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Kidobol, beharang
Szerkesztői előszó

Ne lankadjunk, próbáljunk meg egy szépet. Na, de most tényleg. Komolyan beszélek. (Le-
gyen vége az iróniának, jó?) A vicc az, hogy mi elhisszük, amit egy reklámanyagba ír-
tunk, ti. hogy a Puskin utca „a tehetséges hallgatók műveit próbálja (el)ismertté tenni, 
azokat neves szerzők szövegei mellé állítva, önmagát a művészet országos fórumain 
propagálva; ugyanakkor az egyetemi diákságot is igyekszik közelebb hozni a kortárs iro-
dalomhoz, művészethez.” Hogy hogyan?

Például jól szerkesztett, állandó(nak szánt) rovatokkal. Ilyen az Egy vers, ahol min-
dig egy máshol már publikált, de szerintünk most (is) különösen érdekes, újra(- és 
újra)olvasandó vers szerepel majd, a hozzá fűzött kommentárral. Mint például a követ-
kező lapon Nemes Z. Márió szövege és ami k. kabai lórántnak eszébe jutott róla.

A lap húzórészének szánjuk a Tematikus blokkot, amelyben egy olyan költőt muta-
tunk (majd) be, akiről szerintünk a mostaninál (sokkal) többet beszélhetnén(e)k. Ebben 
a számban a 2001-ben, 35 évesen elhunyt Simon Balázsról olvashatjuk Márton László 
visszaemlékezését és Jánossy Lajos gyászbeszédét, a korábbi kritikák szemelvényei mel-
lett Bányai János kritikáját és Borsik Miklós friss tanulmányát, a költő-barátok ismert 
hommage-versei mellett pedig Ijjas Tamás „imitációját” is közöljük, mindezt fotókkal 
kísérve. Különösen érdekes lehet a két eddig ismeretlen, korai vers.

Szépirodalom címszó alatt Bajtai András, Györe Bori, Nagy Kata és Pollágh Péter 
legújabb versei mellett Kukorelly Endre szövegét hozzuk, aki egy 2002-es internetes 
körkérdésre (Mi a boldogság?) adott válaszát írta át/szanaszét a kérésünkre.

A Műfordítás-rovatban a jövőben iparkodunk majd bemutatni a karon működő for-
dítói műhelyeket (elsőként a spanyol szakos Szolcsányi Ákos fordításait), de tapasztal-
tabb pályatársak munkáit is közreadjuk – most éppen Lackfi Jánoséit.

Párbeszédet Peer Krisztiánnal folytattunk, illetve Lakatos Márk fordított le egy fer-
geteges Bacon-interjút.

A Kritikák között rövid könnyűzenei és képzőművészeti bírálatok, színház- és film-
kritikák (Virágh András és Sztrókay András írásai) ugyanúgy olvashatóak lesznek, mint 
hosszabb tanulmányok, vagy – az első három számban – Dunajcsik Mátyás folytatásos 
nagyesszéje.

Nem (csak) udvariasság: tényleg nagyon hálásak vagyunk szerzőinknek (és Ráskai 
Szabolcs grafikusnak, akinek munkái a számot illusztrálják, és akiről Nemes Z. Márió 
írt miniesszét), hogy önzetlenül adták nevüket és munkáikat egy induló laphoz, és kü-
lön köszönet illeti Murányi Yvettet (Simon Balázs hagyatékának gondozóját) és Jánossy 
Lajost a költőről szóló összeállítás létrehozásában nyújtott segítségükért.

És még milyen hosszan sorolhatnám a velünk kedves, nekünk segítő embereket – az 
akadémikustól a titkárnőig! Komolyan (lásd első bekezdés), ez a „magyar irodalom” nevű 
izé, legyen most a ház a metafora, szóval, hogy ez innen nézve, egyelőre: kicsit romos, 
kicsit szuvas, de azért elég lakályos helynek tűnik.

Beköltöznénk.

Urfi Péter
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Egy vers

NEMES Z. MÁRIÓ

Puskin mellei
(Ladjánszki Márta: Displacement)

(1.) Ezek itt tapogatják egymást. Tapadókorongokat cuppantanak. Nem mondom, hogy 
érzéki vagyok, csak egy férfi. Ezek meg itt kipucolják a nemüket, mint anyám a mellét, 
ha fáj. Jár itt valaki rendszeres pucolásra? Ebben a gyárban hegesztik Puskint. A három 
fivér jól felcsinálja. Puskin meg nő szeretne lenni, de túl kemény hozzá a melle.

(2.) A tánc egy zsíros gép. Cérnaszálon függve vagy más tornaszeren. Mindenki összezsí-
rozza magát örömében. Ez az utolsó beöntés a szeretet előtt. Nem akarok öreg férfiakat 
nézni, de nyolc után, mindig megtörténik.

(3.) Hoztam hernyót, szereti a zsírt. Belerakom annak a csajnak a fülébe, aki még tud 
oroszul. Hátha ettől jobban hallok, bár végül is, kimaradtam(?) az Anyeginből. Tiszte-
lem a testkultúrát ( vö. Puskin a fekpadon), hiszen én is néha, csomagolópapírba fek-
szem, és azt mondom, ajándék vagyok.

(4.) A három fivérnek nincsenek jó mellei, de azért, van itt más mutáció is. Ne piszkáld 
a szerelem kinövéseit. Elkezdenek folyni, aztán hiába ugrálsz, nem lesz kire emlékezni. 
A mederben kő van, meg női dolgok. Egymást tolva, megyünk a lében.

(5.) Ezek itt tapogatják a hernyómat. Pedig már rég lecseréltem volna. Talán egy három-
szögre, bár abban is, mindent látni. A combok közül nem lehet kiülni. Nincs bocsánat, 
tejet akarnak Puskintól.

(6.) Ebben a gyárban készült az anyám melle is. Még kisdobos volt, amikor csinálták. 
Szerintem jó munka, akkor is működik, ha táncol. Nem járt oroszokkal, de sok levelet írt 
apámnak. Hogy magázódnak-e? Az nem jellemző.

(7.) A három fivér közül az egyik mindig sír. Miközben csinálják, ő mindig bőg. Szeret-
ne a másik kettő ajándéka lenni, de azokat csak a férfiak érdeklik. Visszamegyek a test 
elé, bele a tejbe. Abban nincsenek hernyók, mert az keleti tej. Olyan akarok lenni, mint 
Anyegin küret után.

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

K. KABAI LÓRÁNT

[széljegyzet]
Puskin melleihez

ez az egész illően, de olcsón öltözött
ember nem egyéb, mint az emberi sze-
génység és tehetetlenség sablonképze-
te. amit én mondtam és amit ő mondott,
mindaz, amit én tettem és ami énben-
nem végbement, és amit ő tett, színlelt
tenni, amit én színleltem és ami őben-
ne végbement, az mind ez a sablon volt,
az emberi létezés tökéletlenségének, sze-
génységének, esendőségének, kisebbren-
dűségének, halálos fáradtságának ez a
sablonképzete, és egy pillanat alatt olyan
benyomásom volt, hogy egy beteg ember
lépett be a házamba, hogy egy beteg em-
berrel van dolgom, egy segítségre szoru-
lóval. az az ember egyáltalán nem tudta,
hogy mit akar, s ezt én a leghatásosabb
módon tettem nyilvánvalóvá előtte. azt
mondtam, hogy beteges, amit tesz, esz-
telen, ha nem értelmetlen. felémjövete-
lével bebizonyította ezt az állítást, egy-
szerre leverő agyellazulást éreztem, azt
a növekvő érzést, hogy el vagyok vesz-
ve, nyilvánvalóan, leegyszerűsítve azt
mondhatnám, hogy ő jön, az eszem meg
megy. (a nagyteremben éppen egy rakás
iskolást étkeztettek, forró levest adtak
nekik, és arra voltak intve, hogy ne han-
goskodjanak. milyen borzalmas emberek
lesznek majd ezekből a gyanútlan terem-
tésekből, gondoltam, amikor kimentünk.)

k. kabai lóránt (1977) 
költő, kritikus, szer-
kesztő, legutóbbi 
kötetei: nem kijárat 
(esőkönyv) (versek és 
grafikák, Balassi, 2003), 
hiba nincs (versek, Szo-
ba Kiadó, 2006).
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NEMES Z. MÁRIÓ

Az adeptus konyhája
Ráskai Szabolcs képeiről

Ráskai Szabolcs grafikái, metszetei egy szakrális kísérlet tervrajzát rögzítik. A redukált 
terű konyhában a metafizikai táplálkozás mechanikus allegóriái elevenednek meg, de az 
igazság befogadása érzéki és agresszív, hiszen a képeken az etetés és a vallatás eszközei 
egymást helyettesítik. Az ízlelőbimbó hatalmas daganattá növekszik, gondolkodni kezd, 
majd megutálja magát. A középkori vallatás tíz állomásos kín-grádicsa és az agyafúrt 
gyönyörgépek bizarr gasztronómiai csendéletet alkotnak. Marcel Duchamp rejtélyes mű-
szereit és tárgyait idéző alkimista főzőkészlet magától működik, Mesmer doktor delejező 
masinái Hermész Nándor levitációs eszközeivel párosodnak állati szorgalommal. Bár-
ki megérintheti őket, hiszen a delejfolyammal való táplálkozás hatására megélénkül-
nek a metafizikai szervek anyagcseréi, a gyomor sugározni kezd, belsejében emberarcú 
homonculus növekszik. A Négy sarkallatos konyhai erény c. sorozat tanulmányozása el-
vezetheti az adeptust a tökéletes idealista belátásig: a táplálkozás kultikus folyamat, a 
természet a látható szellem. A gólem is ebben a konyhában eszik minden este szerveset 
szervetlennel, a legtisztább húst keveri idegi villamossággal. Mechanikus vacsorájához 
nélkülözhetetlenek Ráskai Szabolcs berendezései, hiszen az anti-gépek transzcendencia-
protézisként szolgálnak a mesterséges ember számára. Az etetés és a vallatás eszközei 
ugyanazok, az adeptus reménykedik, a gólem evés után elárulja az aktuális főbűnöket. 
A gólem melankolikus, de nem hülye. Ha nem sikerül a kísérlet, meg kell semmisíteni a 
konyhát, szét kell verni a gólemet. Nem tudhatja meg senki: hogyan evett egy ilyen.

Ráskai Szabolcs 
(1978) grafikus, 2005-
ben végzett a Magyar 
Képzőművészeti 
Egyetemen, legutóbbi 
kiállításai: Kisgrafi-
kai biennálé, Újpesti 
Galéria (2006), Kőleves 
vendéglő, Budapest 
(2006).
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Simon Balázs

A másik erdő

Igen, írtam a másik erdőről,
Mint alvó harcosok, álltak az
Ellenfák a másik versben, ott,
Az ártér holt vizén, ezer
Gyökércsuklón lenyújtott kéz,
Egy hangszer sípjai, a fordított
Erdő, tükörkép lett a Pán elől
Futó najád, és Pán, igen,
Négykézláb mászott testén, elkékült
Ajka óriássípon, úgy játszott az
Ellenfák tövén, de hallgatott a
Rejtőzködő najád, vagy másképp: nem
Riadt az alvó hadsereg, mikor
Fölötte gázoltam, emlékszem, halkan
Nyögtek lenn az ágak, „időnk
Elérkezett?”, „ki kelteget?”, és én
Nem mertem válaszolni, hátha
Illetéktelen, „időtök, írtam, másidő”,
Ha ez vigasz, és még egy jóslatot –
Játékból csak – „akkor támadnak majd,
Mikor helyet cserél a két erdő”, soha?,
Hisz azt se láthatom, milyen, mikor
Utánam helyreáll, a megzavart tükör.

(A mi lakománk – Lectisternium)

Vágy és kényszer

Behajózást nem késleltet,
Csak ilyen szárazföldi csip-
Csup dolgokat a kényszer,
Nátha, láz, étvágyhiány, hogy
Hirtelen tört meg a nyár, és
Jön az ősz, az éj, amit madár se
Szárnyal, mit kívánsz?
Hogy megindítsa valaki az ön-
Súlyukban megakadt bőröndöket, a
Cókmókod úgy hajtsa át, mint
Nyájat egy titán?, csak akkor
Nagyon kéne tudni, hogy hová,
És az már behajózás volna, vágy.

(A terep)

Simon Balázs (1966-
2001) költő, író, esszé-
ista, kötetei: Minerva 
baglyát faggatom mégis 
(versek, Liget, 1992), 
Nimród (költemény, 
JAK-Pesti Szalon, 
1994), A mi lakománk 
– Lectisternium (ver-
sek, Jelenkor, 1996), 
Makdír (versek, Liget, 
1997), A terep (versek, 
Jelenkor, 1998), Például 
a galamb (versek, Je-
lenkor, 2000), Parafa-
könyv (regény, Jelenkor, 
2002), Halálgondola 
(versek, Jelenkor, 2003). 
Posztumusz prózakö-
tete ősszel jelenik meg 
a Jelenkor Kiadónál.
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Jézus harmadik utolsó szava

Csak ülni így a Napnak háttal,
Szinte félálomban, várni, míg,
Elintézi a dolgokat, olyan
Helyzetben, mintha elhinném,
Hogy máshogy is lehet –
Dolgom a csöndes várás, súyos
Szemhéjjal a félárnyékban,
Amíg vergődik, rókaszínű
Csendben süllyed minden, egy
Szőnyeg, ételmaradék és
Mindenekfelett a test, már
Foszló anginú dunyhák és párna
Közt, egy tolószék félrebillen,
Kék műbőr huzatú és gyógyszerek,
Immár szükségtelen, mintha egy
Megfeszült végakarat bízta volna
Egymásra őket, mint Jézus az anyját
És egy idegent, anyám, ez a fiad,
Súgta, fiú, ő az anyád, utánamondom,
Mint egy gép, anyám, ez a fiad, fiú,
Ő az anyád, még van kinek, még tétje
Van, még tart, rókarege, róka, rege,
Tart még, látom, mint öreg csónaktest,
Pereg szét már a tér körülötte, és
Semmi sincs, csak ez a madárcsönd,
Eső előtt, mikor a róka eltűnik, anyám,
Itt a fiad, mondom.

(Makdír)

Egy haiku

Olvass helyettem is, míg én
Töprengek egy japán soron, „a sors
Élet-halált fonó repkénye”, olvass,
Míg a hajnal fáradt torka hangtalan,
Van itt egy új galamb, az áramelosztó
Bádogdobozán ül és az ajtónk elé
Üríti sárga pöttyeit, míg a tejút
Nyugodt, nagy íve fönt szikrázik,
Mint egy túlnőtt repkény, sorstalan,
Nem tudja a galamb, milyen közel járt
Hozzá a halál, aludj, mikor felébredünk,
Már szürke lesz és tört a nap, csak a
Galamb jajgat folyékonyan a szürke
Bádogon, milyen lidérces álma volt,
Vénasszonyos halálmese.

(Például a galamb)
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A halálgondola

Hogy hallani milyen
Lehet, azt nem tudom,
De siklik jól a halál-
Gondola, Liszt kései
Darabja, volt, hogy
Annyira szerettem volna
Hallani, bűn tán, de
Valami nem volt hozzá elég,
Marad most ülni benne, és ez
Más, ahogy viszi az évet el,
Mindent bele kell dobni, nincs
Mese, mindent, ami kedves volt,
Hosszú éjszakát, Anna korábbi
Álmát, és hogy a papír volt a
Szilárdabb, törvényt ülni tudhatott,
És lám, milyen könnyen húz át fölötte
Most a halál-gondola, hogy válnak így
Valóra például sosem hallott, de egy
Süket történelem alatt is egyre zengő
Szólamok.

(Halálgondola)

A kaddist még

Annának

A kaddist még a nagymamád,
Bár ez, halálakor, ahogy
Szabálytalan, mint minden,
Én mondom, ő fekszik ott az
Asztalon, mossátok épp, tudni
Ahogy ilyet lehet, aszott
Gyerektestét felejteni, az
Elefántlebernyeget, nehéz, fonák
A test e könnyűsége, látnod nem
Kéne, már tudom, hogy nem felejteni
Könnyebb, emlékezni mint tényleg
Rá, a kaddist sírva mondtam el, nem
Tudtam egyben, újra kellett mindig,
Hogy legyen szent, és a Név hatalmas,
Míg örök világa tart, ilyenkor épp
Dicsérni Őt, a nagymamádkor, ezt alig
Lehet, megtörtem sokszor áldani, akit
Mindig a kaddis áldottabbnak mond
Először én is most vele, vígasznál,
Minden áldásnál eleve úgyis már, de most
A nagymamád fekszik az asztalon, ahogy
Mosod, mint az a tépés, jobb egy-egy szót
Csak kiszakítani.

(Halálgondola)
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Micsoda szigettenger*

Csak példaként.
Mindannyian. Együtt.
(Négyen.)

Óévben a hónapok.
Száguldásuk mosoly.
Hiába bármi. Csak mosoly.

Mindannyian. Külön a lány.
Külön vele. És vele.
Mintha elszigetelések.

Az újév néha
Valóban új.
Szédülni kell.
Szigetek.

Vagy vonat viszi el.
(a távolság talány)
Vagy már rég elvitték.
(torkos meddőhányó)
Vagy egyszerre nincs.

Anyám

Vajon tudod-e ezt, anyám?
– tér zápora, kegyetlenség sója
A szenvedést?
A végzetét és a kezdetét?
büntetés lavinája, aggodalomé
A sodrást és az engedést?
Vajon tudod-e?
ár bőgése, sós és édes
A felutat és maradást?
vízszintes és függőleges
Vajon vigyázod-e, anyám?

* A Micsoda szigettenger és az Anyám című versek Simon Balázs publikálatlan korai (1985-86-
os) írásai közé tartoznak, melyeket Jánossy Lajos bocsátott rendelkezésünkre.



12

Simon Balázs

Szemelvények régebbi kritikákból

Furcsálkodtam, és ellenállt bennem, de létrejött bennem a szeretet. Most pedig kíváncsi 
vagyok. Hogy mi lesz ezzel a helyzeten-kívüli hanggal, amely – lehet tudni honnan, mi 
célból, miféle költői zengzetek védelmében – gondolom lelkesen üdvözöltetik majd. Bedől-
e annak, bedől-e ama költő-szobor-pózba vajon a lendülettől. Kíváncsi lettem, ami azért 
valami. Vagyis sok, mondjuk úgy, a legtöbb. Nemde magunkat nézzük és minden tükör?

 Kukorelly Endre a Minerva baglyát faggatom mégisről (1992. május 12., megjelent 
a Kedvenxcben)

Simon költészete körüllélegzi az anyagot; nem bírja úgy kifújni, ami belészorult, 
hogy máris ne bírná beszívni, ami kívülrekedt. S mindez nem a szöveglinearitás egy-
másutánjában, hanem az olvasói élménydinamikában történik, az olvasóban élő belső 
szöveghang metamorfózisában – mert a dikció hagyományos respirációja idővel a belé-
legzés élményévé alakul: ez a költészet a szó fiziognómiás értelmében inspiratívvá válik. 
Kijelentései is befelé, a belső szövegtér felé jelentik vagy szívják fel, ami kívülről belefér 
– mitológiát és életanyagot.

 G. István László A mi Lakománk – Lectisterniumról (ÉS 1997/3).

Ennek a költészetnek vannak ugyan kapcsolódási pontjai mind a kortárs magyar 
irodalomhoz, mind pedig más, közelmúltbeli vagy régebbi költőkhöz, de nincsenek pél-
daképei vagy mesterei, ahogy a Simon Balázs által kialakított versbeszédnek nincsenek 
közvetlen mintái az újkori költészetben. Mivel pedig annak is megvannak a hagyomá-
nyai, vagy legalábbis a bejáratott formái, hogy az újkori klasszicizáló vagy archaizáló köl-
tészet miképpen aknázza ki a mintának nevezett antik, ritkábban orientális poézist, és e 
két-háromszáz éve bejáratott formákat Simon Balázs nem használja fel, ezért a görög-
római vagy a régi keleti költészetben sincsnek mintái; legalábbis a minták megszokott 
imitációját hiába keresnénk verseiben.

 Márton László a Makdírról (ÉS 1997/22).

Az emlékezés és felejtés a meghatározói az első ciklusnak (Függőkert, Függelék) is, de 
darabjai függetlenebbek, merészebbek és kevésbé kivédettek. A személyes emlékezésen/fe-
lejtésen megéltebben tűnik át valami katasztrófa: el-el- és elő-előtűnésében. A rendsze-
rint egy többszörösen összetett, mellérendelő mondatból álló, 20-30 soros szabadversek itt 
válnak néhány esetben adekváttá: az emlékezés logikájával a nézőpontok, a jelölt-jelölő, 
a metaforák folyton módosulnak, egymásba alakulnak (A látcső, A tartály bójája). A kimon-
dás/megírás kényszere is jelentkezik (Babel, Aposztrofé); de a ciklus legjobb versei mégis 
azok, amelyekben az emlékezés (kimondás) közegében azt látjuk, hogy a felejtés mint nyi-
tott üresség egyfajta valódi szabadulást hoz, és az már nem a halálos szó örvényszerűen zárt 
semmije, ez gazdag üresség. Ez a felejtés nem felejtés, ez felejtésre emlékezés (Szerynggel 
jók a partiták, A muzulmán). Az emlékezés centrumában ekkor egy elhelyezhetetlen nyitott-
ság áll, ahová az nem tud belépni. Ekkor a vers: dadogás és kintről szólongatás.

 Harcos Bálint a Makdírról (Jelenkor 1997/12).

Ezután a Nimród (1994) nemcsak a költői képességek éréséről tanúskodott, hanem 
egy saját pecsétű poétika kísérletét sejtette. Verstárgyait ezúttal is mitikus történetekben, 
szent és profán antik legendákban, alakok rajzában lelte meg, ám héroszainak alap-
vonásait, szituációik lényegét a mai ember idegéletének hangjegyeivel kottázta le. Így 
érzékeltetett az eposzi téma fensége és egy érzékeny lelki élet közti feszültséget. Köl-
tői vállalkozásának hátrányát jelentette, hogy a tagversek hol ógörög tragédia magán-
beszédének, hol pszeudo-shakespeare-i monológnak hatottak. Mivel azonban egy-egy 
versben gyakran történeteket, figurákat olvasztott össze, szükségét érezte, hogy kötetét 
tudós jegyzetekkel egészítse ki. Ez a, hogy úgy mondjam, anyagkezelés nem kedvez a 
költészet befogadásának.

 Rába György Simon Balázs költészetéről (Holmi 1998/9).

Simon Balázs lírája a lelassított belső idő költészete; alaphelyzete az illúziótlan, 
önreflexív várakozás: várni kell, sugallja, amíg minden emlékké lényegül át, megérteni, 
analizálni az érzéseket és a képeket, s ezáltal vívni ki azt, hogy e véges, ám végtelenül 
lassan múló tartam formája a munka legyen, ne a néma kétségbeesés.
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A terep túlzsúfolt, s mint minden ilyen helyen, idő kell, amíg a tárgyak mennyisé-
ge már nemcsak gazdagságával hat lenyugözően, hanem felfedezzük e gazdagságban a 
rendezőelvet, ez esetben a versek jellegzetes struktúráját, a főbb csapásokat, az ismétlő-
déseket és határokat.

Idegenül mindazonáltal nem fog mozogni egyetlen olvasó sem e versek között. A táj 
végül is ismerős, a hétköznap dzsungele: gyerekkor, egy bolt, egy szoba, az otthon, szom-
szédok, kapualj, a test, hangok, évszakok. Simon Balázs nem csupaszítja le a terepet, 
hanem mindazt láttatni akarja olvasójával, amit maga is lát, s azt az utat is, amelyen eljut 
a felismert összefüggésekig.

