózva borotválkozom, lábam reszket
a csupasz cementpadlón. Félhomályban
főzök és csak ritkán dolgozom.
A könyveimet mindig eldugom.
Nem mondhatnám, hogy egy kastély –
tavaly is beázott a földszint,
ezt ők is tudják, és a padlás-
létra is kaputt – nincs, ahol
bulit csapni, még ha, teszem azt,
az emberek meg is találnák az utcát,
de ők visszakövetelik, a vakok,
és engem innen nem fognak kitenni.

Mihálycsa Erika fordításai
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Virginia Woolf (1882) 
angol író, esszéista, 
kritikus. Főbb művei: 
Mrs Dalloway (1925), 
A világítótorony (1927), 
Orlando (1928), Saját 
szoba (1929).

Virginia Woolf

A vizek vonzása

Lehet, hogy nagyon mély – az aljára mindenesetre nem lehet lelátni. A szélét olyan s�r� 

sás n�tte körül, hogy sötét tükörképe a legmélyebb víz sötétségét idézi. Középen mégis 

van valami fehér. Egy mérfölddel arrébb éppen árulják a nagy gazdaságot, s egy túlbuzgó 

valaki, vagy talán egy fi ú tréfája volt, a tó melletti csupasz fára felt�zte a hirdetést, hogy a 

farm eladó, igáslovakkal, földm�vesgépekkel, fi atal üsz�kkel együtt. A fehér tábla vissza-

tükröz�dik a tó közepén, és ha fúj a szél, mintha lebegne és hullámzana, mint a mosó-

tekn�ben áztatott ruha. Tisztán ki lehet venni a nagy vörös bet�ket, melyekkel Romford 

Mill nevét a vízre írták. Egy csepp vörös reszket a parttól partig fodrozódó zöldben.

De ha az ember leül a sás közé és a tóba néz – a vizeknek valami különös vonzereje van, 

nem tudni, micsoda – úgy t�nik, a vörös és fekete bet�k meg a fehér papír vékony fel-

színe alatt odalent valami titokzatos, vízalatti élet zajlik, akár egy töpreng�, t�n�d� elme 

mozgásai. Sok-sok ember jöhetett már ide, magányosan, id�r�l id�re, korról korra, gon-

dolatokat hullajtottak a vízbe, kérd�re vonták, épp úgy, mint ezen a nyári estén. Talán 

épp ez okozza a vonzerejét – hogy vizében annyi ábrándot, panaszt és vallomást �rzött, 

melyeket senki nem írt le vagy mondott ki hangosan, mégis itt maradtak, cseppfolyós 

állapotban, egymás hegyén-hátán lebegve, szinte testetlenül. A halak néha keresztül-

úsznak rajtuk, a sáslevelek pengéje id�nként kettészeli �ket; vagy épp a Hold nagy, fehér 

korongja változtatja �ket semmivé. A tó varázsa abban rejlik, hogy akik a gondolataikat 

benne hagyták, rég elmentek már, s testük nélkül e gondolatok szabadon jártak-keltek, 

barátkoztak, csacsogtak a közös tómederben.

A rengeteg cseppfolyós gondolat közül néhány id�nként egymáshoz ragad, és ösz-

szeáll egy-egy felismerhet� személlyé – egyetlen pillanatra. Egy pofaszakállas, vörös arc 

formálódik a vízen, ahogy mélyen a tó fölé hajolva iszik bel�le. 1851-ben jöttem ide, a 

Nagy Kiállítás megnyitója után. Láttam a Királyn�t, mikor a szalagot elvágta. És a hang 

megcsuklik, csobogva, könnyedén, mintha lerúgta volna vízhatlan csizmáját, cilinderét 

a tavacska szélére téve. Uramisten, micsoda meleg volt! de hol van már mindez, elt�nt, 

széthullott, mintha minden gondolat ezt suttogná volna a sás között ringatózva. Én pe-

dig szerelmes voltam, kezdi rá egy újabb; csendesen és simán siklik el egyik a másik 

fölött, mint az egymás számára közömbös halak. Lány voltam még; akkoriban együtt 

jártunk ide a tanyáról (a gazdaságot hirdet� tábla visszatükröz�dött a víz színén), 1662 

nyarán. A katonák sosem láttak meg minket az útról. Nagy volt a meleg. Itt feküdtünk. 

A sásban rejt�zött el a szerelmével, feküdtek, a lány belenevetett, belecsusszant a vízbe, 

örök szerelmet gondolt, tüzes csókokat, és kétségbeesést. Én meg boldog voltam, szól 

egy másik gondolat, fürgén átcikázva a lány bánata fölött (aki vízbe ölte magát). Egykor 

itt horgásztam. Az óriás pontyot sosem fogtuk el, de láttuk egyszer – azon a napon, mi-

kor Nelson gy�zött Trafalgarnál. Láttuk a f�zfa alatt elúszni – szavamra! mekkora dög 

volt! Azt mondják, soha senki nem kapta el. Fájdalom!, fájdalom!, sóhajtozik egy másik 

hang, ahogy a fi ú hangja fölé siklik. Ilyen szomorú hang csak a tó legmélyér�l jöhet. Úgy 

nyomja föl a többit, ahogy a kanál emel meg mindent egy vizestálban. Mind ezt a hangot 

akartuk hallani. Csendben a medence szélére húzódik az összes többi hang, hogy hall-

ja azt az egyet, ami oly szomorú – hogy tudnia kell az okát mindennek. Bizony, mind 

tudni akarják.

Az ember ilyenkor közelebb hajol a vízhez, és félrehajtja a nádat, hogy mélyebbre 

lásson, túl a tükröz�déseken, túl az arcokon, túl a hangokon, egész a tófenékig. De oda-

lenn, a világkiállításról jött férfi , és a vízbefúlt lány, és a halat látó fi ú, és a fájdalmasan 

jajongó hang alatt is mindig akad még valami. Mindig akad egy másik arc, egy másik 

hang. Egyik gondolat jön a másik után, eltakarva az el�z�t. Mert ha egy-egy pillanatban 

úgy is t�nik, egy kanál majd felemel mindannyiunkat, gondolatainkkal és vágyainkkal 

és vallomásainkkal és csalódásainkkal együtt a napfényre, a kanál valahogy mindig alá-

bukik a vízbe, mi pedig visszaömlünk a szélér�l a tóba. És a tó közepét megint teljesen 

elfedi a tábla képe, ami Romford Mill Farmot hirdeti. Talán ezért is szeret az ember le-

ülni, és a vizek mélyét fi gyelni.
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Dunajcsik Mátyás 
(1983) költő, író, kriti-
kus, műfordító, az ELTE 
BTK hallgatója. Köte-
te: Repülési kézikönyv 
(JAK-L’Harmattan, 
2007).

Zöld és kék

ZÖLD

A hegyes üvegujjak lefelé lógnak. Alászánkázik a fény az üvegen, s odalent zöld tócsába 

gy�lik. A csillár tíz üvegujja naphosszat zöldet csepegtet a márványra. A papagájok tolla 

– metsz� kiáltásaik – pálmalevelek éles pengéi – szintén zöldek; csillogó, zöld varrót�k 

a napon. De a kemény üveg csak csöpög a márványra; a tócsák sivatagi homok fölött le-

begnek; tevék vonszolódnak rajtuk keresztül; a tócsák megülnek a márványon; káka sze-

gélyezi, f� növi be �ket; itt-ott egy fehér sziromkehely; béka ugrik; éjjelente rezzenetlen 

tükrükben állnak a csillagok. Esteledik, és az árnyék átsodorja a zöldet a kandallóra; az 

óceán fodrozódó felszínére. Sehol egy hajó; a céltalan hullámok üres ég alatt ringatóz-

nak. Éjszaka van; a t�hegyekr�l kék pacák csöpögnek. Vége a zöldnek.

KÉK

A tömpeorrú szörny a felszínre emelkedik, és lapos orrlukából izzófehér vízoszlopokat 

lövell, melyek kék gyöngyrojtként hullanak alá. Vízhatlan, fekete b�rén kék csíkozás. 

Orrán és száján bugyog be a víz, süllyed, elnehezülve a vízt�l, míg a kék összezárul fö-

lötte, elöntve fényesre koptatott kavicsszemét. A partra vetve fekszik, bárgyún és tompán, 

és száraz, kék pikkelyeket hullat. Fémes kékjük megül a part rozsdás vasán. Kékek az 

evez�s csónak roncsának bordái is. A kék harangok alatt egy hullám gördül el. De más a 

székesegyház, hideg, tömjénszagú, halványkék a madonnák köntösét�l.

(Dunajcsik Mátyás fordításai.
Az eredeti szövegek forrása: Virginia Woolf, A Haunted House.

The Complete Shorter Fiction. Vintage, 2003.)
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Neeli Cherkovski 
(1945) költő, esszéista. 
Legutóbbi kötetei: Lea-
ning Against Time (R.L. 
Crow Publications, 
2004), Naming the Na-
meless (Sore Dove Press, 
2004).

NEELI CHERKOVSKI

Százszorszépek

Halál rájuk
 mert én láttam szemeket
az iszonyat lélegzet visszafojtott pillanatában, szemeket
 egy ésszerűtlen reggeli asztalon,
pirula akárkinek, ismeretlennek, áthaladónak,
 lábtörlő az idegeneknek,
kence az álomtalan agynak.

kókadjanak a vázába,
 az asztalon
mert én a szerelmet jöttem
 beteljesíteni, korongon agyagként
 forogni

talán megtalálsz és mondod: „Tudom a neved
 túlcsordul a rejtély iránti határtalan
 vonzódástól”

talán válaszolok:” Értem a szenvedést
 ismerem szabad-létedben lelt
 örömöd

ekkor hunyd be a szemed
 szemközt a haldokló virággal

Ablakok

amíg ezek az ablakok kitörnek
építek egy erdőt a Washington Square
füvén
ahol kéz a kézben csatangoltunk
a ragyogás miatt aggódtunk
és amiatt, hogy mit jelent
megosztani egy ágyat

bocsásd meg az álmaiból
növő ágakat
miközben testem a belőled kihulló
gyötrődés
zűrzavara felé hajlítom

ablakok ajtókat szólítanak
egy anya dühös ürességében
a látomás rettenthetetlenségében
és csattanva becsapódnak
amikor elfordulsz tőlem
arccal arra, amitől félek

sima karcsú női csípő felé
ami nem leszek soha
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Gyukics Gábor (1958) 
költő, műfordító. Leg-
utóbbi kötetei: vers-
KÉPzelet (Hanga, 2005), 
Lepkék vitrinben (Fekete 
Sas, 2006).

Összeesküvés

Eszem a bútort, barátok jöttek, elképedtek
nem tudják mit szóljanak, inkább a megmaradt
székekre ülnek, összesúgnak, – mi baja?
depressziós, de erre nem számítottunk!
azt hitték középvölgye földjén fekszem
rebarbara, gyapot, magtalan szőlő csókol
meteorfényben fürödve.

egyedül vagyok, attól félek soha nem lelem meg
az ármádiákat, melyek valaha bőrömön mászkáltak.

a hitelre árusító bútoráruház nem kínál antik
szerelmet, vagy a bölény halála utáni osztozkodást
de én marháskodom délután,

sétálgatok egy híres öböl partján, a szerelem
hiányán tépelődök, azt kellene megtudnom
milyen hamar válok teljesen fadarabbá.

nem kívánok a barátaimnak sem szútrákat
sem könnyű megvilágosodást, csak azt
hogy gázoljanak a búvó öblön át, találjanak kagylót, tengeri csillagot, tengeri rózsát,
hajnali Kaliforniát lélegezve

ebédlőasztalokat és televíziókat
emésztek,
tűzhelyekkel és mikrohullámú sütőkkel
sem kivételezek. Tegnap több telefont megettem
és magányos telefonkezelők jajgatását hallgattam.

ma a hátsó ajtó bekebelezésével foglalom el magam
azt akarom tudni
hogy ki leszek a mérhetetlen összeesküvésben.

Gyukics Gábor fordításai
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Nachtmusik
– Dialógus Autopsiával1 –

Autopsia ma Prágában m�ködik. Abban a városban, ahol Kafka, Rilke, Mucha, vagyis a 
Monarchia, illetve a modernség más ikonjai éltek. Mondhatni: Prága a modernség egyik kü-
szöbe. Hogyan éli meg Autopsia Prága modernségi küszöbét?

Autopsia a modernséget historicizmusként éli meg. Autopsia posztmodern projek-

tumként jött létre azokon az alapokon, amelyek radikálisan elkülönültek a modernség-

t�l. Mindaz, ami modernség, nem Autopsia. Ám Autopsia azért használja a modernsé-

get, hogy kifejezze a történelemhez való köt�dését, a történelemt�l kölcsönzi az értelmet, 

amelyet lehetetlen megcímkézni a historikus korszakok szerint. Amikor Autopsia létre-

jött, a modernség és a posztmodern közti különbség még alig volt sejthet�. Autopsia 

posztmodernsége az önmaga felé, a saját tapasztalatok irányába tett fordulaton alapul, 

ellentétben a bemagolt leckékkel. A saját értékek és a saját kritériumok kétségtelenül 

harcban álltak a modernség paradigmáival, amelyekre a hatalmi tekintélyek hivatkoztak. 

Autopsia a tekintélyekkel szembeni kétellyel indult, s egy teljesen nyitott területre buk-

kant, melyet „modernség utáni” id�ként fogtak fel. Ezért vált Prága annyira fontos hely 

Autopsia szituálása szempontjából – az Autopsia munkáival együtt felfedte elfeledett 

arcait. Autopsia munkája abban az id�ben száz százalékos valóság volt, lehet�vé tette a 

különféle korszakok, beleértve a modernségét is, hibrid ötvözetét.

„…Main Bruder suchet Kronen, ich den Stein der Weisen” – ezt a mondatot II. Rudolf-
nak tulajdonítják. Az � idejében Prágában, pontosabban Rudolf palotájában reneszánszkori 
misztikusok és alkimisták gyülekeztek. Autopsia munkáiban gyakran találunk allúziókat, idé-
zeteket az alkimista hagyományból, a misztérium atmoszférája áthatja a zenei darabokat és 
a lemezek vizuális anyagát. Vajon számolt-e Autopsia a prágai misztikával, amikor Prágát 
kinevezte m�ködési „központjának”?

Autopsia Prágát a világ szellemi központjává kiáltotta ki. Ehhez a szellemhez és 

központhoz mindenképpen hozzátartozik II. Rudolf is, akárcsak az általa alkotott törté-

nelem. S nem pusztán II. Rudolf, Autopsia számára IV. Károly talán fontosabb és érde-

kesebb, ahogyan a cseh barokk zene – különösen a barokk zene. II. Rudolf nem alkotta 

meg az államok és népek történelmét azon a szinten, ahogyan a kozmopolitizmus új 

európai szellemisége. Az � szelleme tudást halmozott össze, az antikvitástól egészen a 

saját koráig, s így tette Prágát az új korszak, a tudás új központjává. Prága ekkortájt nagy 

kutatói laboratórium volt, különböz� mesterségek együtthatóitól sugárzott. A rudolfi  

korszak tudomány el�tti rendszereinek hasonlósága az Autopsia elveivel nyilvánvaló. 

Viszont minden más hasonlóság lehet�sége ezen felül érvényét veszti. Az allúziók és az 

idézetek ellenére Autopsia nem foglalkozik alkímiával és miszticizmussal. Sajátos mó-

don használja fel az ikonográfi ájukat. A hibrid ötvözetekben másfajta összetev�kkel köti 

�ket össze, melyeknek semmi közük Rudolf korszakának gyakorlatához. A „Geistzent-

rale der Welt” mondatot úgy kell érteni, mint a m�alkotás identitásának kódját.

1 Az Autopsia elszemélytelenített, összm�vészeti formáció, mely a vajdasági Ruma faluból in-

dult ki a múlt század ’70-es éveinek végén. A csoport azonban nemcsak az ex-Jugoszláviai 

térségben, hanem Európa más városaiban is tevékenykedett. Jelenleg Prágában m�ködik. 

Autopsia kezdetben kazettákon jelentette meg a zenei munkáit (ezek immár beszerezhetet-

lenek), kés�bb néhányat közülük újrakevert, illetve más koncepcióval újra kiadott az ams-

terdami Staalplat, a német Hypnobeat, illetve a londoni Gymnastic Records kiadóknál. A Je 
Suis La Resurrection cím� darabja (Humanity is the Devil 1604, 1994, Hypnobeat, 1995) Peter 

Greenway Párnakönyv cím� fi lmjének zenei f�témája lett. Autopsia zenéje (és vizuális mun-

kája) nehezen skatulyázható be, mert különféle zenei hagyományokból építi fel a sajátját: 

experimentális, avantgárd, ipari-zene, zajzene, minimalizmus, barokk stb. Leegyszer�sítve: 

Autopsia Autopsia-zenét m�vel. Magyarul Szombathy Bálint írt b�vebben a zenekarról az 

Új Symposionban (újraközölve a Fosszília folyóirat 2006-os, Extázis és agónia cím�, Virág 

Zoltán szerkesztette különszámában). Nem tudni, ki rejt�zik az ’Autopsia’ név mögött, fel-

tehet�en egy ember munkája az egész, ám nem kizárt, hogy mások is részt vesznek az alko-

tásban. (O. R.)
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Van-e Autopsiának hazája?

Autopsiának nincs hazája. Semmilyen helye, sem azon túli rendszere nincsen ön-

magán kívül. Azok a társadalmi viszonylatok, amelyekkel Autopsia operált, a világ bár-

mely pontján el�fordulhatnak. Autopsia hazája valójában a világ. A haza fi kciós foga-

lom, Autopsia a valósban operál, túl a „hazákon”. Képes létrehozni a hazát, ám nem 

tartozhat hozzá. Haza, hon – ezek projektumok, absztrakt fogalmak, semmi közük a 

szül�földhöz. Egyedül a szül�föld, mint nem absztrakt képz�dmény, az individuum he-

lye. A világ egyéni tapasztalata megoszthatatlan másokkal. A szül�föld gondoskodik a 

világ biztonságáról még a személyiség öntudatra2 ébredése el�tt. A szül�föld az egyén, 

míg a haza a kollektívum számára bír jelentéssel3.

Autopsiának sem szül�földje, sem helye nincs. Az Autopsia tiszta elgondolás a lény 

halandóságáról. Amit a személyiség megtehet a saját halandósága érdekében, az a kü-

lönállás, kívül állni a világról szóló uralkodó eszmék körén, vagyis – kívül a kollektivi-

táson. A kollektivitással a halál eszmévé lesz, s önpusztító fegyverré válik. Egyedül az 

egyén halandó. A saját halál tapasztalata megoszthatatlan másokkal.

Autopsia egy államban fogant – mely a Monarcihához és a modernség utópiáihoz hason-
lóan – szétesett, s ma már nincsen többé. Mit jelentett az ex-jugoszláv kulturális térség Au-
topsia számára? Mit jelentett Autopsiának többek között Ladik Katalin, Szombathy Bálint, 
Boris Kovač, a konceptualista KÔD, OHO, illetve a „monumentális retroavantgárd” NSK 
csoport m�vészete?

Téves azt hinni, hogy Autopsia „egy államban fogant”. 

Azt lehetne mondani, hogy Autopsia a kezdetben olyan kar-

tográfi ával rendelkezett, mely több államot kapcsolt egybe, 

vagy inkább – városokat. A legeslegelejét�l Autopsia egyet-

len egy állami rendszerhez sem tartozott. Nomád a történe-

te. Az ön által említett m�vészek, leszámítva az NSK-t, az 

avantgárd utolsó maradványaihoz sorolhatóak. Autopsia ott 

kezd�dik, ahol az avantgárd véget ér. Az „avantgárd” ma tör-

téneti maradvány, Autopsia laboratóriumi módon foglalkozik 

vele, ám sohasem „tartozott hozzá”. Nem mondhatjuk, hogy 

Autopisa bármilyen kulturális tér, mint történeti kategória 

keretein belül m�ködött volna. Autopsia úgy haladt át a kü-

lönféle kulturális térségeken, mint a még felfedezetlen tájak 

képein. Amennyiben ebben a mozgásban rejtett „értékekre” 

bukkant, akkor ezek az új munkák impulzusai lettek. Autopsia állandó mozgásban van 

a kulturális térségek között, a tartózkodási helyek pedig irrelevánsak. Autopsiának nincs 

véleménye Európa politikai területeir�l, nincsenek el�ítéletei, hol és mikor talál azokra 

az impulzusokra, amelyek felkeltik az új munkák iránti érdekl�dését.

Az Autopsia egyik korábbi kiadványában (Death Is The Mother Of Beauty (’88-89) hall-
ható Scars of Europa cím� darabot felfoghatjuk Európa halálának sejtéseként is. Ez azt jelenti, 
hogy ma post-Európában élünk?

Autopsia nem foglalkozik jóslással. A valóssal foglalkozik, ami azt jelenti – a halál-

lal. A Scars of Europa Európa történelmi sebeivel teli, új szellemér�l beszél. Európa új 

szelleméhez ez a történelmi összetev� is hozzátartozik. A Death Is The Mother Of Beauty 

a keletkez� világ el�érzete. A mindenütt jelenlév�, egyeduralkodó és leegyszer�sít� mo-

dernség után felsejlett az a világ, mely különböz� lehet, mely nem fogja hálózati csa-

tornáiban ugyanazt reprodukálni. Erre csak a saját történelmére tudatos világ képes, a 

történelem által felismert egyén világa. Sajnos, nem ez valósult meg. Az új szellem teljes 

projektuma lecsúszott a technológiai modernség globalizált hálózatába, míg a külön tör-

ténelmekb�l csak képek, látszatok maradtak. A média eláraszt velük, hogy leplezze a va-

2 Az eredetiben itt felt�n� a „világ” és a „tudat” szavak hangalaki hasonlósága: svijet – világ, 

svijest – tudat. 

3 Ismét szó – illetve hangjáték: zavičaj –, značenje – jelentés.
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lós állapotot – a pénz forgalmát. Nagyon hamar kiderült, hogy az új szellem projektuma 

nem is létezett. Az ilyesmi nem is lehetséges többé. Az ember végérvényesen lemondott 

arról, hogy önmagáról, mint egyénr�l gondolkodjék, mint megismételhetetlen önvalóról. 

Tudata üzenetkonténerré változott.

Viszont a Halálnak itt ismét van mit mondania, mert a halál nem puszta esemény 

a korszakban – terror, népirtás, harc és pusztítás –, magáról a korszakról van szó. Halál, 

mint id�, az uralmának ideje, halál a metafi zikában megalapozott hit perspektívájából, 

mely magában foglalja a lény teljességét. A Death Is The Mother Of Beauty cím� munka 

értelmezhet� a politikai és a kulturális környezeten belül, ám a lemez nem valódi ese-

ményre utal, hanem a szül�föld hiányának megértésére, mely az alapját vesztett hit ka-

tasztrofi kus korában jelentkezik. Miután a jelentéseket többé nem lehet ellen�rizni, nem 

marad más, mint hinni bennük. Az igazság elveszítette az értelmét, csak a hit maradt, 

vallások és ideológiák nélkül.

Nyilvánvaló, hogy Autopsia központi kulturális metaforái közé tartozik a halál fogalma. 
Vajon a halálról való beszéd felválthatja az individuális tapasztalatát? Nem lesz-e ezáltal a 
beszéd, illetve minden m�vészeti aktus vagy rítus a halál fölötti uralom kielégítetlen vágya?

Nem arról van szó, hogy a halált a tudat tárgyaként kezeljük. Beszélni a halálról 

Autopsia módján azt jelenti, hogy a halál közelségéb�l szólni, a halandóság tudatából, 

magából a létezés közeléb�l. Az összes lény közül egyedül az ember rendelkezik a halál 

tudatosságával, mert képes belelátni az id�be. Az id� utal a halandóságunkra. Töreked-

hetünk a halál uralmára, dolgozhatunk is a felejtésén – amit leggyakrabban meg is te-

szünk –, ám nem kerülhetünk az id� túloldalára, a változásokon túl, örökre és id�tlenül, 

mint az isteni kép. Mégis a változás és a tartam dualizmusában, mintha rejtve lenne 

valami, ami egybe tartja �ket, hogy a gondolat egyáltalán elviselje ezt a balesetet. Ami 

összeköti �ket, mindenképpen valami olyasmi, ami tartós és örök. Noha rejtetten, mi is 

valamilyen módon részt veszünk az isteni képben, mint annak elválaszthatatlan részei. 

Különben, mi magunkat isteni teremtményeknek tekintjük.

Autopsia nem az individuális halálélmények szempontjából beszél a halálról, a mo-

tívumok nem csereaktusként m�ködnek. Felcserél�dési koncepcióink csak akkor lehet-

nek, ha a halálról, mint tárgyról gondolkodnánk. A halál el�reláthatatlan. Mi halandó 

lények vagyunk, a halandóságot nem lehet elénk tenni és megfi gyelni. Tulajdon halan-

dóságunkat senkivel sem oszthatjuk meg. Ez az érzés nem „kommunikálható”. Csak 

költ�i módon fejezhet� ki – áttételesen beszélni áttételes nyelven. És ezt teszi Autopsia.

Milyen eszközt jelent Autopsia számára a zene? Vajon az a lény halandóságáról szóló ma-
nifesztum eszköze?

Autopsia számára a zene nem eszköz. A zene se nem hangszer, se nem program-

szer� platform. A zene m�vészet. Autopsia semmi mást nem pártfogol a m�vészeten 

kívül. M�vészetben lenni annyi, mint költ�ien lakozni. Nincs semmilyen manifesztum, 

Autopisa ikonográfi ai üzeneteit nem kell szó szerint érteni. Autopsia úgy operál a képek-

kel, mint a kulturális termékek újrahasznált szókészletével. Ezek a képek a zenei kom-

ponálás módjaira utalnak, ám nem azok illusztrációi, a hang és a kép csak a metodológia 

szintjén, s nem a jelentés alapján függnek össze.