 Rácz Péter A terepről (ÉS 1999/43).

…a szerző szoros értelemben vett, testi halála a metonimikus értelemben „szerző 
halálának” nevezett jelenség ellen dolgozik, a szerző személyisége tudomásulvételt kö-
vetel… erről a könyvről a személyiség és a sors ismerete nélkül nem állapítható meg, 
miféle szerzői szándékok milyen hatásfokkal valósultak meg, és nem helyezhető el a 
könyv az életművön belül. Sőt az említett ismeret nélkül az immár lezárult életmű értel-
mezését és értékelését sem lehet – majd – elvégezni.

 Márton László a Parafakönyvről (Holmi, 2002/11).

A magyar irodalomból meglehetősen hiányoznak a nagy éjszakát járók. Akik azok 
voltak, nem olyan támpontok, mint az európai kultúrában, mondjuk, Dosztojevszkij, 
Kafka, Broch, Celine. Balázs pályájában már indulásakor benne volt a torzóban mara-
dás lehetősége. Már akkor, amikor első verseiben együtt próbálta a vers célkeresztjét a 
kozmoszra és önmaga sötétülő énjére függeszteni. Halálával mindaz, amit itt hagyott, 
mintha töredék maradt volna, holott nem így van. Az életmű torzó-voltában: egész.

 Sándor Iván: Meddig tart egy közös séta? (Jelenkor 2003/12)
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„Időről időre előveszem a verseit”
Interjú Márton Lászlóval

– Simon Balázs életműve 2001-ben lezárult. Posztumusz kötetei 2002-ben (Parafa-
könyv) és 2003-ban (Halálgondola) jelentek meg. Az ezeket méltató, szinte mindig szemé-
lyes hangú, rövid recenziók után az utóbbi években életművét hallgatás veszi körül. Az az 
érzésünk lehetne, mintha senki nem olvasna Simon Balázst. Ön mikor olvasott utoljára?

– Az én esetem kicsit más, mint a legtöbb Simon Balázs-olvasóé vagy nem-olvasóé, 
mivel ő nekem közeli, fontos barátom volt. Ismeretségünk tizenöt évig tartott, 1986-tól 
2001-ig, haláláig. Húsz éves volt vagy inkább csak tizenkilenc, amikor először találkoz-
tunk a Helikon Kiadóban. Láthattam egész költői pályájának kialakulását, és azt hiszem, 
minden versét olvastam, amit ettől az időszaktól kezdve írt. Megmutatta nekem kézirat-
ban, azután kötetben is láthattam őket, és amióta meghalt, időről-időre előveszem a ver-
seit. Nehéz eldöntenem, hogy azért-e, mert egy olyan emberre emlékszem vissza, akit 
szerettem, és aki hiányzik nekem, vagy mert a számomra kétségkívül jelentős költői tel-
jesítményt látom és próbálom hozzámérni más, kortárs vagy közelmúltbeli költői alkotá-
sokhoz. De függetlenül hozzá fűződő személyes viszonyomtól, Simon Balázst az elmúlt 
évtizedek egyik legfontosabb költőjének tartom, akit érdemes olvasni és újraolvasni.

– Válaszában – már a beszélgetésünk legelején – felvetődik a személyesség sajátos problé-
mája. Arra gondolunk, mikor Ön a Parafakönyvről azt írja, hogy „erről a műről a személyi-
ség és a sors ismerete nélkül nem állapítható meg miféle szerzői szándékok milyen hatásfokkal 
valósultak meg” és „az immár lezárult életmű értelmezését és értékelését sem lehet – majd – 
elvégezni.” Erről a személyes sorsról viszont éppen az idézett, Holmiban megjelent (2002/11) 
kritikából értesülünk, amely így nélkülözhetetlen paratextussá válna.

– Isten őrizz, én semmi olyasmit nem akartam mondani, hogy az én kritikám lenne 
kalauz ehhez a könyvhöz. Arra a problémára kívántam felhívni a figyelmet, hogy itt van 
előttünk ez a hat plusz egy verseskötet (a plusz egy a posztumusz Halálgondola), ezek 
éppen elegendő információt tartalmaznak ahhoz, hogy a műimmanens vagy szoros ol-
vasás értelmezni tudja őket. Nagy figyelmet, nagy erőfeszítést igényel, de megéri.

A Parafakönyvvel azonban más a helyzet. Nem lehet figyelmet kívül hagyni, hogy ezt 
egy haldokló írta, ereje végső megfeszítésével. Rengeteg olyan utalás van, amit személyes 
ismerősei értelmezni tudnak, ő maga azonban a szövegben nem adta meg az értelmezé-
séhez a kulcsot. Nem tudom mi lett volna akkor, ha több ideje lett volna, és újragondol-
hatta volna a mű teljes szerkezetét, tisztázhatta volna azt, hogy mennyiben lírai impul-
zusokból összeálló prózai szövegek konglomerátuma a könyv, és mennyiben elbeszélői 
struktúra – mert itt érzek valami bizonytalanságot, ingadozást. Sajnálatos módon nincs 
is útbaigazítás a kötetben erre nézve. Azt gondolom, hogy – ellentétben a verseskötetek-
kel, akár a Halálgondolával is, ahol ezek az útbaigazítások megvannak, mivel Murányi 
Yvette, a kötet közreadója megírta, hogyan néz ki a kézirat, milyen meggondolásokból 
hagyott ki verseket és így tovább, ezek nagyon korrekt és elfogadható megjegyzések – a 
Parafakönyv esetében az olvasót valamifajta bizonytalanság fogja el. Itt sem tudok el-
vonatkoztatni attól, hogy szemtanúja voltam az utolsó hónapoknak és láttam, hogyan 
készül a könyv. A kötet szerkezetére nagymértékben kihatott az, hogy Simon Balázs nem 
tudhatta, meddig fog élni, nem tudhatta meddig bírja erővel. Minden fejezetet, minden 
szegmentumot úgy próbált megtervezni, hogy az adott esetben az utolsó lehessen.

– Tehát Ön szerint a Parafakönyv ilyen formában, jegyzetek nélkül való megjelentetése 
hiba volt? Szükség lett volna, szükség lenne egy olyan szerkesztői utószóra, amilyet a Halál-
gondola végén olvashatunk?

– Nagyon jól tette a Jelenkor Kiadó, hogy rögtön Simon Balázs halála után közre-
adta a szöveget, és a kommentár hiánya a kiadók és a közreadók megrendülését is jelzi. 
Most már, hat év elteltével inkább azon kellene elgondolkodni, hogy a lírai életmű és a 
Parafakönyv milyen viszonyban állnak egymással. Simon Balázsnak vannak más pró-
zai írásai is, kisebb szépprózák, esszék, tanulmányok, kritikák – ezek nem lényegtelen 

Márton László (1959) 
író, műfordító, leg-
utóbbi kötetei: Minerva 
búvóhelye (regény, 
Jelenkor, 2006), Átkelés 
az üvegen. Útirajz (re-
gény, második, javított 
kiadás, Jelenkor, 2007).
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írások, hozzátartoznak az életműhöz, megvilágítják annak egészét, de a centrumban 
mégiscsak a kötetbe rendezett versek állnak.

– Igen, de ezeknek a verseknek a recepciójára is jellemző egyfajta zavartság, és a kevés kri-
tikus közül is többen, többször szorgalmazták a szerintük (is) nagy hiányosságokat mutató ér-
telmezés megélénkülését, aminek egyelőre azonban nyoma sincs. Ön miben látja ennek okát?

– Itt három dolgot érdemes megemlíteni. Kezdem azzal, hogy ha ezeket versesköte-
teket nézzük, rögtön feltűnik, hogy a költő rövid élete ellenére mennyire zárt, teljes egé-
szet alkotnak. Ez a lírai életmű lényegében két részre tagolható: az első három kötet (a 
Minerva baglyát faggatom mégis; a Nimród; és A mi lakománk – Lectisternium), és az utá-
nuk következők. (Ez a korszakhatár egyébként egy életrajzi cezúrával esik egybe, amiről 
később még beszélek.) Nála nincs az a fajta hiányérzetem, ami más fiatalon meghalt 
költőknél gyakran: hogy tudniillik egy nagy lendülettel, ígéretesen induló alkotói pálya 
hirtelen félbetört. Ez egy olyan költészet, amelyből kiolvasható egy költői program, és azt 
az életmű, illetve maga a költő nagyjából beteljesítette. Ez a teljesség azonban zártságot 
is jelenthet, és nem feltétlenül könnyíti meg az értelmezői hozzáférést. Úgy is mondhat-
nám: ez a költészet ellenáll az értelmezésnek, ráismerést és tudomásulvételt kíván.

A másik az, hogy Simon Balázs költőként úgy indult, hogy – egy versolvasó barátom 
szóhasználatával élve – megfektette a népet. Nagyon nehezen befogadható költészet volt 
ez, különösen a korai stádiumában: óriási műveltséganyagot görgetett, már-már hival-
kodóan igyekezett kapcsolódni, átlépve elsősorban a posztmodern és romantikus hagyo-
mányon, az antikvitáshoz. Ez majdhogynem egy – nietzschei értelemben vett – újpogány 
művészetnek indult, ami határozottan provokáló volt. A későbbi köteteiben is – amelyek 
már nem támasztanak akkora megértési nehézségeket, mint az első kettő – tudatosan 
szembeszegült azzal a költészetfelfogással, amit mainstreamnek gondolt. Ezért sem szí-
vesen foglalkoztak vele azok az értelmezők, akik a kortárs költészetre figyeltek.

Harmadrészt nem lehet elhallgatni, hogy Simon Balázst sokan nem kedvelték. Nem 
volt különösebben népszerű. Azok, akik közelről ismerték, akik a barátai voltak, nagyon 
szerették; aki valaha is közel került hozzá, az tudja, hogy nagyszerű emberi tulajdonsá-
gai voltak. Más tulajdonságai azonban sokak szemében ellenszenvessé tették. A sors vagy 
a gondviselés egészen rendkívüli szellemi energiákkal ruházta fel, olyan intellektuális 
és költői kapacitással, felfogóképességgel, ami három embernek is bőven elég lett volna 
(tíz éves korában már Heideggert olvasott németül), ami azonban őt elszigeteltté is tette. 
Hozzájárult ehhez, hogy ő emiatt kissé gőgös is volt és türelmetlen mindazokkal szem-
ben, akik nem tudták felvenni vele a versenyt, ugyanakkor nem kísérték kellő odaadással 
megnyilvánulásait. Mindez együtt a féktelenség érzetét keltette. Tudott nagylelkű lenni, 
de általában nem volt kíméletes. Rendkívül éles eszű volt, jó ítélőerővel rendelkezett, 
mégsem volt bölcs, nem tudott a dolgokon felülemelkedni. Mindezen tulajdonságokhoz 
rendkívüli testi erő is járult, hedonista hajlamokkal. Amíg egészséges volt, szeretett bu-
lizni, nem vetette meg a jó bort, olykor bizony bunyózott is egy kicsit.

Később valamelyest szelídebb lett. Volt egy jelentős fordulópont az életében: 1992-ben, 
26 éves korában jelentkeztek nála az agytumor első tünetei, majd 1995-ben megműtötték 
– ez a Lectisternium megjelenésének éve. A kötetet abban a tudatban állította össze, hogy 
hamarosan sor kerül erre a műtétre, amit nem biztos, hogy túlél. Ebben az értelemben tehát 
ez testamentum jellegű munka, bár ez a jelleg visszamenőleg elmosódott, mert a műtét jól 
sikerült, Balázs hamar felépült. Mindenesetre ez elég súlyos trauma volt ahhoz, hogy meg-
változzék. Vigyáznia kellett magára, fáradékonyabb lett, ritkán ment ki egyedül a lakásból; 
sokmindent nem tehetett többé, amit szívesen tett azelőtt. Megváltozott az életmódja, és 
megváltozott ő maga is. Hozzájárul ehhez, hogy nem sokkal a műtét után elvesztette édes-
anyját, Prileszky Csillát (neves orientalista volt, neki köszönhetjük a teljes magyar Ezeregy-
éjszaka-fordítást), aki a szintén orientalista édesapához, Simon Róberthez hasonlóan nagy 
intellektuális hatással volt Simon Balázsra. Ő volt az egyik olyan nő, aki valami lényegeset 
megértett Balázs költészetéből és szellemi fejlődéséből, és akire Balázs valamelyest hallga-
tott is. Erről a gyászról és az agyműtétről is a Makdír című kötet ad számot.

Tehát ez a három tényező okozhatta Simon Balázs viszonylagos elszigeteltségét, 
költészetétének zárvány jellegét saját nemzedékén belül. Elképzelhető ugyanakkor, 
hogy egy későbbi időpontból visszatekintve a fontosabb nemzedéktárs költőkkel több 
összefüggés láthatóvá válik majd.
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– Nem lehetséges-e hogy a kialakult helyzetért a fent említett három okon kívül a (leg-
többször segítő szándékú) kritika is felelős, amikor ennek a költészetnek zártságát, ahogy Ön 
fogalmaz: zárvány jellegét hangsúlyozza, és erényeit életrajzi tényekkel is magyarázza. Mint-
ha a hermetikusságot emlegető kritika – mintegy önbeteljesítő jóslatként – maga szűkítené le 
az értelmezés játékterét?

– Nehéz erre válaszolni. Azt gondolom, hogy ez olyan költészet, amelynek törvény-
szerűségei, belső feltételei nagymértékben kideríthetők magukból a szövegekből. Inkább 
költészete öntörvényűségét hangsúlyoznám. Az, hogy életrajzi jegyzeteket fűztem ahhoz 
a jelentős változáshoz, amely a 90-es évek közepén bekövetkezett, nem jelenti azt, hogy 
magukból a versekből ne következne ennek szükségszerűsége. Úgy gondolom, hogy lett 
volna lehetőség Simon Balázs költészetével még életében intenzíven, messzebbre ve-
zetőbb módon számot vetni. Most, hogy életműve lezárult és gyakorlatilag egészében 
hozzáférhető (kiadatlan fiatalkori versei egy vékony kötetet tennének ki), neki kell ve-
selkedni, újraolvasni és megvizsgálni, van-e lényeges különbség Simon Balázs közeli 
költőkkel kevéssé, távolabbiakkal azonban annál inkább párbeszédképes költészete és 
más öntörvényű, autonómiájukhoz ragaszkodó alkotók művei között.

– Közhelyes kérdés, de ez legyen a mi sarunk: arra lennénk kíváncsiak, hogy mi lehet az, ami 
később, mondjuk 2020-ból visszatekintve Simon Balázs költészetében átütő erővel hathat?

– Már 2007-ből visszatekintve is látszik, hogy olyan költő volt, aki komolyan vette a köl-
tészet teremtő, létrehozó erejét. Aki nem leírta költészetében annak tárgyát, hanem a verssel 
együtt az abban szereplő dolgokat is meg akarta teremteni. Ezért volt olyan fontos nála a 
mondat-terjedelmű vers: körül-belül akkora lélegzetet teremtett, amennyit egy szuszra el 
tudott mondani, ez különösen költészetének második szakaszára érvényes. A Nimród kivé-
telt jelent, hiszen ez a filológiai eposz nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy az új-
kori, középkori és görög-latin eposzokat átugorva visszatérjen az ókori keleti epikához. Azt 
majd 2020-ból visszatekintve kell megállapítani, hogyan lehet ezt a nagyszabású voltában is 
töredékes költeményt beilleszteni a költői kánonba. Mindenesetre Simon Balázs törekvésé-
nek hihetetlen nagy energiája és intenzitása volt: elszánt meg-nem-alkuvással alakította ki 
a maga sziklás, töredezett formáját. Egyszerre tudott érintkezni egészen archaikus nyelvi, 
költői rétegekkel, ugyanakkor – főleg az utolsó két-három kötetben – az ezredvégi minden-
napi élet banalitásával is számot tudott vetni. Az a mód, ahogyan ennek a banalitásnak a 
súlytalanságában hirtelen ég és föld nagyon is súlyos dolgait meg tudta ragadni – a kortárs 
magyar költészet legnagyobbjaival teszik egyenértékűvé. Olyasmi ez, amit Rakovszky Zsu-
zsa is meg tud csinálni merőben más úton: teremt egy jelzős szerkezetet, és a köznapi élet 
vacakságában felragyogtat valami csodálatos dolgot: egy eldobott cigarettacsikkből csinál 
egy üstököst – csak Simon Balázs ezt nem ilyen látványosan teszi, nem ilyen színpompás 
metaforikával. Másképpen bánik a szavakkal: inkább érintkezéses összefüggések feltárására 
törekedett. A dolgok egymáshoz való közelítése érdekelte, összeérések, az összeérni nem 
tudó dolgok közötti hiátusok – és ezeket tudta úgy szavakba, húsz-harminc soros versmon-
datokba foglalni, hogy mire a vers kezdőszavától eljutunk a végszóig, addigra egy egész 
világról alakul ki bennünk – ha mégoly homályos és futólagos – benyomás. Ez teszi Simon 
Balázs költészetét egyedülállóvá. Nyilván voltak hiányosságai: a játékosság, a könnyedség 
például nem volt jellemző rá (noha – ez csak perzsa fordításaiból derül ki – kiválóan rí-
melt), de amit tudott, ezt, így rajta kívül más nem tudta.

– A fent említett jellegzetességek mellett Ön a Makdírról írott tanulmányában (ÉS, 
1997/22) rávilágít a versek kommentárszerűségére, azt állítván, hogy minden vers felidéz 
egy-egy másik, jelen nem lévő, esetleg nem is létező szöveget, tehát hogy a vers tétje a versen 
kívül van. Írását azzal zárja, hogy a „kommentátornak, ha költő, előbb-utóbb azt kell költe-
ménybe foglalnia, ami eredetileg a kommentár hivatkozási alapja volt.” Most, visszatekintve 
hogyan látja: beteljesült ez a lehetőség?

– Ilyen messzemenő állításokat nem tennék. Simon Balázs három utolsó kötetében 
eltávolodott a kommentárra-ráírástól. De mindvégig megvolt benne az a hajlandóság, 
hogy a vers valódi tétjét a versen kívülre helyezze, és közte teremtsen valami nagy-nagy 
üres teret, ami viszont ezáltal bejárható és a tágasság érzetét kelti.
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– Mint a meditáció során: nem a versből tudunk meg valamit, hanem a vers ad alkalmat 
valamire.

– Valóban: éppen ezért soha nem volt hiányérzetem Balázs verseit olvasván.

– Sokaknak azonban voltak/vannak hiányérzetei: Simon Balázs is azon balsorsúak közé 
tartozik, akikről a magyar kritika kitalálta, hogy „érthetetlen”. Visszatérő szólam a „hatalmas 
műveltséganyag” emlegetése (Ön is írt ilyesmit), és annak hangsúlyozása, hogy bizonyos (na-
gyon sok, alig ismert) művek ismerete nélkül az életmű jelentős része alig(ha) befogadható. Ez 
nem annak a barokkos megfogalmazása, hogy ezek a művek rossz(abb)ak?

– Nyilván minden nagyszabású mű egyetemes. De a megértésnek egészen különbö-
ző rétegei képzelhetők el, és vannak olyan nagy művek, amik kifejezetten ellenállnak az 
értelmezésnek, míg mások szinte vonzzák például az allegorizáló olvasatokat. Vannak 
művek, melyek hátat fordítanak hipotextusaiknak, és azt színlelik, hogy csak önmaguk-
ban állnak, más művek sűrű vonatkoztatási rendszert alakítanak ki. Nem gondolnám, 
hogy egészen félresikerült vagy értéktelen mű lenne az Isteni Színjáték, a Faust vagy 
még sorolhatnám azokat a műveket, amiket kellő műveltséganyag nélkül csak nagyon 
külsődlegesen tudnánk megközelíteni, és ahol a viszonylag teljes megértéshez rengeteg 
háttértudás szükséges. Simon Balázsban olyan becsvágy dolgozott, amely az ilyen vo-
natkoztatási rendszer észrevételét és tudomásul vételét segítette elő, követelte meg. Köl-
tészetének korai szakaszára fokozottan igaz ez, akkoriban szinte hivalkodott vele (noha 
nagyon haragudna, ha itt ülne, és hallaná ezt). Petri György költészete ma nagyon köny-
nyen befogadható, harminc év múlva azonban, amikor kihalóban lesz az a nemzedék, 
amely felnőtt fejjel megélte mondjuk a Kádár-rendszert, alkalmasint több kommen-
tárral kell majd ellátni Petri verseit, mint Simon Balázséit. Én nem tartanék azokkal, 
akik őt érthetetlennek minősítik. Ez a vád általában az újfajta nyelvi megalkotottságú 
műveket éri (például Ady verseit annak idején), ám furcsamód Simon Balázsnak nem 
voltak ilyen innovatív szándékai, nyelvi értelemben inkább konzervatívnak mondanám 
– benne talán éppen az irritálhatott nagyon sok olvasót, hogy nem a nyelvet akarta a 
végletekig feszíteni. Ő kifejezetten egyszerű, a köznapitól csak kicsit elemeltebb nyelven 
valósította meg azt a költői teremtő folyamatot, amely viszont sokak számára félelmetes 
és idegenszerű volt. Távol állt tőle mindenfajta ezoterikusság vagy hermetikusság. Ő in-
kább valamiféle nyers, erőteljes szemléletességre törekedett. Viszont nem öltötte magára 
a hagyományos költői szerepeket: gyakran ezt kifogásolják azok, akik érthetetlennek 
nevezik.

– És hogyan viszonyult a fent utalt „nyelvkritikus” költőkhöz (pl. Tandorihoz, 
Kukorellyhez, Parti Nagyhoz) és írókhoz (pl. Esterházyhoz, Garaczihoz)?

– Prózával nemigen foglalkozott. Az imént említett költőkről pedig általában hallga-
tott. Óvakodott attól, hogy ócsárolja őket, hiszen tudta, hogy kiemelkedő teljesítmények-
ről van szó, és nem emlékszem rá, hogy közülük bárkit lecsepült volna – inkább idegen-
kedett tőlük. Jelezte, hogy a költészetről valami egészen mást gondol. A modernizmustól 
idegenkedett (bár saját költészete értelmezhető ebben a diskurzusban is), megpróbált 
átlépni az utóbbi 2-300 éven, és ebből az időszakból is azoknak a barátságát keresni 
(Hölderlinét, Blake-ét), akiket rokonnak érzett.

– És kiket szeretett kortársai és az idősebbek közül?

– A nemzedéktársak közül volt neki G. István László, Schein Gábor, Borbély Szi-
lárd, Vörös István, Tóth Krisztina, Kun Árpád. Az idősebbek esetében soha nem lehetett 
eltekinteni attól, hogy személyesen hogyan viszonyultak Balázshoz (ez persze nemze-
déktársaival is előfordult), tehát ha viszonyuk megromlott, Balázs meggyőző esztétikai 
érvekkel tudta alátámasztani ellenérzéseit. Nagy tisztelettel tekintett Rába Györgyre, 
akár úgy is, mint költőelődre – ugyanakkor tartott is tőle, és Rába egy idő után idegen-
kedni kezdett Balázstól. Szintén becsülte, mindig olvasta Géher Istvánt. Ellentmondásos 
volt a viszonya Somlyó Györggyel. Megemlítendő még Mészöly Miklós, aki a 80-as évek 
végén barátkozott Balázzsal, de ennek valahogy nem volt folytatása.
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– És a sokat emlegetett Celan?

– Ő valóban nagyon fontos volt, sokat fordított is tőle. Engem éjszakákon át valóság-
gal elárasztott ezekkel a fordításokkal. Ha saját versét mutatta meg, azzal nem volt sem-
mi gond, mert csak hagyni kellett, hogy beszéljen róla – nagyon kompakt elemzéseket 
adott, és akkor csak helyeselni kellett, kiemelni a mű bizonyos értékeit, amihez ő újabb 
kommentárokat fűzött, két-három órát beszélt egy-egy versről, utána kicsit kifáradt, és 
mást is szóba lehetett hozni. Celannal azonban baj volt, mert ott tényleg felmerültek 
fordítói problémák, és tényleg tudni akarta, mit gondolok ezekről, és így bizony nagyon 
kellemetlenül éreztem magam, mert ugyanakkor nem tűrte a megoldásai felülbírálatát. 
Tehát ha azt mondtam, hogy ez nem azt jelenti, ő rettentően felizgatta magát, dühös lett, 
előkeresett mindenféle szótárakat, és addig nem nyugodott, amíg saját magát meg nem 
győzte, hogy neki van igaza – viszont azt sem tűrte, hogy ezt elfogadjam, mert akkor úgy 
érezte, hogy ez nekem nem is olyan fontos. Celan egyébként is fordíthatatlan, átköltése-
ket lehet készíteni, egészen kiválókat is (mint például régebben Lator László, újabban 
Marno János és Schein Gábor munkái), de ezek nem szoros értelemben vett fordítások. 
Balázs Celan-átültetései is inkább Simon Balázs-versek, amik celani ihletésre jöttek lét-
re, és mint ilyenek tökéletesen rendben vannak. Intenzív versélményt nyújtanak.

– Mikor felkértük, hogy írjon Simon Balázsról, nagyon érdekesen válaszolt: azt írta, hogy 
egy ilyen írásnak túl nagy érzelmi súlya lenne, interjút viszont szívesen ad.

– Itt nagyon egyszerűen arról van szó, hogy ő számomra nem csak ennek a költői 
életműnek a létrehozója, hanem élő ember is volt, méghozzá – erényeivel és hibáival 
együtt – nagyon szeretetreméltó ember, ezt tudják, akik közel álltak hozzá, és akikhez ő 
nagyon erősen ragaszkodott. Nem tudok ettől elvonatkozni. Meg tudnám talán tenni, ha 
nagyon akarnám, hogy elvonatkoztatok ettől, de akkor egyszerűen őszintétlen lennék. 
Nem tudok csak a szövegeiről írni, miközben ott vannak előttem az ember arcvonásai. 
Nem akarnék most belemenni a szerzőiségről szóló, igencsak szerteágazó elméleti viták-
ba – szerintem ezt esete válogatja. Simon Balázs olyan erős egyéniség volt, hogy ez átüt 
a szövegein. Aki nem ismerte, az is megérzi őt a versein keresztül.

Az interjút készítette: Szabó Marcell és Urfi Péter

G. ISTVÁN LÁSZLÓ

Halottak éneke
(Simon Balázsnak)

szomjazni hívó este volt
a madárszárnyak visszabújtak
elolthatatlan este volt
visszahívtak akik bebújtak
fatörzsek között kezek
vagy ágak rajza volt
pohár szilánkja lett a hold
szomjazni hívó este lett
madárzaj után az erdő
mindannyiunknak teste lett
minden irányba eltévedtünk
elolthatatlan gyásza lett
ahogy számoltak helyettünk
mindig eggyel többen lettünk

G. István László 
(1972) költő, műfordí-
tó, legutóbbi kötetei: 
Napfoltok (versek, 
Liget, 2001), Amíg 
alszom, vigyázz magad-
ra (versek, Palatinus, 
2006). Itt olvasható 
verse a Napfoltok című 
kötetében jelent meg.
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BÁNYAI JÁNOS

Olvastam egy könyvet,

Simon Balázs Halálgondola című, hátrahagyott verseket tartalmazó kötetét a pécsi Jelen-
kor kiadásában. A kötet majd három évvel a költő 2001 júniusában bekövetkezett halála 
után jelent meg. Ha megélte volna, Simon Balázs hetedik verskötetét vehette volna kéz-
be. A korábbiak közül az 1996-ban kiadott A mi lakománk – Lectisternium és a 2000-ben 
megjelent Például a galamb című köteteit ismerem, és a 2002-ben, szintén halála után 
publikált, Parafakönyv című regényét. Sokáig olvastam, lapoztam, forgattam a regényt, 
ahogyan a kedvünkre való, de megértésünknek és szeretetünknek erősen ellenálló dol-
gainkat, könyveinket szoktuk. A zenehallgatás regénye a könyv, átszőve szerteágazó szá-
laival az életnek, amely szálak csak ritkán, legtöbbször még a történetmondás drámai 
pillanataiban sem csomósodnak.

A posztumusz kötet egészében a halálra készülődés verseit tartalmazza, egészen el-
térően Petri György utolsó verskötetének fájdalmasan személyes, a fájdalmat rációval 
és iróniával távoltartó, vagy Orbán Ottó feketébe nyomtatott halálverseitől, mert Simon 
Balázs „alvilági folyón”, „sűrű víz”-ben evezve, ahogyan korábbi verseit, az utolsókat is 
a tudás, a kulturális emlékezet rétegeiből szakítja ki: „múlt dolgokért merülni mélyre”, 
áll a Lehet, nem-létezőket gyűjtök össze című versben, és ugyanezt mondja A kaddist még 
címűben a nagymama teteme felett: „A nagymamád fekszik az asztalon, ahogy / Mosod, 
mint az a tépés, jobb egy-egy szót / Csak kiszakítani.” A múlt mélyrétegeiből kiszakítani 
egy-egy szót, tépni a tudás hatalmas (holt)testét – halálverseiben ezt teszi Simon Balázs, 
s így a mai magyar költészetnek egy különálló, és különállásában egyedi vonulatát húzza 
meg.

A Halálgondola hátrahagyott verseit a kötetet szerkesztő Murányi Yvett két részre 
osztotta. A költőnek második, a halált alig megelőző agyműtétje előtt írt versei tartoznak 
az első részbe, összesen tizennyolc vers, ennek többszöröse, a műtét utániak, a keletkezés 
időrendjét követő második részbe. Az elsőbe tehát a befejezettek tartoznak, a másodikba 
a műtét utáni, valóban „hátrahagyott” versek, amelyeken a költő végső formájuk elnyeré-
se előtt talán, vagy – ahogyan a kötet szerkesztőjének jegyzetéből kitetszik – bizonyosan 
változtatott volna. A sorvégeken mindenképpen, mert azoknak Simon Balázs versírásá-
ban sajátos szerep jutott. Viszont így is teljes versek az utóbbiak, a talán befejezetlenül 
hagyottakon nem ismerhetők fel se a kidolgozatlanság, se a töredékesség jelei. Főként 
azért nem, mert a tudás és a kultúra rétegeiből származó „tépés”-ek, a kiszakított egy-
egy szó a töredékességet érvényesíti, magát a torzót, a töredéket mondja. A teljes történet 
a „határon” túl van, itt csak szilánkjai ragyognak fel „titkos kezével egy erő”, amely azt 
mondja, hogy „szövegből tán múltból vagy”. A múltból kitépett szöveg a vers, ám nem, 
vagy csak részben a biografikus múltból, sokkal meghatározóbban a kulturálisból. Ahol 
a verssornak, a sorépítésnek, a sorvégnek, még ha nem is olyan jól látható (és hallható) 
a szerepe, mint az első részbe tartozó, a magyar költészetben amúgy ritka Shakespeare-
szonettekben, kulturális funkció jut, a kulturális narráció részeként jelentésszervező és 
formát alakító szerep.

Mert Simon Balázs versei, miként a Parafakönyv is, kulturális beszédmódok és 
narratívák irányából olvashatók. Bibliai történetek és történetszilánkok, a zsidó mito-
lógia és legendárium nevei és helyzetei, mítoszok darabjai és szavai, ismert és kevéssé 
ismert költők meg írók művei, életrajzai, vagy ezen életrajzok egy-egy részlete, valóságos 
vagy fiktív levelek nyomai fedezhetők fel Simon Balázs verseiben, olyan mélyrétegei a 
tudásnak és kultúrának, amelyek a személyiség, a személyes dráma, a halálra készülődés 
szűrőjén át érinthetők meg a megértés módozataival. Egy másik kéz áll mindig Simon 
Balázs verset író keze mellett. A távolinak, a másiknak a keze, amely a múlt mélyéből 
származó kész tudásalakzatokat kínál a saját eléréséhez, a személyes kimondásához. Ez 
a másik kéz nem feltétlenül egy másik költő keze, de tartásából és mozdulataiból min-
dig kiolvasható a neve is, mert „az boldog, akinek homályban / Nem marad gazdátlan 
mozdulat” – áll A gazda megmutatja birtokát című versben. Simon Balázsnak a kulturális 
emlékezetből kiemelt szavai és alakzatai nem maradnak gazdátlanul és nem maradnak 
homályban sem. Például Rilke, akinek élete, szerelme és halála akár Simon Balázs élete, 
szerelme és halála referenciájaként is érthető.

Bányai János (1939) 
író, irodalomtörténész, 
kritikus, legutóbbi 
kötetei: Egyre kevesebb 
talán. Tanulmányok, kri-
tikák (Forum Könyvki-
adó, 2003), Mit viszünk 
magunkkal? Tanulmá-
nyok, kritikák (Forum 
Könyvkiadó, 2000). 
Itt olvasható szövege 
az Újvidéki Rádióban 
hangzott el.
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De mit jelent az, ha egy verset a kulturális narráció irányából olvasunk? A Ha-
lálgondola kötet első részében a következő verscímek követik egymást: Egy Ekhnaton, 
Cicero Atticusanak, Flaubert Louise Colet-nak, Rilke Lou-nak [I.], Rilke Lou-nak [II.], 
A kagyló, alcímében „(variáció egy Mandelstam-versre)”, azután a Rembrandt-képet 
idéző Az éjjeli őrjárat, majd a lengyel romantikus költőnél, Norwidnál való több verset 
ihlető időzés, és így tovább. Azokból a versekből is a tudás archeológiája ragyog fel, ame-
lyek cím szerint nem, kép és- formakészletükben azonban a kulturális narráció részle-
teit, szilánkjait használják fel. De nem szerepversek ezek, sokkal inkább a modernitás 
és a későmodern objektív lírai diszkurzusának változatai. Ami a kései Nemes Nagy 
Ágnesnél a fa, az angyal, a ló – az Simon Balázs versében az objetivizált kulturalitás. 
Az objektivizált kulturalitás itt képekbe, sorformákba, versszerkezetekbe sűrűsödik és 
úgy is mutatja meg magát. Csak akkor válik személyessé, ha ezeknek a verseknek a 
hátterében felismerjük a korábbi kötetek, főként A mi lakománk líráját, lírai emlékezé-
seit, a szerelem-változatokat. Rilke a modenitás hőse, költészete meghatározó módon 
épült be mind a modern, mind a későmodern poetikákba, de Simon Balázs nem Rilke 
költészetének nyomán, sokkal inkább a levelezéséből, ismert életrajzi adataiból merít 
költői szót, képet, alluziót. A költészet értékrendje mellett halad tehát, és ez a melletti-
ség, mint Nemes Nagy Ágnesnél a „között”, a múlt, a kulturális nyomok és forgácsok 
másságát megőrizve épül be a saját szó és élet viszonylataiba. Rilke – de Cicero, Flau-
bert, Mandelstam, Norwid és mások is – az európai kultúra lehetséges és fenntartható 
értékrendjét jelentik Simon Balázs verseiben. Nosztalgiát, melankóliát, de hagyományt 
is egyben. A hagyománynak a megértésben átírásra váltott befogadását. Másszóval, Si-
mon Balázs az európai kulturális tradíciót a halál irányából közelítve nem allegorizál és 
nem szimbolizál, hanem a személyestől távol tartott én-t írja a versek szövegébe. Éppen 
ebben a versformáló mozdulatban lép költészetének előterébe a nyelviség és hozza fel-
színre a költői beszéd megkülönböztető jegyeit. Ennek egyik lehetséges megfogalmazá-
sa a Norwid nyomán született Kénnel, sóval című vers zárórésze: „Ne tetsszen verssor 
ily bután, ne / Hulljon hantodra pora, mard sóval, / Kénnel, míg lehet, hasznodra, noha 
/ Fájni fog. / Aki íróvesszőt forgat, annak mind / Törölni kell, és egyre többet, / minden 
saját, leírt múltat meg / forgatni, mint a földet, hogy / Termő legyen.” A „kénnel, sóval” 
Norwidtól származó idézet, az egyidejű megörökítés és megsemmisítés jele. A „verssor-
nak” itt nagyon fontos szerep jut, hiszen a „kénnel, sóval” megőrzött verssor pora nem 
hullik a (sír)”hantodra”, fájdalmasan válik hasznodra, de annak „aki íróvesszőt forgat” 
nincs más megoldása, mert csak így, e törlés okozta fájdalom útján válhat a szó termővé, 
miként a megforgatott föld.

Két domináns metafora uralja Simon Balázs kulturális narrációjának nyelviségét, 
a víz és a szürke. Már a kötetnyitó Egy Ekhnaton című versben a halálmítoszt idézi az 
„alvilági folyó” és az evező nyomán csobbanó „sűrű víz”, aztán a későbbi versekben a 
„lassan, mintha víz alatt” telő nap, majd a „víz alatt”, „ritka szög”-ben lebegve megmu-
tatkozó test , aztán a „vízcsepp”, a „szó és sókristályú harmat” – változatok a víz mito-
lógiájára, amelynek itt „ritka szög”-ben felvillanó szilánkjai a „halálkészlet” tartozékai. 
Ugyanezt mondja a kötet címét adó Halálgondola című vers is, miként a Simon Balázs 
költészetét meghatározó módon uraló „szürke” szín is a halálkészlet színe. Például a 
„hajnalszürke”, úgyszintén a két A szürke című, valamint A még szürkébb harmadik vers 
is „halálkészlet” „A halálangyal lábánál”. A víz, a szürke is a kultúra mélyrétegeiből 
származik, mindkettőt a mítosz és a költészet (a szürkeséget József Attila verse) tartja 
fenn. Ezek rejtélyes hálójában érhető el a kultúra mint a költői beszéd forrása, de egyben 
a nyelvi képzelet alakzata, amely – idézi „tán” Norwidot Simon Balázs – a „halálangyal” 
ellenében csak „múlt-üledékkel, kénnel, sóval”, fájdalommal őrizhető meg, hiszen „a 
Semmire hiába nyelvet ölt a képzelet”, a „halálangyal” ráismer, és víz alá meríti a testet.

Petri György, majd Orbán Ottó halálversei után Simon Balázs halálgondolája követ-
kezik, amely a „sűrű víz”-ben oda úszik, ahová mindenkit, végülis „sorstalanul” „kény-
szerít egy lassú, hosszabb szenvedés”.

A tudás archeológiájából, mítoszokból, szótörténetekből, mások költészetéből, aztán 
a zenéből származó halálkészlet alakzataiból formált Simon Balázs a kortárs magyar 
költészetben a későmodernnel érintkező poetikát, amely úgy részesíti előnyben a nyel-
vet, hogy a nyelven kívülivel semmiképpen sem hasonlítható össze, még akkor sem ha 
az utolsó versekben a halál mint az életrajz elemi ténye nem hagyható figyelmen, az 
olvasáson, a megértésen kívül.
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MESTERHÁZI MÓNIKA

Álmok a halál előtt
Simon Balázsnak

Fellázadnak a mágikus szavak
és rémálmaikban jelentésüket
keresik kérik számon rajtad
rémálmodban keresed kéred
jelentésedet számon valaki
vagy valami rémálmában –
és egyre szűkül a boltozat
a vízszint nő és a szavak üres
buboréka a préselt levegőbe
hiába préselődik

Mesterházi Mónika 
(1967) költő, műfordí-
tó, legutóbbi kötetei: 
Nem hittem volna (ver-
sek, Belvárosi, 1999), 
Hol nem volt (versek, 
Cserépfalvi, 1995). Itt 
olvasható verse eredeti-
leg a Jelenkor 2003/12. 
számában jelent meg.



22

Simon Balázs

BORSIK MIKLÓS

„Eresszétek szabadon a kutyákat”1

Egy közelítési mód

Ennek a rövid esszének az egyik célja az volna, hogy Simon Balázs A terep című köteté-
ből egy önkényesen kiválasztott verset, az alább olvasható Már ismerem2 címűt elemezve, 
de más darabokat is szem előtt tartva vizsgáljunk olyan formai megoldásokat, amelyeket 
a szerző következetesen alkalmaz. Mindezt úgy próbáljuk majd véghez vinni, hogy a 
hasonlatnak ebben a lírában betöltött kulcsszerepe kapcsán hosszabb kitérőt teszünk, 
teoretikus szövegeket is érintünk, miközben, amennyire szükséges, figyelembe vesszük 
az eddigi recepciót is. Ezt követően arra mutatunk rá, hogy milyen érvek hozhatók Si-
monnak az újholdas hagyományhoz való kapcsolása mellett, majd – mielőtt zárásképp 
egy összefoglaló értékelésbe fogunk A terepről – arra térünk ki, hogy a Már ismerem című 
vers reprezentációja mennyiben hasonló a kortárs költészetben többeknél ábrázolt, a ku-
tya és az ember közti viszonyhoz:

Megint ugat, hallom,
Alattunk a kovács kutyája,
Látom elnyúlni az erkélyről,
Meggörbül, mint egy rozsdás
Kampó a törött lökhárító mellett,
Innen látni, őszül a gerince már,
Olykor föláll, mint most, egy darabon
Ugatja még az idegent, de tudja, ő is
Az, csak mórikálva lép, pocakjáról,
Szagáról nem mond véleményt, úgy tesz,
Mint a házőrző jobb híján, aztán tovább
Hever, öregszik szótlanul, újabb fellépésére
Vár, már ismerem hangjában ezt a
Mellékízt, kicsit üres, mintha mélyről
Hornyot vágna belé ez a fojtó szerep.

A vers helye a kötetkompozícióban

A kiemelés jogossága megkérdőjelezhető, mert igazat adhatunk Keresztury Tibor-
nak, aki szerint A terep „[sz]erkezetét az teszi zárttá és feszessé, hogy egyetlen, hosszan 
kitartott monológként is olvasható.”3 Mindenképp más színben mutatkozik meg e tizen-
öt sor a befogadó előtt, ha a könyvben lineárisan haladva érkezik el erre pontra. Ebben 
az esetben az ismétlés alakzatával szembesül, hiszen előtte már tizennyolc hasonló té-
májú, terjedelmű, tördelésű és szerkesztésű szöveget olvasott. Sőt, ha ismeri Simon ko-
rábbi munkáit, eszébe juthatnak a Nimród4, A mi lakománk – Lectisternium5 és a Makdír6 
tömbjei is, melyek nem állnak távol azoktól, amelyek A terep után megjelent és hozzá 
igen hasonló tipográfiai képet mutató Például a galambban7 vagy a Halálgondolában8 
szerepelnek. Ennek ellenére talán mégis tanulságos lehet az ívből egy kis szakasz belső 
történéseinek vizsgálata.

1 PILINSZKY János: „Két arckép // Brontë”, in: Végkifejlet, Szépirodalmi, 1974. http://www.
irodalmiakademia.hu/

2 SIMON Balázs, A terep, Jelenkor, Pécs, 1998, 26. http://www.dokk.hu/ [itt elérhető a többi utalt 
SB-vers is]

3 KERESZTURY Tibor, Ex libris, ÉS, 1999/20, 13. http://www.es.hu/old/9920/kritika0.htm
4 SIMON Balázs, Nimród, JAK – Pesti Szalon, Budapest, 1994.
5 Uő., A mi lakománk – Lectisternium, Jelenkor, Pécs, 1996.
6 Uő., Makdír, Liget, Budapest, 1997.
7 Uő., Például a galamb, Jelenkor, Pécs, 2000.
8 Uő., Halálgondola, Jelenkor, Pécs, 2003.

Borsik Miklós (1986) 
az ELTE BTK hallgatója.
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Mielőtt viszont erre kísérletet tennénk, hadd hívjuk fel a figyelmet valamire, ami 
Keresztury meglátása mellett szól. A terepben időnként összekapcsolódik az adott vers 
kezdése az azt megelőző vers befejezésével. Amikor az átjárhatóság azonos lexémák által 
válik explicitté, akár arra is gondolhatunk, hogy a zárlat hozta asszociáció adja a követke-
ző oldalon a nyitóképet, témát. Ez a jelenség a következő két példával szemléltethető:

1.
[…] Néma ülősztrájkkal hisznek benne,
Tán lehetne még gyorsan felejteni.
 (Tán lehetne még, 10)
Egy szájnak az a sztrájkja
Ott a buszon nem rítt ki […]
 (Egy száj, 11)

2.
[…] mégis egyre szorítóbb,
Egyre kutyább.
 (Patkányfogó, 25)
Megint ugat, hallom,
Alattunk a kovács kutyája […]
 (Már ismerem, 26)

A tipográfiai, zenei eszközökről és a szóanyagról

A Már ismerem, miként a kötet versei legnagyobbrészt, különböző szinteken pár-
huzamosan érvényesíti az előre és a lefelé haladás szétválaszthatatlanságát (ami persze 
annyiban triviális, bármit is olvasunk, hogy magyar nyelvű írásoknál ezt általában balról 
jobbra, föntről lefelé végezzük). Rácz Péter kritikájában olvashatjuk: a Simon-vers „kép-
ről képre gördülve... úgy teljesedik ki, hogy... sikerül a mélység intenzitásának érzetét 
keltenie”9. Ehelyütt azonban még nem a képekről szólunk, hanem az enjambementokról, 
melyek olyan módon alakulnak, hogy ha a sorvégeket egyetlen vonallá húznánk össze, 
az ahhoz a dallamgörbéhez volna hasonló, amelyik e kijelentő mondat ereszkedését mu-
tatná, ha mondjuk oszcilloszkóppal mérnénk. Túl ezen, a kutyáról úgy szól a narrátor, 
hogy „látom elnyúlni”, „őszül a gerince”, „öregszik szótlanul” – amin áll, az tehát lejtő, 
amelyet egy darabon a vehikulum széle is mutat.

Csak a szövegek nagyon kis részében nem találkozunk a határozott vagy határozat-
lan névelő sorvégre helyezésével. A névszóról való letörés miatt, valamint annak folytán, 
hogy minden sor nagy kezdőbetűs, az előre kerülő szó jelenlétének intenzitása megnö-
vekszik („ezt a / Mellékízt” [13–14. sor]). Megjelenhet ez halmozottan:

[…] Egy-egy csigolya, kötélhágcsó a
Szemnek, mindegy, filmszalag a
Nyárhosszú tekercs, két teret
Szűr át folyton: a kórházfal a
Sárgás vakolatból […]
 (A roletta, 23)

E finom szemantikai hangsúlyeltolódásokat is eredményező szintagmabontó tech-
nika persze bármilyen szófajt érinthet (pl. fönn: „teret / Szűr” [8–9. sor]), és szoros ösz-
szefüggésben áll az inverziók működésével.

Az utóbb jellemzett tördelés természetesen nem elhanyagolható akkor sem, ha a Már 
ismerem ritmusáról beszélünk, de azt leginkább a tagmondatok, szintagmák, szintag-
matagok terjedelme, tehát a hosszabb és rövidebb szünetet jelző vesszők száma és azok 
eloszlása mellett a belső rímek teremtik meg. Ezeknek két könnyebben elkülöníthető faj-
tája, amikor a hívó- és a válaszoló rím két szomszédos szó, illetve amikor nagyobb távol-
ságra vannak egymástól. Az erkélyről és a Meggörbül (3–4. sor) noha nem alkotnak rím-

9 RÁCZ Péter, Szép versek, ÉS, 1999/43, 14. http://www.es.hu/old/9943/index.htm
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párt, mégis az előbbi típusba sorolhatók, mert az első szótagbeli e-nek, a szóvégi l-nek, a 
palatális hangrendnek és a mássalhangzó-torlódásoknak is köszönhető moraszám-egye-
zés erős akusztikai rokonságot eredményez; az őszüllel pedig már hármas kapcsolódás 
születik. A pocakjáról–szagáról (9–10. sor) ugyanúgy ide sorolható. A második csoportba 
tartozik például a kampó–lökhárító (5. sor) vagy a mórikálva lép–véleményt (9–10. sor).