M�veiben különféle szöveges, zenei, képz�m�vészeti, fi lmes stb. idézeteket találunk, kezd-
ve az ún. magas és egészen a populáris kultúráig. Ebben az idézetes kollázsban a gyakori 
ismétl�désük által egyes idézetek önidézetekké válnak. Itt a kulturális hulladék feldolgozása 
zajlik, a jelek hibridizációjának folyamata, ami egy „eredeti” palimpszesztusig vezet. Autopsia 
elfogadja az idézet-poétika posztmodern ideológiáját, pontosabban az eredeti m� tekintélyé-
nek blaszfémiáját? Autopsiánál nincs hierarchia?

Pontosan, nincs hierarchia, nincs tekintély. A Mirrors of Destruction4 cím� írásban az 

áll, hogy világunk a középpont eszméjén alapul, melynek attribútumai a forrás, az igaz-

4 Vö.: Omer Bartov: Mirrors of Destruction: War, Genocide and Modern Identity, Oxford, Oxford 

University Press, 2000 (A ford.)
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ság, az ideális forma, a lényeg, isten – csupa olyan jelenség, ami szavatolja a jelentést. 

Mindaz, ami különbözik ezekt�l a fogalmaktól, ki van zárva. Autopsiát éppen az foglal-

koztatja, ami „ki van zárva”.

Autopsia hasonlóan használja a nyelvet és formáit, mint a zenei frázisokat. Kép-

zetekkel operálni annyi, mint használni a nyelv metaforikus sajátosságait – akárcsak 

a költészetben. Autopsia olyan mértékben használja a képet, amennyire ez azoknak a 

jegyeknek a csomópontja, amely könnyen felismerhet� a tömegmédia szempontjából. 

Autopsia a saját vizuális munkáiban a triviálisat és a marginálisat montázsolja össze. 

Olyan képeket hoz létre, amelyekkel az elpusztítandót táplálja. Így kett�s folyamat zaj-

lik le – els� lépésként tematikai és tartalmi szinten kirajzolódik a m�alkotással kapcso-

latos viszony, másodszorra pedig a kép, vagyis a sajátosságaival való manipuláció, így 

felmutatódik a halál tanúsága, mely nem más, mint maga a kép. Autopsia konténerként 

használja a médiatartalmakat, melyek a média szabványaira alakított, tág kulturális te-

rületekr�l származnak.

Úgy t�nik, Autopsia zenei experimentuma barokk, minima-
lista, elektronikus, avantgárd, ambient, pop és még sok más zené-
b�l tev�dik össze. Egyik válaszában azt állította, hogy a barokk 
különösen fontos Önnek. A harmónia ideológiájába mélyen gyö-
kerez� barokk. Mi vonzza Autopsiát a barokk m�vészetben?

Az ön által felsorolt lista kimeríthetetlen, semmi sem 

korlátozza, leszámítva az alkotói érdekeltséget. Nincs külön 

fókusz a zene egy területére avagy a zenei idiomák megha-

tározott csoportjára. Autopsiát nem annyira a zenei formák, 

hanem inkább azok szellemi alapja foglalkoztatja.

A barokk zenében el�ször jelenik meg a m�alkotás pro-

jektumként. Ezen a m� összetett szerkezetét kell érteni, 

amely a spektákulum eszméjén alapul, az alapformáját pedig 

az operában kapja meg. Így a barokk m�alkotás teljes mér-

tékben szerz�i projektum, a zene és a többi színpadi forma 

szimbiózisával jön létre – a totális színrevitel projektuma. 

A barokk opera az els� szerz�i projektum, semmi köze az 

egyházi/vallási rítushoz, a barokk opera technikája más, mint 

a reneszánsz színház technikája. És ami legfontosabb: a ba-

rokk zenekar az els� nagy zenekar.

A különféle stílusokban és különféle kultúrákban a har-

mónia közmegegyezés dolga, egy kultúra vagy stílus har-

móniája diszharmónia a másik kultúra vagy stílus számára. 

A triviális meglátás, hogy az avantgárd diszharmonikus, csu-

pán triviális meglátás, semmi több.

Autopsia munkája nemcsak zenét, hanem szöveges és vizuális m�vészetet is magába foglal. 
Mennyiben tekinthet�ek Autopsia munkái verbo-voko-vizuális meditációs objektumoknak?

Nem, Autopsia m�vei nem verbo-voko-vizuális munkák. A verbo-voko-vizualitás a 

kés�avangárd eszköztárának fogalma. A konceptuális tömítések hibriditására utal, ezt 

azok a m�vészi gyakorlatok hozták létre, melyek a maguk idejében az „új” jelz�t hasz-

nálták. A verbális kijelentések, zenei szerzemények és képz�m�vészeti jelenségek hasz-

nálata Autopsia számára teljeséggel hagyományos. Nincs meg az a szándék, hogy olyan 

szintézisek jöjjenek létre, melyek egy hibrid termék felé irányulnának. Mindhárom ki-

fejezésmód teljesen autonóm, a közös szellemi alap köti össze �ket. Autopsia zenével és 

a saját produkciója feletti teljes kontrollal foglalkozik.

Izgalmas az Autopsia legutóbbi munkája, a The Berlin requiem5. Ez a m� Bertold Brecht 
Berliner Requiemjét idézi, a lemez bels� borítóján feltehet�en Himalája látható, mely az em-

5 Az interjú óta megjelent egy újabb Autopsia album: Radical Machines Night Landscapes 
(Illuminatig Technologies, 2008). 



90

Párbeszéd

Orcsik Roland (1975) 
költő, műfordító, tanár-
segéd a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szláv 
Tanszékén, Kötetei: 
Rozsdamaró (Vár Ucca 
Műhely, 2000),  Hold-
nak, Arccal (Tiszatáj, 
2007).

ber törekvését jelképezi, hogy túllépje saját határait, elérje léte csúcspontját, ami az Autopsia 
szempontjából a halállal függ össze. Mennyire vonzó Autopsia számára Brecht idézet-poéti-
kája, a Verfermdungseffekt?

A The Berlin requiem kontextusában Brecht Berliner Requiemje teljes mértékig idé-

zetnek tekinthet�. Brecht poétikája alapjában összefügg Autopsia poétikájával, különben 

a The Berlin requiem létre sem jön. Ugyanakkor ezen a kezdeti alapon véget is ér minden 

hasonlóság. Mindaz, ami a requiemben hallható, nem idézet. A verbális kifejezés hasz-

nálata és a kompozíció létrehozása nem azonos. Az egyik nem illusztrálja a másikat. 

A lehet�ség megsejtésének viszonyában állnak egymással, a kölcsönös rokonszenvben, 

ezen alapul a „kib�vített” jelentések tárháza. A hangzó képek, a fotó és a szöveg külön-

féle területekr�l érkeznek, ám egy meghatározott módon támogatják egymást, s teszik 

összetettebbé az egész alkotást.

A hegycsúcsra való feltörekvés nem annak kísérlete, hogy elérjük saját létezésünk 

csúcsát a halál formájában. Függetlenül attól, hogy Autopsia használta a „Célunk a ha-

lál” szlogent, itt nem a halál bemutatásáról van szó, ez egy kiáltványszer� frázis, mely-

nek felcserél�dött a tárgya. A csúcsra való törekvés arra a törekvésre utal, hogy az ember 

felfedezze az ismeretlent. Viszont ez az er�feszítés nem egy meghatározott cél, így a ha-

lál felé sem vezet. Inkább arról a bátorságról szól, hogy elviseljük a magányt a világban.

Autopsia nemrég kiadott egy kis munkát, mely összeköti Passolinit és Freudot a következ� 
címmel: Silently The Wolves Are Watching/Porcile. Vajon ez a munka egyfajta intro az új 
darabok koncepciójába, melyek pillanatnyilag a keletkezés fázisában vannak? Mi vár minket 
ezekben az új alkotásokban?

Az els� cím a pszichoanalízisb�l származik, a másik cím Pasolini fi lmjéb�l. A darab 

elején hallható beszéd ebb�l a fi lmb�l van. Az autopsia.net-en mindkét címnek ott az 

inspirációs forrás linkje.

Ám azok nem véletlenül vannak egy bakelitlemez két oldalán. Van összefüggés a 

„Lacanian gaze”, illetve a kannibalizmusról és a kapitalizmusról szóló párhuzamos tör-

ténetek között. Egy megoszthatatlan individuális élmény paradox összekötésér�l van szó 

– a kommunikáción és a megváltoztatható társadalmi renden kívül. A szolgalelk�ség 

bemutatható a társadalmi rendszerek bármely formájával. A kapitalizmusról szólva a 

totalitarianizmus egyik ismert formájáról beszélünk. Ugyanakkor a közvélekedéssel el-

lentétben nem az egyén sorsáról van szó a társadalomban, sem társadalmi kritikáról, 

hanem a másság megvalósításának kielégíthetetlen vágyáról, hogy felfaljuk saját magun-

kat. A sajátot felváltja a másik tükörképe. Ez a vágy kivetül a társadalmi viszonyokra és 

a szolgalelk�ség mozgatójává válik. Mennyire felel meg ez a forgatókönyv a valóságnak, 

s mennyire az értelmezésnek, nyitott kérdés marad. A „Lacanian gaze”-re történ� utalás 

abban segít, hogy számos olyan területet felidézzünk, ahol maga a látás is a látható rej-

télyévé lesz. A kislemez projektuma független alkotás, nem pedig bevezetés egy másik 

termékbe, nem is preview-je annak, ami majd történni fog.

Autopsia egy olyan érdekl�dési fázison megy át, mely a múlt század hagyatékára 

összpontosít. E korszak minden projektjének meghatározott összefüggésrendszere van, 

ugyanakkor befejezett egésznek is számítanak. Egy m� sohasem nyitotta meg a másikat. 

Az ismétlés és a b�vítés módszere mindig egy tematikus egységen belül m�ködött. Au-

topsia projektjei nem sorozatokként vannak elgondolva.

Az interjút készítette és fordította: Orcsik Roland
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Haszonelv� poézis: 
van-e a költészetnek társadalmi funkciója?

(részletek)

Stephen Burt

Mi a szerepe a költészetnek mindenkori társadalmunkban? Nos, akár azt is kérdezhet-

nénk, hogy milyen szociális funkciót tölt be az ápolószemélyzet, a vízvezeték-szerel� 

vagy a kárpitos. Akármit is gondolunk ezekr�l az emberekr�l, mindenki tudja, mennyire 

keményen dolgoznak, s hogy mennyire értékeljük az általuk végzett munkát. Mármost 

az egyszeri költ� úgy véli, sok mindent tud a költészetr�l. De képzeljünk csak kett�nél 

több költ�t vagy kritikust egy helyre, és az úgynevezett tudás máris eltér� vélemények 

vagy axiómák halmazaként kerül felszínre – még akkor is, ha a „társadalmi”, mint az 

„egyéni” antitézise, ad némi alapot az egyetértésre, valami közösre. (Csupán egyetlen 

ok, amiért az egyetértés szinte teljes hiányában keressük e „társadalmi funkciót”, a kö-

vetkez�: azokat, akik közülünk a költészetb�l élnek – vagyis akik az írást vagy az írásról 

való írást tanítják – gyakran furdalja a lelkiismeret, hogy egyáltalán fi zetik-e �ket a mun-

kájukért.)

A versíráson kívül kevés hasonlóan széles körben �zött tevékenység akad, ám he-

lyenként még mindig vita tárgya, hogy miért végezzük e tevékenységet, mi a haszna, 

és hogy mi célt szolgál. Mikor az ember a kortárssal terheli magát, egyszerre felt�nik 

számára, hogy a költészet vélt vagy valós társadalmi szerepe költ�nként változik. Társa-

dalmi funkciója szerint például Rae Armantrout1 költészete a szkepticizmus igazolását 

keresi, bár néha még az annak a meglelésébe vetett remény is elhagyja. Ez utóbbi cél a 

„közös jó” vagy a „közösségi elvek” szerint minden további nélkül defi niálható társadal-

mi funkcióként. James Merrill2 költészete a „társadalmi események” szempontjából bír 

meghatározott funkcióval: a halandóságon, letörtségen vagy a testi bajokon túlmen�en a 

költ�re ruházza a költészet társadalomformáló erejét. A kései Merrill — a Self-Portrait in 
Tyvek Windbreaker Merrillje — viszont azon t�n�dik, hogy költészete túlharsogja-e azt a 

társadalmi csoportot, amelyben a költ� általában érvényesül. Mindketten a társadalom-

ról beszélnek, mindketten tenni akarnak valamit, amit mi magunk akár társadalminak is 

nevezhetnénk – de valahol túlfeszítik az intimitás határait. Különböznek viszont abban, 

hogy nem ugyanazt s nem ugyanabból az okból kifolyólag akarják érvényesíteni. Tehát, 

ha mondanivalónkat itt hasznossá kívánjuk tenni, el kell döntenünk, milyen költészetet 

– vagy kinek a költészetét – tekintjük irányadónak.

Daisy Fried

Azok, akik a költészet hasznosságáról beszélnek, gyakran a puszta tartalomra hagyat-

koznak. Talán azt gondolják, hogy a költészet az igazság megmondója, a vigasztalás 

letéteményese. Ez mélységesen felháborít, nem véletlenül érzem a költészet megcsúfo-

lásának. Egy híres költ� egyszer megjegyezte: ha négykézláb mászunk a vershez, nem a 

költészethez közeledünk. Még a Prozac3 is többre lenne képes.

A költészet társadalmi funkciója nem abból ered, hogy mit jelent maga a fogalom, 

hanem abból, hogy az miként valósul meg. A hasznosság abban áll, hogy felrázzon a 

mértékadó amerikai „fogyassz-minél-többet-és-nézz-minél-több-televíziót” cím� m�-

sor életre szóló vonzásából. Így a vers tartalma vajmi keveset számít az utilitarizmus 

szempontjából.

A „társadalmi funkció” politikailag terhelt kifejezés. Jelen pillanatban számos do-

logra lenne szükség ebben az országban: Bush felel�sségre vonásán túl az egészségügy 

államosítására, az egynem�ek házasságának legalizálására valamint a katonáink haza-

rendelésére – és még lehetne sorolni. A költészet nem képes megoldani ezeket a problé-

1 Rae Armantrout (1947), amerikai költ�, az ún. Language Poets tagja

2 James Ingram Merrill (1926-1995), Pulitzer-díjas amerikai költ�, f� m�ve a The Changing 
Light at Sandover

3 Manapság a „legdivatosabb” antidepresszáns az USA-ban

Daisy Fried (1967) 
amerikai költő. Kötetei: 
She Didn’t Mean to Do 
It (Pittsburgh, 2000), 
My Brother Is Getting 
Arrested Again (Univer-
sity of Pittsburgh Press, 
2006).
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mákat. Itt jegyezném meg, hogy Anne Winters4 The Mill-Race5 cím� verse például mes-

teri leírást közöl a városról: a munkások, az id�járás, a város fényei, a f�nök limuzinja, a 

dolgozók tömött buszai mind-mind megjelennek. Bár a leírás tárgya és politikai üzenete 

tisztán kivehet� és igen vonzó, a vers tartalmának nem sok köze van ahhoz, hogy miért 

is rendkívüli ez a költemény.

Mennyiben hasznos ez a vers? Kedvelem a politikai jelleg� költészetet, mert elfogadja 

és elismeri, hogy a politika az élet része. S�t e történelmi id�kben sokunk keresi az olyan 

költészetet, ami kifelé tekint, nem pedig pusztán az egyént ragadja ki a társadalomból, 

vagyis könnyedén nárcisztikus jelleg�vé válik, elfordul saját, térdrefl ex-szer� (éppen 

ezért üres) „avant garde” nyelvi kifejezésmódja által. Amerika b�ne a világba er�szakol-

ja a költ�t. Nem mintha szabad választás tárgya lenne, de a költészet végül is politikai 

szükségletté válik.

De a politikai tárgyú költészet többé már nem t�nik hasznosabbnak, mint bármely 

más témájú költészet. Az egyetlen költészeti ág (ha lehet egyáltalán annak nevezni), ami 

nem rendelkezik társadalmi funkcióval, elmeséli, hogy miként gondolkodjunk X-r�l vagy 

Y-ról, lelkesít vagy éppen azt mondja el, mennyire csodás a világ. Ez az a fajta költészet, 

amit azért írnak, hogy jobban érezzük magunkat t�le, mint például a 9/11 utáni kormány-

zati csúsztatások: hagyták visszahúzni a fejünkre a paplant, hogy aludjunk csak békésen 

tovább.

Megjegyzem, a fi zetésem miatt sosem gyötört a lelkiismeret és nem is fog.

Major Jackson

A költészet társadalmi funkciója abban áll, hogy saját konstrukcióján és világban való 

létén túl sosem bírt semmiféle funkcióval. Éppen ezért a költészeten keresztül minden 

megtörténhet (vagy épp semmi sem történik), különösképp a fogyasztói társadalomban, 

ami hajlamos arra, hogy felmérje és szétossza a mindenkori értékeket. Hogy tanúbizony-

ság formájában, vagy médiumként, amely a szólás és a gondolat szabadságát ismeri el; 

a rétegz�d� tapasztalat letéteményeseként vagy oly módon, mint a tér, mely megtisztítja 

a nyelvet – esetleges: a költészet, mint minden imagináció által teremtett képz�dmény, 

kivetíti az emberi szellemet. Ez a költészet társadalmi értéke.

A félreérthet�ség elkerülése végett hadd toldjam meg az el�z� gondolatsort: a köl-

tészet egyik legfontosabb célja, hogy fényt derítsen a rejtély vastag falaira, a kifürkész-

hetetlenre, a kimondhatatlanra. Úgy vélem, a költészetet nem a jelentés mozgatójaként, 

hanem a bizonytalan és kétségekkel teli élet kvázi lehet�ségeként kellene tanítani, s ezen 

keresztül igazolni a meghatározhatatlant. Fajunk egész történetét az ész kitörései és hul-

lámzása határozza meg, de itt az id� visszatérni az elemi érzetekhez. Ilyen álláspont 

szükséges ahhoz, hogy fenntartsuk gondolkodásunk egészségét.

A leginkább azt tanítom a hallgatóimnak, hogy mi történhet versolvasás közben. Ha 

a vers zenéje és stratégiája jól m�ködik, akkor az olvasó-én elhalványul, hogy azonosul-

jon a beszél�vel vagy a vers pszichikai pozíciójával. Amint az olvasó a vers egészét inter-

nalizálja, egyfajta kórus jelenik meg számára és átalakul. Ez a rituálé empátiát generál és 

szélesíti emberségünk. Talán grandiózus álomnak t�nik, de pusztán a költészet erejébe 

vetett hitr�l van szó, egy olyan hitr�l, ami írásra sarkall, ha fi zetnek érte, ha nem.

Emily Warn

Mindenekel�tt egy keresztrejtvény-meghatározással kezdeném Will Shortz6 tollából, 

megkérd�jelezvén az eddigi megnyilvánulások többségét: „Olyan m�vészeti forma, me-

lyet minden m�vel�je a konszenzus hiányában másképpen határoz meg. Tartalma el-

választható tényleges hasznától, ami legtöbbször arra irányul, hogy felrázza az embert a 

fogyasztási mámorból, s hogy meghatározatlan rejtélyekbe vezesse �ket. Hat bet�.”

Úgy t�nik, mintha Platón nem hagyta volna érvényesülni a költ�ket. Ugyanis sa-
ját magukat szám�zték az állam kötelékeib�l, felhagyván a folyamatos acsarkodással. 

Felforgató tevékenységük nem zavarta többé a fi atalságot, f�leg a fi atal katonákat, aki-

ket Platón óva intett a költészett�l, nehogy a jelentéktelenségükre és a halálfélelemre 

4 Anne Winters – baloldali érzelm� kortárs amerikai költ�, a University of Illinois at Chicago 

tanára

5 Legutóbbi megjelenés: Winters, Anne. The Displaced of Capital, Chicago: The University of 

Chicago, 2004. Lásd még: Függelék (Kiadói engedély hiányában fordítás nem közölhet�.)

6 Will Shortz (1952), amerikai közíró, rejtvénykészít�- és szerkeszt�

Major Jackson ameri-
kai költő, a Harvard Re-
view versszerkesztője. 
Kötetei: Leaving Saturn 
(University of Georgia, 
2002), Hoops (Norton, 
2006).

Emily Warn amerikai 
költő, szerkesztő, krea-
tív írást tanít. Kötetei: 
The Leaf Path (Copper 
Canyon,1982), The No-
vice Insomniac (Copper 
Canyon, 1996).
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emlékeztesse �ket. Most pedig a költ� „katonáskodik”; jól jövedelmez� munkája nem 

az állam, hanem az egyén birodalmában érvényesül, amely immáron magába foglalja 

szférájukat.

Értelmezhet�-e olyan széles körben a költészet társadalmi funkciója, hogy ne le-

hessen általánosítani? Mit mondhatnánk arról a szkeptikusról, aki megvilágosodik egy 

Rae Armantrout verst�l? Vagy arról a vízvezeték-szerel�r�l, aki a Yahoo-n keres esküv�i 

pohárköszönt�t, vagy a végletekig gyötört munkásról, aki a kimerít� munkából a költé-

szethez menekül, vagy egy guantanamoi börtöntöltelékr�l, aki papír és toll hiányában 

kaviccsal vájja a verseit a polisztirénhab-pohár falába?

Megkockáztatom a választ. A költészet elvakítja a magányt, ezzel paradoxont hív 

életre: míg egyénként létezünk, önmagunkat csak másokkal való viszonyainkon ke-

resztül ismerhetjük meg. Egy vers fi zikailag, emocionálisan és intellektuálisan is terhelt 

jelenlétet kíván, így a versre refl ektálva önmagunkkal találkozunk. A találkozás nyel-

vi megnyilvánulása meg�rzi és tágítja a magányt, kiemeli a vele való kapcsolatainkat. 

Whitman, Langston Hughes7 és Adrienne Rich8 versei visszhangozzák a sokaságot, 

megváltoztatván ezzel a társadalmi viszonyaink képét, így egyéni és kollektív tudatunkat 

is.

Anne Winters The Mill-Race cím� verse kulcsfontosságú ebben a kérdésben. Nem 

számítana a tartalom? Nem lehet beszámolni a hivatalnokok kiszívott arcáról az esti 

buszon, ahogy a Munka szolgálatában töltött, rosszul felhasznált és lassú órák ellenére 

azzal a kevés reménnyel élnek, hogy egy szemernyi ént talán meg�riztek magukból?

�����������It won’t take us
altogether, we say, the mill-race—it won’t churn us up
� altogether. We’ll keep
a glib stretch of leisure water, like our self’s self—to
� refl ect the sky.
But we won’t (says the bus rider now to herself).
� Nothing’s
left over really, from labor. They’ve taken it all for the
� mill-race.

Véget vet ez a vers a léleköl� munkának? Nem. Feltárja el�ttünk a pátoszt, a másik 

ember szenvedésének forrását? Igen. S valóban, ez a min�ség jobban a segítségünkre vá-

lik, mint a l�szer vagy a pénz, hogy megleljük a saját utunk e szívfájdító id�kben.

[…]

Daisy Fried

[…] Emily Warn álláspontja szerint a tartalom mintegy „ellátja” a vers hasznosságát. 

Persze, a tartalom számít – a költészet sokkal több valamiféle formaságnál, netán játék-

nál – de a hasznosságot nem szolgálja ki. A min�ség viszont igen. A The Mill-Race azért 

hasznos, mert rendkívüli nyelvhasználattal prezentálja az emberi tényez� egy aspektusát, 

nem pedig valami hamis eufórián keresztül utal a kiszipolyozott munkásokra. Emilynek 

újra kellene olvasnia az általa idézett sorokat, ha tényleg úgy gondolja, hogy a vers egy 

„szemernyi én meg�rzésér�l” szól. A költ� ugyanis ott van a buszon, mi is ott vagyunk a 

buszon, mindenki a verseny résztvev�je.

Sosem találtam magyarázatot arra, hogy a költészet – egyedüliként a m�vészeti ágak 

és formák között – miért hivatott többnek lenni, mint önmaga. […]

De a költészet az a Magas M�vészet, mely még önmagában demokratikus is: olcsó, 

hozzáférhet�, reprodukálható, viszonylag gyorsan fogyasztható (persze az epikus és bo-

nyolult költészett�l eltekintve), s csupán írni-olvasni tudást igényel. Így talán jobb is, 

hogy a költészet ezt a többletterhet magával hordozza, még ha ez azt is jelenti, hogy a 

költészet ideája sokkalta szükségesebb az embereknek, mint maguk az egyedi költemé-

nyek, s azt, hogy az emberek hajlamosak nem fi gyelni arra, hogy mi történik az oldala-

kon. De ez nem magyarázza meg az irodalmárok által teremtett túlzott követelményeket 

7 Langston Hughes (1902-1967), a Harlem Renaissance meghatározó személyisége, költ�, re-

gény- és drámaíró 

8 Adrienne Cecile Rich (1929), amerikai feminista költ�
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a költészettel szemben. Kétlem, hogy a legtöbb költ�, legyen jó vagy rossz, politikus vagy 

apolitikus, fi gyelembe venné ezeket a követelményeket saját munkájára nézve. Miért ál-

talánosítanánk �ket is úgy, mint magát a költészetet?

Különösen zavaró számomra Emily romantikus elképzelése a guantanamoi börtön-

lakókról. Nem mintha lefi tymálnám a vallomásos költészetet, épp ellenkez�leg, hiszen 

szükséges. De vigyáznunk kell arra, hogy ez a fajta költészet ne csapjon át az emberi lé-

lek dics�ségér�l szóló közhellyé, s így nehogy rosszabbul érezzük magunkat a kormány 

„áldozataival” kapcsolatban. A költészet célja nem az, hogy a középosztály kényelmes-

ked� olvasói azt mondják, „Szerencsétlenek… Habár megérdemlik. Hál’ Istennek a de-

mokratákra szavaztam!”