Majdnem minden lapon találunk kevéssé ismert vagy ritkábban használt kifejezést, 
ami megint jellegzetes vonás. Ezeket Simon mértéktartóan, jó arányérzékkel illeszti a 
szövegek testébe, sokszor hangalakjukkal befolyásolva a jelentésképzést. Ilyen, mond-
juk, itt a mórikálva vagy a hornyot, de sok példát lehetne hozni más helyekről. A föld-
útban (74) bukkan fel a kámzsa, a durva szövetből való, csuklyás szerzetesöltözék és a 
burnót vagy másképpen tubák, az orron át szippantható por. A tűzképben (47) és az Egy 
kemény bogárban (45) látjuk a berakást, ruharedőt takaró pliszét. Az Amíg tart (80) fénye 
cikóriaszínű, az Egy szájban (11) pedig a has a moher jelzőt kapja meg, mely az angóra-
kecske finomgyapját jelenti.

A hasonlat Simonnál

A hasonlat azokhoz képest, amelyeket eddig áttekintettünk, nagyobb súllyal esik 
latba az œuvre összetevői között, ezért szükséges többet foglalkozni vele. Az eszköz al-
kalmazása kedvelt a vers indításakor vagy – akár a Már ismeremnél – zárásakor. Ezeken 
a retorikailag döntő pontokon rendszeresen igyekszik a szuggesztivitást ilyenfajta mellé-
helyezéssel növelni az, akit Arisztotelész szerint költővé nem más tesz, mint a képesség 
a „hasonló vonások felismerésére”:

[…] lüktetnek a
Sorok végig, mint a vágott seb.
 (A kórház, 24)
[…] míg eljön,
Mint a Vízkereszt, neked, az utolsó előtti
Lap.
 (Az n-1, 39)
[…] míg a takarító visszajön, ahogy a
Csillagképek fölkelnek, lenyugszanak,
Rendjük szerint.
 (Amíg tart, 80)

Rácz A terep kapcsán megjegyzi: „[n]agyon gyakoriak és éppen ezért mechanikus-
nak hatnak a hasonlítás úgy – mint, olyan – mint, ahogy – úgy, mintha kezdetű bevezeté-
sei. Ezek a megoldások természetesen sokszor elkerülhetetlenek, elfogadhatók is. Idézni 
nem lehet őket, hiszen a vers egésze ad választ arra a kérdésre, jogosult-e használatuk.”10 
Az idézhetetlenség cáfolatául hadd emeljünk ki pár sort. A hasonlat „olykor egyszerűen 
megeszi a hasonlítottat”, írja Nemes Nagy Ágnes esszéjében11, és ilyesmit érhetünk tet-
ten az első citátumnál. Ennek ritmikáját a mellékmondatnak az ige és a vele összecsengő 
igekötő közé való beékelődése determinálja, s az emlékezetessé válásához hozzájárul 
ezen kívül a sajátos összetétel (I.). Egyébként – erre Rácz Péter is rámutat – a Simon-vers 
bevonzza a saját alkotású vagy a „passzív szókincsből előbányászott” összetett szavakat. 
A második részletben szép a jelzős szerkezet hangszimbolikája, amint szembekerül a 
felsorolás konszonánsai hozta durvasággal (II.):

I.
[…] és nem az
Első őszi nap tengerszürkéje hozta,
Mint egy naptárszörnyet, vissza […]
 (A körgallér, 38)

10 RÁCZ Péter, i. m.
11 NEMES NAGY Ágnes, A hasonlat, in: Irodalmi szénaboglya // Metszetek // Szó és szótlanság. Ösz-

szegyűjtött esszék I., Magvető, Budapest, 1989. http://www.irodalmiakademia.hu/
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II.
[…] és zajtranzitban
Finganak, harákolnak, süketen, mint a
Fénytelen teakonyhák […]
 (Ők, 18)

Mindazonáltal a fönti példákra érvényes a megállapítás, hogy választ a kérdésre a tel-
jes mű ad, amiképp igaz, hogy a mértéktartás olykor előnyére válna a darabnak. Annak 
ellenére hajlunk efelé, hogy feltehető: ha e lírát megfosztanánk a hasonlatoktól, aligha 
válhatna igazzá, hogy „számontartatik minden szemnyi részlet”, ahogy Tóth Krisztina Si-
monnak ajánlott versében12 áll. Idézhetjük, amit ismét Nemes Nagy túl finoman fog meg 
egyhelyütt: „[h]a… a hasonlat peremét, környékét, vidékét vesszük szemügyre, nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy a tér a hasonlat körül majdnem olyan fontos, mint a hasonlat maga”13. 
Az Egy szájban (11)14 kézenfekvő volna a csere metaforára, mely – Ricoeur fogalmazásában 
– „az összehasonlított tagok pólusosságát rövidre zárt formában állítja elénk”15:

[…] előre-hátra futkosott,
Mintha egy ringben, vesztesen, hisz
Mindig rászakadt, mint puha lavina,
A tésztamellű hitvese, és visszahullt
A moher hasról, mint a rongylabda […]

Gérard Genette a hasonlatot az első halmazba helyezi, amikor olyan felosztást hoz 
létre, mely szerint „egyrészt vannak az egyszerű, tisztán formális és szemantikailag 
gyenge nyelvi fordulatok, melyeket csupán azonosítható, kanonikus szerkezetük miatt 
tekintünk alakzatoknak, másrészt pedig ott vannak a szemantikailag erősek, melyek a 
jelentésátvitel révén ’csodát’ […] tesznek.”16. Sokatmondó ebből a szempontból, ahogy 
a Patkányfogó nyit. A fikcióba szakadás problematikusságának tematizálása azt sejteti, 
hogy a hasonlat vagy metafora? kérdés Simon Balázst műhelyproblémaként is foglalkoz-
tathatta, mivel itt „a csoda, mielőtt megtörténnék, hezitál”:

Mást hívnak így, nem
Mondhatom, mégis
Patkányfogó a ház, ahol
Lakom […]
 (Patkányfogó, 25)

Van, amikor a felidéző folyamatosan, szinte teljesen háttérbe szorul, és a felidézett 
olyan keretben válik részletesen kifejtetté, amely a másutt elszaporodott kötő- és utaló-
szókat segíti önreflexíven kikerülni. Simon az Egy kemény bogárban a formálódó anya-
got, mielőtt az a hasonlat alakját ölthetné, egy fázisstop után építi be:

[…] és itt a papírok
Között, kunkorodnak, a szélükről,
Lassan, eszembe jut, már este,
Egy kemény bogár szárnya alatt az
A csipke pliszé, füstszínű tüll,
Hogy néha rosszul rejti el,
És kibuggyan ez a gyűrött, sötét
Alsó.

Visszatérve elemzésünk fő tárgyához: ami leginkább meghatározó a Már ismerem 
tropikus progressziója szempontjából, az a leghosszabb hasonlat a 4–5. sori narratív kép-

12 TÓTH Krisztina, Porhó, Magvető, Budapest, 2001. http://www.dokk.hu/kolto.php?id=1618
13 A hasonlat tere = A költői kép // A vers mértana // Metszetek // Szó és szótlanság, Összegyűjtött 

esszék I.
14 RÁCZ Péter, i. m.
15 RICOEUR, Paul, Az élő metafora, Osiris, Budapest, 2006, 44.
16 GENETTE, Gérard, Metalepszis, Kalligram, 2006/5–6, 113.
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pel. A rozsdás kampó lokalizálása érdekes benne, mert a lökhárító előtti az egyetlen befe-
jezett igenév a versben. A görbülés folyamata, melynek a végpontján megint a törés állhat, 
ott zajlik, ahol egy tárgy fenyeget. És most, a fenyegetettséghez érkezve, hadd szenteljünk 
néhány bekezdést egy rokonság mibenlétének.

Simon és az újholdasok

Pilinszkyhez, akinek egy sorát annak kontextusát elhanyagolva, éppen ezért köny-
nyen kikezdhető módon emeltük címmé, mindenekelőtt a korpuszból kitűnő hasonló 
létszemlélet köti Simon Balázst. Bármelyikükről beszélünk, utalnunk kell a gyász és a ki-
szolgáltatott, elidegenedett élőre irányuló fokozott figyelem fogalmára. Simont joggal le-
het kapcsolni az újholdasokhoz vagy az újholdasokéhoz közeli poétikát felmutatókhoz. 
A terep Bedecs László által különösen hangsúlyozott következetessége17 az Egy vágott 
csüdű gerle (15), az Ellenfelük (9), az Egy árnyékröppentyű (43) stb. című versekkel arra 
viszi a befogadót, hogy előtte – most Lator Lászlótól az Arc közhelyből erőssé formált, 
a szövegelőzményekből töltést nyerő zárlatát vesszük kölcsön – „kitessék: / egyetlenegy 
biztos tulajdona a szorongató ideiglenesség”18.

Nem biztos, hogy haszontalan a Fákat, amelyet Nemes Nagy az 1986-ban megjelent, 
összegyűjtött verseit tartalmazó A Föld emlékei élére helyezett, és ezzel a többitől elkü-
lönítve tüntetett ki, az ugyanúgy kötetkezdő, kurzivált címadóval, A tereppel összevetni. 
Így kaphatunk még egy adalékot a léthez/létezőhöz való viszonyulások hasonlóságairól. 
Bár a különbségek jelentékenyebbnek tűnnek – a transzcendencia vonzása itt nem döntő 
Simonnál –, nem mellékes, hogy a fa mindkettőben tudható és határjelölő :

Tanulni kell. A téli fákat […]
Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög […]
 (Fák19)
[…] és jött kívülről tudva már
Ezt a vedlett juhart, a hallgatólagos
Terephatárt […]
 (A terep, 7)

Ne hallgassuk el, hogy ha az újholdasok körét definiálni próbálnánk, több kérdés 
vetődne föl, melyeket föntebb elhallgattunk. Az erre vonatkozó irodalomból ajánlható 
többek között Schein Gábor könyve20, mely részletesen foglalkozik velük. Ismert, amit 
ezúttal hangsúlyozunk, ti. hogy e szerzők együtt emlegetését egy olyan szándék közös-
sége is indokolja, mely a szembesíteni kész alkotások megformálására irányul: a létbeve-
tetettséget fájdalommentesen feldolgozni csak az elfordított tekintet hagyja, mert általa 
láthatatlan a szenvedő másik. Lehet az egy francia fogoly, lehet a kovács kutyája. A követ-
kezőkben a Már ismeremből ötletet nyerve és tőle különböző utakra tévedve a mai lírát 
vesszük szemügyre.

Érintkezések a kutyaábrázolásokban

Választásunk különböző korú, több esetben meglehetősen eltérő irányt képviselő 
kortárs költőkre esett. Elsőnek Marno János Daidalára21 hivatkozunk, melynek szerzője 
nem egyszer számol azzal, hogy a kutya a magyar proverbiumkincsben általában ’hit-
vány’, ’alacsonyrendű’, ’sanyarú’, ’kellemetlen’, ’szűk’, ’csekély’, ’semmi’ értelemben tű-
nik föl, s ezek a frázisok a mai mindennapos nyelvhasználattól sem idegenek. Kiszélesíti 
a játékteret, hogy egymással korreláló jelentéseket is magáénak tudhat ez a szó:

17 BEDECS László, Következetesség, Népszabadság, 1998. okt. 12., 11.
18 LATOR László, A tér, a tárgyak, Európa, Budapest, 2006, 45.
19 http://www.dokk.hu/versek/olvas.php?id=10638
20 SCHEIN Gábor, Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest, 1998.
21 MARNO János, Daidal, Jelenkor, Pécs, 2001.
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A késés a hosszú élet titka. Leg-
alábbis ilyesmi hiszemben nyomtad vagy tíz
éven keresztül kutya bajokkal az ágyat. […]
 (A kés és a hosszú, 51)
Kutya bőrben vagy, nem kell hozzá
tükör. […]
 (Kutya álmok, 55)
[…] De hangot adni mindenféle rezdülésnek
sem az igazi megoldás; kutyába se vesznek
egy nap, úgy lesz. S saját torkodba meg hogyan harapsz.
 (Önmarcangolás, 130)

Az idomulást kísérő kényszerű elfojtás rongálása helyet kap azok közt, amiket fel-
mutat a következő Marno-hasonlat (I.) vagy az Esti séta22 (II.) című Takács Zsuzsa-
vers A letakart órából, mely főként komplexitásának, a karcsúsággal kontrasztot képező 
nagyívűségének köszönheti emlékezetességét, s mely egyfelől a rezignált hűség zene-
műve:

I.
Korcs, szürke páros, a férfi szemhéja, haja,
bőre félrenyalva, ömlik el a hideg rajta,
akár idegroncs rendőrkutyán. […]
 (Absztinencia, 16)

II.
Szelídebb húrokat pengetnek a nyesett
fülű kutyák. Tegnap még a kerítésnek
estek, és széttépték gondolatban,
amikor az erődítményszerű
ház előtt megálltam. De gazdájuk
a műanyag tányérba ma hegedűt vetett.
Szelídebb húrokat pengetnek tehát.

Az állatok között a kutyához evidensen illeszti a befogadói tudat a rabság, zártság, 
kitettség, birtokoltság képzetét, tehát egy toposz megmutatkozásait keressük. Ebben se-
gít minket Térey János Tulajdonosi szemléletéből a Hátrébb az agarakkal23 is, amely nem 
kerüli meg a fal megnevezését (palánk, ajtó), miként az Esti séta sem (kerítés) – a falét, 
melynek épsége ha helyreáll, rendezi viszonyainkat, s a pozíciókat érdekkel, konvenció-
val összhangban tartja fenn a hierarchiaszerviz:

Remek agaraim, titeket hazahívlak.
 Parkom rozzant palánkján áthágtatok tucatszor,
kecsegtetett a zsákmány, a nőstény és az illat.
 Arcátlanul szabad, ki póráz nélkül csatangol. […]
Tékozló fiaim, gonddal kijavítottam
 a megrongált palánkot. Bezárom ajtainkat.

Szintén beszédes a következő két sor Krusovszky Dénes – eddig csak interneten kö-
zölt – Erdősáv24 című szövegéből, melyek azt implikálják, hogy az állat kellék, tartozék, 
mert nem a fogda a fogolyért, a fogoly volna a fogdáért, ha volna:

[…] Van egy ketrecem a kert végében,
de nincsen hozzá kutyám […]

22 TAKÁCS Zsuzsa, A letakart óra, Magvető, Budapest, 2001, 7.
23 TÉREY János, Sonja útja a Saxonia mozitól a Pirnai térig, Új Palatinus-Könyvesház, Budapest, 

2003, 174.
24 A Telep csoport honlapján: , 2007. április 2.



28

Simon Balázs

A szegregációt jelölheti a munka ismétlődő elvégeztetése, mellyel sikeresen deklarál-
ható, ki bír a felek közt valódi hatalommal. Felfigyelhetünk Kántor Péternek a Lóstaféta 
című kötetből származó Huskyjára25:

Az eszkimó kutyákat ötévenként lecserélik.
Addigra elhasználódik a tüdejük; öt év
szánhúzás, hihetetlenül szoros kapcsolat
a hajtóval, aztán a huskyt megfojtják,
és a bundájából ki tudja mi készül. […]

Más történik olyankor, amikor hangsúlyosan az antropomorf jegyeit ragadja meg 
az emberrel sorsában találkozó társnak Kemény István az élőbeszéd Egy tragédiájában. 
Érdemes elidőzni azonban a hatodik sorba épített szóláson:

A régi kutyánk, amikor gyerekünk született,
okos lett, mint a Nap.
Két lábra állt és táncolt,
gondolkozott,
majdnem beszélt,
értett a szóból. Rákos lett,
elpusztult idő előtt.

Harcra kelt, küzdött,
és elbukott.

Az értett a szóból az értelmes mellett az engedelmes jelentést is előhozza, amivel az 
egyenrangúsítás relativizálódik. Több sor tartozik ugyan az örömhöz, amelyben oszto-
zik háziállatával a gazda, ám azokra a cím és a továbbolvasáskor nyomatékosító funkciót 
betöltő, nyitó régi melléknév árnya vetül. A hatodik sorban még ott a betegség, melytől a 
parancsosztó rangjavesztett, csak utol kell érni őt is. Lehet a rák előtt két anyag: a kutya 
mint szervezet, az ember mint szervezet, különbség nincs, vagy ha van, törlődik, mikor 
a munka nyugvópontra ér a halálművel. Azzal, aminek alakulása, az alakulás ténye is 
íródik A terepben újra, újra.

Elhelyezési próba

Ez utóbbi vállalkozás hiányosságai persze nyilvánvalóak, célja nem volt más, mint 
néhány megvillantással tudósítani egy tendenciáról, kiindulva a műveltségpanelekkel az 
előző köteteknél kevésbé terhelt A terep egy verséből, amely a két év múlva kiadott Példá-
ul a galambbal együtt fordulatot hozott Simon Balázs életművében. „Újdonsága – állítja 
Bedecs –, hogy az itt olvasható szövegek a rejtett és nyílt idézeteknek köszönhetően nem 
talányossá és távolivá válnak, hanem teltebbé, testesebbé és nyitottabbá”26. Keresztury 
szintén részleges oppozíciót azonosít, és az addigi legjobb gyűjteménynek tartja az 1998-
ast. Valóban az a határozott célkitűzés vezethetett hozzá, hogy egy „visszavétel a saját 
terület, egy nagyívű, autonóm versvilág birtokbavételének új alapját teremtse meg.”27. 
Ez pedig úgy történt, hogy amikor eldőlt: feldolgoztatik egy barbibaba-forma pultosnő 
és egy játékmackó-forma néni küzdelme (Ellenfelük, 9) azzal, ami már fölékerekedett a 
héjás ember kesztyűjében foszlónak (A terep, 7) – akkor „nem a reveláló élmény indította 
el a tudati reflexiót, hanem a rendszer felépítésével kísérletező tudat választott anyagául 
egy tetszőleges életmozzanatot.”28. A tetszőlegesség kimondója e cím: Például a galamb 
– csak ami áttűnik, az állandó. A terep egy azok között a Simon-kötetek között, melyek 
a Makdír kapcsán leírt Harcos Bálint-mondatot húzzák alá: „A személyes emlékezésen/
felejtésen megéltebben tűnik át valami katasztrófa: el-el és elő-előtűnésében.”29

25 KÁNTOR Péter, Lóstaféta, Magvető, Budapest, 2002. http://www.dokk.hu/versek/olvas.
php?id=1475/

26 BEDECS László, A példának oka, Jelenkor, 2001/12, 1317.
27 KERESZTURY Tibor, i. m.
28 HAJDU Péter, A hagyomány jelenvalósága, Alföld, 1999/4, 65.
29 HARCOS Bálint, Kukuba néni, Jelenkor, 1997/12, 1261.
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JÁNOSSY LAJOS

„Isten veled, Balázs!”

Kedves barátaim, engedjétek meg, hogy így szólítsalak benneteket, mert mindannyian, 
akik Simon Balázst ismertük és szerettük barátok vagyunk most itt, hogy rá gondolunk, 
barátok Simon Balázsban, akitől búcsúzunk. Nehéz hangosan megszólalni e sir mel-
lett, ám talán mégsem vagyok kegyeletsértő, ha barátom koporsójánál így szólok, hiszen 
az ő hangja is mindig tisztán és erősen szólt. Erős és érthető hang volt az övé, mindig 
figyelemmel és dinamizmussal teli. Itt, most azonban mindannyiunk szava a fontos, 
mindannyiunké, ahogyan rá gondolunk, mert mindegyikőnknek megvan a saját Simon 
Balázs-képe és élménye, amikből az ő képe összeáll. Így élt bennünk és él tovább egy 
ember, aki valóban milliók közt volt az egyetlenegy, és így veszítünk el magunkból is 
valakit, aki az ő tekintetében tükröződött, a férfiéban, akinek ha a koporsójára nézek és 
elolvasom a két évszámot: 1966-2001, hát kél káromkodni kedvem, úgy, ahogy az általa 
is igen szeretett Fanni és Alexander című film temetés-jelenetében Alexander apja kopor-
sója mögött leszegett fejjel ballagva trágárságokat zsolozsmáz. Megszólal az emberben a 
halállal szembeni gyermeki dac és ellenállás. 35 év, a fenébe is! De a gyermeki indulatot 
talán csillapíthatja felnőtt odaadás és nyugalom. Próbáljuk meg csöndesen átgondolni 
ezt az életet és rájövünk, hogy bár számszerűen kevés ez a harmincöt év, mégsem mond-
ható rövidnek ez az élet.

Először egy tízéves Simon Balázst idézek, aztán egy kamaszt, majd egy huszonévest 
és végül egy a harmincas éveinek közepén járót.

Először egy torzonborz fiút látok, zsebében Hegel-kötettel, amint a menza közepén 
elképesztő invencióval fejtegeti a világszellem állását. Aztán egy gimnazista, csakúgy 
csimbókos hajú kamaszt, aki eléri, hogy felmondhassa rendes tanulói státuszát, és ma-
gántanulóként rohangászik be a nagyszünetekre, verseit lobogtatja izzó tekintettel, hogy 
aztán esténként a Moszkva téren gyülekező galerik egyik főnökeként vezérelje támadás-
ra csapatait a házibulik zsúrközönsége ellen. Majd látom az egyetemi éveinek végére érő 
költőt, aki egyre inkább visszahúzódik a társasági zsivajtól és napjait szinte kizárólag 
szellemi erőfeszítésének szenteli. Otthon ül, ír, olvas, jegyzetel megállás nélkül. Végül 
látom a beteg embert, aki fenséges tartással éli fojtogató napjait az egyre növekvő árnyék 
sötétkamrájában, tűr és persze mindvégig ír. És mindeközben folyamatosan egy feszült 
vadásztekintetet látok, Simon Balázs tekintetét, amely soha nem csüggedt szemmel tar-
tani a tájékot, külső és belső vidékeinek tereptárgyait. Aki látta őt enni, beszélgetni, zenét 
hallgatni, filmet nézni, fordítani, tudja, mire gondolok. Bármi történt vele, bármilyen 
helyzetben volt, azt maximális sűrűségében élte meg, ha levest kanalazott, akkor csak a 
leves volt, ha Bachot hallgatott, csak Casals játéka, ha Hölderlinről beszélgetett, csak a 
Hüperion és folytathatnám. Őrizte magában a gyermeket és formálta a felnőttet, vagyis 
egyszerre tudta az időt pillanatnyi intenzitásában és távlati kiterjedésében megélni és 
megragadni. E kettő arányban tartása tette őt képessé azoknak a verseknek a megírására, 
amelyek végérvényesen itt maradnak velünk.

Emberi nagyságról beszélek tehát, melyben jelen volt a legtágasabb és legfelkészül-
tebb szellemi készenlét és az a lelki jelenlét, amitől, ha valaki megismerte, soha nem 
szabadulhatott. Barát volt, de még inkább rokon, szigorú fiútestvér. Megkerülhetetlen 
volt kérlelhetetlen nyiltságában: vele és általa nem úszhattuk meg soha önmagunkat, 
mint ahogy ő sem tért ki soha semmilyen viviszekció elől. Akárhányszor összevesztünk, 
nem volt az a távolság ahonnan ne találtunk volna újra egymásra.

Szóval nem a mi tisztünk megítélni életek hosszát vagy kurtaságát, egy azonban 
biztos: Simon Balázs életével kapcsolatban csak naptárilag érvényes harmincöt évről be-
szélnünk. Láttam Simon Balázst élni és meghalni. Fontos volt tudnom, hogy van valaki 
ebben a városban, aki ott ül napra nap íróasztala mellett és őrzi éjszakánkat, vigyázza 
nappalunkat. És nyelvileg megközelíthetetlen, ahogyan láttam távozni. Aki egész életé-
ben abban a bizonyos harminchat fokos lázban égett, örök vibrálásban, nyughatatlanul, 
ez az ember olyan békével eresztette el a Földet, olyan halk lelki pompával, amire nincs 
hasonlat. Egy bizonyos: bátor és szabad élet volt az övé és bátor és szabad halál. Utána 
nem emlék marad és nem halál, hanem ezerarcú élet. Nekünk most ugyan nehezebb, de 
neked legyen könnyű a Föld! A te szavaiddal mondhatjuk: „Segítse hű kutyája, Sziriusz, 

Jánossy Lajos (1967) 
író, kritikus, kötetei: 
Hamu és ecet (regény, 
Kalligram, 2006), 
Nulladik óra (novellák, 
JAK-Kijárat, 2000).
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vezérelje A Hajnalcsillag és a Tápláló Anya, nyitott kapu az égben, átjáró: jöjjön fel, 
Hogyha süllyed csillagképed, Nagy Vadász!”

Isten veled, Balázs!

*Elhangzott: 2001. junius 21-én a Farkasréti temetőben.

IJJAS TAMÁS

Mielőtt el
Simon Balázs imitáció

A keze szinte röppen, ahogy a sötétbe
nyúl, méhész volt, ökle déli
gyümölcs, csupa dudor, matat a fiókban
emlékei után, szorítja az idő, a tüdő,
szorítja a mellkas, keze
ügyébe kerül ez-az, egy cilinder is, mintha
nyúl rágta volna ki, kiszökött belőle,
mi is?, a kor, amivel annyit bűvészkedik
az ember, az évek, mintha koponya-
lékbe nyúlna, át a lyukon, soha
nem lyukad ki sehol így, ingatja
fejét, mint fa a gyümölcsöt,
mielőtt elejtené.

Ijjas Tamás (1978) 
költő, kritikus, szer-
kesztő, a PPKE BTK 
végzős hallgatója, 
kötete még nincs.
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LACKFI JÁNOS

Egy galamb földarabolása
Simon Balázs emléke

Egy galamb röpte négybe metszve,
már négyfelé távolodik
százfelé a sok vérlemezke
még két lépés az ágyadig

Két szárny külön evez s a két láb
terpesze végtelenbe tart
a léptek itt lenn csupa tébláb
látod elpörögni a kart

Kötött esés és egybehullás
csomósodik hígul a tér
a tollak karca semmi-szálkás
testet gömbölygető satír

Ami nincsen csak az vet árnyat
a vant meggyurmázza a fény
fájdalom leple fáklya fátyla
mit elhullajtok mind enyém

A lefolyónál horpadás van
toll csont ín mind pörög alant
ott a szüntelen zuhogásban
gyűlik össze az új galamb

Lackfi János (1971) 
író, költő, kritikus, 
műfordító, szerkesztő, 
irodalomtörténész, 
legutóbbi kötetei: Törpe 
és óriás között (ifjúsági 
regény, Móra, 2007), 
Hőveszteség (versek, 
Palatinus, 2005). Egy 
galamb földarabolása 
című verse eredetileg a 
Liget 2001/10. számá-
ban jelent meg.
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TÓTH KRISZTINA

Varázsolás
Simon Balázsnak, emlékül

A keskeny, ferde napsütésben nyitva volt
az emeleti ablak. Épp
hozzád indultam: nem csuktam be, járja át
a szél az áttelelt szobát,
és hogy a huzat be ne lökje, a fehér
nagy üvegtálat támaszul
tettem a táblák közé.(Préselt levelek
feküdtek benne, némelyik
már összetört, alkalomadtán képeket
csináltam volna, neked is...
...lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag...)
Most nyárfavatta szálldogált,
csomókban ült a járdaszélen, furcsa tél
volt ez, lassan mentem Budán,
mentem, pogácsát vettem még a Délinél,
nem is gondolva tereád,
vagyis csak úgy, mint más időkben, mint mikor
nem voltál ilyen könnyű még,
és csak úgy felszaladtunk a szomszéd házba
hozzátok, mint hozzád ma én.
Itt is, ahogy az udvarunkban, gesztenyék
hullatták árnyékuk, figyelj,
mondtam, túlélték mind a fák, a lombjukat
nem rágja moly, minden lehet,
mikor ebben a sápadt fényben nézheted,
akárhogy, megfordítható –
Nem válaszoltál, néztél a fákon túlra,
befelé, holnap is jövök,
nagy vihar készülődik, nincs nálam ernyő,
úgyhogy most indulok, Balázs...
És tényleg, feltámadt a szél. A Beethoven
utca sarkára érve már
szemerkélt és az ég is villant, másik év
ez már, hiába mind a fák...
Szépen könyörgök, ne engedd elmúlni még
a megfeszített perceket,
évszak ne teljen, csak mint napóra, körbe
forogjon egyazon idő!...
...És az utcánkba érve, nem is esett már,
valami szokatlan dolog,
valami érthetetlen, lassan kibomló
látvány lassított, hogy az út
közepén megtorpanva körülnézzek és
lássam, ősz lett! A ház előtt
csupa sárga, barna levél! Egy különősz
járt erre, májusi vihar,
és mindent visszavett, a nyitott ablakot
bevágta, repedt üveget
hagyott csak, visszavett mindent a volt idő,
ezért kellett a sok levél,
hogy egyszer megszólíthassam, s válaszoljon:
övé itt minden. A kerek
üvegtál fénylett tompán az ablaktáblák
mögött, mint üres óralap.

Tóth Krisztina (1967) 
költő, műfordító, szer-
kesztő, legutóbbi köte-
tei: Vonalkód (novellák, 
Magvető, 2006), Fény, 
viszony (versek, Csortos 
Szabó Sándor fotóival, 
EBP Media, 2004). 
Itt olvasható verse a 
Síró ponyva (Magvető, 
2004) című kötetében 
jelent meg.
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SCHEIN GÁBOR

(adóslevél)
„Ím egy kórus talpra állt, a volt
Barátaim, tépett, lazult kötés,
Évült ígéret, minden fogadás, új
Évem kezdetén közöttük mondom, mind
Érvénye vesszen, el hatálya, szűnjön,
Mint a felhő, régi elszánás...”
Simon Balázs

Jöttek a hírek, hogy egy-egy órát még írsz,
Diktálsz, dolgozol, hogy délutánonként szeretsz
Az ablak mellett aludni, aztán egy hónap múlva,
Hogy megvakultál, hogy ébrenléted utolsó
Perceit fogyasztja már a megvadult sejtcsomó,
A galambfej nagyságú daganat halántékod
Mögött, és az örökké került párbaj szégyenével
Már én nem akartam, hogy régi elszánások
Hatálya vesszen, ne érjen semmi volt adóslevél,
Egy túl hosszúra nyúlt est oszló sötétje mögül
Hallgattam a halálos burukkolást, és anélkül,
Hogy lett volna kéz meghúzni a ravaszt, szárny
Csattant, elejtett téged a galambröptű golyó.

(örömév)

ha tűz volt, ágak közt, kavicsban alvó,
ha a távolról odalátszó nyom, ahogy
képzeltük, hamu, ha van út, mely a támfalak
mentén még most is, sűrű hóesésben,
odavezet, és ott hever az a kiszáradt,
törékeny tollcsomó, melyet a betonkoszorú
korlátja mellől fél pár vászoncipőnek néztem,
lángra kaphat-e a múlt, sosem volt barátság
egy későn megértett szótól, kívánt halál borával
ihatunk-e az ajándékul kapott örömévre?

(macchia)

mintha szökött papagájok olvasnák, amit
mondasz. azt cserregik, ahol élsz, örökké
esik, iszapcsónakod, melyből kidobáltál
minden könyvet, még mindig merül,
és mélyen a sűrű cserjelomb alatt
a rokkalábú istennő meséjét hallgatod:
ahányszor fordult a kés, a szétnyüstölt
csomóból kivágott egy szilánkot,
amit elküldtél feloldozásul, vagy csak
elhajítottál, mint egy diszkoszt, hogy aki
megleli, olvassa hozzá a fölöslegessé vált
magyarázatot: a macchia mediterrán
örökzöld, nedves, magas tájakon nő,
sűrű cserje, gyepszintje alig van.

Schein Gábor (1969) 
költő, kritikus, iroda-
lomtörténész, műfordí-
tó, szerkesztő, leg-
utóbbi kötetei: Nevetők 
és boldogtalanok. Füst 
Milán művészete, 
1909-1927 (Akadémiai, 
2006), Panaszénekek 
(versek, Jelenkor, 2005). 
Lapunkban olvasható 
versei Panaszénekek 
című kötetében jelentek 
meg eredetileg.
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(dedikáció)

kard volt az is, tiszta, nemes penge,
a dátum, egy szombat, váratlan elővágás,
korai, nem sejtett találat, mely a készülő
halálnapon vágta ketté a naptárt, mintha
a kézből, mely a tollal régóta úgy írt,
ahogy kard ír a testre, sosem hunyódó
tekintet nézett volna az időbe, tilalmas
jóslattal, „egy szombaton, mely kicsit sem
volt nyugodt”, és a kéz a betűkből még
hajlékonyabb, tisztább kardot kovácsolt,
felizzítva, újrahajtva, hogy teljesülvén
a jóslat, „szolgáljon a mű örömödre”.
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KUKORELLY ENDRE

Mi a boldogság vagy mi

a létezés az egy, 1, én meg a sült csirke kompatibilisek vagyunk, én és a futballozás kom-
patibilisek vagyunk, én és a nő, nők látványa őrülten kompatibilis, mind egy, egy nők

hát nézd, nálam, az életemben csomó minden igen jól áll most, és így, egy az egyben nem 
mondom, hogy ez valamilyen értelemben maga a boldogság, mert hülyén hangozna, de 
tudható, nem titkolom, pompásan érzem magam a bőrömben

na

jól állnak, sőt mennek az ügyeim, például kitűnően megy a munka, vagy kitűnően áll a 
munka, ha csinálom, remekül érzem magam, ha nem csinálom, akkor is remekül érzem 
magam, amikor dolgozom, és jól dolgozom, jól érzem magam, és amikor nem dolgozom, 
akkor is jól vagyok, élvezem, hogy dolgozhatok, hogy azt dolgozom, amit dolgozok, ezek 
tényleg összeállnak és fölerősítik egymást, valami módon kulminálódnak

alapos váltás az életemben, hogy elköltöztem a belvárosból, néhány kilométerre lakom 
Pesttől, ez kifejezetten ilyesmi már-már romantikus boldogság-érzést produkál nálam, 
amikor hazaérkezek, olykor hangosan ujjongok a boldogságtól

olykor hangtalanul

olykor elfelejtem

virágzik a cseresznye: végig a telepen, Szentistvántelepnek hívják, cseresznyefasor az 
utcák két oldalán, tavasszal virágba borulnak, ez meglepő

meglep, mindig, tiszta őrület, mintha virágernyők alatt járnál, marha jó érzés, hihetetlen 
illat meg minden, tényleg elfelejtem, hogy milyen, és akkor tessék, már ott is van, csak 
sajnos túl rövid ideig

egy bikának amúgy az, hogy fű meg fa meg föld meg földszag, hiába echte városi gyerek, 
őrjítő, kész, kivagyok, tök boldogság, látom, ahogy jön ki a fű meg szag, meg vagyok elé-
gedve, meg vagyok babonázva, nem is kell más, ülök a kertben, hallgatom a fű növését, 
legyen ott egy könyv, de az csak úgy legyen ott, nem kell mániásan olvasnom se hozzá, 
elég, hogy nő a fű, ezt olvasom, na, hát ezek a komponensek nagyjából boldogsággal 
töltenek el, meg persze valaki ott izél a kezem ügyében bikiniben

hol a boldogság mostanában, barátságos, meleg

szoktuk játszani a Farkas Zsolttal, hogy mit mennyiért csinálnál végig, mennyiért lennél 
kecske mondjuk öt napig, ehhez hasonló, komoly játék, milyen ellentételezésért csinál-
nád, amit mondjuk egyébként nem csinálnál, vagy fordítva, mi az, amiről semmiképp 
nem mondanál le, el lehet jutni odáig, hogy nők vagy az írás, soha többé nő kezét nem 
foghatod meg, vagy pedig nem írhatsz, és akkor hirtelen nyakig benne vagy a kérdésben, 
akkor tudod, mi a boldogság, az a boldogító, amiről más dolgok miatt nem mondanál le, 
a nem becserélhető a boldogság

más dolgokról le tudnék mondani, ezekről nem, nő meg írás

csak azért mondom, ha már a munkáról kérdeztél, van bennem némi munkamánia, és 
akkor tehát az előzőekből következően boldogságmánia, mert az írás mellett nőmánia is 
van, de most arról beszélek, hogy az írás annyira fontos; hogy nagyon

Kukorelly Endre 
(1951) író, költő, szer-
kesztő, legutóbbi köte-
tei: Rom. A komonizmus 
története (regény, 2. 
javított, bővített ki-
adás, Kalligram, 2006), 
Samunadrág (gyerekver-
sek, Kalligram, 2005).



37

Szépirodalom

ha egy mondatot sikerül rendesen összehoznom, egy-egy szót jobbra kicserélni, az, akár-
milyen hülyén hangzik is, boldogsággal tölt el, mivel pedig gyakorlatilag állandóan javít-
gatok a szövegeimben, összejön az öröm

néha

plusz anyukám főz

és nem vagyok beteg

fociztam egy kurva nagyot

satöbbi, van pár ösvény

ha ki vannak adva, megjelenik egy könyvem, akkor kiadtam, és az persze jó, meg villog, 
meg kóved, meg valamennyi pénz is, de korántsincs befejezve, noha vannak olyan szö-
vegek, amelyekről tudom, hogy rendben vannak

ez sajna kivétel, ha így rájuk nézek, ha hidegen nézem, nyomban látom a problémákat, 
előbújnak a problémák, mint túlérett sajtból a kukacok, ott hemzsegnek nekem, no és 
akkor nekiállok, és kijavítom, vagy tovább rontom, attól függ, simán belefér, hogy elron-
tom, legyen mit visszajavítani

a végrendeletem szerint az érvényes, ami aktuálisan a komputeremben van

bele szoktam menni régebbi fájlokba, belejavítok, bagatell dolgokat, neked bagatell, ne-
kem nem bagatell, ilyen kis szösz, szöszök, szöszölés, beleírok, ez is mindig erősen hoz-
zájárul ahhoz az érzésvilághoz, amiről az előbb beszéltem, a boldogításhoz, mármint a 
magam boldogításához, mert ne hidd, hogy téged akarlak föltétlenül boldogítani

bár beszélhetünk erről is, megbeszélhetjük

nézd, nem mondom, hogy nem voltam már boldog szerelmes, de nem túl sokszor, nem 
gyúrok rá, mindenki tapasztalhatja, milyen könnyen átcsap, átfordul a dolog frusztráci-
óba, ha rosszul alakul, végzetesen átcsap heveny boldogtalanságba, és ez nem hiányzik, 
mert mindig átcsap, kinek jó ez?

nem mondom, nem állnék ellen, ha most hirtelen beleszeretnék valakibe, azzal együtt, 
hogy tudom, óhatatlanul átfordul majd, muszáj neki előbb-utóbb a legtermészetesebben 
átfordulnia az ellenkezőjébe, de ezt már mondtam

minden trend megtörik, ez a természet, ez maga a természet, és nem muszáj feltétlenül 
direkt zuhannod egészen a pofádra, bele egyenest a betonba, bár a zuhanást úgysem 
úszod meg, én inkább amolyan kiegyenlítődéspárti volnék, ezért aztán nem feltétlenül 
izmozok, nemigen hajtok arra, hogy jaj de jó a szerelem, noha jaj de jó

a merülés, az igen

merülés

bele a világba, a létezésbe, testies-lelkies-szellemies élvezetekbe, ez, ami faszcinál, tehát 
az ilyesmi, hogy sült csirke, sör, futballozni, tanítani, nőket bámulni, Wagnert hallgatni, 
belehatolni a tengerbe, most csak a legtestiesebbeket mondom, szóval ez a komoly, meg 
a Rammstein

egyesülés, ilyen kb.-egy-ség, a létezés egy, nézni a csillagos eget augusztusban, az egy, és 
kompatibilis azzal, hogy az anyukám által sütött sajtoshúst benyomom, akkor én kom-
patibilis vagyok a jó istennel, ezzel az egésszel, ami van, és szevasz
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nem beszélve most tényleg olyan dolgokról, hogy nagy műalkotások, erről eddig szemé-
remből nem beszéltem, odavagyok a múzeumszagért és a könyvszagért, meg a bakelitle-
mez borítójának az enyvszagáért

az olvasás nettó boldogság-cucc, érzéki ügy, azért van szükséged műalkotásokat befogad-
ni, hogy minél komplexebb módon boldogulj, a művi, szintetikus eljárások hihetetlen jól 
kiegészítik a természetes forrásokat

a mű(vi) érzéki cucc, az érzékeidre kell hogy hasson, ha nem az érzékeidre engeded, 
hanem csak megérteni próbálod, az a boldogság-projektben nem játszik, műélvezzél el

a zene, az na

gyon erősen hatással van rám, túl erős, zenéket nem merek hallgatni csak úgy uk-muk-
fukk, túl sokat, bizonyos zenék lestrapálnak, leszívnak, utána nem vagyok magamnál 
annyira, amennyire elvárom magamtól, lefáradok, energiaimpulzus-vesztés, hozzám 
tesz, de el is vesz belőlem

kihagytam azt, hogy vadonatúj autó szaga

piros

és bugyi csajon

nagy dolgok vannak, kolbász, futballmeccs, Róma, Berlin, Hölderlin, ilyesmi, akkor, 
mondom, intenzív ez az egység-feeling, a létezők és benne én, tudod, nem?, elvegyülsz, 
elterjedsz benne, és az terjed benned, egymásba terjedtek, valami ilyesmi

ki szoktunk emelinteni egyet-egyet, kitüntetetjük mondjuk a szerelemet, én nem tünte-
tem ki, gondolom, az egy aspektusa az egésznek, egy módja annak a képességnek, hogy 
beleoldódsz a létezésbe, közben pedig kompakt struktúra maradsz, megtartod a kon-
túrjaid, összeállsz, és nem szétesel, nem feloszlasz benne, mert a te szerkezeted is, a te 
mentális és testi konstrukciód is, egymásban vesztek részt, beléd épül és kiépül belőled, 
átmosódik rajtad, átmosódsz rajta, te is hozzáteszel magadból, magadat teszed hozzá, 
szóval ez egy ilyen dolog, erre reflektálsz, ezt nézed, sőt bámulod, élvezed, megállapí-
tod, hogy kurva jó, nemcsak hogy megállapítod, hanem az egész szervezeteddel, egész 
lénye(ge)ddel élvezel élni
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POLLÁGH PÉTER

Hidegváz

A hűtőgép szép, mint a tél:
nem tehetek róla,
hogy jóval a hóhatár alatt
lakom, és nem öltözködöm
az évszaknak megfelelően.
A törülközőkből is kimosom
a nyarat, fellépek nyomai ellen.
Behozom az őszt: hagyom,
színezze csak át színkészletem,
elvégre november közepe van,
itt a húsz fok már sérelem.
Három hónap ha marad
ami valaha féléves és érces,
ami úgy ápolt, hogy eltakart.
Mit tegyen ki rá épített,
kit réges-rég kijelölt a hideg?

Elbocsátó, szép

Nyaltam a tükrödet,
végül semmit ne láss.
Mint kórházban a szép,
úgy tört el a tény,
hogy közöm van hozzád.
Mindeggyé tettelek,
nem mássá.

Pollágh Péter (1979) 
költő, író, kritikus, 
kötetei: Eleve terpesz 
(versek, Kortárs, 2001), 
Fogalom (versek, JAK-
L’Harmattan, 2005).
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BAJTAI ANDRÁS

A legnehezebb

Úgy képzeltem, hogy könnyű lesz.
Csak annyit mondok majd, hogy
ez az évszak is véget ért, ahogyan
elfogyott a fény, elfogytak a falak.

Azt reméltem, hogy könnyű lesz.
Kisétálok majd, mint egy boltból,
és akkor meglátom, hogy akik
eddig az erkélyen álltak, eltűntek.

Azt hittem, hogy olyan lesz, mint
átszaladni az úttesten, megállni
a hídon. Semmi jelentőségteljes.
Csak az előre betanult mozdulatok.

Nyugalom. Ahogy leveted a cipőd,
lecsatolod a karórád. Azt hittem,
hogy erre gondolok majd, ha esne,
amikor indulni kell. Vagy a csendre.

A legnehezebb csendre, mintha
mindenki egyszerre aludt volna el.

Megszólít úgyis

Tudom, hogy most is figyel. Talán itt
áll éppen a hátam mögött, és vállamra
teszi majd a kezét, ha ezt befejeztem.
Vagy csak ül valahol a szobában, és
arra vár, hogy történjen végre valami.
Hogy odakint csendben eleredjen az eső,
vagy valaki halkan kopogjon az ajtón.
Persze könnyen lehet, hogy még nincs
is a lakásban. Fel-alá sétálgat az utcán,
vár rám, figyel, hátha megyek valahová.
Vagy bámul be éppen az ablakon. Nem
érdekli, hogy mit csinálok, leskelődik
utánam. Mintha akarna tőlem valamit.
Érzem, hogy figyel most is, én mégsem
tudom, mit mondhatnék neki. Várok.
Megszólít úgyis. Vagy semmit se mond.

Bajtai András (1983) 
költő, kritikus, az ELTE 
BTK hallgatója, köte-
te: Az átlátszó város 
(versek, Parnasszus-Új 
vizeken, 2006).
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GYÖRE BORI

Háromszobás

tényleg nyoma veszett a kardigánnak
pedig egyszer már mintha meglett volna
csak mert elhitted apád mondta
hogy amit a ház elnyel azt vissza is adja
egyszerű csak kimész meg bejössz
de mire kimész elfelejted hogy hova tetted
ami miatt már jönnél is vissza a szobádba
behozzák mondjuk a sima főtt krumplit
mert épp elrontottad a
gőzölögve tornyosul anyád kezében
amit a ház elnyel nem adja vissza
egy anya egy apa három szoba

Lábtól lábig

kiemelem a vízből a lábamat
a szabad strandon már mindenki
indulófélben van és most egy másik
stádiuma jönne annak amit nyaralásnak
nevezünk (egyébként a legfárasztóbb dolog)
de ömleni kezd a vér ahogy
kiemelem magamat a legális unalomból
még tudom a módját: hüppögök
apám közelít gumipapucsban
aztán a seb lassan bezárul
míg vádliját lábfejét ujjait nézem
ülök a csomagtartón a házig teker

Györe Bori (1981) 
költő, az ELTE BTK 
hallgatója. Kötete még 
nincs.
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NAGY KATA

Ébredni

A kulcslyukból
figyelem belső termedet,
ahogy lágy íveid kibontod,
és látom az álom most csordul ki
szemedből.
Ágyadon fény.