Major Jackson

Daisy Fried azon t�n�dik, hogy a költészet miért tekinthet� célnak, „miért hivatott több-

nek lenni, mint önmaga”, különösen egy politikai válság közepette. Nála ugyanazzal a 

haraggal találkozunk, mint azoknál az elutasító költ�knél, akik er�sen fi ntorognak egy 

9/11-es elégia vagy egy alkalmi, ünnepélyes költemény hallatán, éppen úgy, mint mikor 

egy híres költ�r�l hallanak, aki üdvözl�lapra fi rkálja sorait. Mi, mint költ�k, miért talál-

juk a költészet e funkcióját annyira sajnálatosnak? Talán azért, mert túlságosan szociális 

jelleg�?

Csak kérdezzünk meg egy költ�t, aki vonakodva bár, de beleegyezik egy esküv�i 

programban, temetésen vagy egy politikai gy�lésen való közrem�ködésbe: a megbízás 

tárgya elhalványul azokhoz a költeményekhez képest, amelyek saját rejtélyes szükségle-

teib�l fakadnak. Ezek a versek egy viszonylagosan kicsi – bár kényszer jelleg� – vágyból 

törnek el�. Rögeszmés, ritmikus mozgolódást idézhetnek ugyan, vagy feltárhatják egy-

némely megragadó kép jelent�ségét – de éppen ezért vész el jelentésük, mert esetükben 

a puszta tartalom a mérvadó.

S ezen a ponton fejezném ki egyet nem értésemet Daisyvel: ha egy versnek van mon-

danivalója és azt megfelel�en tálalja, emlékezni fognak rá.

[…]

Emily Warn

[…] Az olyan versek, mint a The Mill-Race, egyszer�en tudatosítják bennünk azokat 

a társadalmi állapotokat, melyek ugyanabban a társadalomban saját viszonyainkat for-

málják; nyelvezetük segít megfejteni, kibogozni és mindenekel�tt érezni ezeket a viszo-

nyokat: legyenek azok bármennyire szörny�ek, egyre több lehet�ség adódik változtatni 

rajtuk. S ez az a lehet�ség, ez az a remény, ami szükségessé teszi a költészetet.

A The Mill-Race a „só” szóra végz�dik („but it’s mostly the miller’s curse-gift, forgotten 
of God yet still grinding, the salt-/mill, that makes sea, salt”). Itt a „só” a megviselt mun-

kások iránt tanúsított empátiát és még azt a tényt fejezi ki, hogy létük felaprózódott.9 

A versb�l szintén kiviláglik, hogy tulajdonképpen ezek a munkások hozták létre a m�-

vészetet. A munka, a költ� „curse-giftje”10 arra hivatott, hogy elmesélje a történetét annak 

a személynek, akinek nincs története viszonyainak meséjén túl. Ahogy Celan írja, „I am 
you / if I am”.11

[…]

Stephen Burt

[…] Álláspontom szerint a különböz� versek mind különböz� dolgokra képesek, s a jó 

versek (mint a The Mill-Race) sok mindent tesznek egyszerre. Ha létezik általános igazság 

a versek kommunikatív funkciójáról – igazság minden jó versr�l, nem csak a The Mill-Ra-
ce-r�l – akkor az olyannyira általános, hogy nem lehetséges „társadalmiként” aposztrofál-

ni. Vagyis: kizárólag két személy közti kommunikációról lehet szó, függetlenül attól, hogy 

személyesen vagy pedig ezer év távlatából történik a párbeszéd, mint az implicit szerz� és 

a valódi olvasó találkozásánál. A régi id�k költeményeit olvasva pedig kiragadtatunk a tár-

sadalomból, s feltárul el�ttünk a vers érzelem- és gondolatvilágának sokrét�sége: nyilván-

való, hogy legtöbbször nem társadalmi problémákkal állunk szemben.

9 ground to salt – a ford.

10 kb. „átok-ajándék” – a ford.

11 „Ich bin du, wenn ich ich bin” (Lob der Feme) – a ford.
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Daisy Fried

Összefoglalnám az eddig elhangzottakat.

1 A történelem számít. Azt az állítást, mely szerint a romantikusokat hidegen hagyták 

a politika vagy a társadalom problémái, könny�szerrel megcáfolja bárki, aki Shelley-t, 

Byront vagy Blake-et olvas. Ha a romantika el�tt a költ� munkája abban állt, hogy a 

társadalomhoz szóljon, akkor a romantikusok, szinte továbblépve, az egyénért és az 

egyénhez szóltak, a szegényeket és elnyomottakat is beleértve. Forradalmárok – a rend-

szer ellen.

2 A szavak számítanak. A hasznosság nem egyenl� a funkcióval. A Háború és béke 

nagyszer�en megállja a helyét levélnehezékként; magam is kihasználtam ezen min�sé-

gét, miután elolvastam. A Háború és béke funkciója szerint sokkal többet jelent bármine-

m� használhatóságánál. Ugyanez áll a költészetre is. A rossz versek gyakran sokkal hasz-

nosabbak a gyógyítás, a meggy�zés vagy az ünnep szempontjából, mint a jók. Hiányzik 

bel�lük az a gazdag többértelm�ség, amit Keats „negatív képességnek”12 nevezett – s 

így mint versek, nem ütik meg a mértéket. Vegyük például a kifejezetten rossz 9/11-es 

verseket, amelyek hallatára „er�sen fi ntorgok”. Vannak jó 9/11-es versek – a rosszak tö-

megeinek leértékelt romanticizmusa felér a költ� saját szenzibilitásának dekoratív fi tog-

tatásával. Ez a „fi togtatás” érzelmileg vagy politikailag hasznos lehet, de kinek van rá 

szüksége? Az eredetiség itt a televízió sz�r�jén keresztül származtatott egyéni tapasz-

talatokon alapszik – s elmarad az a kérdés, hogy miért is akarnak ezek megölni minket? 

A jó 9/11-versek fenntartják azt a lehet�séget, hogy Amerika áldozat és b�nös is volt 

egyben. Hiszem, hogy az enyhít�, vigasztaló 9/11-költészet nem szándékosan, indirekt 

módon, de támogatta a Bush-kormányt. A „vigasz-költészet” úgy viszonyul a komoly 

költészethez, mint a pornográfi a a komoly m�vészethez. Ugyanakkor a pornográfi ának 

is megvan a maga haszna, de senki sem keveri össze a komoly szerelmi m�vészettel. 

A „vigasz-pornó” és a pornó közt pedig az a különbség, hogy az el�bbi ritkán van tisztá-

ban azzal, hogy valójában pornót „m�vel”. Szégyen-gyalázat.

3 A költészet számít. A „nagy” költemények nem mindig illeszthet�k be a használ-

hatóság kategóriáiba: Martialis13 elképeszt�en mocskos csúfságai, Dickinson14 apoliti-

kus lírája, s leszámítva ostoba fasizmusukat, Pound cantói, mind-mind „nagy” költemé-

nyekként funkcionálnak. Mindeközben mind a négyünk ír verseket. Megkísérelhetnénk 

pusztán „hasznosnak” lenni (én sosem teszem). De valahol a vers megel�z, igényeket 

támaszt velünk szemben, nem pedig fordítva. Ez a költészet pillanata; versek azért szü-

letnek, hogy abban a pillanatban megosszák az olvasókat. Tehát rosszul tesszük, ha a 

súlypontot kizárólag a vers puszta hasznának kérdésére helyezzük: tényleg csak ennyi, 

amit saját verseinkr�l tudunk? Miért rekesztenénk ki magunkat a saját olvasóközönsé-

günkb�l?

4 Az élvezet számít. A költészet szórakozás, s ezt komolyan gondolom. Yeats Lapis 
Lazuli cím� versében az emberi létezés örömér�l és tragédiájáról ír. A létezés valóban 

szenvedésbe torkollik; mind meghalunk, mégis megtalálható a boldogság a tragédiában: 

„One asks for mournful melodies;/Accomplished fi ngers begin to play;/…their eyes,/Their an-
cient, glittering eyes, are gay.” A „nagy” versek öröme meger�síti és elmélyíti embersé-

günk. Személyes, ám éppen ezért társadalmi. S ha ezt elfelejtjük, akkor megfeledkezünk 

a költészet igazi funkciójáról is.

[…]

12 John Keats George és Thomas Keats-nek címzett, 1817. december 22-én kelt levelében kifej-

tett teóriája. Lásd még Terry Eagleton esszéjét a kultúra fogalmáról:

 �„Egy bizonyos értelemben a képzel�er�vel semmiféle helyzetmeghatározás nem egyeztet-

het� össze: színtere a másokkal való vibráló együttérzés, és mint Keats „negatív képessége”, 

szimpátiával közeledhet bármely életformához. Mint a Mindenható, ez a kvázi-isteni ké-

pesség olyan, mintha egyszerre volna minden és semmi, mindenütt és sehol – az érzés tiszta 

üressége határozott saját identitás nélkül, él�sdi módon táplálkozva mások életformájával, 

mégis meghaladva ezeket az életformákat azon képessége által, hogy önmagát feladva képes 

bármelyikbe behatolni.” In: Eagleton, Terry. A kultúra két fogalma (esztétikai és antropológiai), 

Magyar Lettre Internationale (2001. tél) no. 43.

13 Marcus Valerius Martialis (40-102) – Hispániából származó ókori költ�, 86 és 102 között 

m�ködött Rómában

14 Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886), amerikai költ�
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Emily Warn

Stephen Burt logikája támadhatatlannak t�nik. Bár állítása, mely szerint „a költészet 

nem defi niálható a társadalmi funkció keretein belül”, valamint az, hogy a költészet „ki-

zárólag két személy közti kommunikációról” szólhat, meglehet�sen er�ltetett. Költ�k 

és gondolkodók hosszú sora tett már komoly relevanciával bíró állításokat a költészet 

társadalmi hasznosságáról. Burt látszólag egy csomó különböz� típusú költészeti ágat 

halmoz fel egy tartályhajóban, ami a világtól elvágva, biztonságosan halad a tengereken. 

A költészethalmok pedig nem a szakrális vagy szociális, hanem az esztétikus poéta-gé-

pészek sajátjai.

[…]

Burt szerint a költ�k új viszonyokat illesztenek össze és új formákat toldanak a vi-

lághoz. (Gondoljunk csak D. A. Powell15 verseire a HIV-vírussal való együttélésr�l és a 

megfert�zött szerelemr�l, vagy A. R. Ammons16 költeményeire a csipkér�l, berkekr�l, 

szemétr�l…) Ahogy áttetsz�vé tesszük kapcsolási sémáinkat – a szociális és biológiai 

értelemben vett idegeket – legott érzékelhet�vé és változtathatóvá válnak. Társadalmi 

realitásunk ezért kitágul, hogy olyan viszonyokat és tényeket foglaljon magába, melyek 

eddig elnyomás alatt vagy éppen leplezett állapotban léteztek csupán.

Vajon más m�vészeti formák ugyanezt a feladatot hajtják végre? Persze, természe-

tesen, de a költészet különösen ért� entitás a tapasztalathoz való hozzásegítésünkben; 

s ahhoz is hozzájárul, hogy megértsük, ünnepeljük, gyászoljuk, esetleg átkozzuk saját 

viszonyainkat, vagy épp elfi lozofáljunk róluk. Az a tény, hogy ez az „energiacsere”17 (Ru-

keyser18) legtöbbször két ember közt zajlik le, nem jelenti azt, hogy ott véget is ér. A köl-

t�k sem tudják, nem is tudhatják, mire használják majd verseiket a jöv�ben. Whitman 

nem tudta, hogy munkáit egy homoszexuális mozgalom használja majd fel. Housman19 

sem tudta, hogy A Shropshire Lad az els� világháború borzalmaitól szenved� embereket 

szólítja majd meg.

A költészet áthágja a világ és a köztünk tátongó �rt, ám megváltoztatja a világot és 

minket is. Ha eltekintenénk a hasznától, a költ�k a bérmunkások újabb csoportját gaz-

dagítanák, gettókban gy�lnének össze, a saját nyelvükön beszélnének s furcsa, bonyolult 

objektumokat hoznának létre, melyek profi laktikumként szolgálnának az életteremt� 

er�t még naivul keres� kevesek ellen.

(Forrás: Poetry Magazine, 2007 January)

15 D. A. Powell (1963), amerikai költ�, a Poetry Society of America tagja

16 A. R. Ammons (1926-2001), amerikai költ�, a Wallace Stevens Award és a MacArthur “Genius 
Grant” Fellowship díjak birtokosa

17 exchange of energy – a ford.

18 Louis Richard Rukeyser (1933-2006), amerikai közgazdász, televíziós személyiség

19 Alfred Edward Housman (1859-1936), angol költ�, fi lológus, legismertebb munkája 

A Shropshire Lad cím� versciklus. Lásd még Rosti Magdolna cikkét a Nyugat 1930/7. számá-

ban, az Irodalmi Figyel� – Angol Irodalom rovatában.
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Függelék

ANNE WINTERS

The Mill-Race

Four-fifty. The palings of Trinity Church
Burying Ground, a few inches above the earth,
are sunk in green light. The low stones
like pale books knocked sideways. The bus so close to the curb
that brush-drops of ebony paint stand out wetly, the sunlight
seethes with vibrations, the sidewalks
on Whitehall shudder with subterranean tremors. Overhead, faint flickers

crackle down the window-paths: limpid telegraphy of the
late afternoon July thunderstorm unfurling over Manhattan.
Its set and luminous velocity, long stalks of stormlight, and then the first drops
strike their light civic stripes on the pavement.
Between the palings, oat-panicles sift a few bright
grains to the stonecourse. Above it, at shoulder height
a side door is flung open, fire-exits; streaming from lobbies

come girls and women, white girls in shadowy-striped rayon skirts, plastic ear-hoops,
black girls in gauzy-toned nylons, ripples of cornrows and plaits,
one girl with shocked-back ash hair, lightened eyebrows;
one face from Easter Island, mauve and granitic;
thigh on thigh, waist by waist; the elbow’s curlicue and the fingers’; elbow-work, 

 heel-work,
are suddenly absorbed in the corduroyed black rubber stairs of the bus. Humid
sighs, settlings, each face tilts up to the windows’
shadowless yards of mercuric green plate glass. An
interspace then, like the slowing of some rural
water-mill, a creaking and dipping pause
of black-splintered paddles, the irregularly
dappled off-lighting—bottle-green—the lucid slim sluice
falling back in a stream from the plank edge. It won’t take us
altogether, we say, the mill-race—it won’t churn us up altogether. We’ll keep
a glib stretch of leisure water, like our self’s self—to reflect the sky.
But we won’t (says the bus rider now to herself). Nothing’s
left over, really, from labor. They’ve taken it all for the mill-race.

In close-ups now, you can see it in every face,
despite the roped rain light pouring down the bus-windows—
it’s the strain of gravity itself, of life hours cut off and offered
to the voice that says “Give me this day your
life, that is LABOR, and I’ll give you back
one day, then another. For mine are the terms.”
It’s gravity, spilling in capillaries, cheek-tissue trembling,
despite the make-up, the monograms, the mass-market designer scarves,

the army of signs disowning the workplace and longing for night…
But even as the rain slackens, labor
lengthens itself along Broadway. The night signs
come on, that wit has set up to draw money: O’DONNELL’S,
BEIRUT CAFE, YONAH’S KNISH… People dart out from awnings.
The old man at the kiosk starts his late shift, whipping off rainstreaked
lucite sheets from his stacks of late-market newsprint.
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Lakatos Márk (1985) 
műfordító, az ELTE BTK 
hallgatója.

If there is leisure, bus-riders, it’s not for you,
not between here and uptown or here and the Bronx.
Outside Marine Midland, the black sea of unmarked corporate hire-cars
waits for the belated office lights, the long rainy run to the exurbs;
and perhaps on a converted barn roof in Connecticut
leisure may silver the shingles, somewhere the densely packed
labor-mines that run a half mile down from the sky
to the Battery rise, metamorphic, in water-gardens,
lichened windows where the lamp lights Thucydides or Gibbon.

It’s not a water-mill really, labor. It’s like the nocturnal
paper-mill pulverizing, crushing each fiber of rag into atoms,
or the workhouse tread-mill, smooth-lipped, that wore down a London of doxies and 

 sharps,
or the flour-mill, faërique, that raised the cathedrals and wore out hosts of 

 dust-demons,
but it’s mostly the miller’s curse-gift, forgotten of God yet still grinding, the salt-
mill, that makes the sea, salt.20

Szerkesztette, fordította és a jegyzeteket összeállította: Lakatos Márk

20 Winters, Anne. The Displaced of Capital, Chicago: The University of Chicago, 2004.
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Guttman Barbara 
(1974) képző- és inter-
médiaművész. Legutób-
bi egyéni kiállításai: 
90 perc a gyerekkorról 
(installáció, Pince-
Galéria, Pécs, 2003), 
Sincerely Barbara (mail 
art project, Al- Kahf 
Gallery, Cultural Center 
Bethlehem, Betlehem, 
Palesztina, 2004).

Nemes Z. Márió

Amikor a fa eltörik
Guttman Barbara képeir�l

Guttman Barbara képein fi guratív jelenetek elevenednek meg, csonka szüzsék, egy hang-

súlyozottan személyes történet mozaikjai. A m�vek sorozata vizuális napló formáját ölti. 

A többnyire n�i fi gurákat, feminin „tevékenykedést” rögzít� képek, a szó materiális értel-

mében is naplóoldalak, jegyzettömbb�l kiszakított kockás füzetlapok, melyeket vallomá-

sos címadás és pontos dátumozás f�z fel egy bels� narráció ívére. Ez a rafi nált és álnaiv 

konceptualizálás menti meg Guttman sikerültebb képeit a nárcisztikus színpadiasság és 

a nemi pátosz ballasztjától, mely számos hasonló tematikában dolgozó fest�n� alkotá-

sát élvezhetetlenné teszi. Nem refl ektálatlan passió-felületekkel találkozunk, hanem egy 

ironikus fest�i szerepjáték részesei leszünk, amikor a szentimentális és néha szenvelg� 

kamasz-napló történéseit követjük. Persze nehéz feladat. Leplezés és leleplezés állandó 

játéka, önfegyelem és önismeret maximuma. A m�vész sokszor nem is bírja tartani a 

tempót, megtörik a hangja, és a lányregényb�l elt�nik a józan négyzetrács. De mégis. 

A napló lapjai közé lopva betekint� Szem kínöröme épp ebb�l a megjátszott aztán ki-

játszott személyességb�l táplálkozik. Csak akkor feszélyez saját pillantásom, ha a látvány 

látszólag közvetlen és passzív, de a látvány képként viselkedve szükségszer�en visszanéz 

és rajtakap a leskel�désen. Ekkor szegez�d�k szembe saját Szememmel, mert újból és 

újra megaláz saját látásom.

Az optimális néz�i pozíciót leskel�désként határozza meg a jeleneteket strukturá-

ló és komponáló vágástechnika is. Az események csonkák, ahogy a fi gurák is, hiszen 

legtöbbször csak darabokat, kezeket, fejeket látunk, a képb�l félig kilógó takarító vagy 

vetk�z� n�i testet. Valahonnan látjuk a leplezni kívánt eseményt, valahonnan beleférk�-

zünk, természetesen illetéktelenül. Az alakok feldarabolása technikai fogás, de egyszers-

mind érzelmi csonkolás is. A képkivágás legtöbbször a fejet bünteti, a test-lélek egység 

er�szakosan metsz�dik szét, ami marad: puszta protézis, mely nem utal egész testre. 

A hiányzó egységb�l csak a vérzaj marad, ami zörögve csorog a lábikrára és a kézfejre. 

A nyálkás vörös amúgy is a képek redukált színvilágának központi eleme, a fenyeget� 

szín pszichofi zikai matériaként csapódik ki a jelenetekben, egyszerre ábrázol és min�-

sít. A Sokszor keresem a helyem és nem találom cím� képen egy padlót felmosó n�t látunk, 

nyaktól lefelé, a folyosón vörös folyadék „terpeszkedik”. Lehet vér, vagy csupán szennyes 

víz, nem is fontos, a takarítón� torzója fejének hiányát súrolja.

Guttman alakjaiban akkor is ott a hiány, amikor látszólag érintetlenek, egészek. 

A grafi kai minimalizmus tiszta, er�s körvonalai bélszín nélküli, súlytalan testeket ered-

ményeznek. A fi gurák kifelé indulnak a körvonalból, de energia hiányában egyszer�en 

kiszívódnak. A szívóhatást el�idéz� tüd� a képen kívül tartózkodik, nem tudni kihez tar-

tozik, és milyen er�vel dolgozhat. Valami mindig kifelé törekszik, menekül ezekb�l a ké-

pekb�l, de nem képes elrugaszkodni. Ami van, görcsös póz, tiszta magány nélkül, hiszen 

a leskel�d� tekintet még ett�l is megrabolja. Az Amikor elmentél fa lettem cím� képen 

egy sz�nyeg fölé görnyed� n�t látunk, amint szájából lassan vérömleny indul a föld felé. 

Szóbuborék is lehetne, vagy éppen a n� nyelve. Természetesen mindkett� és egyik sem: 

a beszéd szerve és a beszéd lehet�sége egyetlen gesztusban semmisítik meg egymást. Ez 

több a hallgatásnál, mert a n� saját fejhangjával némítja el önmagát. Kiáltás is lehetne, 

de ilyen testtartásban kevés a leveg�. Inkább valami növényi zaj. Helyesebben recsegés. 

Amikor elmentél a fa eltörik, de ha nincs senki az erd�ben, az nem is hang.
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Csizek Petra művé-
szettörténész, az Art-
portál szerkesztője.

Csizek Petra

Ezt a játékot ritkán játsszuk
Guttman Barbara képeir�l

Ezt a játékot ritkán játsszuk. Az aranyhalad akarok lenni. Túléltem még egy telet. Mama, 

hol születik a tudat? Megtanítottak, hogy sohase legyek fáradt. Honnan tudod, hogy sze-

reted önmagad? Amikor elmentél, fa lettem. Ha te tigris leszel, én leszek a sündisznó. 

Igen, tudok élni egy dobozban.

Néhány kiragadott mondat, önmagában is er�s érzelmi töltettel. Guttman Barbara 

azonban nem elégszik meg a kifejezés egyféle vetületével. A szavakat képekkel kapcsolja 

össze: a két dolog, szó és rajz elválaszthatatlanul összefonódik és kitágítja az érzékelés 

és az értelmezés határait. Ezáltal a mondanivaló többréteg�, pontosabb, árnyaltabb, mi-

közben nyitottabbá is válik. Váratlan kapcsolódási pontok jönnek létre. A haikuhoz ha-

sonlóan nem konkrétan fogalmazza meg, nem nevezi nevén a dolgot, hanem egy másik 

dimenzióban utal rá. Nem tudjuk pontosan, mir�l van szó, a látvány csak sejtet, érzése-

ket közvetít, ezáltal a befogadót nagyobb fi gyelemre ösztönzi.

Ennek a m�vész korábbi munkáiban is van el�zménye. Sincerely Barbara (2003-2004) 

cím� mail art projektjében 46 db képeslapot küldött palesztin barátn�jének Betlehem-

be. A képeslapok hátoldalára a mostani sorozatához hasonló, kis méret� képeket festett, 

míg a szöveges oldalra rövid, személyes üzeneteket írt. A munkával az volt a szándéka, 

hogy szeretetet, tör�dést, vigaszt küldjön Nastas Fatennek, aki akkor már négy éve egy 

háborús övezetben élt. A lány személyén keresztül pedig az egész palesztin népnek, de 

tulajdonképpen a világ összes háborúban, nyomorban él� népének akart így segíteni.

A menekültek m�vészetének állított utolsó szobrában (1999-2001) egy híd alakú poli-

észter tárgyat készített, melynek belsejébe színes cukorkákat és ólomkatonát öntött, majd 

az egészet egy b�röndbe helyezte. A nyitott fedélre diaképeket vetített, melyen � maga 

látható kezében a b�rönddel, helyét keresve, amint különböz� városokban sétál. Az ins-

talláció összességében még nem igazán letisztult – túl sok magyarázatra szorul –, ám a 

gondolatok, amik megfogalmazódnak benne, jellemz�ek Barbara kés�bbi munkáira is: a 

híd, amely összeköt, a b�rönd mint a folyamatos úton levés, az otthonkeresés, a cukorka 

mint a gyermekkor szimbóluma. A munkát akkor készítette, mikor egy olyan országban 

lakott, amelynek hadserege éppen Szerbiát bombázta, azt az országot, ahol családjának 

többi tagja élt.

Barbara sokféle m�fajban alkot: fest, rajzol, merített papírból készít szobrot, mozgó-

képet rögzít, installációt készít, happeninget ad el�. A m�faji gazdagság mellett azonban 

témái jellemz�en visszatér�ek: háború, szabadság, magány-elhagyatottság, n�iség, csa-

lád-gyermekkor, otthontalanság. Munkáiban következetesen használja több, egymástól 

független eszköz összekapcsolását, együttes alkalmazását. Gyakran vetít állóképre moz-

gót. DLA diplomamunkájában például a képet merített papírra festette, és erre vetített 

egy videoloopot. Ezáltal a három réteg együttes hatásával fejez�dött ki a mondanivaló 

(Tejönt�, Hommage à Cartier-Bresson, 2005). Tejönt� cím� m�vében �t láthatjuk a vide-

ón, amint fehér ruhában áll és kancsóból tejet önt a földre. A papírképre, amin a projek-

ció megjelenik, egy gyerekágyat festett. A földre öntött tej, mint az anyaság szimbóluma, 

kárba vész. 2004-es Embrió ciklusában nagy méretben festett anyaméhben lev�, geneti-

kailag sérült embriókat.

90 perc a gyermekkorról (2003) cím� id�beli installációjában merített papírból elké-

szített egy életnagyságú, berendezett gyerekszobát, melyet a felette lev�, kilyuggatott víz-

cs�b�l csöpög� víz lassan (90 perc alatt) elmosott. Ezek a munkák részben egy családi 

tragédia feldolgozásai, ugyanakkor az elveszett gyermekkor utáni vágyat is kifejezik.

Mostani, Bels� mozdulatok cím� sorozatának tenyérnyi rajzai három éve készülnek. 

Sima vagy kockás noteszlapokra húzott ceruzavonalak, némelyik akvarellfoltokkal kiszí-

nezve, egy-egy mondat kíséretében. Els� pillantásra talán vázlatnak, sebtében odavetett 

próbálkozásnak t�nhetnek a vékony, fi nom, szinte már jelentéktelen vonalak.

Felfele irányuló, súlytalan formák: képb�l kiúszó aranyhal; égbe felrepül� menyasz-

szony; meztelen, lebeg�, n�i testek; ég felé kalimpáló lábak; köldökzsinór, ami az éggel 

összeköt; papírrepül�. De a képeken nagyon er�s a lefele húzó irány is: vérben úszó pad-
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ló, dobozban ül� alak, sz�nyeg, földön fekv� n�i testek, véres lábnyom. A formai súlyta-

lanságnak a téma ad súlyt. Visszahúzza a földre, akár egy nehéz ballaszt.

A fekete-fehér rajzokat néhol piros és kék akvarellfoltok színezik. A véres padló, a 

lábnyom, a bugyi, a vérz� végtagok, de piros az aranyhal pikkelye, és a virág is. A vér, ami 

összekapcsolja a fájdalmat, a halált, az életet, a n�iséget.

Barbara oly p�rén áll el�ttünk, mint amilyenek alakjai a rajzokon. Mintha naplóját 

lapozgatnánk. Zavarbaejt�en �szinte képek és mondatok a legbens�bb titkokkal, fájdal-

makkal, érzésekkel. A magány, a vágy, az otthontalanság, a lemondás, a szeretve levés 

hiányának hangjai-képei ezek. A sündisznóé, akit nem lehet megsimogatni. A fává der-

medt, elhagyott kedvesé. A bezárult ajtóké. A ritkán játszott játékoké. De a reményé, a 

bizakodásé, önmagunk elfogadásáé, a túlélésé is. A papírrepül�é, amit el tudunk külde-

ni azoknak, akik bezárva élnek. A chagalli, égbe felszálló, megkönnyebbült szerelmesé. 

A hídé, ami összeköt bennünket. Az ajándéké, amivé magunk számára válhatunk. A bá-

torságé. A választás szabadságáé.

Barbara anyanyelve a magyar, apanyelve a szerb, naplóját angolul írja. Három nyel-

ven gondolkodik, beszél, álmodik. A képeken is csereberéli a nyelveket, ösztönösen, mi-

kor mit hoz a szituáció. Mondatai többnyire egyes szám els� személyben szólnak. Le-

hetnek elhangzott, talált vagy kitalált mondatok, de lehet egy kedvenc verssor is. Ahogy 

a képek között is találunk a banális, hétköznapi szituációktól kezdve a fi lozofi kus rákér-

dezésen át egy állapot leírásáig mindenfélét. A munka személyessége, énközpontúsága 

ellenére is közelinek érezhetjük a mondanivalót. Ismer�s érzéseket, szorongásokat, fáj-

dalmakat találunk, amit�l megfejthet�k a távoli kapcsolódási pontok.

A sorozat folytatódik, Barbara tovább rajzolja a kis noteszlapokat, tovább gy�jti a ké-

peket és a hozzátartozó mondatokat. Az újonnan elkészültek között pedig helye lesz az 

otthonra találás, a gondtalan öröm és kiteljesedés képeinek is.
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Koncz Tamás (1982) 
kritikus.

Koncz Tamás

Három a magyar…

A Magyar Napló Írott Szó Alapítványa 

2007-ben szociografi kus jelleg� regény-

pályázatot hirdetett, témaként a magyar 

rögvalóságot, azaz a rendszerváltozást, és 

az azóta eltelt évek „társadalmi, kulturá-

lis, morális” tendenciáit határozva meg. 

Mint a Sansz weboldalán is közzétett fel-

hívásból kiderül, a zs�ri az ábrázolás hi-

telessége mellett elvárta az „írói nyelv pél-

dás magyarosságát, stiláris biztonságát, 

szépségét” – az elbírálás során pedig az 

„igazmondást és felel�sséget, egyszóval 

tehetséget” értékelte. A pályázat szövege 

elég egyértelm�: itt bizony hiteles, példá-

san magyaros rendszerkritikára bíztatják a 

jelentkez�ket. Mindezzel még nem lenne 

probléma – ha már van irodalmi szekér-

tábor, legyen hozzá vessz�paripa – nagyon 

rossz id�ket és stílust idéz viszont a mód, 

ahogy a tehetség fogalmát meghatározzák. 

A tehetségnek semmi köze nincs az igaz-

mondáshoz és felel�sséghez, lévén ered� 

képesség; vagy van bel�le valakinek, vagy 

nincs, függetlenül attól, hogy az illet� er-

kölcstelen vagy becsületes – ráadásul ön-

magában még senkit nem tesz jó alkotóvá. 

Nem tudom, nevezné-e valaki tehetségte-

lennek Csáthot, Musilt, Wilde-ot – vagy 

ferdült gondolkodású dilettánsnak Gulá-

csyt, csak mert m�veivel nem egészséges, 

erkölcsös gondolkodásra nevelt. Épphogy 

a kommunista diktatúra m�vészeteszté-

tikája kívánt meg ilyesfajta pártos alkotói 

szemléletet: értékelték az elvtársak is a 

tehetséget, persze a maguk igazság-és fe-

lel�sségtudata szerint – így született meg 

például a termelési regény vagy a szocialis-

ta realista szobrászat rémm�faja.

Hogy a pályázat három els� helyezett 

szerz�je, Kiss Ágnes Judit, Kondor Lász-

ló és Nagy Gábor a megadott instrukciók 

alapján írt, vagy a beküldött m�vek már 

korábban elkészültek, nem tudni – biz-

tos viszont, hogy a szövegek megfeleltek a 

kurátori elvárásoknak, hiszen mindhárom 

kötet az elnyomó politikai rendszer és a 

megtört, ám becsületükhöz ragaszkodó 

kisemberek viszonyáról szól. Nagy Gá-

bornál a vidéki liberális városvezetés lehe-

tetlenít el egy magyarságtudatához h�en 

ragaszkodó szobrászt, Kissnél egy falusi 

öregasszony elmélkedik a régi-új id�k ne-

hézségeir�l, Kondor pedig egy felt�n�en 

naiv fi atalembernek a rendszer útvesz-

t�iben történ� hányattatásairól ír. A köte-

teket összehasonlítva úgy t�nik, Kiss Judit 

Ágnes méltán kapta meg az els� helyezést: 

novellafüzére kiforrott m� és – ha jócskán 

idealizáltan is – de képes felidézni a ma-

gyar falu világát, hangulatait. A f�ként köl-

t�ként ismertté vált szerz�n� a A kereszt-
anyában egy zsanóci öregasszony, Szomor 

Veron fi ktív visszaemlékezéseit teszi köz-

zé, valahogy úgy, mint a vidéki adatközl�k 

meséit szokták, dokumentarista stílusban, 

életszagúan. Veron asszony téeszesítésr�l, 

kocsmai tivornyákról,és köpönyegforgató 

polgármesterekr�l mesél jóíz�en, emlékei 

között kalandozva – s pletykáiban néha 

felbukkannak igazi balladák, misztikus 

mesék, melyek szorosan hozzátartoznak 

egy régi falu életéhez. Megindító és er�s 

például a férjét gépembernek látó elmebe-

teg Lina novellája, vagy apja ávós gyilkosát 

ápoló, gy�löletével küszköd� Szimona n�-

vér vallomása – ezek a kötet legkiemelke-

d�bb részletei, ahol az olvasó el tud feled-

kezni a kevésbé sikerült mellékalakokról, 

hamis jelenetekr�l is. Merthogy ilyenekb�l 

b�ven akad Kiss könyvében. Sok kifejezés 

bosszantóan népiesked�, vagy éppen ösz-

szekacsintóan vicces, mint például a Veron 

szájába adott internecc, piratizálás (az an-

gol pirate, kalóz szóból) progrom, vagy Maf 
fi a – utóbbi poén egyébként szerepelt már 

egy Kató nénis kabaréban, a m�sor szín-

vonalának teljesen megfelel�en – de nem 

tesz jót a kötetnek a kiszámítható, didakti-

kus történetszövés sem. Ha valaki imádko-

zik a könyvben, azt biztosan meghallgatja 

az Úr, a korrupt, saját zsebre dolgoztató 

polgármestert, kommunistát viszont ala-

posan megbünteti – és így tovább, követ-

keznek az el�re sejthet� panelek, mon-

datok. Kiss néha túlzottan is együgy�nek 

próbálja beállítani h�sn�jét, ami jócskán 

hamissá teszi az adott helyzetet – miköz-

ben A keresztanya éppen egy valódi életút 

összefoglalása kellene legyen. Ki hinné el, 

hogy egy öregasszony azért nem adja el a 

házát, mert a holland vásárlók gyanúsan 

magas összeget ajánlanak érte, ennyit pe-

dig becsületes úton nem lehet szerezni – 

vagy hogy azon morfondírozik: a pénzt 

biztos nem mosógépben mossák. Az olcsó 

poénoktól és a szájbarágós, idealizált je-

lenetek hordalékától megszabadítva Kiss 

Ágnes Judit novellái valóban él�, er�s egy-
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séget alkotnának, a A keresztanyát így vi-

szont csak felvillanásai, eltaláltabb szöveg-

részei teszik élvezhet� könyvvé.

A hiteltelenség alapvet� probléma 

Kondor László Csak néhány év cím� kisre-

gényében is, ami akár a Szocialista Justine 

címet is kaphatta volna. A kötet h�se Kon-

rád Péter, tisztaszív�, erényes fi atalember, 

akinek egyetlen célja, hogy háboríthatatla-

nul tanulhasson, ám a kegyetlen sors, és a 

még kegyetlenebb elnyomó kommunista 

rezsim összefog ellene. A csapások egymást 

követik Konrád életében: gyerekkorában 

egy pedofi l molesztálja, anyját elgázolják, 

szállásadó nénije meg�rül, s ráadásul, mint 

afféle állatorvosi lovon, a diktatúra majd’ 

minden szörny�sége is nyomot hagy rajta. 

Kondor a f�h�s börtönb�l küldött levelei-

b�l szerkeszti regényét, így az események 

többnyire csak egy szemszögb�l ismerhe-

t�ek meg – a d�lt bet�vel betoldott küls�, 

Konrádtól független szövegrészek pedig 

csak megismétlik vagy színesítik a koráb-

ban elmondottakat. Az elbeszélés sok-sok 

kis részletével, a megjelenített karakterek-

kel alapvet�en nem lenne gond, hiszen 

Kondor László jó mesél�, érzékletesen fest 

le minden helyszínt, párbeszédet – a nagy 

fordulópontokon történetvezetése azon-

ban rendre megbicsaklik, érezhet�, hogy 

valami csatlakozást, kés�bb visszaidézhet� 

jelenetet épít bele a szövegbe. Bosszantóan 

kiszámítható a váltás, a közelg� balsors, rá-

adásul mindez életszer�tlen is: ilyen ember 

nincs, a sors senkit nem csépel egyfolytá-

ban, lélegzetvételnyi szünetet sem hagyva. 

A jó érzés�, példás magaviselet� repül�téri 

kiskatonából így lesz egy hangsúlyozottan 

fatális hiba folytán – egy rossz útlevélbe 

ütött pecsét miatt – vidékre kihelyezett ha-

tárvadász, egy gyilkosság akaratlan részt-

vev�je, s végs� soron ennek következtében 

hal meg hozzá látogatóba igyekv� anyja is. 

Konrád a regény folyamán billogként viseli 

az elvétett pecsétnyomot – minden emiatt 

történik vele, életpályája pedig a véletlenek 

összjátéka során kikerülhetetlenül közele-

dik egy újabb, végs� tragédiához. A f�h�s 

lépésr�l lépésre kiszámított életútján azért 

akadnak meglehet�sen ésszer�tlen, hamis 

döntések is, amik legfeljebb csak a követ-

kez� sorscsapást igazolhatják. Érthetet-

len, hogy egy politikától és, a kommunista 

maszlagtól alapvet�en irtózó, hadseregb�l 

frissen szabadult fi atalember miért megy 

azonnal tolmácsként dolgozni a külügy 

alá osztott MÜTEV-hez (M�szaki Tudo-

mányos Együttm�ködés Vállalat) – és mi-

ért csodálkozik azon, hogy egy ilyen hely 

tele van titkosrend�rökkel, kémekkel. Ne-

hezen hihet�, hogy egy huszonéves srác 

nem ismeri saját korának szlengjét, nem 

tudja, mit jelent az a szó, hogy „tégla” – de 

az is, hogy nem érti, miért buktatják meg 

az egyetemen minden tárgyból, miután 

visszautasított egy (határvadász múltjá-

nak köszönhet�) beszervezési ajánlatot. 

Konrád Péter története b�zlik, egyszer�en 

azért, mert nincs olyan ember, aki pusztán 

a körülmények áldozata lenne, s akinek 

sorsát teljes egészében a rendszer, a hatal-

masok keze alakítja. A Csak néhány év saj-

nos alapvet�en erre a féligazságra épül – 

ett�l nem olvasható igazán jó szívvel.

Nagy Gábor Álmatlanok és álmodozók 

cím� kisregénye pontról pontra teljesíti az 

Írott Szó zs�rijének igazmondásról és fe-

lel�sségr�l szóló megkötéseit – itt aztán 

tényleg egyértelm�,hogy ki a jó, ki a rossz, 

kinek van igaza, és miért. Az egyik olda-

lon állnak a véresszájú kommunisták és a 

nemzetveszt� liberálisok, a másikon pedig 

az �rlángot tartó, sanyargatott jobbos ér-

telmiségi, akit az aktuális rendszer igyek-

szik indexre tenni – további opciók nincse-

nek is, de úgy t�nik, a két pólus épp elég 

egy kötet megírásához. Nagy a „regény a 

regényben” technikáját alkalmazva két 

szálat is vezet párhuzamosan kötetében, 

amik id�vel egyre szorosabban fonódnak 

össze. F�h�se, Göre a meg nem értett né-

pies szobrász ellen egyik napról a másikra 

titokzatos, arctalan er�k fognak össze, me-

lyek tönkreteszik tanári pályáját, elvágják 

a m�vészvilághoz vezet� kapcsolatait – 

hogy miért, nem tudni, hiszen a szerepl� 

ártatlan; legnagyobb „b�ne” csak a városá-

nak f�terén felállított drámai turulszobor, 

amit valahol fent nem néznek jó szemmel. 

A sorscsapásoktól összetört Göre egy titok-

zatos elbeszélés olvasásába menekül, ami 

egy ötven évvel korábbi, kisvárosi insom-

nia-járványról emlékezik meg. Nagy Gá-

bor rémiszt� demagógiával vezeti a dupla 

fenek� történetet: a súlyos álmatlanság re-

gényében csak a városka fels�kádereit, pár-

tos vezet�it gyötri, a helyi orvos szerint pe-

dig a betegséget a megkínzott lelkiismeret 

okozza; értjük ugye, a rossz lelkiismeret – 

attól nem tudnak aludni ezek az aljas kom-

munisták, mert a b�neik el�zik az álmot. 

Hihetetlennek t�nik, de Nagy képes ezt 

a fokú didakszist felül (vagy inkább alul)

múlni egy, a Göre és barátai által folytatott 

kocsmai beszélgetés bemutatásával: „És 

most nézzük meg, hogyan gondolkodik a 

ma uralkodója, a liberális” – magyaráz a 

f�h�s – „Azt mondja: A tanár, aki a gyer-
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mekekkel együtt nevet az istenükön, meg 

a magyarságukon, már a mienk. A kisdiák, 

akinek apja-anyja, mostohaapja-mostoha-

anyja van, a mienk. A magzat, akit a n�-

orvos elhajt, vagy éppen az új állami poli-

tikának hála soha meg sem fogan, a mienk. 

(…) A közalkalmazottak, az irodalmárok 

közül sok, rettent� sok, a mienk, bár sokan 

maguk se tudják! Az újságírók közül meg 

szinte mindenki a mienk, és ezt �k is jól 

tudják…” Hogy tisztázzuk, ez a szöveg 

nem irodalom, hanem színtiszta politikai 

demagógia. Teljes mértékben elfogadható 

lenne, ha Nagy Gábor egy baráti társaság-

ban, nemzeti érzelm� demonstráción, vagy 

egy b� lére eresztett dörgedelmes hangvéte-

l� újságcikkben mondja el ugyanezt. Csak 

ne burkolja politikai nézeteit fi ktív szöveg-

világba, ne fessen mellé érzelmes képeket 

szemérmetlenül nyíló virágokról és a hel-

lén tájak megindítóan színpompás világá-

ról, mert egyszer�en ciki – legalább annyi-

ra, mint egy romantikus termelési regény.

(Kiss Judit Ágnes: A keresztanya. Szo-

mor Veron történetei, Magyar Napló Kiadó, 
153 old., 1575 Ft; Kondor László: Csak né-

hány év, Magyar Napló Kiadó, 188 old., 1680 
Ft; Nagy Gábor: Álmatlanok és álmodozók, 
Magyar Napló Kiadó, 113 old., 1470 Ft)
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Wirágh András

Két novellárium-kötetr�l

Eleinte elementáris er�fi togtatás

„De aztán bekövetkezett a tragédia, mégpedig azért,
mert a tragédia el�bb-utóbb mindig bekövetkezik.”
(Laboda, a néma clamator)

Latzkovits kötetér�l röviden annyit tudnék 

mondani: kínosan precíz. A tizenegy szö-

vegb�l hét a kötet címadó h�sét, Labodát 

helyezi középpontba, míg a maradék négy 

önállóan is egy szövegegyüttest alkotva 

kiegészít� információkkal és tanácsokkal 

látja el a lineáris olvasatot. Már ha éppen 

lineáris az az olvasat. A kötetben éppen azt 

tartom érdekesnek, hogy kiélezett intratex-

tualitása (azaz a köteten belüli szövegkö-

zöttisége) miatt nehezen lehet olyan tipi-

kus szövegcsokorként fi gyelembe venni, 

mint egy teljesen átlagos elbeszéléskötetet, 

ahol a szövegek – legalábbis els� látásra – 

más és más elvárást táplálnak olvasójuk-

kal szemben. Jelen esetben ez az elvárás 

a harmadik szövegnél megképz�dik, és 

látva a továbbiakat, stabilan szintet tartva 

sajnálatos módon csak olyan szempontból 

teszi próbára a befogadót, ami a magas és 

alacsony irodalmak közötti határ irreverzi-

bilis elmos(ód)ásának id�szakában éppen-

séggel nem nevezhet� közönségbarátnak.

A kulcsszó semmiképpen nem az una-

lom vagy az értéktelenség, hanem inkább 

a permanencia. Bár Laboda egyszer sem 

kerül ugyanabba a helyzetbe, és a f�h�st 

nem szerepeltet� történetek is változatos-

nak nevezhet�k, a sztoriépítés, de maga a 

narráció is olyan, hogy egy id� után csak 

annak okozhat kulminális örömöket, aki 

már a Tévémaci helyett is Borgest olvas-

gatott. Ezzel együtt persze nem nevezném 

rossznak a Labodát, de ha a kötet velejé-

b�l lehetne egy húsz-harminc oldalas szö-

veget gyúrni, és ezt be lehetne tenni egy 

másik kötetbe, ez a hibrid szöveg biztosan 

kimagasló pontja lehetne az adott gy�jte-

ménynek. Ugyanis amíg kitart a lendület, 

Latzkovits írói húzásai is ügyesnek, hu-

morosnak t�nnek, és a kés�bb er�ltetett-

nek t�n� fogások is meglepetésszámba 

mennek.

A hermeneutikán edz�döttek talán 

meg sem lep�dnek azon, hogy a kötet egy 

Találos kérdés cím� szöveggel indul, rá-

adásul olyan szöveg ez, ami az „igazság” 

lebegtetésével (folytonos elhallgatásával) 

állandó újraolvasási kényszert támaszt. 

Nevezetesen a Sánta Ernestónak neve-

zett író szigorú pályázati feltételek mellett 

íródó szövege miatt, ami a voltaképpeni 

elbeszélés szövege is, mindenfajta referen-

cia nélkül, leszámítva a zárlatot: Ernesto 

végül halállal lakolt, mivel alkotása nem 

felelt meg a pályázati kiírásnak. A szöveg 

legutolsó szava, a zárlat deixisre utaló stá-

tusát egy csapásra megkérd�jelezve a ’Mi-

ért?’ határozószói kérd� névmás. Na vajon 

miért? Felhívás ez egy bizonyos típusú 

close readingre, méghozzá irányított szoros 

olvasásra. A tartalomjegyzékre és a követ-

kez� történet címére (Laboda, a vereked�) 

tekintve az mindenképpen bejósolható, 

hogy a kérdésre nem kaphatunk egyköny-

nyen (értsd: cirka ötven oldal elolvasása 

után) választ. A Laboda pecsétel�sdijér�l 

szóló történet kontextusa a nyitószövegre 

rímel – Magyar Királyság, középkor, kóde-

xek. Egy jókora id�beli ellipszist követ�en 

jelenik meg Laboda az állandó kísér�szö-

veg társaságában: „Laboda 1963. május 

13-án született Szegeden, Magyarország 

tündökl� metropolisában”. Kiderül, hogy 

az �si magyar szokás, egymás lepecsételése 

hogyan m�ködhet a jelenkorban, egyút-

tal hogyan válik Laboda – nem meglep� 

módon a refl ektáltan középponti fi gura 

– mítosszá. A legendává válás egy másik 

módozatát mutatja be az ezt követ� szö-

veg, a Laboda és a Nap, melyben a f�h�s 

„az ország lelkiismereteként” halála el�tt 

parancsolja vissza az égitestet megszokott 

pályájára.

A felvezet�ben próbáltam utalni arra a 

kiábrándulás-szer� érzésre, ami jómagam 

esetében körülbelül a kötet ezen pontján 

ért. A harmadik Laboda-történet (Laboda, 
a kincskeres�) tematikus szinten annyi új-

donságot mutat, hogy Szeged megasztár-

ja ezúttal ott talál aranyat, ahol csak akar. 

A szöveg egyébiránt meg van spékelve egy 

Juhász Gyula-intertexttel („ugyanolyan 

volt sz�kesége, mint a folyó sz�kesége”), 

de ennyi. Labodából egyébként még ki-
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kiáltó, denevérember, forradalmár és bok-

szoló is válik a kés�bbiekben, de ahelyett, 

hogy a poénokat egyenként lel�ném, in-

kább rátérnék a kötet azon szövegeire, 

amelyek beékel�dnek Laboda metamorfó-

zisai, az ugyanarra a végkifejletre (stand-
ing ovation a születéskor, remetelét a ha-

lálkor) kihegyezett életút-variánsok közé. 

Hozzáteszem, hogy a két köztes szöveg 

még éppen jó helyen akasztja meg a Labo-

da-mitológiát, így legalább kifújhatja ma-

gát az olvasó a következ� (négyszakaszos) 

etap el�tt.

Az els� szöveg (A magyarok és a dics�-
ség) mintha csak Labodát, és a t�le immár 

elválaszthatatlan szövegkliséket mell�z-

né. Ezúttal arról értesülhetünk, hogy a 

történelmünkb�l ismert hét vezér mellett 

a néphagyomány által elfeledett másik hét 

vezér hogyan szenvedett „dics�séges vere-

séget” Eisenachnál. A csattanó itt az, hogy 

a magyarok nem akartak hatalmas túl-

er�vel letámadni egy kisvárost, így miu-

tán nem tudtak megegyezni azon, melyik 

ezred menjen neki a várnak, az osztagok 

egymást kezdték irtani. A mindenféle ter-

mészetfeletti vagy egyszer�en csak nevet-

séges képességgel megáldott vezéreket az 

így végül gy�ztes várvéd�k megcsonkítot-

ták. Az már az eddigi szövegek alapján is-

meretes volt, hogy Latzkovits úgy csavar-

ja-facsarja a történelmet, mint a mixer a 

grapefruitot (álszövegek bevonása, létez� 

elemek elferdítése, stb.), de itt árad szét 

el�ször a mérhetetlen irónia. A hét vezér 

és a híres augsburgi vereség összekapcso-

lása és játékos kigúnyolása ellenképét adja 

annak a narratív eljárásnak, amit a narrá-

tor az els� Laboda-történett�l következe-

tesen alkalmaz: a politikum bevonásának. 

Ahogyan a baloldal és a jobboldal próbál 

véleményt alkotni egy-egy labodás all�r-

r�l, vagy próbálják egyáltalán kisajátítani 

maguknak a szuperh�si attribútumokkal 

megáldott férfi t, úgy válik ennek tükör-

képévé a „dics�” múlt parafrázisa, átpoe-

tizálása.