Bennem egy csőrtelen
madár él,
ezen kívül nincsenek tárgyaim.
Ha összébb húzza szárnyait,
mozdulataid megindulnak
egy másik kijárat felé.

Ez egy…

Ez egy hosszabb folyamat.

Várni, hogy kinyissák az ablakot,
Ágytálazzanak,
És elvigyék messze azt a koszos poharat.
Fényképeket mutatsz apámnak a gyerekedről
Akit égő csipkebokornak, olykor kőtáblának hiszel.
Mindenesetre félsz az élő szövettől.
Olykor a függönybe csavarod magad
És szappant öntesz a kávédba
Hogy a lelkedet is megmosd.

Éjjel keservesebb vagy.
Pontosabban a létezés nehéz zajait
Hallgatod kínlódva
és nem bírsz aludni
A feketerigóktól, amik az arcodra szálltak.
Nem mozdulsz, nehogy felkeltsd őket.

De reggelre általában
kisimulsz
Ahogy nővérek keze által
A rettegésszagú lepedő.

Nagy Kata (1986) 
költő, az ELTE BTK 
hallgatója. Kötete még 
nincs.
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LIONEL RAY

Ha létezem…
(Si j’existe…)

Ha létezem hát legyek ott páfrányok
vonulása mélyén egy skarabeusz első
szívdobbanásában vagy egy kosár füge
közt vagy a vihar csápjaiban mikor
hirtelen vízből márványból összehabart
város tör elő egy éjszakákkal festett fákkal
néma viaskodásokkal terhes folyó torkolatánál.
Ha létezem hát legyek ott egy madár
titkos nevében vagy egy füsttel köddel
nyíltvizekkel viaskodó léghajóban.
Vagy legyek ott homályba veszett
eltűnt szavakban
jóleső fáradtságban boldog türelmetlenségben.

Könyvek festmények
(Livres et peintures…)

Könyvek festmények vadonom megannyi évszak
íme dobozban várakoztok
hogy legyen helyetek, ti vagytok az én tájam
emlékezetem napfény-forrásaim,
ki tudja miféle pincében raktérben sötét folyosón
utaztok mozdulatlanul,
halljátok néhanap a világ ricsaját
félelmeit örömeit? Hol most vagyunk
a verőfényben minden csupa éj a csendben minden
csupa lárma kékségben minden csurom kormos
ti meg csak vártok és ragyogtok
némán üvöltöztök az árny közt,
ne feledjétek hát hogy láthatatlan
épületet emeltem nektek és felétek tartok
a költészet ingatag függőhídján
kiszabadítalak benneteket a rettegésből
s a fehérizzás középpontjába helyezlek önmagatokon
túlra hol szóba elegyedhetünk
az élőkkel
kik útra kelnek és akik maradnak.

Lionel Ray (1935) 
francia költő, egyetemi 
tanár. Magyarul meg-
jelent kötete: Égszomj 
(válogatta, fordította 
és az utószót írta: Tóth 
Krisztina, Filum, 2001).
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Énnekem nincs helyem…
(Moi qui n’ai plus de lieu…)

Énnekem nincs helyem
sehonnan nem vagyok való
mégis egyszerre vagyok mindenütt:
most hegy vagyok! most ház vagyok!
Nem tudok semmi mást csupán a fű nevét
csak a napok nevét vagy a madarak
leheletét mely vidám szavakká alakul át.
Lám, én vagyok minden élők ősanyja!
Égtől tajtékzó tenger-asszony
miféle napból tévedtél ide?
Én itt vagyok, árnyékom árnya,
a tér egésze szájadban zubog
vele az órák éjszakák napok
a bensőséges halál-fényben amely
elhintve avékony virágok között.

Visszhangos város…
(Mon mémoire…)

Visszhangos város az én emlékezetem
útkereszteződések oszlopok mohától
feketedett kezű kicsorbult fejű szobrok
a kirakatban sorban a kenyerek
mint alvó katonák
meg ágyak meg cipők meg ruhák
várakoznak.
A város rég kihunyt csillagöntudatlan
kövekből épült rózsamoccanatlan
utazó rózsa. Ilyen az emlékezetem.

Megyek az utcák óraművén keresztülkitárom
az eredendő múlt ablakait:
városomban a szél fújszerteszórva
fákat leveleket szemetet
rezzenő szagokat amelyek bensőséges
mozdulataink fantomjaisaját időnk
sötétlő porátszámokatbetűkethangokat
az itt élők hangjaitaz enyémeketmelyek
találkoznakösszenéznekés
intenek egymásnakolykor-olykor.

Lackfi János fordításai



46

Műfordítás

MARIO BENEDETTI

A tűzoltók
(Los bomberos)

Nem elég, hogy Olegario a megérzései miatt ott volt a szeren, hozzá még nagyon büsz-
ke is volt a zsenijére. Néha befordult egy percre, hogy aztán, teszem fel, azt mondja: 
„Holnap esni fog.” És esett is. Máskor meg a tarkóját simogatva bejelentette: „Kedden az 
ötvenhetest húzzák ki.” És kedden ki is húzták az ötvenhetest. A barátai feltétel nélkül 
imádták.

Egyikük-másikuk még emlékszik a legnagyobb dobására. Az egyetem felé mentek, 
amikor a reggeli levegő egy tűzoltóautó ítéletnapi szirénájával telt meg. Olegario alig 
észrevehetően elmosolyodott, majd így szólt: „Lehet, hogy az én lakásom ég.”

Taxit fogtak, a sofőrnek pedig megmondták, tapadjon a tűzoltókra, akik már Rivera 
felé jártak, és Olegario azt mondta: „Majdnem biztos, hogy az én lakásom ég.” A fiúk 
meghitt, ünnepélyes csenddel válaszoltak, annyira szerették.

A tűzoltók Pereyrába tartottak, az izgalom a tetőfokára hágott. Mikor Olegario ut-
cájába fordultak, a fiúk idegei majd’ elpattantak a sóvárgó várakozásban. Végül a tűzol-
tóautó megállt Olegario lángoló háza előtt, ahol a férfiak gyorsan, higgadtan munkához 
láttak. A felső ablakokból pernye szállingózott.

Olegario rendíthetetlen nyugalommal szállt ki a taxiból. Megigazította a nyakken-
dőjét, s mint az egy szerény győzteshez illik, fogadta jóbarátai ünneplését, ölelését.

MARCO DENEVI

Az elárult mester
(El maestro traicionado)

Az utolsó vacsora felett ültek.
– Mind szeretnek téged, ó, Mester! – mondta az egyik tanítvány.
– Mind nem – válaszolta komolyan a mester. – Ismerek valakit, aki irigységében az 

első adandó alkalommal eladna harminc ezüstért.
– Tudom, kiről beszélsz – kiáltotta a tanítvány. – Nekem is csupa rosszat mondott 

rólad.
– Nekem is, nekem is – mondta a többi, kivéve egyet, aki csöndben maradt.
– De ő az egyetlen – bizonygatta az, amelyik elsőnek beszélt. – S most megmutatjuk 

neked, és minden összebeszélés nélkül, kórusban megnevezzük őt.
A tanítványok – kivéve azt, aki addig is néma volt – összenéztek, háromig számoltak, 

majd kikiáltották az áruló nevét.
A város falai beleremegtek a hangzavarba, mert a tanítványok sokan voltak és mind-

egyikük más nevet kiáltott.
Akkor a hallgatag kilépett az utcára, s kételyeit hátrahagyva, véghezvitte árulását.

Mario Benedetti 
(1920) uruguay-i író, 
költő, újságíró, esszéis-
ta, kritikus.

Marco Denevi (1922–
1998) argentin író, 
drámaíró.
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CÉSAR VALLEJO

Botlás két csillag közt
(Traspié entre dos estrellas)

Vannak, akik oly elesettek!, még
testük sincs; hajszálaik számon,
lefelé, mintha lépcsőnként, a mesteri kín,
fölfelé, az illem;
ne keress, a felejtés malomköve,
mint akik az égből jönnek el, sóhajok számát észben tartva, ostort
csattanni szájpadlásukon hallanak!

Bőrükön kimenve, a szarkofágot vakaróddzák, amelyben születnek,
és föl, órákból szabott haláluk mentén,
és le, által dermedt ábécéjükön, a talajig.

Jaj annyiaknak! Jaj oly kevésnek! Jaj nekik!
Jaj szobámban, ha szemüvegesen hallom őket!
Jaj törzsemben, ha öltönyért mentek!
Jaj fehér szégyenfoltomnak, élni gyarapodó sarában!

Szeressék a kiss füleket,
szeressék a mégis inkább ülőket,
szeressék az ismeretlent és asszonyát,
a hosszú ujjú, gyapjas felebarátot!

Szeressék a tetvest,
aki rossz cipőt hord esőzés alatt,
aki kenyértetemért virraszt két gyufát beosztva,
akinek az ujját becsípi az ajtó,
akinek nincs születésnapja,
akit felgyújtottak és odalett az árnyéka,
az állat, aki inkább papagáj,
aki inkább ember, a gazdag szegény,
a csak nyomorult, a szegény szegény!

Szeressék,
aki éhes vagy szomjas, de nem lehet oly
éhes, hogy szomja is éhség legyen ,sem oly
szomjas, hogy éhe is szomj legyen!

Szeressék, aki nappal, hóval, órával dolgozik,
akit a bánat vagy a szégyen izzaszt,
akit a keze moziba küld és elmegy,
aki azzal fizet, amije nincs,
aki háton alszik,
aki már nem tudja, hogy volt gyerek,
szeressék a hajadonfőtt kopaszt,
az igazat, akit nem várnak tüskék,
a rablót, akinél nincs rózsa, rózsa,
aki karórát hord és meglátta az Istent,
aki becsületes és nem hal meg!

Szeressék a gyereket, aki elesik és még sír,
és a felnőttet, aki elesett és már nem sír!

Jaj annyiaknak! Jaj oly kevésnek! Jaj nekik!

(Szolcsányi Ákos fordításai)

César Vallejo (1892–
1938) perui író, költő, 
drámaíró.

Szolcsányi Ákos 
(1984) költő, műfordí-
tó, az ELTE BTK hallga-
tója. Kötete megjelenés 
előtt áll.
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„Nem kell feltétlenül írni”
(interjú Peer Krisztiánnal)

Pollágh Péter: Utazzunk, Krisztián! 1993-ban vagyunk: még nincs köteted, verseid éppen 
egy Komárom-Esztergom megyei antológiában jelennek meg. Legalább egy olvasód van: én. 
Tizenkilenc éves vagy: Mit csinálsz éppen, hogyan képzeljünk el téged?

Peer Krisztián: Igazából gimnáziumban kezdtem el verseket írni, tulajdonképpen 
roppant praktikus okokból, szerelmes verseket csajozáshoz, még másodikban, tehát ti-
zenhat évesen. Aztán viszonylag hamar egy fokkal komolyabb szövegekkel próbálkoz-
tam, bár mai szememmel nem voltak erős versek ezek, mindenesetre elkezdtem őket 
különböző lapokhoz elküldeni.

Pollágh: Már tudtad, melyek a jobb lapok, vagy csak úgy hasra ütésre küldözgettél?

Peer: A könyvtárból nagyjából már ismertem minden lapot, de mondjuk olyan furcsa 
szempontok is befolyásoltak, mint például az, hogy nagyon bírtam Röhrig Gézát, egyrészt 
mint költőt, másrészt meg mint a Huckleberry nevű együttes énekesét. Később meg is 
ismerkedtem vele. Mindenesetre a Mozgó Világhoz például úgy küldtem, hogy láttam ott 
megjelenni Röhrig verseit és arra gondoltam, az nem lehet egy rossz folyóirat. De elő-

fordult olyan is, hogy teljesen esetlegesen küldtem valahová, 
volt akkor körülbelül tíz versem, amit szerettem volna megje-
lentetni. Ha esetleg emlékeztek, akkoriban még létezett az Új 
Írás, aminek Juhász Ferenc volt a szerkesztője, ott is jelent meg 
három versem, de például az Élet és Irodalomban és a Kortárs-
ban is nagyjából ugyanekkor jelentem meg először.

Ami igazi váltás volt, az a sárvári diákíró táborral jött be. 
Ezen a pályázaton először harmadikban indultam, különdí-
jat kaptam, vagyis kicsit a „futottak még” kategóriába kerül-
tem, amit akkor nem igazán akartam megérteni, hiszen én 
már publikáltam lapokban is, vagyis működött bennem egy 
jó adag hiúság. Viszont Mezey Katalinon keresztül, aki a sár-
vári zsűri elnöke volt, bekerültem az Almássy téri körbe, ahol 

megismertem Kemény Istvánt, Vörös Istvánt és más költőket. Velük ott hetente találkoz-
tunk, a versekről beszélgettünk, aztán vagy kocsmáztunk, vagy nem. De általában igen… 
Aztán egy idő múlva megjelent ott Térey is, később meg Poós Zoltán. Ott ismertük meg 
jobban egymást.

Krusovszky Dénes: Meddig működött ez a társaság?

Peer: Hamarosan azért kicsit szétzilálódott, Mezey Kati inkább az irodalomszerve-
zés felé fordult, mi meg Téreyvel elkezdtünk finoman zülleszteni, szóval megjelentek 
a sörök, ami sokaknak nem annyira tetszett. Aztán ezeknek a beszélgetéseknek lett egy 
folytatása Keményék konyhájában, ami éveken keresztül működött.

Negyedikben aztán újra pályáztam Sárváron és megnyertem a költészet kategóriát. 
Ezt követően már a Holmiban, vagy a 2000-ben is jelentek meg verseim. Téreyvel meg el-
kezdtünk viccesen rivalizálni, hogy ki jelenik meg hamarabb, milyen lapokban, ilyesmi.

Krusovszky: És ez a rivalizálás tartósan megmaradt?

Peer: Egy ideig, de innen számolva már nagyon régen nincs szó erről. Teljesen más 
irányokba indultunk el, van köztünk egy nem múló szimpátia, azt hiszem, de már nem 
vagyunk napi kapcsolatban. Úgy egyáltalán, most már csak viszonylag kevés ilyen iro-
dalmi kapcsolatom van, és tulajdonképpen már akkor is inkább azokkal tartottam, akik 
hajlamosak voltak sokat kocsmázni. Ilyen volt a boldogult emlékű Nagy Attila Kristóf is, 
aki sok helyre elvitt magával. Ő mutatott be például Csaplár Vilmosnak, vagy Abody Ri-
tának is, akin keresztül megszületett az első könyvem. Persze azt be kell vallanom, hogy 
az igazi ambícióm az volt, hogy a kötetem tizennyolc éves korom előtt jelenjen meg.

Peer Krisztián (1974) 
költő, dramaturg, leg-
utóbbi kötetei: Hoztam 
valakit magammal (ver-
sek, Palatinus, 2002), 
Név (versek, Palatinus, 
1998).
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Pollágh: Mint József Attilának?

Peer: Hát a József Attilát akkor nem is tudtam, én konkrétan Bari Károlyhoz próbál-
tam ebben hasonlítani… Őt szerettem volna ebben a „versenyben” legyorsulni.

Végül ’94-ben jött ki a Belső Robinson, amiről viszont elég hamar beláttam, hogy több 
sebből vérzik, nyílván ezért is telt el négy év a következő könyvig.

Krusovszky: Szóval a Belső Robinsonnal már rögtön a megjelenése után elégedetlen 
voltál?

Peer: Nyilván a megjelenés pillanata eufórikus volt, de viszonylag hamar elbizony-
talanodtam.

Pollágh: Győzz már meg minket: miért rossz ez a könyv, mert jópáran úgy látjuk, hogy 
húszévesen ilyen erősen akkortájt nem kezdett senki.

Peer: Nézd, én úgy gondolom, hogy ennek a könyvnek azért még nincs határozott 
nyelve, sem határozott témája. Persze néha elsült a kezem, illetve az a nyelv, ami akkor 
megvolt, néhány szöveget elvitt valameddig, de úgynevezett tökéletesen megcsinált – bár 
nagyon nem szeretem ezt a kifejezést használni, ha irodalomról van szó – vers alig van 
benne. Meg persze túl sok a kamaszos komolykodás és túl kevés az irónia.

Pollágh: Azért én idéznék a Veszteséglistából: „Kamasz, aki tükörben nézi izmait, / bő 
pulóvert hord, Olvassa Villont, / és reméli, hogy öngyilkos lesz majd.” Vagy az első ciklus 
végéről: „Nem ártatlan, csak ügyetlen vagyok”. Persze van itt másfajta irónia is, például az 
Életlen képekben: „arcomon felhízott a tükör”.

Peer: Jó, persze. Én mindenesetre látok egy komoly minőségbeli ugrást a Belső Ro-
binson és a Szőranya között.

Krusovszky: Nekem a Szőranya volt az első kötet, amit megismertem tőled, mégpedig 
azt követően, hogy az akkor még létező Repeta című tévéműsorban láttam Németh Gábort, 
ahogy arról beszél, milyen finomságok vannak ebben a lírában, például a celluxvég körömmel 
való kitapogatása. A Belső Robinsont csak ezután vettem meg. De ezek szerint te a mai napig 
elégedettebb vagy a második köteteddel?

Peer: Persze, de az is nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgok ebben is megmaradtak, va-
gyis az alapvető látásmód hasonló, meg az asszociációkra alapozott versépítkezés itt is 
folytatódik, csak talán kiforrottabb, biztosabb nyelvvel és gazdagabb eszköztárral.

Pollágh: A pszichológiai látás(mód)ban viszont nincs változás.

Peer: Nyílván pszichologizáló szövegek vannak benne egyfelől, másfelől meg olya-
nok is egyszerre, amelyek a metaforikusságot keresik, és – ha jó akarok lenni magamhoz 
– találják meg, vagy legalábbis erőltetik azt.

Pollágh: A Szőranya is tele van eredeti felismerésekkel. Végül is az is egy pszicho-leltár. 
A költő vesékbe lát, de nem lesz tőle boldog.

Peer: Igen, ráadásul rohadtul alanyi is az egész, hisz az esetek többségében mégis a 
saját vesémről van a versekben szó.

Pollágh: Sok benne a bűntudat-vers is.

Peer: Igen, ez meg nyílván az akkori kapcsolatom miatt volt egy Adrienn nevű lány-
nyal, aki a versekben is többször megjelenik A.-ként. Ekkoriban a magánéletemben is 
volt rengeteg bűntudati helyzet, én pedig a magánéletet és a költészetet nem tudom, nem 
akarom eltávolítani egymástól. Egyébként a fülszöveget is ő írta, már a szakításunk után, 
de azt meg a tördelő cseszte el, mert a szöveg alatt eredetileg ott volt egy A-betű, jelezve, 
hogy a versekben megjelenő A. létező személy. Na, ezt az A.-t a tördelő valamiért nem 
tette rá a borítóra, ami miatt rohadt ideges voltam.
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Krusovszky: A beszélgetésünk elején már említettél néhány nevet, akik a kezdetekben 
fontosak voltak, most térjünk rá egy kicsit, hogy azok közül ki maradt meghatározó mondjuk 
a Szőranya idejére is?

Peer: Első körben, alapvetően Kemény, és persze Térey.

Krusovszky: Kemény akkor melyik köteténél is járt, a A koboldkórusnál?

Peer: Nem, azt hiszem a Játék méreggel és ellenméreggel volt az a kötete, amit először 
olvastam, de persze abban benne van a legelső, Csigalépcső az elfelejtett tanszékhez is. 
A Játékot rögtön el is loptam a dorogi könyvtárból, ahogy kell. Egyébként még mielőtt 
olvastam volna a verseit, már megismertem, vagyis hamarabb volt köztünk egy szemé-
lyes szimpátia, elég magával ragadó István személyisége ugyanis. Persze volt nálam a 
tájékozódásban egy kis késés, vidéki gyerek vagyok ugyanis, nem értelmiségi családból, 
szóval nagyon esetlegesen tájékozódtam hosszú ideig. Ez gimiben lett nyilvánvaló, én a 
Trefortba jártam, illetve akkor még Ságvárinak hívták, ennek is a Táncsics nevű kollégi-
umába vettek fel, ami egyfajta elit koli volt. Persze onnan elég hamar kirúgattam magam, 
erről van is egy publikálatlan versem, ami azért egy indulati költemény. A kollégiumban 
sok konfliktusom volt, az egymással rivalizáló kamasz fiúk közé nehezen illeszkedtem 
be, tulajdonképpen sehogy. De mikorra kirúgtak, már volt annyi haverom, hogy ha há-
rom-négynaponta lejártam Dorogra, és hoztam magammal könyveket, meg mindent, a 
hazamenetelek közötti napokon mindig tudtam kinél aludni. Vagy ha barátoknál nem 
jött össze, akkor ott voltak az olyan helyek, mint a Tilos az Á!, Zanzibár, Egocentrum, 
ahol bent maradtam zárásig, és éppen akivel haverkodtam, annál húztam meg magam 
másnapig, aztán reggel suli. Persze azért néha előfordultak pályaudvari éjszakák is, fő-
leg a Déliben. Szóval nomád élet volt az, hátizsákkal nyomultam, kocsmákban írtam. 
Negyedikre meg már a gimnáziumnak is vége lett, addig fokozódott ez a konfliktusos 
helyzet, hogy inkább magántanulóként végeztem.

Pollágh: Ehhez honnan volt erőd? Én tutira összezuhanok, aztán hazamegyek Dorogra.

Peer: Ez valószínűleg az otthoni körülmények miatt jött, anyám nagyon bízott ben-
nem, talán túlságosan is, az elvárásai sok terhet raktak rám. Biztosan azt a lehetőséget 
látta bennem, hogy helyrehozhatom az ő többé-kevésbé elcseszett életét, elcseszetten itt 
elsősorban apámmal való kapcsolatát értem. Apám nyilvánvaló agresszióval társuló al-
koholizmusát, ami miatt nekem is elég hamar fel kellett nőnöm, ami nem egy szerencsés 
dolog mondjuk tizenegy évesen. De az alkalmazkodó képességet komolyan felfejleszti, 
viszont az érzelmi kötődésre való hajlamot lecsökkenti. Ha gonosz akarnék lenni ma-
gamhoz, azt is mondhatnám, hogy többé-kevésbé felcserélhetőek az emberek az életem-
ben. Az irodalmi kapcsolataim is nagyrészt így működtek.

Krusovszky: Az, hogy 2002-ben jelent meg az utolsó köteted, a Hoztam valakit ma-
gammal, és hogy azóta nem is nagyon írtál verset, párhuzamosan alakult az irodalmi barát-
ságok meglazulásával, vagy felbomlásával?

Peer: Részint, mert már akkor ezek a kapcsolatok eléggé ingatagok voltak, aminek 
több oka is volt, de az első és legfontosabb az, hogy nagyjából annak a könyvnek a kör-
nyékén, és főleg utána egy iszonyatosan depressziós időszak következett az életemben. 
Akkor gondoltam arra, hogy a versírást egy ideig félrerakom. Tulajdonképpen akkor azt 
gondoltam, hogy örökre, azt, hogy egy ideig, csak mostanában kezdem gondolni. Igazá-
ból semmit sem akartam csinálni.

Pollágh: A magyar szakot végül elvégezted?

Peer: Van egy abszolutóriumom, de nem írtam diplomamunkát. A befejezésekben 
nem vagyok túl jó.

Krusovszky: A színházzal ezután kezdtél el foglalkozni?

Peer: Igen. Valahogy úgy alakult, hogy egyszer csak megkeresett Simon Balázs, aki 
a főiskolásoknak rendezte éppen a Szorongás Orfeum című darabot és felkért, hogy dol-
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gozzam vele. Akkor kiderült, hogy a színházcsinálás engem kurvára érdekel, és végül 
tökéletesen átvette a költészet helyét. Persze abba az előadásba is írtam hat dalszöveget, 
ami tulajdonképpen versnek is tekinthető.