A Tisztelt Szerkeszt�ség! cím� szöveg a 

kötet középpontján található. Gúnyosan 

akár azt is állíthatnám, hogy a különböz� 

olvasásmódokról valamint az olvasás pozi-

tív hatásairól szóló fi ktív levél egyfajta ön-

reklám arra vonatkozólag, hogy megéri to-

vábbolvasni a kötetet. A levél írója egy id�s 

orvos, aki egy halálos beteg feltámadásáról 

tudósít a Jelenkor pályázatára írt szöveg-

ben – a beteg az olvasásának köszönhe-

t�en tolja ki életét még néhány évvel, de 

az olvasás mellett fontos szerepe van az 

olvasásmódoknak is. A hosszan (és vonta-

tottan) fejtegetett (direkte modoros, de így 

is fárasztó) leírásból kiderül, hogyan lehet 

alterálni bemutatott és formulázó módon, 

ezáltal kiélvezni a világirodalom remekei-

ben található utalásokat, intertextusokat, 

és egyéb ínyencségeket. Lehet, hogy nem 

önreklám a szöveg, de az biztos, hogy ön-

célú. A Laboda cím� kötetnek ugyanis egy-

általán nem árt, ha alterálunk benne egy 

jót, ezáltal felbontjuk a linearitást, bed�-

lünk a játékoknak, és hagyjuk magunkat 

beleveszni a félig kreált, félig citált szöveg-

labirintusba.

És ez akár lehetne egy hevenyészett 

zárszó is. Szándékosan nem említettem az 

egyéb trükköket, kezdve azzal, hogy Labo-

da születési ideje megegyezik az íróéval, 

hogy a záró szöveg L.M.-mel jelzett alakja 

véletlenül szegedi egyetemi oktató, mint a 

kötet borítóján található jelöl�höz tartozó 

entitás, azon át, hogy egy lábjegyzetben 

közölt link nem az adott történet magyar 

bokszolójáról készült videófelvételre mu-

tat, hanem Latzkovits Miklós régi magyar 

adatbázisára, benne egy Laboda nev� név-

vel, végül nem beszélve arról, hogy lépnek 

játékba a különböz� vendégszövegek, illet-

ve hogyan lesz tényleg magas fokú az int-

ratextualitás.

Ismétlem, önmagában nem t�nik 

rossz ötletnek, hogy egy clamator (aki any-

nyira ügyes mesterember, hogy kiáltásával 

városokat dönt le, ezért némaságra kár-

hoztatják) a pusztában halála el�tt Zrínyi-

t�l idéz, valamint hogy Laboda pecsétjén is 

a Syrena-kötet mottója („Sors bona, nihil 

aliud”) található, nem beszélve arról, hogy 

a kötet megszerkesztettsége pont ezen ok-

ból kifolyólag akár még mesterinek is ne-

vezhet�, de ha csupán ennyi a „monda-

nivaló”, ha az er�fi togtatás mögött elvész 

a teljesítmény, nem tudok a primitív, de 

sokatmondó ’jó’ jelz�vel sem élni a kötet 

kapcsán. A kínos precizitás és permanen-

cia mindamellett egy-két apró pozitívumot 

is tartogat. Az eddig leírtakat kissé tom-

pítva azt mondanám, hogy tetszett, ahogy 

Szegedb�l hirtelen a világ közepe lett, és 

hogy a kortárs politikai közbeszédhez ha-

sonló diskurzus és az ezzel összefügg� tör-

ténelmi huzavona is egy szegedi lakó fan-

tasztikus és mosolyogtató, szomorkás, de 

egyúttal reménykelt� kalandjai miatt lép 

m�ködésbe.

(Latzkovits Miklós: Laboda, Magvet�, 
Budapest, 2008, 147 old., 2290 Ft)
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A poén megsebesítése

„Tudom már, hogy ez itt a Pokol. Igen, a Pokolban
írnak, s amit mi, pokolbeliek írunk, talicskába rakják
Angyal segédei és áttolják a Mennybe. Ott olvasnak.”
(Kék angyal)

Rövid bevezet�ként annyit – és ez árulko-

dik a szövegek által okozott agymosásról 

– hogy a tartalomjegyzékhez lapozva a re-

cenzens nem a kötetben szerepl� szövegek 

címlistáját látja a titulus alatt, hanem egy 

Tartalom cím� neoavantgárd szabadver-

set, amiben ráadásul még egy kósza rím 

is található (Kút a nap alatt / Flaubert és 

a divat). Meg kell hagyni, hogy akit levesz 

a lábáról egy Centauri-szöveg (és Rec. ide 

sorolható), az hajlamossá válhat a kötet 

gyors bekebelezésére. Ennek oka nem a 

szövegek relatív egyszólamúságából adó-

dik, hiszen a Kék angyal inkább hasonlít 

egy kezd� író eltér� hangjainak els� együt-

tes megszólalására (egy zenekar legels� 

fellépésére) vagy egy az általánosságban 

vett irodalmi hagyomány ellenében meg-

képz�d� pastiche-ra. Mégis, kötetünk sem 

ez, sem az – Centaurit vétek lenne kezd�-

nek tekinteni, másrészt lehet, hogy egyes 

szövegek stílusparódiából indulnak, de va-

lahová teljesen máshova futnak ki.

Nem beszélve a két felt�n� szerkesz-

tési trükkr�l. Centauri úgy tesz, mint Rec. 

a gimiben, amikor minden évben elérke-

zett a talajtorna-gyakorlat bemutatásának 

(osztályzásának) napja. Ezen jeles alka-

lomkor Rec. olyan elemekkel vezette fel 

összességében kínosan béna gyakorlatát, 

melyekkel valamennyire mégis el tudta 

kápráztatni tanárát – az örökké kivitelez-

hetetlen cigánykerék (tanárunk szerint 

következetesen kisebbségi fordulat) és a 

spicces balerina mozdulatára emlékeztet� 

mérlegállás a legvégére maradt, ahogyan a 

padon ül� osztálytársak már-már ejakulá-

ciószint� röhögése is.

Szóval, a Kék angyal indítása nagyon 

er�s (nemkülönben a folytatás, így a talaj-

torna-allúziónak immár l�ttek). A kötet 

három hosszabb darabjából kett� szolgál 

felvezetésként. A Kút a nap alatt egy pro-

fanizált krónikás ének. Krizosztóm testvér 

szenvedéseit tárja elénk, amint kezdetben 

ártatlannak t�n� betegsége teljes kitaszí-

tottsághoz, majd halálhoz vezet. A Flaubert 
és a divat felfogható vidám eszmetörténeti 

kalandozásnak is – megtudhatjuk, hogyan 

függ össze a halászat, egy zsémbes feleség, 

a mizantróp író, és a divatban szinte para-

digmaváltást el�segít� ruhadarab, amelyet 

eredeti rendeltetését�l eltér�en ma is nagy 

el�szeretettel használnak bankrablók, vá-

sározó öregasszonyok és homeopaták is.

A kötet három tematikailag összefüg-

g� darabjának mértani középpontba he-

lyezése hasonló trükk. Más kérdés, hogy 

a vájtszem�ek és a close reading módsze-

rét anyatejjel magukba szívó olvasók akár 

neki is állhatnak összeesküvés-elméleteket 

(szakdolgozatokat) gyúrni A Bróm-rob-
banás cím� szöveg abszolút középponti 

státuszáról. Kicsit inverz robbanás ez, hi-

szen a kötet a továbbiakban még jobban 

összeáll, illetve – súrolva a még éppen 

kényelmes didaktika határait – különbö-

z� halálelméletek felé kalauzol minket. 

Az elbeszélés f�szerepl�i a fonósok – pe-

remlakók, akik látszólag se nem hajlék-

talanok, se nem menekültek, csupán kü-

löncök, akik valamilyen titokzatos okból 

kifolyólag élik együtt életüket, és osztoznak 

jóban-rosszban. Ebben a szövegben talál-

ható meg az elnevezés (fonósok) eredete, 

egy könyvecske, melynek címe Formulae 
Normales (=szabványos vényminták), az 

ebb�l képzelt bet�szó lett a csoport el-

nevezése, bár a könnyen konnotálódó/

konnotálható könyvr�l elég csak annyit 

megjegyezni, hogy a narrátor leginkább 

Deformulae Abnormalesként emlegeti, nem 

beszélve a Tafy nev� szerepl� leleményér�l 

(A hüvelyöblítést�l a cseppszámtáblázatig). 

A könyv egyfajta lexikon, amiben minden 

benne van. A fonós közeg szintúgy; ebben 

is minden benne van. Fonósnak lenni jó, 

sugallja a háttérbe húzódó narrátor.

A Bróm-robbanás kissé borgesiánus, 

kissé pynchoniánus attit�dje, a világtól 

elcsámborgó h�sök, a fölöttük viharfelh�-

ként terpeszked� apokalipszis többnyire 

állandó elemei a kötet összes szövegének. 

Vészjósló az, ahogyan a ’valami van’ kon-

textusából a ’semmi nincs’ állapotába ju-

tunk, de az aktuális h�s vagy h�sök mindig 

gazdagodnak valamivel. Lehet ez a deus ex 

machina az Úszó szigetben, a narrátor ért-

het� öröme a Chumpelik és Lunában vagy a 

titokzatos szekrény A Téma titkában, ezek 

a zárlatok elegend�ek ahhoz, hogy (egy-

úttal rövidzárlatot okozva a nyájas olvasó-

ban) átbillenjünk valami tragikomédiához 

hasonló élménybe. Végül is ez a helyzet a 
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direkte banális történetekkel is – a Troli-
busz és Brossgida a röhejesig fokozza a mul-

tikkal kapcsolatos ismert és/vagy feltételez-

het� kliséket (szemétségeket), majd ez a 

min�ség fullad bele egy kicsit patetikusab-

ba/szentimentálisabba (Brossgida bizarr 

megjelenésével), hogy aztán megdöbben-

jünk a szívet szorító végkifejleten.

Jaussnál olvastam arról, hogy a poszt-

modern a korábbi paradigmáktól eltér�en 

sokkal markánsabb korszakküszöbbel bír, 

amit kábé a 60-as 70-es évekre tehetünk. 

Egyik – azóta már jól ismert – példája a 

posztmodern jellegzetességek közül a 

magas- és tömegkultúra közti különbsé-

gek elmosódása. Nem merném lefogad-

ni, hogy az immár a kés� feln�tt éveiben 

járó posztmodern egészséges lenne így, az 

ezredforduló utáni els� dekádban, de az 

a kötet elolvasása után nyilvánvalóvá vált 

számomra, hogy a Kék angyal a fentebb 

említett kritériumot kimerülésközeli álla-

potig fokozza. Lebetegíti a posztmodern 

testet, és úgy cincálgatja a bel�le kilógó 

alkatrészeket, mint a Proszektúra cím� el-

beszélés szerel�i. A kötet szövegei újság-

cikkeknek, töredékeknek, egy tanuló pad-

ra fi rkált monológjainak, tudatmódosítás 

utáni brainstormingnak, fantazmagóriá-

nak, allegorikus tanmeséknek is beillenek, 

illetve ezekb�l a – direkte defi niálatlan – 

szövegtorzókból táplálkoznak. Persze nem 

nélkülözik valami mesterségesen kikristá-

lyosított irodalmiság-fogalom végigkövet-

het�ségének potenciálját, hiszen vannak 

h�sök, cselekmények, indítékok, külön-

féle trópusok, retorikai miazmák, kezde-

tek, közepek és végek – remekbeszabott és 

meglep� fordulatokkal.

Centauri kötete hihet�en mai, bár a 

referenciát illet�en gyakran homályos a 

kép. A szerz�i torzítás skálája jelen esetben 

rendkívül széles – a hó és az alkohol, a ref-

lektált szexus, illetve a meghódíthatatlan 

szerelmek és gyönyör�séges kurvák alkot-

ta „díszlet” olykor egyértelm� allegóriák, 

olykor kétes jelleg� fantasztikum, olykor a 

kissé szürreálissá formált mindennapi vi-

lág cselekményei mögött magasodik. A kö-

tet magányos, de éppen ebben feloldódó, 

invenciózus m�vészet és kiábrándító való-

ság közt kolbászoló alakjai a legteljesebb 

és leplezetlen fi lantrópiáról tanúskodnak, 

miközben éppúgy tematizálják a romanti-

káig visszavezethet� teremt� írást, mint a 

posztmodern rémületét, amellyel a világ-

fájdalmat immár felváltotta a világfélelem.

Lel�ni-megsebesíteni-életben hagy-

ni – ez lenne a poén hármassága. Poént 

megsebesíteni annyit tesz, mint egyszer-

re jót és rosszat tenni. A Kék angyal ké-

pes olyan szövegkorpuszként viselkedni, 

hogy megment minket a poén lelövését�l 

– kíváncsiságunkat mindvégig fenntartja. 

Ugyanakkor túl rafi nált ahhoz, hogy élet-

ben hagyja a poént, és lebegtessen minket 

egy illuzórikus, interneten rendelt hulla-

dékfából összeácsolt léghajóban. Centauri 

következetesen megsebesíti a poént, ebben 

rejlik az ereje.

A jó könyv letehetetlen, tartja az �si 

bölcsesség, és mondathatja velünk egyút-

tal a tapasztalat is. Rec. képtelen volt arra, 

hogy letegye Centaurit, de nem is az el-

múlt id�k beidegz�dései vezérelték ebben, 

nem is a kíváncsiság, hanem valami sokkal 

�sibb: már az els� szöveg után tudta, hogy 

remek szórakozásban lesz része. Az etika 

„automatizmusait” nyugodt szívvel félre-

tolhatta, de persze ez egy pillanatig sem 

jelentette azt, hogy elfeledkezett volna a 

bejósolt és beteljesült meghökkenésekr�l. 

Akárhogyan is próbálja tehát rövidre zár-

ni (utólagos) el�ítéleteit, a kötet tizenöt 

szövegének legalább egyharmada esetében 

kimagasló novellákról kénytelen beszél-

ni. Pedig, és ez abszolút nyilvánvaló, ez 

egy kísérleti kötet – nem mintha Centau-

rinak ne lenne megragadható stílusa, íze, 

de egy-két darab esetében Rec. úgy érez-

te, hogy a gazdag forma- és stíluskinccsel 

(vagy ha úgy tetszik, rengeteg maszkkal) 

rendelkez� szerz� éppen a kezében ma-

radt utolsó kártyalapokat teríti le elénk 

annak biztos tudatában, hogy zakójának 

ujjában vagy esetleg zoknijában ott lapul 

még egy-két ropogós bubi.

(Centauri: Kék angyal, Magvet�, 
Budapest, 2008, 338 oldal, 2690 Ft)
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Förköli Gábor(1986) 
az ELTE BTK hallgatója, 
az Eötvös József Colle-
gium Magyar Műhelyé-
nek tagja.

Förköli Gábor

Egy illetékes narrátor

Oravecz Imre regényéb�l még egy bölcsész 

is megtanulhat földet m�velni. Ez bizony 

kétél� megállapítás, már ami egy m� iro-

dalmi értékeit illeti. Itt els�sorban mégis di-

cséretfélének van szánva. Az Ondrok gödrét 

ugyanis olyan ember írta, aki ismeri a falu 

világát, aki tisztában van azzal az életfor-

mával, amelyben h�sei mozognak. És aki 

szívesen is ír err�l a let�nt falusi térid�r�l: 

Oraveczet láthatóan nem az elbeszélés ne-

hézségei kötik le, � másfajta diskurzusban 

szólal meg. Az elbeszél� nem tartóztatja 

meg magát az olyan szintézisteremt�, ér-

tékel� kijelentésekt�l, mint a következ�: 

„A táj, a hely alakítja, formálja az embert. 

Más az alföldi, a felföldi, a magashegységi, 

a dombvidéki, a szárazföldbelseji, a vízmel-

léki, a szigetlakó. Legalábbis az újkori nagy 

keveredésig voltak ilyen tekintetben vérmér-

sékletbeli, lelki, de még testi, alkati különb-

ségek is. Addig, amíg ki nem tört az embe-

riségen a globális viszketegség, és a bolygó 

lakói el nem kezdték változtatni a helyüket, 

tömegesebben, gyorsabban és szeszélyeseb-

ben, mint a régi, nagy mozgások, a népván-

dorlások idején.” (69) De a tizenkilencedik 

századi mez�gazdaság fi nomságairól szóló 

magyarázatok sem hiányoznak: „A tehén-

�rzésr�l azért kellett tavasszal, márciusban, 

áprilisban minden tehéntulajdonosnak 

magának gondoskodnia, mert a hivatalos 

legeltetési szezon csak Szentgyörgy napján 

kezd�dött. Addig a csordás nem hajtott ki. 

Viszont a marha, amely a fülledt istállóban 

töltötte a hosszú téli hónapokat, és szinte 

csak száraz takarmányt evett, már vágyott a 

szabadba, a zöldre.” (167)

Az Ondrok gödre Szajlán játszódik, a 

tizenkilencedik század második felében. 

Szerepl�i ismer�sek lehetnek a Halászó-
ember c. verseskötetb�l: a regény nagyjá-

ból két generáció történetét mutatja be, a 

módos parasztgazda János életét, akinek 

fi a, az író nagyapjáról mintázott István ki-

vándorolt Amerikába. A regény központi 

témája, ha be lehet ilyesmit pontosan ha-

tárolni, egy életmód, a paraszti kultúra 

utolsó nagy pillanata és széthullása. Nem 

akármilyen elbeszél�i vállalkozás ez, ame-

lyet alapos el�készület el�zött meg – végül 

is a Halászóember, minden önértéke mel-

lett, egyfajta el�tanulmánynak is tekinthe-

t� –; s nem csupán a felhalmozott tudás 

adja meg ennek a m�nek a súlyát, hanem 

az a sajátos elbeszél�i nyelv és módszer is, 

amelyet Oravecz kialakít magának.

Az eddigi recenziók általában nem 

mulasztották el kiemelni Oravecz érde-

mét abban, hogy a regény nem él a móriczi 

naturalizmus népiesked� nyelvhasznála-

tával: a m� paraszti szerepl�i egyszer�en, 

hitelesen beszélnek, anélkül, hogy az író-

nak a bet�népiességhez kellene folyamod-

nia. Ha most az irodalomban lappangó 

képviseleti potenciát tekintjük, azaz az 

irodalmat olyan diskurzustérként képzel-

jük el, amely megszólaltathat, képviselhet 

a szerz� által kigondolt fi kción keresztül 

olyan embereket, csoportokat is, akik kü-

lönben nem jutnának szóhoz, vagyis ha 

úgy olvassuk ezt a regényt, mint amelyben 

az író emléket kíván állítani egy számá-

ra fontos emberi közösségnek, akkor azt 

mondhatjuk, hogy az Ondrok gödre egyik 

er�ssége éppen az, hogy nem teremt felt�-

n� különbségeket a nyelvi normák között. 

Oravecz nem úgy szólaltatja meg, nem úgy 

jellemzi h�seit, hogy közben a jó szándé-

kú, „hitelességre” törekv� képviselet éppen 

az „autentikus” nyelvhasználat révén újra-

termelje az egyes, értékmin�sítéseken ala-

puló ellentéteket a diskurzusok között.

Oravecz Ondrok gödre c. regényében a 

magyar vidék irodalmilag is nagykorúvá 

vált (volna, ha máskülönben nem lett vol-

na már régóta az). Éppen ezért a szöveg 

igen izgalmas elemzési szempontokat kí-

nál, s talán nem tévedünk nagyot, ha azt 

mondjuk, a posztkolonialista vizsgálódá-

sok eredményeit a magyar szépirodalom 

területén éppen az ilyen fajta szövegeken 

lehetne termékeny módon használni. Re-

méljük, hogy el�bb-utóbb meg is születik 

egy ilyen elemzés, ha nem is az Ondrok 
gödrér�l, hanem más hasonló alkotásról. 

De végs� soron nem tarthatjuk ezt az új 

beszédmódot egyedül Oravecz vívmányá-

nak, hiszen nem feledkezhetünk meg ar-

ról, hogy a népieskedés, az ilyesfajta rea-

lizmus már régóta nem divatos, s Závada 

Pál is egészen más nyelven írja a maga 

„faluregényeit”, s ha Tolnai Ottónak, a 

„vidéki Orfeusznak” az írásaiban van is 

némi „bácskai íz”, az éppenséggel a költ� 

személyes nyelvhasználatából is eredhet – 

mint ahogy azért Oravecz sem kerüli gör-

csösen a regionalizmusokat, s�t ha funkci-

ójuk van, kifejezetten használja is �ket.
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A bet�népiesség a társadalmi hiteles-

ségre igényt tartó regény legitimációs tech-

nikája lehet. Talán az eddigi idézetetekb�l 

is kiderült, hogy err�l az autentikusságról 

Oravecz szövege sem mond le. Viszont ha 

a szerz� nagyon helyesen elvet egy már el-

koptatott írói fogást, más módon kell bizo-

nyítania illetékességét. Ez pedig úgy törté-

nik, hogy a narrátor minden igyekezetével 

– és sikeresen – bizonygatja, hogy az adott 

történelmi korról és helyszínr�l való isme-

retei kell�képpen széleskör�ek és mélyek.

Ezért, némiképp a modern történel-

mi regényre emlékeztet� módon, tudomá-

nyos, tehát interszubjektíven ellen�rizhet� 

diskurzusokkal alakít ki kapcsolatokat a 

szöveg. Oravecz regényében egymást érik 

a néprajzi, szociológiai, társadalomtörté-

neti relevanciák; s hogy mást ne mondjak, 

a könyv a helyszín, Szajla vidékének sza-

bályos geológiai ismertetésével kezd�dik. 

Persze ehhez a szöveghez nincsenek olyan 

paratextusok – pl. el�szó vagy jegyzetappa-

rátus –, amelyek eleve meghatároznák az 

olvasás mikéntjét; mégis lehetetlen eltekin-

teni attól, hogy az esztétikai tapasztalat in-

tencióján túl ebben a szövegben határozott 

ismeretközl� szándék is m�ködik. Figyeljük 

meg például az alábbi szöveghely fi kció-

ellenes, már-már irodalomidegen gesztu-

sait, technikai fordulatait: „Lóval nemcsak 

a szántás vált könnyebbé, de ha kocsi elé 

fogták, a falvaktól nagyobb távolságokra is 

gyorsabban el lehetett jutni, és ott új földte-

rületeket m�velés alá vonni, amelyeknek a 

megközelítése egyébként olyan sok id�t vett 

volna igénybe, hogy az már nem érte volna 

meg. A ló ilyenformán az expanzió eszkö-

zéül is szolgált, növelte a megm�velt föld-

területet, kiterjesztette a határt.” (29)

Ez az írásmód rendkívül kihívó tud 

lenni bizonyos – nevezzük most így: nem 

szépirodalmi, nem esztétizáló, de talán 

ugyanolyan legitim – olvasatokkal szem-

ben; ebben van a nagy veszélye. Mert mi 

is lehet idegesít�bb az elbeszél� részér�l, 

mint egy felesleges okoskodás, amelyb�l 

megtudjuk, hogy a tizenkilencedik szá-

zadban a paraszti világ nem ismerte a fo-

gamzásgátlást? Ha egyszer az olvasó úgyis 

tudomást szerez arról, hogy Jánosnak és 

Teréznek tizenöt gyermeke született, akik 

közül nem is mind élte meg a feln�ttkort, 

akkor minek még hozzátenni azt, amit a 

szöveg értelmének megalkotásában remél-

het�leg maga is aktívan részt vev� olvasó 

egyedül is kitalálhat: „Akkor még másképp 

zajlott a családtervezés, s�t, nem is volt 

családtervezés, se fogamzásgátlás.” (57) 

Az ilyen didaktikus kiszólások túlságosan 

megterhelik a szöveget – nem is beszélve 

annak az eshet�ségér�l, hogy a hitelességre 

törekv� Oravecz nem is egészen pontos a 

fentiekhez hasonló summás állításait ille-

t�en. Pedig a narrátori refl exiók, kommen-

tárok általában megtalálják a szövegben 

helyüket, még ha mindez idegenül is hat 

olyan irodalmi közegben, amely jobban 

kedveli az elbizonytalanító gesztusokat. 

Hiszen az író eljárása következetes: egé-

szen egyszer�en azt szeretné, ha az olvasó 

bepillantást nyerne egy kor, egy társadalmi 

tér körülményeibe, adottságaiba, amikor 

pl. ilyeneket ír: „János ezt, mármint a két-

nyomásos rendszert, nem az ujjából szopta. 

Már kitalálták, megvolt, létezett. Magyaror-

szágon is, más vidékeken már alkalmazták 

a gyakorlatban, de f�ként uradalmakban, 

nagyüzemekben, ahol szinte kizárólag pi-

acra folyt a termelés.” (47) Ezt feltehet�en 

Oravecz sem az „ujjából szopta”, abszolút 

megalapozott állítás benyomását kelti, s rá-

adásul egy nélkülözhetetlen tudáselemmel 

még el�bbre is viszi a narrációt.

Ezekben a példákban is felt�nhet, hogy 

azokra mégsem els�sorban a tudományos 

beszédmód direkt használata a legjellem-

z�bb, hanem az ismeretek megosztásának 

szenvedélyes vágya. Oravecz narrátora 

örül, ha mesélhet, de örül annak is, ha az 

elmondottakat értékelheti, mégpedig sok-

szor egy igen markáns világkép keretében, 

nemritkán etikai szemszögb�l. Néha tör-

ténetmondói lelkesedését nem is nagyon 

tartja kordában, pedig talán jobban tenné; 

a következ� részletben pl. nemcsak a fel-

kiáltás igen zavaró, de a történet terén és 

idején kívülre történ� utalás esetében sem 

biztos, hogy megéri kizökkenteni, elidege-

níteni az olvasót egy olyan refl exióért, ame-

lyet fi nomabban bele lehetett volna sz�ni a 

narrációba: „G�zcsépl�! A legmodernebb 

technikával felszerelt, szupermodern, lég-

kondicionált John Deer-kombájnok ko-

rában szinte már felfoghatatlan, milyen 

nagy dolog volt ez annak idején. Egy gép, 

gépegyüttes, amely a maga erejéb�l kiszedi 

a kalászokból a szemet, és meg is tisztítja, 

meg is rostálja, még a szalmát is különvá-

lasztja a törekt�l, pelyvától.” stb. (179)

A könyv arra keresi a választ, miért dön-

tött hirtelen úgy a parasztság, hogy földjét, 

melyhez olyannyira köt�dött, elhagyva az 

Újvilágban próbáljon szerencsét. S nem is 

marad el efölött némi nosztalgikus érzés, 

s�t némi morális ítélkezés sem. Ez utóbbi 

veszélyeit�l az menti meg a regényt, hogy 

Oravecz mindig emlékeztet rá: minden 
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rokonszenve ellenére a száz évvel ezel�t-

ti Szajla mai fogalmainkkal rideg, barbár 

világ volt: János pl. igen érzéketlenül bá-

nik gyerekeivel, s talán pontosan ez az ára 

annak, hogy � olyannyira jó gazda. Fia, a 

kés�bb Amerikába távozó István már kép-

telen azonosulni ezzel az értékrenddel; ezt 

a váltást Oravecz nagyon fi noman érzékel-

teti. A szimpátiának és a távolságtartásnak 

ezt a kett�sségét viszont nehezebben fe-

dezzük fel egy olyan szövegben, amelynek 

ennyire er�s narrátora van; a Halászóem-
ber fragmentumszer� monológjai, törté-

netdarabkái például, jóllehet külön-külön 

gyakran nyíltan ideologikusak, még nyitva 

hagyták a kérdést: ki beszél hozzánk; s így a 

hozzájuk tartozó beszédhelyzetek sokféle-

sége megóvta �ket egyfajta rosszíz� didak-

tikusságtól. Ezzel a nehézséggel az Ondrok 

gödre sokkal látványosabban találja magát 

szembe.

Ugyanakkor az Oravecz Imrére jel-

lemz� nívó és a szerz� bátorsága, amely 

megismerésvágyat és etikai elkötelez�dést 

is jelent, fi gyelemre méltó m�vé teszik ezt 

a regényt. Oravecz úgy közelíti meg a szá-

mára fontos problémát, hogy mer bizonyos 

állásfoglalásokat tenni, hogy be meri az ol-

vasót avatni saját, megszenvedett világlátá-

sába. Szövege alkalmas arra, hogy bekerül-

jön társadalmi, értelmiségi diskurzusokba, 

s�t – itt most popularista leszek – alkalmas 

arra is, hogy szélesebb közönség elé kerül-

ve képviselje a színvonalas kortárs irodal-

mat.

(Oravecz Imre: Ondrok gödre, 
Jelenkor, Pécs, 2007, 384 old., 2800 Ft)
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Kele Fodor Ákos

Életm� és id�szer�ség

Kántor Péter új, Trója-variációk cím� köte-

te sajátos, bizonyos szempontból igen za-

varba ejt� megvilágításba helyezi szerz�je 

eddigi munkásságát. Sok tekintetben egy-

fajta gondolati-bölcseleti összegzést nyújt, 

ugyanakkor problémákat is felszínre hoz.

A kötet felépítettsége világos célokra 

utal, azzal a kitétellel, hogy míg a középs� 

két ciklus világosan követ egy szervez�el-

vet, ráadásul egymással is szoros kapcsolat-

ban állnak, a címadó versfüzért tartalmazó 

negyedik pedig kiválóan kompakt; addig 

az els� úgyszólván gy�jt�helye mindazon 

verseknek, amelyek nem tartoztak sehová. 

Kántor nem változtatott költ�i stílusán: 

ugyanúgy vonzódik a dalszer� formákhoz, 

a zeneiséghez; sok tépel�dés, kérdés és fel-

kiáltás tarkítja a gondolati szövegeket.

A címadó eposzra utalva a kötetindító, 

Az iskola cím� vers egyfajta enumeráció: 

a lírai beszél� kedves halottainak illetve a 

múlt által eltakartak emlékét és neveit ve-

szi számba. Ez a múltidéz�-szellemidéz� 

szándék végig is vonul a köteten; külö-

nösen a harmadik ciklusnak a témája ez: 

olyan darabokból áll, amelyek megszó-

lítások, üzenetek „odaátra”. A verseknek 

az kölcsönöz sajátos jelleget, és egyben 

az teszi azokat izgalmassá, hogy miként a 

megidézett kedves személyeknek a nyelvi 

megjelenítés bizonytalan karakter� jelen-

létet kölcsönöz, úgy a megszólító hang is 

a jelenlev� és az azon-túl-lev� közé szorul; 

létmódja, és egész megszólalási pozíciója 

pedig ezáltal oszcillátorként kezd funk-

cionálni az él�k és a holtak beszédmódjá-

nak kett�ssége között. Mert aki a holthoz 

úgy beszélhet, mint az elevenhez, az vagy 

maga is holt (némileg), vagy a megszólí-

tott támadt fel, vagy pedig mindkettejük 

feladott valamit alapvet� létmódjából és 

egy köztes térben társalognak. A ciklus ezt 

a bizonytalanságot (ezt a lehetetlen teret) 

mutatja be árnyalatról árnyalatra. Mind-

amellett nagyban szólnak e versek az em-

ber emlékeihez való viszonyáról és – hiába 

lényegülünk át szómágusként, s lépünk 

egy magasabb (beszéd)szférába – kínos, 

fájdalmas monologizáló egyoldalúságáról: 

„aztán elmegy az üzenet, / legalábbis re-

mélem, hogy elmegy, / de hogy hol és kit 

talál meg?” (Faxolok). A távol-lét eme el-

érhetetlenségének kétségbeejt� szolipsziz-

musa lengi át mindegyik darabot, még ha 

az adott vers kedélyesebb hangfekvésben 

szólal is meg.

Visszafelé haladva, a fentiek tükré-

ben válik csak igazán érdekfeszít�vé a kö-

tet második fejezete. Tulajdonképpen itt 

alapozza meg, építi fel azt a (nyelvi) te-

ret, amelyben a idéz�-versek beszél�jének 

pozíciója körvonalazódik. Egy olyan tér 

ez ahol „[a]z id�pont sincs jelezve a nap-

tárban” (Mintha egy könyvben lapoznál) és 

„dereng a valóság”. A ciklus egy olyan él-

mény reprezentációiban b�velkedik, amely 

a jelenlétet és hiányát egybefogja, egymás 

mellé helyezi – egy köztes dimenzióban/

létmódban fellelhet� tapasztalatot jelenít 

meg: – talán nem inadekvát ha egy an-

gelológiai m�szót sajátítunk ki, és mond-

juk, hogy – az imaginálissal való érintke-

zés élményét tematizálja. A következ� 

fejezettel való szoros, megalapozó jelleg� 

kapcsolatán túl ez a tematika, és egyálta-

lában véve e két ciklus gondolatisága azért 

lebilincsel�, mert Kántor korábbi kötetei-

ben is találkozhattunk vele, ám nem ilyen 

kifejtett és koncentrált formában, ugyan-

is úgy t�nik, korábban nem tette meg ezt 

egy verscsokor szervez�elvének. A Ló-
stafétában is elmereng azon az élményen, 

hogy a jelen-nem-lev�t a szavak jelenlét-

telivé teszik: „van, ami úgy nincs, hogy 

még felidézi pontosan a hiánya” (Az �s). 

Ez az élmény pedig dezorientációt okoz, 

nem tudni, milyen térben vagyunk jelen – 

mint azt már korábban tematizálta: „vagy 

ha épp egy sirály körözne lassan, / s nem 

tudnám, fölöttem-e vagy alattam” (Búcsú 
és megérkezés – Most az jut eszembe). Amit 

pedig a holtak megszólításával kapcsolat-

ban említettünk magáról a megszólítóról, 

már korábban ugyancsak üstökön ragadta, 

s tömören lefektette: „[a] valóságban aki 

elmegy-elment –, / nem térhet már visz-

sza soha ugyanoda, / s megy az is aki nem 

megy sehova.” (Lóstaféta – Ló nyerít). Az 

így körültapogatott beszél�i dimenzió az, 

amely beszél� él� és hallgató halott lét-

módját viszonylagossá teszi, s amint most, 

az új kötetben, az árulkodó, A határvidéken 

cím� versében úgy fogalmaz meg, hogy 

„[l]enni s nem lenni vágyunk”.

A címadó verset, vers-láncot, mintegy 

zárókövet, az utolsó ciklus végén találjuk. 

Így ír Trójáról: „[k]ezdted kiszótárazni” de 

„sehogy se akart összeállni a sok kis rész-
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let, / akár egy ismeretlen nyelv� bonyolult 

szöveg.”. Ez nem pusztán azért fontos, 

mert egy – Kántornál nem annyira gyako-

ri – metatextuális utalás, hanem mert Tró-

ja példáján keresztül bármely írott történet 

jelenvalóságát állítja, vagyis azt, hogy a 

szinguláris életélménynek megfeleltethet�: 

„rádöbbentél: függsz ezekt�l”, „már úgy 

jártál-keltél benne, mint birtokán a gaz-

da”. Az izgalmas kérdés az, hogy „Trója”, 

vagyis mindazok, amiket Trója története 

(egybefoglal,) jelent (s ezt eleve nem lehet 

pontosan megadni), felismerhet�-e a szö-

vegb�l, mint az emberélet egyes stációi? 

Bizonyos értelemben „Trója” egy hermeti-

kus jel, amely aszerint nyílik meg az élet-

élményre, hogy a történet mely részletét, 

jegyét, aspektusát adjuk meg, mint az ér-

tés (értelmezés) ered�jét (és kódját). Ezért 

„variációk”. Kántor persze számos utalást, 

célzást tesz arra vonatkozólag, hogy ho-

gyan is értsük ezt a „Tróját”, hogyan fedez-

zük fel az élet periódusaiban a sorsszer� és 

mitikus Tróját, és fordítva; mégis: „Trója” 

nyitott szövedéke nem teszi lehet�vé, hogy 

pontosan tudjuk és megértsük, mit is je-

lent. Kántor megjegyzi: „Üres blabla lett 

Trója”. A versfüzér, mintha nem is annyira 

egy adott olvasmányélmény lírai feldolgo-

zása, bedolgozása lenne, mint inkább egy 

irodalombölcseleti tézis megfogalmazása. 

Hiába dúskálnak e versek az eposz rész-

leteire történ� utalásokban, amint „Tróját” 

megragadtuk már szem el�l is tévesztettük. 

A Trója-variációk versfüzér jó, de nem nyújt 

olyan összegzést, mint amit ígér. Másképp 

fogalmazva: szép vers ugyan, de nehéz be-

látni, hogy miért ez a címadó, s mivel kü-

lönb a kötet egészét tekintve, mint vala-

mely másik. A súlyosabb bölcseleti mag és 

a veretesebb nyelvi-lírai teljesítmény, vagyis 

a könyv „t�kesúlya” ugyanis a középs� két 

részben helyezkedik el. A Trója-variációk 
jelent�sége e mellett nem számottev�.

Annál is inkább, hogy minden fentebb 

említett kiválósága mellett szólnunk kell 

a kötet megkerülhetetlen hibáiról és egé-

szét érint� problematikájáról, melyek f�leg 

ebben a ciklusban ütköznek ki. A szöveg 

mögött meghúzódó gondolatiság ugyan a 

kötet nagy erénye, ám egyenetlen a szöveg 

min�sége. Egyes pontokon kifejezetten 

elkoptatottnak, gyengének, mi több, seké-

lyesnek t�nik.

Kántor lírájának egyik nagy kérdése, 

hogy egyes sorai komolyan vehet�k-e, és 

ha igen, miként vehet�k komolyan. Ti-

zenöt évvel ezel�tt a Fönt lomb, lent avar 
cím� kötetében írja: „Hogy kell néznem, 

hogy ne egy klisét lássak? / Mi különböz-

teti meg a klisét a valóditól? / Mindenki 

a saját várakozása foglya” (Egy szivárvány 
margójára). A sors gunyoros fi ntora, hogy 

ugyanezeket a kérdéseket kell feltennie a 

mostani olvasónak némely Kántor-vers 

kapcsán. Ilyen és ehhez hasonló részeket 

találni szép számmal ebben a kötetben: 

„Csak egyszer élünk – tudta a görög. // 

Egyszer. Csak egyszer élünk – hisz tudod” 

(Trója-variációk), „Szeretnék végre meg-

békélni / a világgal”(Tanösvények). Az ef-

féle sorok azért kifejezetten zavarba ejt�k, 

mert semmi nem utal arra, hogy irónia ese-

te forogna fenn. Nem úgy, a nem is olyan 

régi, Lóstaféta cím� kötetben, ahol Kántor 

alkalmat adott arra, hogy kiismerjük iró-

niáját: hogy csak egy példával éljünk, a 

Megtanulni élni – II. cím�, több változa-

tot megélt hosszúversben, bár kemény és 

komoly ön-számadást találunk, remekül 

tartja meg „a kell� távolságot”, és ironizál 

nyomorai felett. A mostani idézetek pedig 

emelkedett hangvétel� versekb�l származ-

nak. Ezeknél a részeknél tehát a befogadó 

azzal kénytelen szembesülni, hogy a szer-

z� korábbi jó munkái, egy megbízható mi-

n�séget ígérnek; az elvárások vele kapcso-

latban arról is szólnak, hogy egy bizonyos 

(kritikus) pontig komolyan kell vennünk 

�t és szövegét, hogy közelebb kerülhes-

sünk hozzá. Hátha hitelt érdemel az a 

meggy�z�dés, hogy a klisé csupán felszín, 

hogy úgy ne mondjuk, a befogadó detek-
ciójának sekélyessége mutatkozik csupán 

meg (szemben az interpretáció termékeny-

ségével); a m� pedig érintetlen maradt és 

az olvasó a maga okozta félreértésen nyar-

galászik – miként a Fönt lomb, lent avar 
cím� kötetb�l vett fentebbi idézet utolsó 

sora is utal erre. A kérdést – mivel a prob-

léma ezen a szinten kezelhetetlen – ebben 

a formában kell újraalkotni: Hogyan nyer-

hetjük vissza a szöveg értékét?

Ezt a kérdést azonban egy másik ke-

resztezi. Kántor már a korai munkáiban 

is egységes és sajátos nyelvezetet használt, 

vonzódott az egyszer� formákhoz és az 

egyszer�, él�beszédhez közelít� beszéd-

módhoz. Ez a nyelvi készlet az id�k során 

egyre kristályosodott és – egy jó értelem-

ben – purifi kálódott. Egy másik megkö-

zelítésb�l viszont, ahhoz mérten, hogy mi 

minden zajlott le a lírai nyelvben Kántor 

indulása óta, ez a leegyszer�södés egyértel-

m� regresszió: „visszahúzódott” önmagá-

ba és zárványosult, képtelenné válva arra, 

hogy értékkövet� legyen a teljesítménye. 

A probléma tehát így áll el�ttünk: Miként 
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vélekedjünk életm� és id�szer�ség dilem-

májáról? Mit mondhatunk egy szövegr�l, 

amely az életm� célkit�zésével, tenden-

ciáival konzisztens, ám a szöveg mint az 

életm� jelenlegi állomása egy olyan kor-

ban-közegben áll, ahol értékét vesztette?

Ugyanis a fentebb közhely gyanújával 

illetett sorok párbeszédben állnak a koráb-

bi kötetek verseivel és eleven kapcsolatot 

�riznek azokkal, vagyis lehetséges, hogy 

van értelmez� feltárásra váró fedezetük; 

de az egyéb kurrens líra-nyelvi teljesítmé-

nyekkel inkonzisztenciát, ezáltal devalvá-

lódást mutatnak. Mindezekb�l az a keser� 

következtetés adódik, válaszolva az els� 

kérdésre, hogy a szöveg értéke úgy nyerhe-

t� vissza (ám erre az üdvös végeredményre 

nincs egyértelm� biztosíték), ha Kántor 

munkásságát önmagában és csakis önma-

gában vesszük szemügyre. Kínzó döntés 

eredménye ez, és nem is kecsegtet�.

Háromféle Kántor-olvasó lehetséges: 

aki immanensként szemléli a korpuszt s 

így hozzáfér érdemeihez, aki kérdésr�l 

kérdésre hánykolódik és a patt-helyzet fe-

szít� gyötrelmeivel vív, és aki félreteszi.

(Kántor Péter: Trója-variációk, 
Magvet� Könyvkiadó, 

Budapest, 2008, 80 old., 1990 Ft)
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Herczog Noémi 
(1986) színikritikus, az 
ELTE BTK hallgatója.

Bernard-Marie Koltès

Herczog Noémi

Békekötés a Rémkirállyal?

A Kamrában, a sokféle átalakulásra képes 

kis térben, két oldalról körülbástyázott né-

z�ter�, hosszúkás színpadképet választott 

Zsótér Sándor. Körben ülünk, egy szer-

tartást fi gyelve, egy közösségként. A színé-

szek viszont szabadon mozoghatnak ezen 

a körön kívül is. Váratlan megjelenésük, ki-

számíthatatlan felbukkanásuk nyomasztó-

lag hat, a fülledt, afrikai, vihar el�tti csend-

ben. Mert Koltèsnél Afrikában vagyunk, a 

gyökereinkhez megyünk fens�bbségesen 

látogatóba. Maga a történet egyszer� és 

�si. A néger bennszülött, Alboury (Fekete 

Ern�) kéri fi vére testét Horntól, a francia 

építésvezet�t�l (Hajduk Károly), ahogyan 

Priamosz kérte Akhilleusztól halott fi át, 

Pariszt. A témát számos feldolgozás �rzi, 

Michael Longley is ír err�l Békekötés cím� 

versében, ami az IRA és az ír kormány egy 

konkrét fegyverszünetére utal: „Térden Ak-
hilleuszhoz hullok, ez hátra van/ kezét csó-
kolom annak, ki megölte fi am.” Csakhogy 

Koltès esetében nincs megalázkodás, sem 

nagyvonalú engedékenység: nincsen bé-

kekötés. Cal (Keresztes Tamás), a francia 

mérnök a gyilkos, így az esetet el kell tus-

solni. Mégsem a történet lesz itt fontos, 

az ennyiben le is játszódik. Nem is a sok 

dialógus, ami a feszültséget növelve olykor 

terjeng�sen, lassan gördíti el�re a szálakat, 

hanem a tekintetek ereje a lényeg, a többi 

– a néma csend.

Némileg statikus színház, a várako-

zásé és a feszült légköré. Mindez a végs� 

gyilkossággal, Alboury igazságszolgálta-

tásával sem oldódik fel. Ködös és stilizált 

marad: ahogyan Horn puskaként tartja a 

vetít�t, hogy az el�adás végén az egyetlen 

cselekmény, a t�zijáték megvalósulhasson; 

Cal megölésével, szándékával ellentétesen 

is beteljesíti a -mit is? A sors akaratát? Más 

igazságot képvisel itt bennszülött és mást 

francia telepes. Ráadásul nem is érthetik 

egymást, hosszú monológjaik nem érint-

keznek, önálló áriák maradnak, zártak, sa-

ját letisztult, egyszer� mozgásuk koreog-

ráfi áján belül. De ezek vajon egyenrangú 

igazságok? Nincs szó gáláns elfogadásról. 

A betolakodó tartja fenn a kettéosztottsá-

got. Hajduk Károly alakja a jó szándékú, 

kezeit mosó f�nöké, talán még visszata-

szítóbb a tényleges bennszülött-gyilkossá-

got elkövet� Calénál. A gyilkosság igenis 

sorsszer�. A szintézis helyreállításához, a 

világrend helyrebillentéséhez okvetlenül 

be kell következnie, és végül Horn követi 

el, mivel ez akaratoktól független. Nem le-

hetséges dialógus ott, ahol származásában 

kérd�jelezik meg az embert. Tehát nem le-

hetséges a dráma sem.

Hajduk Károly párbeszédei éppen 

ezért nyúlnak el hosszan és olykor unal-

masan Fekete Ern�vel. Ilyenkor Fekete te-

kintete üres, mintha csak bambulna. Mikor 

Tóth Anita Léone-ja németül szól az anya-

nyelvén beszél� Albouryhoz, vagy csupán 

nézik egymást, er� van ebben a nézésben. 

Az el�adás igazi párbeszédei nyelven és ér-

telmen túl zajlanak, de megvárakoztatnak 

minket.

Becketti várakozás ez, csak idegtép�bb, 

mert a kockajáték hiába idézi Vladimir és 

Estragon megrögzött szokásait, itt nem 

kárpótol minket a frappáns humor sem. 

Tét nélkül, zseton nélkül, a játék örömé-

ért nem játszanak. A Horn-Cal clown-pá-

ros, mindent és mindenkit árunak tekint. 

Mindeközben Horn számára kifejezetten 

fontos marad, hogy fenntartsa a látszatot, s 

házába invitálja, akit lenéz. Minek kell ezt 

a feszültséget átélnünk? Ne higgyük, hogy 

Afrika olyan messze van, és hogy mindezt 

csak a franciáknak kell magukra venniük.

Manírok nélkül, tisztán értelmezve 

mondják a színészek a költ�i szöveget, 

hogy megérthessük. De egy költ�i szöveg-

nél szükségképpen nem is kell mindent 

értenünk. Tóth Anita szinte versként, dal-

lamra beszél kezdetben, ami kényes fi gu-

rájához ráadásul jól illik. Mikor Goethe 

Rémkirályát szavalja németül, vagy amikor 

csak némán kering Fekete Ern�vel, nem 

értem, de mégis jobban értem, és szöveg-

mondásánál sem csupán a szavak értelmét 

fi gyelem. „Elég nézni egymást, szavak nél-
kül”. Hajduk Károly nem próbál úgy ten-

ni, mintha öreg volna, Horn lényegi vo-

násaira koncentrál, az elitizmusra, ahogy 

fi nom beszédével és eleganciájával lenézi 

Cal olyan tetteit, amelyek nélkül neki el 

kéne buknia. Szerencse, hogy Keresztes 

Tamásra rátalált ez a szerep, mert modo-

rosság-mentesen, mégis a legnagyobb ve-

hemenciával és élénkséggel játszva, � viszi 

a dinamizmust a többiek lefojtott és min-

den pillanatban kitörést sejtet� játékába, 

amire, mint ellenpontra, nagy szükség van. 

Tragikussá teszi Cal halálát: az � és Fekete 
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Ern� néma, er�teljes és szuggesztíven tor-

nyosuló alakja köré épül fel az el�adás.

A feszültséghez az kell, hogy elemel-

jenek a realisztikus valóságból. Csak félig 

vagyunk Afrikában, a díszlet hajólécekb�l 

sz�k francia bázist épít, zárt terekkel, egy 

házzal és egy kutyaóllal, ahol Hajduk Ká-

roly úri Pozzója tartja fogva – milyen ren-

des, pedig le is lövethetné – h�séges férgét, 

Keresztes Tamás Luckyját, aki er�s játé-

kával, míg máskor vonz, most még fi zikai 

undort is képes kelteni bennem. A házikók 

bels� tere és a játéktér sz�k. Körülöttünk 

azonban érz�dik a dzsungel, ami ismeret-

len és átláthatatlan és éppen ezért félelme-

tes. Fekete Ern� és Tóth Anita körbejár a 

néz�k háta mögött, bizonytalanná téve 

minket, hogy merre fi gyeljünk, ki fog hát-

ba támadni. Léone-t a hangján keresztül 

ismerjük meg, mert négy fal között reked, 

eleinte nem mer kilépni, sz�k és fojtogató 

tereib�l az ismeretlenbe.

Ám a négy fal közül kimerészkedve 

az a bizonyos negyedik fal led�l. A dzsun-

gelb�l kilép� Fekete Ern� színesb�r� a 

szó szoros értelmében, vagyis nincs jó Ot-

hellóként feketére maszkírozva, helyette 

színpompás arccal virít. Ruhája vegyíti az 

európai megjelenést, a helyi népviseletet, 

beszédének nyugodtsága európaibbá teszi 

a franciák ziháló ütem�, zaklatott társal-

gásánál. Testvéremnek szólítja népének 

minden tagját, egy hippi keveredik kiné-

zetében a kulturált úriemberrel. Közlései 

robosztus megjelenésében a leger�sebbek. 

Ereje, ahogy Léone mondja, „akár egy ka-
tedrálisé”. � valóban ennek a földnek a ka-

tedrálisa. Az egyetlen, aki itt feketére lesz 

festve, az éppen Cal, � kelti a naturalista 

színház négerének benyomását, csakhogy 

saját utálatának réme éri utol, amikor a pö-

cegödörbe esik és tet�t�l talpig szaros lesz: 

éppen olyan, amilyennek � a bennszülöt-

teket látja. Horn öregemberét sem „játsz-

sza el” Hajduk Károly: szövegszínházat 

látunk annyiban, hogy kora az elmondot-

takból kiderül, de nincs illusztratív módon 

érzékeltetve, amit már másként megtud-

hattunk.

Hosszú párbeszédek követik egymást, 

melyek a költ�i szöveget értelmezve s ért-

het�vé téve hangzanak el minden játszó 

szájából. Minden monológ, líra. Éppen 

a kimondani szántat tartja magában, de 

hosszan beszél, pontosítva, melyek is azok 

a nem verbalizálható érzések, amelyeknek 

éppen a színészi játékból kell kiderülniük. 

Lassan haladunk el�re a párbeszédek há-

tán, türelempróbálóan, hogy a gyilkosság 

�si szemet-szemért elve, legyen bár igaz-

ságos vagy a bosszúdrámák hajtóereje, be-

teljesüljön – és elsüljön a csehovi pisztoly. 

Mégsem sül el igazi fegyver módjára, ép-

pen ezért. A végs� bosszúszertartás úgy-

szólván eltörpül a t�zijáték színes fényei 

mögött, melyek – akár a dialógusok – dí-

szesen fedik be a mély tartalmakat: feszült 

vibrálásukkal átsejleni engedve az igazi 

történést. A pisztoly most vetít�, hazai t�-

zijáték képei vetülnek ránk, a fény vibrál, 

más színben világítva meg az eseményeket. 