Pollágh: De abban, hogy abbahagytad, vagy ahogy mondod, felfüggesztetted a versírást, 
volt valami szerepe a könyveid kritikai recepciójának?

Peer: Nem igazán. Egyrészt nagyon sokat nem is írtak rólam. Persze annak nem 
örültem, hogy az utolsó könyvemet, amit én továbblépésnek gondoltam, nem fogadta 
egyértelműen jól a kritika. Számomra a Szőranya és az egy évre rá megjelenő Név egy 
tömb volt, a Hoztam valakit magammal pedig ettől a fajta lírától akart elmozdulni, de ezt 
nem ismerték fel igazán. Én pont a széthullás, pont a szerkesztetlenség és a nyersesség 
felé akartam továbblépni, amit a legtöbben aztán bírálni kezdtek.

Krusovszky: Egyfajta közvetlenség, vagy mondhatom úgy, őszinteség felé szerettél volna 
elindulni?

Pollágh: Meg elég gúnyosan kommentáltad a kortárs szövegeket, és az irodalmi életet.

Peer: Ez egy érdekes dolog, igen, ha már valamit, akkor azt akartam, hogy a – ta-
lán mondhatom így – Holmi-lírától ellépjek, az Újholdas költészet mai követőitől, mint 
amilyen mondjuk Szabó T. Anna, vagy Mesterházi Móni lírája volt. Igazából a forma-
központú költészet alatt megbúvó vatta és üresjárat idegesített nagyon. Tulajdonkép-
pen, ha mondjuk kinyitok egy ÉS-t, akkor a legtöbbször azt látom, hogy van egy vers, 
ami elindul egy ötletből, az ki is bír körülbelül másfél versszakot, aztán következik egy 
olyan másfél, ami tök üres, nincs továbbgondolva, elmélyítve, egyáltalán nem követke-
zetes, hanem tulajdonképpen a csukló viszi, a forma. Hogy egy példát is mondjak, itt 
van mindjárt Kovács András Ferenc, na az ő költészete az, ami engem a halálba idegesít, 
mert teljesen kontrollálatlan. Ez a poeta doctus-probléma. Természetesen lehet forma-
költészetet csinálni, például úgy, ahogy József Attila tudott, aki szerintem, messze ki-
magaslik a magyar költészetből, miközben mondjuk Babits és Kosztolányi, meg a többi 
Nyugatos bőven nem, akik meg messze túl vannak értékelve ahhoz képest, amennyire 
József Attila jobb náluk. Persze nála is vannak öncélú formai játékok, meg egyfajta költői 
jólfésültségre való törekvés, csakhogy ő eljut közben olyan filozófiai meg pszichológiai 
mélységekig, ahol már nincs pardon. Nem lesz önjáró a dolog, ahogy pedig sokszor a 
nagy klasszikusok is azok.

Az őszinteség meg egy nehezen artikulálható dolog, és akkor már megint a pszicho-
logizálásnál tartunk, én ugyanis arra próbáltam törekedni, hogy valamiféle kegyetlen-
séggel, vagy könyörtelenül tiszta pillantással felismerjem, hogy mi a franc az, ami velem 
most történik. Mindez a szóhasználatban is megfigyelhető, sok versben azt érzem, hogy 
így ember nem beszél, miközben engem meg éppen a köznyelv metaforikussága érdekel. 
Ez nyílván Petritől is jön, aki József Attila után a következő nagy líraélményem.

Egyébként a köznyelv problémája a színházban, vagy a forgatókönyvekben is meg-
figyelhető. A mai magyar dialógusok nagy része tökéletesen túlírt és abszolút hiteltelen. 
Csak kevesen tudják azt megcsinálni – ilyen például a már említett Németh Gábor –, 
hogy az emberek a színpadon, vagy a filmben is úgy beszéljenek, ahogy egyébként be-
szélnek, ami nyílván roncsolt beszéd.

Én tulajdonképpen a világot észlelem széttörtnek, amibe az idézetszerűség még be-
lepasszol, de a jólformáltság már nem. Ez határozza meg a színházhoz való viszonyo-
mat, de annak idején a költészethez való hozzáállásomat is ez határozta meg. Miközben 
nagyon szeretem a játékokat, például a költői versenyeket, amik mondjuk a Szigeten 
voltak, ahol adott témára kellett valamit írni. Iszonyatosan élveztem ilyen vicces, rímes 
szövegeket gyártani, de ez mégsem volt költészet, csak költői játék.

Mindezekhez persze az is hozzátartozik, hogy én úgy érzem, az életművemnek a 
nagy része az orális tartományba tartozik, vagyis, mondjuk így, kocsmai beszélgetés, a 
többi emberrel való kommunikálás. Nem kell feltétlenül írni. Sokszor találkozom olyan 
emberekkel, akik arra emlékeznek, amit én évekkel azelőtt mondtam, ez nem ugyan-
olyan hatás a világra?

Az interjút készítette: Krusovszky Dénes és Pollágh Péter
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„a puszta véletlen műve”
(Interjú Francis Baconnel)

 Ezt az interjút a BBC 1962 októberében készítette. Rádióverziójának producere Leonie Cohn volt, 
az anyag 1963. március 23-án került adásba, ’Francis Bacon talking to David Sylvester’ [Francis 
Bacon beszélget David Sylvesterrel] címmel. Az interjú gondozott szövege a ’The Art of the 
Impossible’ [A lehetetlen művészete] címmel jelent meg a The Sunday Times Colour Magazine 
hasábjain, 1963. július 14-én.

David Sylvester: Vágyott valaha egyáltalán az absztrakt festmény [abstract painting] 
megteremtésére?

Francis Bacon: Formákra vágytam, ezért is készítettem el a három különböző figurát 
a Keresztrefeszítés [Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, 1944] alapjaként. 
Picasso azon munkái voltak rám hatással, amiket a húszas évek végén festett. Egészen új, 
addig ismeretlen területet nyitott meg számomra, olyan szerves formák világát, amely-
ben teljesen eltorzul az emberi képmás.

D. S.: E triptichon után jóval figuratívabb módon kezdett festeni, mint addig – mi 
késztette erre? Határozottan vágyott rá, vagy talán azt érezte, hogy akkor még nem lett 
volna képes továbbfejleszteni ezt a bizonyos szerves formát?

F. B.: Egy 1946-ban készült képem, amely mintha húsboltot ábrázolna, a puszta 
véletlen [accident] terméke. Egy alászálló madarat próbáltam megvalósítani; s talán ösz-
szefüggésbe hozhattam az előzőleg említett három kivetüléssel, de hirtelen a vonások 
teljesen mást sugalltak – ebből született ez a kép. Sosem úgy gondoltam rá, mintha szán-
dékomban állt volna megfesteni. Olyan ez, mint az egymásra rétegződő, folyamatos vé-
letlenek összessége.

D. S.: Mi lett hát a madárból? Talán az esernyő?

F. B.: A madáron keresztül egy teljesen más módon érzékelhető terület nyílt meg. 
A többi elemet fokozatosan festettem meg. Nem hinném tehát, hogy a madár végső so-
ron az esernyő megjelenítését sugallta volna; a madár az egész kép megteremtését sugall-
ta. Rendkívül gyorsan végeztem vele, talán három, négy nap alatt.

D. S.: Gyakran megtörténik, hogy munka közben teljesen átalakul [transform] a 
kép?

F. B.: Gyakran, de mindig abban reménykedem, hogy sokkal határozottabban törté-
nik meg a változás. Most úgy érzem, rendkívül sajátos képződményeket akarok festeni; 
olyasvalamit, ami szinte teljességgel irracionális az illusztráltság szempontjából nézve. 
Portrékat, arcképeket akarok emberekről, de mikor szemügyre vennéd őket, nem vennéd 
észre – vagy csak nagyon nehezen – hogy miként épül fel a kép. Ezért is oly kimerítő így 
dolgozni, a teljes véletlenre alapozva.

D. S.: Milyen értelemben véletlen?

F. B.: Véletlen, mert nem tudom, hogyan fogom megteremteni az alakot magát. Pél-
dának okáért épp egy fejet festettem a minap – s a szemgödröket, az orrot, a szájat – ha 
közelebbről vizsgálnád őket, észrevennéd – olyan formák mintázzák, melyeknek önma-
gukban semmi közük a szemekhez, orrhoz vagy szájhoz. Az egymásba futó kontúrvona-
lak tették lehetségessé az ilyen személy [person] létezését. Ekkor megálltam; egy pillanat-
ra azt gondoltam, hogy sokkal közelebb járok ahhoz, amit valójában akarok, mint eddig 
bármikor. A következő nap tovább akartam formálni, élesebbé szerettem volna tenni a 
körvonalakat, de teljesen elvesztem a képben. Ez a kép tulajdonképpen kötéltánc a figu-
ratív festészet és az absztrakció között. Kiutat talál az absztrakcióból, semmi köze nem 
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lesz többé hozzá. Kísérlet arra, hogy a figuratívumot [figurative thing] ráerőszakoljuk az 
idegrendszerre.

D. S.: Ezeken a korai képeken erős vöröses vagy narancs háttér figyelhető meg, de 
összességében sokkal színesebbek voltak ennél; ezt követően, tíz évig ráadásul meg sem 
jelentek a nagykiterjedésű, élénk színű felületek.

F. B.: Ha jól emlékszem, úgy éreztem, sokkal élesebbé tehetem a képeket sötétben 
vagy épp fehér megvilágításban.

D. S.: Emlékszik arra, mi motiválta az erős színek újbóli használatára?

F. B.: Csak az unalom lehetett.

D. S.: Viszont mikor a képei sötétebbek lettek, a formák kevésbé egzakttá, sokkal 
inkább foltszerűvé váltak.

F. B.: Sötétben jobban elvész a forma, nemde?

D. S.: Néhány újabb festményében erős háttérszíneket használ, s visszatért a pontos, 
szoborszerű ábrázoláshoz, csakúgy, mint a korai triptichonban, de különösen az újabb, 
1962-es Keresztrefeszítés [Three Studies for a Crucifixion, 1962] jobb szélső vásznán. Álta-
lános értelemben vett vágy vezette a letisztultabb kifejezésmódra?

F. B.: Természetesen, minél pontosabb valami, annál jobb. Borzasztóan nehéz ma-
napság letisztultnak maradni. Úgy vélem, ez a gond a mai festőkkel, legalábbis azokkal, 
akiket elnyel egy téma vagy maga a figuratív irány. Egyre pontosabbnak lenni, ezt akar-
ják; rendkívül ambiciózus dolog a precizitásra való törekvés.

D. S.: Az újabb Keresztrefeszítés készítése közben egyszerre dolgozott mindhárom 
vásznon, vagy teljesen elválasztotta őket egymástól?

F. B.: Különválasztottam őket, s amikor elkészültek, akkor kezdtem el rajtuk egy-
szerre dolgozni. Két hét alatt fejeztem be a munkát, erősen befolyásolt az alkohol, ször-
nyű másnaposság hatása alatt dolgoztam, rengeteget ittam; néha azt sem tudtam, mit 
miért teszek. Ez volt az egyetlen kép, amit részegen is képes voltam befejezni. Az alkohol 
talán segített szabadabbnak érezni magam.

D. S.: Sikerült véghezvinnie ugyanezt, azóta?

F. B.: Nem. De nagy erőfeszítés árán sokkal szabadabbá válok. Mármint vagy alko-
hol, vagy drogok hatásának köszönhetően.

D. S.: Nem lehet, hogy ez a teljes kimerültség hatása?

F. B.: Teljes kimerültség? Lehet. Vagy az akaraterőé.

D. S.: Saját akaraterőnk elvesztésére irányuló akarat?

F. B.: Mindenképpen. Saját magunk teljes felszabadítása érdekében történő akarat. 
Az akarat itt talán rossz szóhasználat; az akarat végül átalakul kétséggé. Mert tényle-
gesen abból az abszolút érzésből fakad, hogy e dolgokat szinte lehetetlen véghezvinni, 
hiszen bármi mást is megtehetnénk helyettük. S látjuk, mi fakad ebből a valamiből.

D. S.: Megváltozott a figurák tulajdonképpeni elhelyezkedése a munka során, vagy 
már előre látta őket, mielőtt nekiállt volna a festésnek?

F. B.: Láttam őket, ennek ellenére folyamatosan változtak. Láttam őket, és a jobb 
oldali alak olyan, amit már régóta meg akartam festeni. Ismeri a nagyszerű CIMABUE 
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Festett feszületét [Crucifixion, 1272-4]? Mindig úgy tekintek rá, mint a kereszten lefelé 
kúszó féregre; s e kép sugallta érzésből próbáltam ehhez hasonló alakot, a keresztről 
lefelé mozgót, hullámzót teremteni.

D. S.: Természetesen ez egy a sok Ön által használt, létező képek közül.

F. B.: Igen, ezek további ötleteket teremtenek; mindig reménykedem, hogy lesz le-
hetőségem megújítani őket.

D. S.: Át is alakulnak a folyamat során. Tud általánosítani azzal kapcsolatban, hogy 
mennyire látja előre a létező képek átalakulását, mielőtt nekilát egy új vászonnak, vagy 
éppen mennyire fognak a festés során átalakulni?

F. B.: Tudja, esetemben minden festmény – s ahogy öregszem, ez egyre inkább így 
van – a véletlen műve. Előrevetítem a saját elmémben, már előre látom, miként fog az át-
alakulás megtörténni, de szinte soha nem úgy hajtom végre, ahogy elképzeltem. A tény-
leges festmény alakítja át a képet. Nagyméretű ecseteket használok, s munka közben 
tulajdonképpen nem is nagyon tudom, mit tesz majd a festék, de sok olyan dologra ké-

pes önmagában, amit én magam nem is tudnék véghezvinni. 
Véletlen ez? Talán, mondhatnók, nem véletlen, mert így a 
festés egyfajta kiválasztó folyamattá [selective process] válik, 
amit a véletlen részeként megragadni próbálok. Ugyanakkor 
megkísérlem fenntartani a véletlen vitalitását, amellett, hogy 
folytonosságát megőrzöm.

D. S.: Mi történik a festékkel az említetteken túl? Teremt 
némi kétértelműséget?

F. B.: Inkább sugalmaz. Nemrég kétségek közt próbál-
koztam megfesteni egy bizonyos személy portréját, nagy 
ecsetet használtam, és a sok festéket igen szabadon vittem fel 
a vászonra; a végén már fogalmam sem volt, mit teszek, majd 
hirtelen, egy csapásra [click], pontosan azzá vált a kép, amit 
elképzeltem. De nem bármiféle tudatos akarat folytán, sőt, az 
ábrázoló festészethez sem volt köze egyáltalán. Sosem vizs-
gálták még, miért megragadóbb [poignant] ez a fajta festészet 
a puszta illusztrációnál. Felteszem, talán azért, mert saját, 
teljes életet él. Él, mint a képzet, amit csapdába akarunk ejte-
ni; él, ezért sokkalta élesebben alakítja át a kép lényegét. Így a 
művész képes feltépni az érzékelés zárait; erőszakosan tereli 
vissza a szemlélőt az életbe.

D. S.: És amikor érzi, hogy a kép, ahogy Ön fogalmazott, szinte „egy csapásra” életre 
kel, az azt jelenti, hogy a művész azt kapta, amit eredetileg akart, vagy azt, amit akarni 
szeretett volna?

F. B.: Félek, ezt nem igazán lehet megragadni. Megvan annak is a lehetősége, hogy 
ezt a véletlen történést sokkalta mélyebben éli meg az ember annál, amit ténylegesen 
akar.

D. S.: Az imént egy nemrég készült fejről beszélt, amit egyik napról a másikra foly-
tatni készült, de végül elvesztette a lényegét. Gyakori oka ez annak, hogy tönkreteszi 
saját képeit? Korai szakaszukban teszi ezt, vagy pontosan akkor, amikor már elég jók 
ahhoz, hogy átértelmezze őket?

F. B.: Csak a jobb festményeimet teszem tönkre, vagy azokat, amiket bizonyos mér-
tékig jobbnak találtam. Megpróbálom továbbgondolni, átértelmezni őket, s ilyenkor 
elvesztik mindennemű minőségüket, mindent elvesztenek. Összességében azt monda-
nám, hogy a jobb képeimet teszem tönkre.
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D. S.: Nem tudja visszafordítani ezt a folyamatot, ha már túllépett egy határon?

F. B.: Nem, most sem és egyre kevésbé. Ahogy a munkám totális, jelen idejű és vé-
letlen, és egyre inkább véletlenné válik, s nem is úgy viselkedik, mintha véletlen lenne, 
hacsak nem véletlen önmaga is, hogyan teremthetném újra a véletlent magát? Ez majd-
hogynem lehetetlen.

D. S.: De lehet, hogy egy másik véletlent teremt ugyanarra a vászonra.

F. B.: Ennek valóban megvan a lehetősége, de két véletlen sosem lesz ugyanaz. Ez talán 
csak egy olajfestményen történhet meg, mert az oly finom, hogy egyetlen szín, egyetlen folt, 
amely két motívumot összeköt, teljességgel megváltoztatja a képre utaló implikációkat.

D. S.: Amit elvesztett, már nem kaphatja vissza, de lehet, hogy valami egészen másra tesz 
szert. Miért pusztít, ahelyett, hogy tovább dolgozna? Miért kezd inkább egy másik vászonba?

F. B.: Mert néha teljesen eltűnik a mű, a vászon pedig megtelik [becomes clogged], túl 
sok festék kerül rá – ez csak afféle praktikus dolog, ha túl sok a festék, nem tud az ember 
tovább dolgozni.

D. S.: Ez a festék állagából következik?

F. B.: Halmazállapotát tekintve a híg és a sűrű között álló festékkel dolgozom. Néhol 
nagyon vékony a réteg, néhol vastag, és egyszer csak eltömődik, megtelik a kép, és végül 
azt veszed észre, hogy illusztrációt készítesz.

D. S.: Mi készteti erre?

F. B.: Mi a különbség a közvetlenül ható és az illusztráción keresztül közvetítő festék 
között? Rendkívül nehéz ezt szavakba önteni, ez ösztön dolga. Nem igazán lehet meg-
ítélni, hogy miért hat egy bizonyos festék közvetlenül az idegrendszerre, és a másik miért 
mesél hosszan a képről.

D. S.: Festett már valaha olyan képet, amelyen megvastagodott a festék, mégis vég-
hezvitte, amit elképzelt?

F. B.: Igen, persze. Volt egy régi képem, ami fejet és függönyt ábrázolt. Kisméretű 
volt, de nagyon vastag festékréteg ült a vásznon; négy hónapig is dolgoztam rajta, azt 
hiszem, de furcsamód hathatós lett.

D. S.: De nem gyakran sikerül ennyi időt eltölteni egyetlen képpel.

F. B.: Nem. Most úgy találom, hogy több időm van egy-egy képre, mint eddig. Abban 
reménykedem, hogy megtalálom azt az ösztönszerű dolgot, amire építhetek, s ezután 
úgy folytatom a munkát, mintha új képnek állnék neki. Mostanában ezzel a módszerrel 
próbálkozom. Ebben rengeteg lehetőség áll – elsőként akár közvetlenül is hathatunk, s 
aztán, az akaratunkat befolyásolva idézzük elő a véletlent.

D. S.: Meg tudná tenni, hogy a fal felé fordítja a festményt, amin épp dolgozik, és 
hetek, hónapok múlva újrakezdi rajta a munkát?

F. B.: Soha. A festés hipnotikusan hat rám, nem lennék képes egyedül hagyni egy 
képet, így mindig boldog vagyok – ami elég rossz –, ha befejeztem valamit; s amint le-
hetséges, eltávolítom őket.

D. S.: Ha az emberek nem jönnének a festményeiért, felteszem, az égvilágon semmi 
sem hagyná el a műhelyét; tönkretenné az összes képet.

F. B.: Ez így van.
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D. S.: Ösztönzi valami arra, hogy megmutassa a képeket az embereknek? Számíta-
na, ha senki sem látná őket?

F. B.: Egyáltalán nem. Nem. Természetesen az igaz, hogy nagyon kevés olyan ember 
van, aki segítségemre lenne a kritikájával, s lekötelezne, ha tetszene nekik minden ké-
pem. Egyébként nem igazán érdekel.

D. S.: Bánja, hogy tönkretett olyan képeket is, amik Ön szerint is jók voltak? Szeret-
né újra látni őket?

F. B.: Talán egyet vagy kettőt. Igen, néhánynak nagyon örülnék. Tudja, ha valami 
olyan jó minőségű, akkor hagy bennem bizonyos emléknyomokat, amiket soha nem le-
szek képes rekonstruálni.

D. S.: Megpróbálta valaha újrafesteni ezeket a képeket?

F. B.: Nem, soha.

D. S.: És nem is dolgozik vázlatról vagy rajzokról, soha 
nem ismétel meg semmit?

F. B.: Gyakran gondolom, hogy így kellene tennem, vi-
szont ez nem igazán segít az én műfajomban. A tényleges 
textúra, a színek, a festék mozgása olyan véletlenszerű, hogy 
bármiféle rajz, amit eddig készítettem, csak egyfajta vázként 
szolgált, s csak némiképp vetítette előre, ahogy a festmény 
történni [the way the thing might happen] fog.

D. S.: Feltételezem, hogy ez az arányokkal [scale] is így 
van – valamit kisebb mértékben kidolgozni, ami apróléko-
sabb munkát igényelne, értelmetlen lenne az Ön számára.

F. B.: Valószínűleg így van.

D. S.: Az Ön munkái valóban összetettek. Majdnem 
minden festménye ugyanolyan kidolgozottsággal bír. A feje-
ket ábrázoló kisebb képei és az egész alakos képek is abban 
közösek, hogy a fej a kis festményeken ugyanakkora, mint a 
nagyobb műveken. Elhanyagolható a száma a kisméretű ké-
peken megjelenített egész alakoknak.

F. B.: Ez az én hátulütőm, a merevségem.

D. S.: És ez az arány és kidolgozottság rendkívül 
életközeli [near that of life]. Így, mikor megalkot egy alakot, nagyméretű lesz a kép, ami 
eltántorítja a műgyűjtőket.

F. B.: Igen, de a képeim még így sem akkorák, mint néhány mai, modern alkotás.

D. S.: De tíz évvel ezelőtt még igencsak nagynak tűntek, ezért is kérte mindenki arra, 
hogy kisebb méretekben fessen.

F. B.: Már nem akkorák; elég kicsinek számítanak manapság.

D. S.: Sok sorozatot is fest, természetesen.

F. B.: Valóban. Részben azért, mert mindig, minden képemet változóként és változó 
szekvenciaként [shifting sequences] fogom fel. Mindebből többé-kevésbé leszűrhető, mit 
is nevezünk általános megjelenítésnek [ordinary figuration].
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D. S.: Amikor sorozatot készít, egymás után készíti el egy-egy darabját, vagy mind-
egyiket egy időben?

F. B.: Egymás után. Az egyikből nő ki a másik, az előző sugallja a következőt.

D. S.: És a sorozat ugyanaz marad az Ön számára, mikor befejezte a munkát? Illet-
ve, együtt tartaná a képeket, vagy teljesen mindegy, hogy külön léteznek-e, avagy sem?