A sz�k és bizonytalan sötét, és a világos, 

még be nem következett fenyeget� sötétség 

elbizonytalanító és frusztráló váltakozá-

sát látjuk. E stilizált gyilkosság végére Cal 

tényleg halott. Az egyetlen él�lény, akihez 

szeretet f�zi, kicsiny elemes plüss kutyája, 

ütemesen csahol neki, sirató dobszó he-

lyett. Beteljesült a bosszú. Ez is cserekeres-

kedelem, testvér hulláért, a gyilkos teteme 

az áru. A békekötés pedig elmarad.

(Bernard-Marie Koltès: A néger és a 

kutyák harca – Katona Kamra, fordította: 
Ungár Júlia, díszlet: Ambrus Mária, jelmez: 
Benedek Mari, dramaturg: Ungár Júlia, 
zene: Tallér Zsófi a, rendez� asszisztens: Hé-
ricz Anna, rendez�: Zsótér Sándor, szerepl�k: 
Fekete Ern�, Hajduk Károly, Keresztes Ta-
más, Tóth Anita)



Krivánszky Em�ke

Jean Moorcroft Wilson esszéje elé

Dr. Jean Moorcroft Wilson (szül. 1941) angol akadémikus és irodalomtudós, jelenleg a 

University of London tanára. Nevét leginkább az els� világháborús költészetr�l és a kor 

legjelent�sebb angol költ�ir�l szóló monográfi ái tették ismertté (I Was an English Poet: 
Biography of Sir William Watson. 1982, Siegfried Sassoon: The Making of a War Poet. A Bi-
ography. 1999), de a Woolf család tagjairól is számos írása született (Virginia Woolf. Life 
and London: A Biography of Place. 1988, Leonard Woolf: Pivot or outsider of Bloomsbury. 

1994). Annál is inkább, mivel férje Virginia és Leonard Woolf unokaöccse, az ismert 

könyvkiadó, Cecil Woolf, aki maga is sokat tett azért, hogy a híres rokon emlékezetét 

fenntartsa. Jelen tanulmány részlet a 2000-ben megjelent Virginia Woolf’s London cím� 

kötetéb�l, mely arra vállalkozik, hogy feltérképezze Woolf érzelmi és intellektuális kap-

csolatát a várossal és egyáltalán a térleírással.

A téma – írók város- és tájképzetei, ezeknek a regényvilágban betöltött szerepe – 

mostanában válik egyre divatosabbá, olyannira, hogy angol nyelvterületen turisztikai hó-

bortot is elindított: népszer�vé váltak az utazási irodák speciális, irodalmi sétákat kínáló 

várostúrái. A térképzés és tájábrázolás a hagyományos felfogás szerint a prózai szövegek 

cselekményét�l elkülönült szövegrészek halmazát jelenti, melyeknek egyedüli funkci-

ója a szerepl� szükségszer� elhelyezése a szöveg tér-id� rendszerében. A kultúratudo-

mányok újabb kutatásai viszont – leginkább a 20. század regényirodalmára hivatkoz-

va – arra hívják fel a fi gyelmet, hogy az irodalmi séta, az utcák „olvasása” ugyanolyan 

szövegteljesítmény lehet, mint a szerepl�k bemutatása, vagy a tradicionális értelemben 

vett cselekménybonyolítás. Eszerint tér és ember viszonyát nem a passzív szemlél�dés 

jellemzi – a reláció nagyon is aktív, a tér érzékelése a személyérzékelést�l elválasztha-

tatlan.

Wilson kötete is ebbe a vonulatba illeszthet�, habár elemz� törekvései nem annyira 

a mélység, mint inkább a sokszín�ség és az extenzitás irányába mutatnak. A fejezet-

címek minden Woolf-rajongónak igazi csemegét ígérnek: London szerepe a regények-

ben, a megjelen� városrészek szimbolikus jelentései, Woolf kedvenc sétaútvonalai. Aki 

történeti h�séget, személyes bepillantást szeretne kapni, az elégedett is lehet; a többiek 

valószín�leg úgy fogják érezni, hogy ez a könyv valahol félúton van a romantikus turis-

ta-igényeket kiszolgáló útleírás és a komoly térpoétikai esszé között. Ez utóbbi igencsak 

id�szer� lenne itthon is, hiszen a 2008-ban teljessé váló életm�-újrakiadási hadm�ve-

letnek a regények megjelentetése után a komolyabb elemzések publikálása tenne igazán 

jót. Ezt a sort idén Tandori Dezs�: Kilobbant sejtcsomók. Virginia Woolf fordítója voltam 
c. esszészer� olvasónaplója nyitotta meg.
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Krivánszky Emőke 
(1982) az ELTE BTK 
magyar-esztétika sza-
kán végzett, kritikákat, 
esszéket ír.
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Jean Moorcroft Wil-
son (1941) angol író, 
a University of London 
tanára. Fontosabb kö-
tetei: Siegfried Sassoon 
két kötetes életrajza 
(Siegfried Sassoon: The 
Making of a War Poet, 
1999 és Siegfried Sas-
soon: The Journey from 
the Trenches, 2004), és 
Virginia Woolfról szóló 
írásai (Virginia Woolf: 
Life and London. A Biog-
raphy of Place, 1988 és 
Virginia Woolf’s London, 
2000).

Jean Moorcroft Wilson

London szerepe Virginia Woolf életm�vében

Amilyen érdekes megnézni London jelent�ségét Virginia Woolf életében, még termé-

kenyebb átlátni a regényírásban betöltött szerepét. London ugyanis lényegesen mélyebb 

funkciót lát el ebben a regényvilágban puszta háttérnél, legyen bár ez az els� és legnyil-

vánvalóbb szerepe.

Woolf els� regénye, a Messzesség (1915) egy olyan jelenettel indul, melyben Mr. És 

Mrs. Ambrose a Temze mellett (ti. Londonban) sétálnak, miel�tt taxit fognának a kiköt� 

felé. Második regénye, az Éjre nap (1919) teljes egészében Londonban játszódik. H�sn�-

je, Katherine Hilbery Cheyne Walkban él, jegyese, William Rodney a Temple Bar köze-

lében lakik, barátja és szerelmi riválisa, Ralph Denham pedig a Lincoln’s Inn közelében 

dolgozik, de Highgate-ben él. Ugyanitt számtalan jelenet játszódik a rakpartnál, mutat-

ván a Temze különleges jelent�ségét, mellyel összeköti a szimbolikus szembenállásban 

lév� Chelsea-t a túlsó parton lév� Cityvel. (Amikor végül Katherine igent mond Ralph 

házassági ajánlatára, nem lehet nem észrevenni a kapcsolat földrajzi jelent�ségét: „A vé-

gén Highgate jött el Chelsea-hez; a nyers er� a nemes tradícióhoz.”1). Woolf harmadik 

könyve, a Jacob szobája (1922) úgy használja Londont, mintha az Jacob saját kis birodal-

ma lenne. Bár a könyv els� harmada Cornwallban, Scarborough-ban és Cambridge-ben 

játszódik, a másik kétharmadnak London a helyszíne, egy hosszú útleírástól eltekintve, 

amely Jacob Franciaországba és Olaszországba tett utazásait írja le. Azután a Mrs. Dal-
loway következik, amelyet David Daiches egyenesen „a London-regénynek” nevezett, 

szemben Dorothy Brewster véleményével, aki szerint Az évek érdemli ki ezt a titulust. 

A Mrs. Dalloway teljes egészében Londonban játszódik, és a regény gyakorlatilag Woolf 

válasza James Joyce Ulyssesére: amíg az utóbbi Dublin történelmének egy napjába enged 

bepillantást, addig Woolf London életének egy napját mutatja meg. Woolf ötödik regé-

nye, A világítótorony (1927) a Hebridákon játszódik, de az azt követ� Orlando (1928) 

elején újra van néhány londoni jelenet, kés�bb pedig, nagyjából a könyv felét�l teljesen 

Londonba tev�dik át a helyszín, amikor Orlando – n�vé avanzsálását követ�en – kül-

földi kiküldetésér�l visszatér Londonba. Még a Hullámok is, bármennyire absztrakt le-

gyen, tartalmaz meglehet�sen kiterjedt részeket Londonról, amelyekre mind a hat hang 

a maga módján reagál. A Felvonások között (1941), amely azután született, hogy Woolf 

nyugalma érdekében elköltözött Londonból, nem meglep� módon igen kevés londoni 

utalást tartalmaz.

Más szóval, London az uralkodó helyszín az Éjre nappalban, a Mrs. Dallowayben és 

Az években, de fontos szerepet játszik a Jacob szobájában, az Orlandóban és a Hullámok-
ban is. A Messzességben London a helyszínrajz része, de nem alkot meghatározó vonula-

tot a regényben. A regények közül csak A világítótorony és a Felvonások között cselekmé-

nye bonyolódik teljes egészében Londonon kívül. Nem volna nehéz feladat illusztrálni, 

hogy London mennyire nem csak háttéreleme ennek a regényvilágnak, inkább olyan 

részt lenne nehéz kiemelni, amely ne mutatna túl ezen a funkción. A következ� szemel-

vény a kevesek egyike, amely tartalmaz néhány sor tiszta leírást, egyben Woolf óriási 

London-rajongását is meggy�z�en érzékelteti. Mrs. Ambrose a férje oldalán sétál a Tem-

ze mellett, közvetlenül Dél-Amerikába való elutazása el�tt, de nem képes észrevenni a 

jelenetben rejl� szépséget, mert sírva fakad arra a gondolatra, hogy nemsokára el kell 

válni a gyerekeit�l. A szerz� ezt így mutatja be:

„Néha Westminster lakóházai, templomai, szállodái úgy festenek, mint Konstanti-

nápoly elmosódott körvonalai, ködben; olykor a folyó telt-bíbor, hébe-hóba mocsokszín, 

de aztán újra szikrázóan kék, akár a tenger. Mindig érdemes lenézni, követni, hogy s mi 

történik. Ez a hölgy azonban nem nézett se föl, se le; az egyetlen, amit � látott, mióta 

csak ott megállt, valami kör alakú, villódzó folt, az volt, sodródott lassan, közepén egy 

szalmaszállal csupán. A szalmaszál és a folt egyre meg egyre elúszott így a s�r�n újuló 

1 saját ford.
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könnyfátyol túlján, s a könnyek maguk, ahogy jöttek, csak jöttek, ugyanekképp hullton 

hulltak a folyóba alá.” (9.)2

Ahogy ez a passzus is sugallja, London csak nagyon ritkán látszik háttérbe simuló 

látványként. Itt például Mrs. Ambrose érzelmei tisztán kivehet�ek abból a tényb�l, hogy 

a természet ilyen leny�göz� összjátékára teljességgel vak marad. A kés�bbi könyvekben 

még szembet�n�bb az az írásmód, amely a küls� jegyekt�l a bels� világhoz képes utal-

ni. Ez a folyamat mindig elb�völte Woolfot. Clarissa látomása a Bond Streetr�l a Mrs. 
Dallowayben például világosan érzékelteti a n� életének hangsúlyait – mélyen gyökerez� 

tiszteletét a társadalmi rend iránt és er�s esztétikai érzékét. Így miközben a következ� 

idézet egy küls�dleges leírás, egyben Clarissa lelki világának a kivetülése is:

„Mindig leny�gözte a Bond Street; a kora reggeli Bond Street, így, nyár elején; lobo-

gó zászlóival, kirakataival; semmi harsányság, semmi hivalkodó csillogás, egyetlen vég 

tweedszövet egy szabóság kirakatában, ahol az apja ötven éven át csináltatta a ruháit; 

néhány gyöngyszem amott; lazacok egy jégtömbön.

– Ez minden – mondta, a halas boltjára pillantva.

– Ez minden – ismételte, megállva egy keszty�üzlet el�tt, ahol a háború el�tt csak-

nem tökéletes keszty�ket lehetett kapni. S mit is mondott nagybátyja, az öreg William 

bácsi? Az igazi hölgyet a cip�jér�l és a keszty�jér�l lehet megismerni. A háború dereka 

táján, egy reggel, befordult ágyában a fal felé. Azt mondta: – Elég volt. – Cip�k és kesz-

ty�k; Clarissa rajongott a keszty�kért; de a lánya, a saját édes lánya, Elizabeth, egy fi -

karcnyit sem tör�dött egyikkel sem.

Egy fi karcnyit sem, gondolta, ahogy továbbment a Bond Streeten, ment az üzletbe, 

ahol virágot vett, valahányszor estélyt adott.” (16-17.)3

Ugyanebben a regényben Septimus képzete a Regent’s Parkról ugyan elmond ne-

künk valamit a parkról magáról is, sokkal fontosabb a leírás hordaléka: habár Clarissával 

osztoznak a természet iránti rajongás érzésében, Septimus mégis ijeszt� képzetekkel ru-

házza fel, amely jól fejezi ki bizonytalan lelkiállapotát:

„Csak a szemét kellett kinyitnia; de lám, súly nehezedett a szemére; szorongás, igen, 

az. Összeszedte minden erejét; azért is kinyitotta, körülnézett, a Regent’s Parkot látta. 

Napfény hosszú csíkjai hulltak hízelegve a lába elé. A fák integettek, ágaik hajladoztak. 

Köszöntünk, igen, ezt mondta a világ, fogadunk, teremtünk. Szépség, ezt mondta a vi-

lág. S mintha csak ezt akarná igazolni (tudományosan), akárhová nézett Septimus – a 

házakra, a kerítésekre, a deszkapalánkon át nyakukat nyújtogató antilopokra –, min-

denütt abban a pillanatban megszületett a Szépség. Micsoda üdít�, édes öröm ránézni 

csak egy kis levélre is, mely a szélben borzong épp; nézni a fecskéket odafönn az égen, 

ahogy ide-oda villognak, körbe-körbe keringenek, mindig szigorú fegyelemben mégis, 

mintha gumiszálak kötnék valamennyiöket, a szúnyogok föl-le rajzását; a napsütést, 

mely hol erre, hol arra a levélre hullt, pajkos játékot �zött, túláradó der�vel lágyan be-

aranyozva �ket: s olykor-olykor egy kis csendülés (talán megint valami autóduda), mely 

mennyei-könnyeden himbálódzott a f�szálak hegyén – és mindez a hanyag s mégis oly 

értelemmel teli nyugalom, mely egészen hétköznapi dolgokból állt össze, maga volt az 

igazság; a szépség igazsággá vált. Szépség áradt el mindenen […]

Az ágak azonban szétnyíltak. Szürke ruhás férfi  lépett ki közülük, és – semmi két-

ség – egész testi valójában feléje tartott. Evans!” (86-89.)4

Hasonlóképpen az Éjre nap cím� regényben Katherine Hillbery elragadtatását, mely 

a Lincoln’s Innél tör rá, miközben az irodája közelében Ralph Denham felbukkanására 

vár, nem annyira direkt lélekábrázolással fejezi ki, inkább egyfajta fi zikai leírását tartal-

mazza annak, hogyan látja a f�h�sn� az adott pillanatban a várost:

2 Virginia WOOLF: Messzeség (ford. Tandori Dezs�). Európa Kiadó. 2007

3 Virginia WOOLF: Mrs. Dalloway (ford. Tandori Dezs�):Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, 
A világítótorony, Hullámok. Európa Könyvkiadó. 1987

4 Megj.: Evans egy halott hozzátartozó – Virginia WOOLF.: Mrs. Dalloway (ford. Tandori 

Dezs�). In: Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, A világítótorony, Hullámok. Európa Könyvkiadó. 

1987
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„Maga a tér, pompás házaival, a nagy élénkséggel, a komolyság légkörében, az igye-

kezet és a hatalom jegyében, de hogy még mintha a verebek és a gyerekek is a napi ke-

nyerüket keresnék itt, mi mást tennének, és az égboltozat, szürke és skarlátvörös felh�i-

vel, alatta a város komoly szándékaival, ennek tükrözetével – ez így mind-mind Ralph 

Denhamr�l beszélt. Ez a megfelel� hely, hogy találkozzon vele, gondolta Katherine, ez 

pontosan az a hely, ahol sétálgat most akkor �, közben rá gondol. Akarta, nem akarta, 

jött az összehasonlítás Chelsea lakályos utcáival. Gondolatban ezzel a hasonlattal kel-

lett most egy kicsit még továbbmennie, és így kanyarodott rá a f� útvonalra, a helyire itt. 

Teherautók és kisebb kordék, kocsik áradata hömpölygött a Kingswayn; kétfel�l s�r�n a 

gyalogosok tömege. Leny�gözve állt ott a sarkon. A mélységes zúgás eltöltötte a fülét; a 

kavargás maga volt az élet ezer változatának együttese, ahogy nem pihenhet, mert hajt-

ja, vonzza a célja, az egyetlen cél, melyre minden élet teremt�dött, nevezetesen – hogy 

tökéletesen közönyös legyen az egyén, az egyéniség iránt, melyet csak benyelt, így höm-

pölygött tova; hovatovább ez az egyetlen érzet töltötte el �t, de valami felemel� hatás-

sal. A nappali világosság és a lámpafény keveréke láthatatlan néz�vé tette, de a mellette 

elhúzó emberalakokat is áttetsz�vé b�völte szinte, az arcokat sápatag, elefántcsontszín 

oválisokká maszkozta, amelyekben a szemek csak sötét árnyakként voltak kivehet�ek. 

Kinyíltak, megnyíltak – a nagy sodrásból el�t�nve, a mélységes áramból, a feltarthatatlan 

folyamatból. Állt ott Katherine, senki se fi gyelt fel rá, befogadta a látványáradatot, nyíltan 

adta oda magát az eseménysornak, melynek megfelel�jét mintha már a nap során is érez-

te volna.” (557-558.)5

Itt a küls� jelenet egyértelm�en Katherine érzéseinek kifejez�je. Sokkal jobban szeret 

Lincoln’s Inn Fieldsben lenni, mint Chelsea-ben (ahol lakik), mivel ez a nyüzsgés és célra 

irányultság jobban illik a habitusához. Egyenesen úgy t�nik, Woolf nem helyezhette volna 

�t más térbe, mint a Lincoln’s Inn Fields, ahhoz, hogy egészen pontosan visszatükrözhesse 

ezt az érzetet.

Woolf szerepl�inek bels� világa tehát részben a térábrázoláson keresztül tárul fel, és 

ugyanez a jellemekre is elmondható, bár Woolf nem dolgozott a dickensi értelemben vett 

jellemekkel, különösen a Hullámokban nem. Ebben a talán leginkább kísérleti regényé-

ben Woolf a hat f�szerepl�n keresztül mutatja be az emberi élet 

kilenc állomását, oly módon, hogy az életre való hangoltságukra 

fókuszál inkább, mint a vele elvileg együtt járó jellemábrázolás-

ra. Ennek ellenére az olvasó igen er�s benyomást kap a szerepl�k 

karakterér�l, mivel az író Susan, Jinny, Rhoda, Louis, Neville és 

Bernard London-refl exióiban olyan er�teljes módszert talál, mely 

érzékletesen képes úgymond a szerepl�k helyett beszélni.

Susan és Jinny, akik sok tekintetben egymás ellentéteként té-

telez�dnek, mer�ben különböz� reakciókat adnak a f�városra is. 

Susan, a szolid vidéki családanya, aki Londonban vált vonatot a 

kollégiumból hazafelé, így fogadkozik:

„Gyerekeimet nem akarom intézetbe küldeni, és egész életem-

ben egyetlen éjszakát sem akarok Londonban tölteni. Itt, ebben a 

szörny� vasúti csarnokban minden visszhangzik, és minden üresen 

kong. A fények sárgák, mint valami sátorponyva alatt. Jinny itt la-

kik. Ezeken a járdákon sétáltatja a kutyáját. Az emberek zajtalanul 

suhannak az utcákon. Csak a kirakatokat fi gyelik. Fejük egy ma-

gasságban hullámzik föl-le, föl-le. Az utcákat sürgönydrótok há-

lózzák be. A házak fala csupa üveg, girland és ragyogás. Mindenütt 

kapubejáratok, csipkefüggönyök és fehér lépcs�k. De máris megyek 

tovább, újra el Londonból; jönnek újra a mez�k, a házak, ahol az 

asszonyok ruhát teregetnek; a fák, a rétek. Londont fátyol takarja, 

elhalványodik, összezsugorodik, majd el is t�nik.” (57-58.)6

5 Virginia WOOLF: Éjre nap (ford. Tandori Dezs�). Európa Kiadó. 2007

6 Virginia WOOLF: Hullámok (ford. Mátyás Sándor). Európa Könyvkiadó. 1978
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A másik véglet Jinny, aki szentül hiszi, hogy a Picadilly metróállomás az a hely, „ahol 

összejön minden, ami kívánatos. Picadilly South Side, Picadilly North Side, Regent 

Street és Haymarket. Egy pillanatra az úttest alatt maradok, London szívében. Fejem 

fölött számtalan kerék rohan, számtalan láb lépdel. A civilizácó nagy útjai találkoznak 

itt, erre-arra ágazva. Az élet szívében vagyok.” (186.)7

Louis, a költ�, bár sikeres és megbecsült állása van egy City-béli banknál, még min-

dig egy padlásszobában él, refl exiói pedig valamiféle sivár víziót tükröznek vissza:

„Töredezettek és koromtól szennyesek a tet�k, beomlott kéményeikkel, meglazult 

cserepeikkel, settenked� macskáikkal és padlásablakaikkal. Betört ablakokon, összetört 

palakockákon visz az utam, és csak elgyötört, kiéhezett arcokat látok.” (196.)8

Rhoda, aki Louishoz hasonló álmodozó, és hasonló magához Woolfhoz, aki a fi gu-

rát sok tekintetben magáról mintázta, még aljasabb és ijeszt�bb London-képpel rendel-

kezik, f�ként a város forgalmas bevásárló negyedeir�l:

„– Ó, élet, mennyire féltem t�led – szólt Rhoda –, ó, emberi lények, mennyire gy�-

löllek benneteket! Mennyit lökdöstetek, hányszor félbeszakítottatok, ha szóltam, milyen 

undorítóan néztetek rám az Oxford Streeten, milyen mocskosan bámultatok egymással 

szemben ülve a metrón.” (197.)9

Neville, aki szintén író, épp ellenkez�leg, Londont Jinnyéhez hasonló fogalmakkal írja 

le. London a civilizáció középpontjának t�nik neki, olyan helynek, mely a szenvedélyes, 

szofi sztikált kalandoknak pontosan azt az egyvelegét képes nyújtani, amire mindig vágyik:

„A vonat lassít és megnyúlik, amint a központhoz, Londonhoz közeledünk, és a 

szívem is dobban egyet félelemb�l, ujjongásból. Ugyan mi vár rám? Milyen rendkívüli 

kaland ezek közt a teherkocsik, ezek közt a hordárok közt, ezek közt a taxikért kiáltozó, 

nyüzsg�, tolongó, zsivajgó emberek közt? Jelentéktelennek, elveszettnek, mégis örven-

dez�nek érzem magam.” (67.)10

Végül Bernard, mindannyiuk szószólója, élénk fantáziával és kész kifejezésekkel 

reagál Londonra, amely jól illik leíró, az ítélkezést�l ódzkodó jelleméhez:

– Mily szép, mily különös – szólt Bernard – az ezertornyú, ezertet�s London, ahogy a 

ködben elterül el�ttem. Gáztartályok és gyárkémények védelme alatt pihen szunnyadozva, 

míg felé közeledünk. Hangyabolyokat melenget a mellén. Minden kiáltás, zaj, nyüzsgés 

lágyan burkolózik csendjébe. Még maga Róma sem fenségesebb. De feléje tartunk. Már 

anyai álmatagsága is nyugtalan lett. Háztömegeib�l kirívóan kiálló tet�zetek válnak ki a 

ködb�l. Gyárak, székesegyházak, üvegkupolák, intézmények és színházak emelkednek. 

A hajnali gyors Skócia fel�l mint egy rakéta fut be a városba. Menet közben elhúzunk egy 

függönyt. Kifejezéstelen, várakozó arcok bámulnak ránk, amint villámként átrobogunk 

az állomásokon. Az emberek újságjaikat egy kicsit er�sebben szorítják magukhoz, amint 

gyorsaságunk szele súrolja �ket, mintha a halál nézne velük farkasszemet. De mi tovább-

dübörgünk. Úgy fogunk robbanni a város szívében, mint egy gránát valami súlyos, méltó-

ságteljes anyaállat oldalában. A város zümmög, morajlik. Bennünket vár.” (105.)11

Ez csak néhány példa volt arra, hogyan használja Woolf szerepl�inek London-ref-

lexióit arra, hogy a jellemeket mélyebben átvilágítsa. Ilyen példákat lehetne citálni a Mrs 
Dallowayb�l és Az évekb�l is, hasonlóakat viszont a korai regényekben nehezen mutat-

hatnánk ki, mivel azok inkább a lelkiállapotok, semmint a karakterrajzok kifejezésére 

használták a London-képzeteket.

Egy még érdekesebb, szokatlanabb módja Woolf London-ábrázolásának az az eset, 

amikor a városképet a regényanyag megformálására használja fel. Az olyan küls�dleges 

formáló elemek elhagyásával, mint a gondosan kidolgozott cselekmény és a kiszámítható 

7 Uaz.

8 Uaz.

9 Uaz.

10 Uaz.

11 Virginia WOOLF: Hullámok (ford. Mátyás Sándor). Európa Könyvkiadó. 1978
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jellemfestés, valamint a bels� tudatfolyamra való koncentrálás következményeképp, Wo-

olf vállalta az inkoherencia és a formátlanság kockázatát. Ebben a kérdésben London 

újra a segítségére siet. A módszer els� példáját a Jacob szobájában fi gyelhetjük meg.

A 13. fejezetben, amikor Jacob görögországi útjáról visszatér Londonba, az olvasó 

Jacobtól kiindulva eljut minden emberhez, aki köt�dik hozzá, és a látszólag véletlensze-

r�en alakított anyag szinte minden esetben geográfi ailag egységgé szervez�dik, a Lon-

don-képzetek segítségével. Mialatt Jacob a Hyde Parkban ül barátjával, Bonamyval, egyik 

csodálója, Clara épp elindul kutyát sétáltatni ugyanabba a parkba Mr. Bowleyval, de nem 

találkoznak. Ugyanekkor Julia Eliot, bár nem találkozik se Jacobbal, se Clarissával, pedig 

� is a Hyde Parkban sétál, egy véletlen folytán mégis kapcsolódik Clarissához: mindket-

ten meglátnak egy elszabadult lovat. A jelenet vége felé azt is megtudjuk, mennyi az id�.

„Karórája azt mutatta, tizenkét és fél perce van még, hogy a Bruton Streetre érjen. 

Lady Congreve ötre várta. ” (200.)12

Amikor a Regent Street aranyozott órája elüti az ötöt, ez a mozzanat összekapcsol min-

ket Jacob egy újabb rajongójával, Florindával, aki Nick Bramhammel találkozik, de közben 

egyre Jacobra gondol. Közben Jacob harmadik csodálója, Fanny Elmer bolyong céltalanul 

a Stranden, rá gondolva. A buszt, amit a Picadilly felé elkap, feltartóztatják Whitehallban, 

ami elvezet minket Jacob másik férfi  barátjához, Timothyhoz, Clara bátyjához. Mindez 

azon a ponton történik, amikor a Big Ben jelzi az öt órát; innen tudhatjuk, hogy a leírtak 

közül számos esemény ugyanabban az id�ben történik. Jacob, miután korábban elváltak 

Bonamyval, most elhagyja a Hyde Parkot a Picadilly irányába, ahol megpillantja �t Cla-

ra útban a házából – „a Sloane Street mögötti téren” – a Covent Garden-i operaház felé. 

Szintén észreveszi �t egy volt tanára, Andrew Floyd tiszteletes. A felsorolt szerepl�k egyike 

sem találkozik a másikkal, mégis ezek a majdnem-találkozások adnak formát annak, amit 

egyébként vaktában történ� események sorozatának látnánk.

Woolf maga viszont elfogadja a kritikát, miszerint a Jacob szobájában használt átme-

netek túlságosan er�ltetettek, így a következ� regényében, a Mrs. Dallowayben sokkal fi -

nomabbra és feszesebbre igazítja �ket. Ezt a célt f�ként azáltal tudja megvalósítani, hogy 

egy-egy kiemelt tudatfolyamot mutat meg: vajon mik foglalkoztatják éppen az adott pil-

lanatban és helyen, hogyan akad meg bizonyos látványoknál; majd egy másik tudatot 

vesz el�, és ugyanarra a látványi elemre fókuszáltatja, és így tovább, ahogy maga meg-

fogalmazta: „anélkül, hogy egy csepp is melléhullana”. Az ese-

tek nagy részében a fókuszpontot London szolgáltatja. A cselek-

mény két f� vonalát (az egyik Clarissához, a másik Septimushoz 

köt�dik) a város köti össze, bár Clarissa és Septimus a valóságban 

sohasem találkoznak. Mivel többé-kevésbé „természetes”, meg-

történhet� jeleneteket emel ki a város életéb�l, Woolf fi nomab-

ban sz�tt, tünékenyebb átmeneteket tud képezni a két cselek-

ményszál között. Ez a kevésbé mesterséges, avagy életszer�bb 

megoldás nyilvánvalóan jobban érdekelte Woolfot, mint a 19. 

századi regények gondosan kidolgozott cselekménybonyolítása, 

amely tele volt véletlen találkozásokkal és más küls�dleges ese-

ményekkel. Ha példaként közelebbr�l megvizsgálunk néhány 

kapcsolódást a Mrs. Dallowayben, beláthatjuk, milyen elenged-

hetetlen szerepe van Londonnak a formaadásban.

A kötet azzal a jelenettel indul, amelyben Clarissa elindul a Bond Streeten, hogy vi-

rágot vegyen az aznapi estélyre. Miközben a virágok között válogat, egy durranó motor 

hangjára lesz fi gyelmes, ami egyébként meglehet�sen mindennapos eseménynek számít 

a korabeli Londonban. A hangot Septimus is hallja, amit instabil lelkiállapotában vész-

jóslóként értelmez. � és a felesége ezután folytatják útjukat a Bond Streeten keresztül a 

Harley Streetre, ahol egy jó nev� pszichiáter várja �ket, a vizitig hátralév� id�t pedig a 

Regent’s Parkban töltik. Egyszer csak Septimus valami füstjelet vesz észre az égen, amit 

ismét rossz el�jelnek vesz. Miután más emberek próbálják elolvasni ugyanezt a füstírást, 

Clarissa is meglátja, amint épp hazatér westminsteri otthonába. Ezt a Clarissa és Sep-

timus között lév� földrajzi kapcsolatot Clarissa régi barátja, Peter Walsh is er�síti, aki 

12 Virginia Woolf: Jacob szobája (ford. Gy. Horváth László). Európa Könyvkiadó. 2005
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el�bb meglátogatja �t Westminsterben, majd egy kicsit más útvonalon, mint amazok, de 

ugyanúgy a Regent’s Parkba vezet az útja. Miközben Peter egy padon pihen, és Clarissán 

gondolkozik, egy kisgyerek teljes sebességgel belefut Septimus feleségébe, Reziába, akit 

ez hirtelen jókedvre derít, Peter fi gyelme pedig ezáltal Septimusra irányul, meger�sítvén 

a kapcsolatot. Amikor Peter elhagyja a parkot, egy kevés pénzt dob egy id�s koldus asz-

szonynak, aki a Regent’s Park-i metrómegállónál énekel. Ugyanezt a koldus asszonyt 

Rezia is megszánja, aki nem sokkal kés�bb szintén elhalad itt Septimus-szal, útban Sir 

William Bradshaw rendel�je felé. Nagyon sok további példát lehetne hozni az efféle át-

fedésekre, amelyek els� olvasásra talán fel sem t�nnek: „beleolvadnak a falba” („not a 

brick to be seen”) – ahogy Woolf remélte. Peter hallja azt a ment�autót, amely Septimus 

összetört testét szállítja az ablakból való kivet�dés után, miközben � maga Bloomsbu-

ry-béli hoteljébe tér vissza ruhát cserélni Clarissa esti partijára, és ez az eset ismét kap-

csolatot teremt a két szál között. Elizabeth Dalloway buszútja Westminsterb�l a Fleet 

Streetre visszavezet bennünket a kanapén fekv� Septimushoz, a Septimus gyümölcs-

korában fekete és sárga banánokká transzformálódó Fleet Street-i napfény- és árnyjáték 

talán túlságosan is m�vészi eszköze révén.

A londoni élet egy másik jól ismert attrakciója, a Big Ben gyakran jelenik meg azért, 

hogy összekösse a szerepl�ket egymással, valamint hogy segítse a különálló eseményeket 

id�ben összekapcsolni. Amikor Richard Dalloway betér a Dean’s Yardba, hogy Clarissá-

nak virágokat vegyen, a Big Ben épp ütni kezd, ez a hang pedig „betölti Clarissa dolgozó 

szobáját, ahol ül, egyre bosszúsabban, az íróasztala fölött…” Mire Richard hazaér, a Big 

Ben elüti a hármat, ami egy újabb irányt�, egy újabb kulcs az olvasó számára, hogy kö-

vetni tudja a tudatáramlatok folyamát anélkül, hogy megfulladna benne.

Woolf azáltal is formálja a regények anyagát, hogy tipikusnak látszó londoni jelene-

teket megismétel, ezek a jelenetek pedig pontosan az ismétlést�l tesznek szert különös 

jelent�ségre. Az évek cím� regény elején Sir Digbyt és Lady Pargitert látjuk, amint lá-

nyukkal, Maggie-vel éppen a Serpentine-on hajtanak át:

„Itt akkor a Serpentine, vörösl�n a lemen� nap fényében; itt vannak a fák, csoportokká 

tömörülve, kifaragva, részleteikbe veszve; és itt a kis híd kísérteties architektúrája, fehér-
l�n a végén, ahogy a színt összefogta. A fények – napfény és a megannyi m�vi – igen, ezek 

a fények sajátos módon elegyültek […]

A konfl is elhagyta a hidat. Beért a fák árnyékába. Most elhagyta a parkot, és csatlako-
zott más kocsik hosszú sorához, melyek estélyibe öltözött illet�ket vittek színházba, vacsora-

társaságokba, irány a Marble Arch. A fény mind m�vibb lett; sárgább és sárgább.” (145.)13

Évekkel kés�bb ebben a kronologikus felépítés� regényben Martin, Sir Digby uno-

kaöccse, aki azel�tt nemrég találkozott az unokatestvérével, Maggie-vel, ugyanazon a 

hídon megy át, majdnem ugyanazon kifejezések kíséretében:

„A nap lement, ahogy � egy-két órával kés�bb a Parkon át kocsizott már […]

Most áthaladtak a Serpentine hídján. A víz csillámlott a naplemente fényében; a 

lámpások remeg� fénye a vizet rácsozta, és ott, a végén a fehér híd komponálta meg a jelene-

tet. A bérkocsi a fák árnyéka alatt haladt már, besorolt a sok-sok bérkocsi közé, így áramlott 

ez a menet a Marble Arch felé. Estélyi öltözetben emberek igyekeztek színházba, társaságba. 

Sárgább és sárgább lett a fény.” (271)14

Nem könny� pontosan megérteni ezeknek az ismétléseknek a mondanivalóját, de 

Woolf talán arra a kérdésre próbál választ keresni, amelyet Eleanor Pargiter szájába ad 

az Évek vége felé:

„Következésképp minden mindig visszatér, csak épp kicsit másképp?, gondolta. Ha 

igen, hát van egy minta, egy téma, örök-visszatér�, akár a zene; félig emlék, félig el�re-

látás? … gigantikus minta, egy pillanatra érzékelhet�en?” (406.)15

Krivánszky Em�ke fordítása
13 Virginia WOOLF: Az évek. Európa Kiadó. 2006

14 Uaz.

15 Uaz. 
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Mészáros Zsolt

A modernizmus határvidékein
Louise Bourgeois és m�vészete

„Ki ez a szörnyszülött?
– � a jó anya, aki éppen pihen, az összes mellével”1

„Szükségem van az emlékeimre.
Ezek az én dokumentumaim.
(…) Magánterületem részei, és féltékeny vagyok rájuk.”2

A New Yorkban él� francia származású Louise Bourgeois idén 96 éves, háta mögött het-

ven évet felölel� szobrászi életm�vel. Spider (Maman) cím� m�vének bronzmásolatai 

Szöultól, Bilbaón át, Ottawáig megtalálhatóak minden magára valamit is adó kortárs 

m�vészeti múzeumban. Most tavasszal a Pompidou Központban volt látható retrospek-

tív kiállítása, amely el�tte a Tate Modernben járt. M�vészete a nyolcvanas évekt�l vált 

szélesebb körben ismerté, mikor 1982-ben 71 éves korában megrendezték els� gy�jtemé-

nyes kiállítását a MoMA-ban. 1993-ban és 1999-ben � képviselte az Egyesült Államokat 

a Velencei Biennálén. 2000-ben egy m�kritikusokból álló nemzetközi grémium a világ 

tíz legjobb alkotóm�vésze közé választotta be. Egy francia újságíró Louise Bourgeois-t 

a kortárs szobrászat „ogréjának” nevezte cikkében,3 Marie Darrieussequ, író, pedig a 

következ� mondattal köszöntötte a szobrászt a Pompidoubeli kiállítása kapcsán: „Ked-
ves Louise, ön totem lett”.4 Nemcsak arra jó példa Louise Bourgeois alakja, hogy mennyi 

sületlenséget tudnak ráakasztani az emberre, ha már id�s és híres, hanem arra is, hogy 

van élet nyolcvan felett.

Mit lehet tudni a francia származású szobrász magyar recepciójáról? Andrási Edit, 

Tatai Erzsébet, Kókai Károly, illetve Tandori Dezs� foglalkozott m�vészetével, illet-

ve 2000-ben a Kiscelli Múzeumban láthatott a budapesti közönség Meret Oppenheim 

és Ilse Weber rajzok társaságában Louise Bourgeois m�veket. Érdekes adalék továbbá, 

hogy Lakner László két m�vészt emelt ki Topor Tündének adott interjújában, akiknek a 

munkásságát a hatvanas évekt�l kezdve fi gyelte és tisztelte: az egyik Louise Nevelson, a 

másik pedig Louise Bourgeois.5

A kortárs szobrászat „grande dame”-ja még a harmincas években kezdi képz�m�vé-

szeti tanulmányait a montparnasse-i akadémiákon (Ranson, Julian, Colarossi, Grande 

Chaumière), ahol többek között Bissière, Gromaire és Léger a mestere. Ez utóbbi orien-

tálja az akkoriban még fest�nek készül� Louise-t a szobrászat felé. 1938-ban költözik 

New Yorkba férjével, az amerikai m�vészettörténész Robert Goldwaterrel, a New York-i 

Museum of Primitiv Art kés�bbi igazgatójával, ahol az Art Student League-ben és Vac-

lac Wytlacil m�helyében folytatja tovább tanulmányait. Els� két önálló kiállítását még 

grafi káiból és festményeib�l rendezi a Bertha Schaefer Galéria, majd a Norlyst Galéria, 

szobrászként 1949-ben debütál a Peridot Galériában. Élénk társadalmi életet él, meg-

ismerkedik Le Corbusier-vel, Joan Miróval, Yves Tanguy-val, Marcel Duchamppal és 

André Bretonnal. 1951-ben Alfred Barr megvásárolja Sleeping Figure cím� szobrát a 

New Yorki-i Museum of Modern Art gy�jteménye számára. Az 1966-os Eccentrik Abs-
tarction cím� csoportkiállítás révén, melyet Lucy R. Lippard rendezett, Bourgeois csat-

lakozik a feminista mozgalomhoz. A hetvenes években több rangos egyetemen, mint 

például a Columbia University-n, a New York Studio-ban és a Yale University-n vezet 

m�vészeti osztályokat, majd 1977-ben a Yale díszdoktori címmel tünteti ki. A nyolcvanas 

évekt�l retrospektív jelleg� kiállításai nyílnak, közülük kiemelkedik az 1982-es MoMA, 

1 Marie-Laure Bernadac, Entretiens avec Louise Bourgeois, In: Pensée-plume, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 1995. 77.

2 Bernard Blistème, Louise Bourgeois. Rétrospective Tate Modern. Beaux-arts magazine, 

2007/10. 14.

3 Jérôme Coignard, Louise Bourgeois, le festin de l’araignée. Connaissance des arts, 2008/3. 52.

4 Marie Darrieussequ: Lettre à Louise Bourgeois. Beaux-arts magazin, 2008/3. p. 70.

5 „Az utókor kiszámíthatatlan”. Topor Tünde interjúja Lakner Lászlóval. Élet és Irodalom, 

2001/38. 
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illetve az 1989-es Frankfurter Kunstverein, ahonnan az anyag 1991-ig beutazza Európa 

nyugati felét (München, Lyon, Barcelona, Bern, Otterlo, Luzern). A francia kulturális 

minisztérium állami kitüntetést adományoz neki szobrászati munkásságáért 1991-ben, 

1999-ben pedig életm� díjat kap a Velencei Biennálén. A kilencvenes évekt�l esszéket 

publikál a kortárs képz�m�vészetben mértékadó és véleményformáló Artforum hasáb-

jain Freudról, Gaston Lachaise-r�l (akinek három éve a Szépm�vészeti Múzeumban 

volt kiállítása), Miróról. Az írás mellett énekléssel is elkezd foglalkozni, a wps1 New 

Yorkban m�köd� online m�vészeti rádió archívumában hallgathatunk Bourgeois el�-

adásában gyerekdalokat és sanzonokat, melyeket a felvétel második részében Frederic 

Sanchez elektronikus fantáziává remixel.6

A „francia származású amerikai m�vész” típusának képvisel�jeként, mint Marcel 

Duchamp-ot, az európai tradícióhoz sorolják a m�vészettörténészek, de életm�vének 

sokrét�sége éppen határhelyzetéb�l adódik: frankofón-angolszász, maszkulin-feminin, 

rend-káosz, geometrikus-organikus. A mitikust, az archetipi-

kust vegyíti az obszcénnel és a dionüszoszi anyafi gurával. Stí-

lusa, mint ahogy neves szakért�je, Marie-Laure Bernadac álla-

pította meg „sem szürrealista, sem expresszionista, sem absztrakt, 
sem fi gurális, sem minimalista, sem barokk, egyikhez sem hason-
lítható”7, bár hozzátehetjük, hogy ugyanakkor mindegyikhez 

kapcsolódik, és mindegyikb�l táplálkozik. Alkotói gesztusának 

és attit�djének a modernizmus szolgáltatja az eszmei hátteret, 

méghozzá az a szubjektív egzisztencializmussal megtermé-

kenyített fajtája, amit Giacometti is magáénak vallott. Louise 

Bourgeois olasz kollégáját tekinti példaképének, mivel az általa 

képviselt humanista m�vészi magatartással tud leginkább azo-

nosulni. Alkotói tájékozódását olyan modernista szellemi áram-

latok orientálták, mint a szürrealizmus, pszichoanalízis, body 

art vagy a feminizmus. Oeuvre-je három téma köré szervez�-

dik: gyermekkor, anyaság, nemiség, amelyeket az emlékezés 

kapcsol össze. Milyen emlékek ezek? És hol van az a mottóban 

is emlegetett magánterület, ahova ezek az emlékek tartoznak, 

amelyeket Bourgeois féltékenyen �riz? A választ a 20. századi 

modernizmus egyik forrásvidékénél, a gyermekkornál találjuk 

meg, amelyr�l így vall a m�vész: „Az elmúlt ötven évben alko-
tott minden m�vem, minden tárgyam inspirációja: gyermekkorom, 
mely nem vesztette el mágikus hatását, misztériumát, és örök-eleven 
dráma maradt.”8

Pályája elején szület� Femmes-Maisons (1940-es évek) cím� 

képsorozata a családi ház motívuma segítségével ábrázolja a 

családi relációkat meghatározó szerephálók n�/anya fi guráját. 

Az 1950-es évek „Personnages” (Személyek) cím� szobraiban 

azoknak az embereknek az emlékét idézi fel, akiket otthagyott 

Franciaországban, és hiányukat nem tudta sokáig feldolgozni. 

A hatvanas években fedezi fel a latexet, a kaucsukot és a gipszet, 

amely szobrászatát egy organikusabb irányba tereli. Könnyen 

alakíthatóságuknak köszönhet�en különféle biomorfi kus for-

mákkal kísérletezik, amelyek gyakran hordoznak erotikus asszociációkat. Leghíresebb, 

vagy inkább leghírhedtebb m�ve a Fillette (1968), vagyis a Kislány, amely Tandori szavá-

val élve „mintegy hatvanöt centis erekció golyóbisokkal”,9 merev állapotban ábrázolt pénisz 

latexb�l, ami horogra akasztva lóg le, mint valami sonka. A szobrot inspiráló esetre így 

emlékszik Bourgeois: „A képz�n volt egy aktmodellünk, akinek egyszer, miután megpillan-

6 A WPS1 Art Radio-t, egy fontos New York-i kiállítóhely a PS1 hívta életre és m�ködteti, ahol 

az érdekl�d�k a kortárs képz�m�vészetben búvárkodhatnak az archív felvételekt�l kezd-

ve (pl. Marcel Duchamp), aktuális szakmai vitafórumokon, m�kritikusokkal készített oral 

history interjúkon át, az elektronikus zenéig.

7 Coignard, i. m., 53.

8 Louise Bourgeois. Centre Georges Pompidou, Paris, 2008. (március 5 – június 2.) 

kiállításprospektus 

9 Tandori Dezs�: Louise Bourgeois. Balkon, 2002/9. 4.
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tott egy lányt, hirtelen erekciója lett. Sokkolt. Majd kés�bb azt mondtam magamnak, fan-
tasztikus élmény így szembesülni a kiszolgáltatottsággal (…) Annyira sebezhet�ek vagyunk 
bizonyos esetekben, mindannyian, férfi ak is, n�k is.”10 Ennek a periódusnak a lezárása az 

1974-es The Destruction of the Father, amelyben az apjához f�z�d� ambivalens viszony 

tematizálódik egyfajta mitikus apagyilkosság-rituáléban. Az 1980-as évekt�l jelentkez� 

ketrecinstallációiban a kuckók, fészkek, cellák és folyosók visz-

szatérnek a családi ház tematikájához, de ezúttal annak mentá-

lis és fi zikai topográfi áját rekonstruálva: kifakult kárpitú székek, 

rozzant bútorok, játékok, lombikok, mindenféle furcsa, avítt 

tárgyak egymásra halmozva. Atmoszférájukban emlékeztetnek 

Bergman a gyerekek szemszögéb�l ábrázolt Fanny és Alexander 
(1982) zegzugos századfordulós enteri�rjeinek zsúfoltságára, 

vagy A csend (1963) hoteljének labirintusfolyosóira. Bergman 

életm�ve azért is kínálkozhat megfelel� analógiának, hiszen 

több fi lmje kísérli meg, Louise Bourgeois-hoz hasonlóan szét-

szálazni/dekonstruálni a családon belüli emocionális, hatalmi 

struktúrák mechanizmusait.

A mottóban idézett párbeszéd Marie-Laure Bernadac és 

Louise Bourgeois között hangzott el, mikor a m�vészettör-

ténész grafi káiról faggatta a szobrászt. Jól rávilágít a szobrász 

egyik központi motívumának, az Anyának az ikonográfi ai je-

lentésrétegeire. Az emlegetett, 1948-ban készült rajz felhúzott 

térddel fekv� aktot ábrázol, akinek fels� testér�l mellek sokasága 

csüng le. Ugyanezt a motívumot fejlesztette tovább, az epheso-

si Artemisz groteszk olvasatát nyújtó Confrontation cím� m�-

vében, vagy a Banquet cím� performanszában, melyben el�z� 

munkáját vette fel, mint jelmezt, és abban sétált a háza el�tt. 

Spider (Maman) (1997) cím� m�ve is az anyaságnak, pontosab-

ban Bourgeois édesanyjának állít emléket, aki kárpitok restaurá-

lásával foglalkozó manufaktúrát vezetett: „a legjobb barátom az 
anyám volt, aki okos volt, türelmes, tiszta, hasznos, értelmes és nél-
külözhetetlen, mint egy pók”.11 A különféle szövetek, cérnák, ol-

lók, a szabás-varrás munkafolyamatai mindennapi részei voltak 

a kis Louise életének. A kés�bbiekben alkotói gyakorlata tulaj-

donképpen penelopéinek tekinthet�, abban a tekintetben, hogy 

újraszövi az emlékeit, visszafejti, majd újrakezdi.

Életm�vére jellemz� a nemi szerepekhez kapcsolódó pozi-

tív és negatív képzetekre való refl ektív alkotói attit�d, de meny-

nyiben oszthatjuk Kókai Károly véleményét, miszerint Bour-

geois nyolcvanas évekt�l kezd�d� sikertörténete részben azzal 

magyarázható, hogy a feminizmus addigra teremtette meg a 

kortárs m�vészeti diskurzusban azt az értelmezési tartományt, 

amelyben m�vei elismerést nyerhettek.12 Mindenesetre a recep-

cióban Louise Bourgeois neve összefonódik a feminizmussal, a 

genderrel, szobrászatát gyakran a n�i szexualitás fel�l közelí-

tik meg. Robert Mapplethorpe 1982-ben készített fotója jelent�s 

mértékben befolyásolhatta Louise Bourgeois reprezentációs sé-

máját: sz�rmekabátban, fauni hetykeséggel, virgonc mosollyal 

csap a hóna alá egy nagy falloszt, vagyis a Fillette cím� 1968-as 

szobrát. � volna Louise Bourgeois? Mi a véleménye saját ma-

gáról? Olvasva az interjúit, leginkább az t�nik fel, hogy pró-

bál kibújni mindenféle ideológiai stigmatizálás alól. Módszere 

rendkívül szellemes, a naiv, gyermeki tudatlanság álcája mögé rejt�zik, és ezzel hoz-

za zavarba az eleve prekoncepciókkal érkez� riportereket. Az 1960-as években született 

biomorfi kus „tájkép” szobrai esetében, amelyekben az interpretációk jó része melleket, 

10 Blistème, i. m., 148.

11 Bernadac, i. m., 14.

12 Kókai Károly: A divat tükre. Louise Bourgeois, Jenny Holzer és Helmut Lang kiállítása. 

Balkon, 1998/11. p. 34.
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mellbimbókat és péniszeket vél felfedezni, például így nyilatkozott: „Ezek felh�k, felh�-
formák. Én nem látok bennük szexuális konnotációt.”13 Vagy Marie-Laure Bernadac, mikor 

az egyik rajzon gyermekeit fojtogató anyát látott, akkor Bourgeois elmagyarázta, hogy 

az egy síró anya, akinek a könnyei gyerekei fejére hullnak, ugyanis a gyerek sok bánatot 

okoz a szüleinek.14 Munkáiban éppen az az izgalmas, hogy annyi asszociációs réteget 

tartalmaznak, és annyiféle hatással operálnak. Termékenyen kapcsolódnak a különféle 

testelméletekhez, emlékezésteóriákhoz, pszichoanalízishez, vagy akár a feminista kri-

tikához is, hiszen Louise Bourgeois m�vészete mindezekkel a fi lozófi ai áramlatokkal, 

kérdéskörökkel élénk párbeszédet folytat.

13 Louise Bourgeois. Centre Georges Pompidou, Paris, 2008. (március 5 – június 2.) 

kiállításprospektus

14 Bernadac, 75.

Robert Mapplethorpe: Louise Bourgeois (1982)