F. B.: Szeretek szobákat megtölteni festménnyel, különböző témák felhasználásá-
val, de ezeket mindig sorozatként kezelem. Szobák, tele felsorakoztatott festményekkel. 
Képes vagyok naphosszat ábrándozni ilyen szobákról. De mikor megvalósítanám a vá-
gyam, azt, ami épp felvillant elmémben, máris képtelen vagyok rá, rögtön elhalványul. 
Furcsamód mindig abban reménykedünk, hogy ha elkészítünk egy képet, az megsemmi-
síti majd minden más képünket, s minden abban az egy képben fog összpontosulni. De 
egy sorozatban egy kép mindig a következőre reflektál, folyamatosan, s néha jobbak is 
együtt, sorozatban, mint külön-külön; sajnos még sosem voltam képes megfesteni azt az 
egy képet, amelyben összpontosulna a többi, amely összefoglalná a többit. Két egymással 
szembeállított kép kiemeli mindkettő jelentőségét.

D. S.: A legtöbb képe egy alakot vagy egyetlen fejet ábrázol, de az újabb Keresztre-
feszítés-triptichonon többalakos kompozíció látható. Most már gyakrabban készít 
ilyet?

F. B.: Olyannyira bonyolultnak találom egyetlen figura kidolgozását, hogy az álta-
lában elégnek tűnik. És természetesen megszállottja vagyok a tökéletes forma [perfect 
image] megteremtésének.

D. S.: Hogyan kell hatnia az egyalakos képnek?

F. B.: Abban a bonyolult fázisban, amelyben a mai festészet él, a pillanat a több alak-
nak kedvez – legalábbis, több alaknak egy vásznon –; a történet itt kezd bonyolódni. És 
amikor a történet bonyolódni kezd, beáll az unalom [boredom sets in]; a mese hangosabb 
lesz a festéknél. Ez pusztán azért történik, mert rendkívül primitív időszakban élünk, és 
még mindig nem vagyunk képesek kitörölni a mesemondást két kivetülés között.

D. S.: Valóban igaz, hogy az emberek történetet próbáltak keresni a Keresztrefeszítés-
triptichonban. Tulajdonképpen van valamiféle magyarázat a megjelenő alakok közti 
kapcsolatra?

F. B.: Nincs.

D. S.: Szóval ugyanaz történt, mint amikor egy képen belül kisebb keretbe festett 
fejeket vagy egyéb alakzatokat, s azt gondolták, hogy valakit üvegkalitkába börtönzött.

F. B.: Azt a keretet kizárólag azért használom, hogy jobban láthatóvá váljék az alak-
zat. Tudom, hogy mindenféle másnak értelmezték.

D. S.: Adolf Eichmannt látták benne, ahogy az üvegfalú „dobozban” ül. Azt tartot-
ták, megjósolta ezt a jelenetet.

F. B.: Valójában csak megkurtítottam a vászon széleit néhány négyszög felvázolásá-
val, amik az alsó alakra koncentrálnak. Csak azért tettem, hogy jobban látszódjék.

D. S.: És soha semmiféle illusztratív intenciót nem hordozott magában, még az 
1949-es festmény sem, a fejjel és a mikrofonnal?

F. B.: Nem, ez is pusztán a fej és a mikrofon tisztább kivehetősége érdekében ké-
szült. Nem hinném, hogy teljességgel kielégítő eszköz, nem is használom sokszor, néha 
viszont szükséges.
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D. S.: És a triptichonok vásznai közt álló függőleges törésvonalak talán ugyanazt a 
célt szolgálják, mint a keretek a vásznon belül?

F. B.: Igen, ugyanazt. Elszigetelik egyiket a másiktól. Félbeszakítják a történetet. 
Segítenek elkerülni a mesemondást, ha az alakok három különböző vásznon jelennek 
meg. Természetesen a legnagyszerűbb festmények több figurát állítanak a vászonra, és 
az is természetes, hogy minden festő ehhez a megoldáshoz vonzódik jobban. Ez a rend-
kívül bonyolult állapot, mikor a mese éppen folyik, eltörli a festék önmagában álló le-
hetőségeit. Ez óriási nehézséget jelent. De bármelyik pillanatban jöhet bárki, aki képes 
felhelyezni néhány figurát a vászonra.

D. S.: Úgy tűnik, nem mesét, hanem rengeteg dramatikus töltettel felruházott szub-
jektumot akar, mikor kiválasztja a témáit, mint a Keresztrefeszítés esetében. Meg tudja 
mondani, mi késztette a triptichon elkészítésére?

F. B.: Mindig megindított a vágóhíd és a hús megjelenítése, s számomra ezek igen-
csak kötődnek a Keresztrefeszítés témájához. Rendkívüli fotókat láttam állatokról, mi-

előtt épp levágták volna őket, melyek mintha a halálszagot 
is megörökítették volna. Természetesen nem tudhatjuk, de 
a fotókról mintha az derülne ki, hogy az állatok olyannyira 
tudatában vannak a ténynek, ami történni fog velük, hogy 
mindent megtesznek szabadulásuk érdekében. Ezek a ké-
pek azon a dolgon alapulnak, amit oly közelinek érzek ma-
gához a triptichonhoz. Tisztában vagyok vele, hogy istenfé-
lő, keresztény emberek számára a Keresztrefeszítés teljesen 
más jelentőséggel bír. Ateistaként úgy vélem, ez csupán egy 
ember viselkedését, egy másokkal szemben történő viselke-
désmódot jelent.

D. S.: De tulajdonképpen fest vallási témájú képeket is, 
mert a Keresztrefeszítésen kívül, amihez harminc év után tért 
vissza, ott vannak a pápák. Tudja, miért fest folyamatosan a 
vallást némiképp érintő képeket?

F. B.: A pápáknak nem sok köze van a valláshoz; ezek a 
festmények megszállottságom kivetülései, Velazquez X. Ince 
pápa c. képe alapján készült, fényképek után.

D. S.: De miért a pápát választotta?

F. B.: Úgy gondolom, ez a valaha festett legnagyszerűbb 
portrék egyike, egyszerűen a megszállottjává váltam ennek a 

képnek. Halmozom a könyveket, amiket Velazquez pápájával illusztráltak, mert kísért; 
mindenféle érzelmi és – hogy úgy mondjam – képzeletbeli területeket szakít fel, még 
bennem is.

D. S.: De nincs Velazqueznek más, legalább olyan hatású portréja, ami ugyanúgy 
megszállottjává tehette volna? Biztos benne, hogy semmiféle különlegesség nincs abban, 
hogy pápáról van szó?

F. B.: Talán a pompás színek teszik naggyá, itt erről van szó.

D. S.: Készített két vagy három festményt egy modernkori pápáról, XII. Piusról is, 
szintén fényképek alapján. Mintha Velazquezbe vetett érdeklődése a pápa, mint hős té-
mája felé fordult volna.

F. B.: Természetesen igaz, hogy a pápa egyedi. Egyedi pozícióban helyezkedik el, és 
mint némely nagy tragédiákban, piedesztálra emelkedik, ahonnét kiválóságát a világra 
sugározhatja.
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D. S.: Hiszen Krisztus alakjában ugyanaz az egyediség található; nem tér vissza 
valójában a tragikus hős speciális helyzetéhez és egyediségéhez? A tragikus hős szükség-
szerűen olyasvalaki, aki fölülemeltetik másokon.

F. B.: Így még sosem gondoltam erre; ha Ön mondja, biztosan úgy van…

D. S.: Mivel ezek az egyedüli témái, amik a vallásosságot feszegetik; nincs más. A ke-
resztre feszített Krisztus és a pápa.

F. B.: Amit mond, az valószínűleg igaz. Azért lehet így, mert a tragikus hőst a körül-
mények kényszerítették bele ebbe az egyedi szituációba.

D. S.: És ez az a fajta hangulat, ami magától értetődően sajátja némely egyedi és 
lehetőleg tragikus szituációnak? Ez az, amit mindenek fölött el akar érni?

F. B.: Nem. Szerintem, tekintve, hogy öregszem, sokkalta specifikusabbra törekszem 
ennél. Én a kép előéletét [record] akarom. Ezzel természetesen együtt jár a hangulat, 
nélküle nem teremthetsz képet.

D. S.: Valami tapasztalt kép előéletét?

F. B.: Igen. Egy személyét, tárgyét, de nálam majdnem mindig személyről van szó.

D. S.: Egy bizonyos személyét?

F. B.: Igen.

D. S.: De ez kevésbé volt így a múltban, nem igaz?

F. B.: Kevésbé volt így régen, de ma már inkább sürgetővé vált; szerintem azért, mert 
azzal, hogy lehorgonyoz, egyúttal megadja a lehetőségét e meghatározott kép rendkí-
vül irracionális újrateremtéséhez, amire alapvetően vágyunk. Ez jelenti a megszállott-
ságot: milyen biztonsággal tudom irracionalizálni a dolgot? Nem pusztán újrateremted 
a képiséget [remaking the look of the image], minden érzésterületet [areas of feeling] új-
rateremtesz, amely felől még magad is nyugtalanságot érzel. Annyiféle területet akarsz 
megnyitni, amennyi csak lehetséges, de ezt nem vagy képes megtenni az… Helytelen 
lenne kimondani, hogy a tiszta illusztráció erre nem képes, tisztán figuratív értelem-
ben, mert természetesen ezt már rég megtették. Velazquez esetében is megtették. Ez az 
a pont, ahol Velazquez különbözik Rembrandttól. Ha példaként vesszük Rembrandt 
kései önarcképeit, észrevehetjük, hogy az arcvonások kontúrjai időről-időre változnak; 
teljesen más arcokat jelenít meg, bár mindegyik rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amit 
Rembrandt-arcnak nevezünk; a képek e különbség által foglalják magukba más és más 
érzések területeit. Velazqueznél ez sokkal irányítottabban, sokkalta csodásabban jelenik 
meg. Velazquez az érzékelés határain lavírozva oldja meg e problémát, és a munkái-
ban az a legnagyszerűbb, hogy mindig is képes volt közel maradni az illusztrációhoz, 
ugyanakkor felszínre hozza a szemlélők legmélyebb érzéseit. Ezért oly rejtélyes festő. 
Nyilván azt hisszük, hogy Velazquez tudósított az akkori udvartartásról, festményei kor-
hű dokumentumok. Azóta eltorzult az egész; önkényesen térünk vissza az efféle témák-
hoz, ha olyan jellegzetesek akarunk maradni, mint Velazquez a „tudósításaiban”. Persze 
Velazquez óta rengeteg olyan dolog történt, ami különböző okoknál fogva megváltoztat-
ta, és teljesen átalakította a figuratív festészet megítélését. Ilyen dolog a fényképészet.

D. S.: Pozitív vagy negatív irányú változás történt?

F. B.: Kizárólag pozitív. Velazquez hitt abban, hogy ő igenis az akkori udvart, az ak-
kori embereket jeleníti meg; ma elvárják egy művésztől, hogy ugyanebből a szituációból 
játékot teremtsen. Tudja jól, hogy a helyzetet filmen is megörökíthetik, s tudatában van, 
hogy tevékenységének ezt az oldalát meghaladta valami más, és amivel ő maga dolgozik, 
nem egyéb, mint az érzékek megindítása [making the sensibility open up] magán a képen 
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keresztül. Az ember ma felismeri, hogy a puszta véletlen terméke, jelentéktelen valami, 
mindennemű cél nélkül kell kijátszania egyéni játékát. Mikor Velazquez, vagy mikor 
Rembrandt festett, furcsamód bizonyos vallási korlátok között alkottak mindketten, amit 
a mai ember egyszerűen figyelmen kívül hagy. Ma pusztán akkor alkothatunk mara-
dandót, ha saját magunkat becsapva orvosokon keresztül vásárolunk halhatatlanságot, 
ezzel hosszabbítva meg életünket. Mára minden művészet az embert őrültségbe haj-
szoló játékká vált, teljes egészében játékká. Ily módon változtak meg a dolgok, és ami a 
lenyűgöző az egészben, hogy a művésznek minden eddiginél nehezebb dolga lesz, mert 
az őrületbe hajszoló játékot a végletekig ki kell merítenie.

  

 A fordítás az alábbi kötet alapján készült: Sylvester, D. (2004): The Brutality of Fact. Interviews 
with Francis Bacon. New York: Thames & Hudson. pp. 8-29.

Fordította: Lakatos Márk

Lakatos Márk (1985) 
műfordító, az ELTE BTK 
hallgatója.
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VIRÁGH ANDRÁS

Svédcsavar (norvég anya)

Tételezzük fel, hogy egy gyanútlan, a világ 
nagyvárosait és Európa zenetörténetének 
kimagasló egyéniségeit többé-kevésbé nem 
(sem) ismerő ember ül be a moziba, hogy 
megnézzen egy filmet, amiről vajmi keve-
set hallott, viszont éppenséggel nem volt 
jobb dolga. Utóbbit különösképp tételez-
zük (fel). Na mármost, gyanútlan embe-
rünk talán ugyanolyan ’hjúlóris’ arcot vág 
a nézőtér félhomályában, mint Andreas, 
filmünk főszereplője az első jelenetben, 
aki nagyon nem tud mit kezdeni magával 
a peronon állva, hangos és unott smárolást 
hallgatva néhány méter távolságból. Gya-
nútlan emberünk meg sem lepődik azon, 
hogy Andreas még néhány percig tűrve az 
egyébként már börleszkbe illő smárolást, a 
peronhoz megérkező metrószerelvény elé 
dobja magát. Ami ezután jön, az igazából 
szóra sem érdemes, Andreas megérkezik 
egy igencsak kihalt sivatagos placcra egy 
rozzant távolsági busszal, csomagja nincs, 
leszázalékolt informatikus külsőt nyújt. 
Bekocsikázik egy városba, kap kosztot, 
kvartélyt, kényelmes munkát egy üvegpa-
lota kicsiny irodájában, egy szempillantás 
alatt meghódít egy nőt egy-két abszolút in-
fantilis lexémával, és ha ez még nem lenne 
elég, nemsokára már szeretőjével hentereg 
egy ágyban. Gyanútlan emberünk talán itt 
kezdi irigyelni a főszereplőt, és értetlenül 
nézi, amint Andreas mindezen paradicso-
mi örömök ellenére szépen lassan elkezdi 
magát úgymond „kényelmetlenül érezni a 
bőrében”. Valami megmagyarázhatatlan 
bántja, izgatottan mocorog a munkanap-
okon az irodai székben, és nem mocorog 
annyira izgatottan élettársa mellett a ka-
napén, majd – egy talán nálánál is furább 
embert követve egy éjszakai happening 
után – egy hasadék tágításába kezd egy 
társasház pincéjében. Közben mellesleg 
beugrik a metró alá (hah, micsoda egy ko-
misz ez a rendező – gondolhatja gyanút-
lan emberünk), előtte még levágja kisujját 
is egy irodai géppel, és megrökönyödve 
nézi, amint kortársát beleinél fogva rán-
gatja le két szimpatikus fiatalember a kerí-
tésről, miután az fennakadt rajta egy kósza 
öngyilkosságból kifolyólag. A kezdetben 
kábé a jó öreg kiskanalas módszerrel, 
majd a posztmodern falbontó masinériák 
egész arzenáljával falat bontó Andreas és 
a már említett furább ember hosszú na-

pokat töltenek a pincében falat bontva. Az 
eredmény végül egy finom sütemény, amit 
Andreas a fal túloldalán lévő kiskonyhából 
csenhetett el. Gyanútlan emberünk végig-
nézi még, amint Andreast visszaszállítják 
a sivatagba, majd onnan a busz egy hóme-
zőn rakja ki. Snitt. „Ez aztán jól lesavaz-
ta a svédeket!” – mormogja el bajsza alatt 
emberünk sztereotip allúzióját, miközben 
megmossa kezét a mosdóban, és belebá-
mul a tükörbe. Másnap talán csak annyit 
mond valamelyik ismerősének, hogy látott 
egy filmet, amiben IKEA bútorokkal teli-
pakolt helyiségekben Björn Borgra hajazó 
mosolygós svédek hajkurászták egymást, 
vagy teniszeztek a sztráda mellett. Persze 
ezzel hihetetlenmód leegyszerűsíti a dol-
gokat. Mentségére legyen mondva, hogy 
abszolút félreértette, és ezt nem azért ál-
líthatom oly’ nagy bizonyossággal, mert 
gyanútlan mozilátogatónk nem ismeri a 
világ nagyvárosait, és nincs otthon a ko-
molyzenében. Végül tegyük hozzá, embe-
rünk mosdóban tett summázata egy hiba 
mellett egy fura egyezést is mutat, neveze-
tesen Jens Lien A kiállhatatlan című filmje 
2006-ban elnyerte a cannes-i filmfesztivál 
ACID díját.

Pedig tényleg lehetne svéd… Oslo 
épületei és Grieg andalító (film)zenéje 
mellett a filmet egy skandináv utópiának 
(vagy antiutópiának / horrornak / parabo-
lának / didaktikus mesejátéknak) is felfog-
hatnánk. Andreas rövid időn belül tuda-
tára ébred, hogy új lakóhelyén gyakorolt 
életének hiányzik a veleje. Amellett, hogy 
nem lehet berúgni az alkoholtól, ízet-
len az étel, vagy hogy uncsi a szex (ezek 
(im)potenciális esetben végül is egy hu-
szadosztályú étteremmel felszerelt panel-
ban élő megcsömörlött férfi impressziói is 
lehetnek), Andreast rendkívülimód elkez-
di nyomasztani a gyerekek hiánya, illetve 
az a tabu-státusz, amiben úgy egyáltalán 
a „teremtés aktusa” tetszeleg. Miután el-
kezd óvatosan célozgatni élettársának va-
lami személyes(ebb) és jövőbe néző(bb) 
kilátásról, az rögtön a lakberendezés felé 
tereli a dialógot. A munkahelyen a dolgok 
a szokásosnál is unalmasabb mederben 
folynak: Andreast általában megkínálják 
valami csokiskekszféleséggel, a menzán 
az asztali beszélgetések témáját egy bú-
toráruház katalógusa szabja meg. A di-

Virágh András (1982) 
az ELTE BTK végzős 
hallgatója.
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alógusok messzemenően devalválódnak 
– nem arról van szó, hogy a szereplők 
félszavakból is megértik egymást, hanem 
hogy az élettér, és a térbe préselt kom-
munikáció szabályai nem engednek teret 
vágyak, érzések kifejezésére, nincsenek 
szavak a szerelemre, a bánatra, a kíván-
csiságra, vagy a dühre. Ebben a világban 
előbb-utóbb mindent kiküszöböl a feltű-
nésmentes rend, éppen úgy, ahogy a film 
végén a stáblista eleinte szét-szétfolyó be-
tűi Grieg varázslatos muzsikájára hama-
rosan úgy állnak glédába, mint egy elitala-
kulat a díszsortűz pillanatában. A hatást 
csak fokozzák a film horrorisztikus be-
tétei: a már említett öngyilkosság, vagy 
Andreas kalandja a metróban, mely során 
az őt vonszoló szerelvény testének mint-
egy négyötödéről lenyúzza a bőrt. A film 
ezen pontján talán már nem is hat olyan 
nagy meglepetésként, hogy a főszereplő 
kocsányon lógó szemgolyóit megpillantva 
az élettárs egy hétvégi vacsorameghívással 
kedveskedik. Minden megvan, de vala-
mi mégis hiányzik. Az egyszerre sötét és 
mulatságos jelenetek – kimerítve a „bar-
na humor” fogalmát- egy ponton átadják 
helyüket a nyomozásnak, ami által lehull 
a lepel az utópisztikus (antiutópisztikus, 
stb.) világ egy szegmenséről, de persze vá-
laszt egy kérdésünkre sem kapunk. A tör-
ténet másik „főbb” szereplőjére Andreas 
egy szórakozóhely mosdójában figyel fel 
– a férfi a vécén ülve beszél arról, hogy 
valami tényleg nem stimmel, de idővel 
hozzá lehet szokni a dologhoz. Andreas 
követi a férfit, aki egy pincehelyiségben 
lakik, és látszólag hegedüléssel üti el az 
idejét. Amikor később bejut a helyiségbe, 
kiderül, hogy a zeneszó, ami a város egyet-
len mementójához sem hasonlítható, egy 
repedésből szüremlik át. Egyébiránt még 
ez a „varázsszoba” is magán viseli a „nem 
meghatározható hiány” jegyét, hiszen a 
plafonról lecsüngő számtalan villanykörte 
is csak heveny félhomályt képes teremteni. 
Andreas és társa együttes erővel nekiesnek 
a falnak, és ahogy egyre beljebb ássák ma-
gukat, úgy zuhan szét Andreas körül ez az 
utópisztikus (ésatöbbi…) kártyavár: sze-
retőjéről megtudja, hogy bizony egyszer-
re több férfinek is „kedveskedik”, mun-
kahelyén rosszalló pillantások fogadják, 
miután főnöke kérdésére nehezményezni 
kezdi a gyerekek hiányát, végül el is küldik 
az állásából. A „szép új világba” utasokat 
szállító leszedált távolsági buszról kiderül, 
hogy az útvonalát egy darabon jelző ke-
réknyomok egy ponton eltűnnek a sivatag 

homokjában. Andreas végül, amikor már 
kisebb csődület támad az ütvefúró zajára, 
át tud nyúlni a falon. Amit ekkor látunk, 
felér egy akkora trükkel, mint amikor az 
Óz, a csodák csodájában Dorothy felébred 
színes álomvilágában… pedig nincs is 
semmilyen trükk. A kamera egész egy-
szerűen egy igazi hamisítatlan ház kony-
hájának nagymami-szegletét mutatja, 
frissen gőzölgő süteménnyel az asztalon, 
szél által meglibbentett dekoratív függöny-
nyel, és az északi elegancia jegyeit cseppet 
sem mutató rusztikus konyhabútorral, ja 
és persze az ablakon túlról gyerekzsivajt 
hallani. Andreasnak csak annyi ideje van, 
hogy belemarjon a tepsibe, már rángatják 
is odaátról az orwelli gondolatrendőrség 
sötét tisztjeit megtestesítő overallos „bú-
torszállítók”. Berakják egy kocsiba, majd 
a rögtönítélő statáriális bíróság elé kerül 
(nem kafkai vagy dosztojevszkiji allűrökre 
kell gondolni, egész egyszerűen csak egy 
csapat öltönyös múzeumlátogató nézi a 
meglepett Andreast a kocsi ablaküveg-
ének másik oldaláról), ami kiűzetésre íté-
li. Andreas elhagyja a paradicsomot, ám 
jelen esetben a két kerub nem marad ott 
a főkapunál, hanem közrefogják az autó-
ban a kiállhatatlant, akárcsak két ÁVÓ-s 
tiszt, majd begyömöszölik őt a jól ismert 
távolsági buszba, a kerekek fölötti szellő-
zőnyílásba. A busz valamikor, meghatá-
rozhatatlan idő múlva megáll, Andreas 
láthatóan dideregve nagy nehezen kimá-
szik odújából, és egy nagy havas fehér-
ségbe kerül. 2-3 másodperc múlva a film 
befejeződik, és hogy addig mi történik, azt 
nem árulnám el, miután ez Lien második 
nagy dramaturgiai fogása a film folyamán 
(az első talán az, hogy a falon található be-
szédes formájú hasadékot, az átszüremlő 
hegedűszót, és halk gyerekzsivajt nem ka-
nyarintja bele egy olyan közhelyes allego-
rizálásba, ami pedig joggal (?) adódhatna). 
Mindemellett nincs tele a film káprázatos 
kamerabeállításokkal, és világmegváltó 
trükkökkel, ám a misztikus izlandi siva-
tag, Oslo városának rokkos-barokkos épü-
letei, a filmzene, a színészek naturalista-
minimalista játéka, és úgy egyáltalán, a 
lecsupaszított képi világ azt mondatja ve-
lem, hogy Lien jó munkát végzett.

A kiállhatatlan „jelentését” a rende-
ző kérdőjelek közé ékeli, de az ábrázolt 
hangulat mindenképpen „átjön” a mozi-
vászonról. Bár itthon megszokhattuk már 
a közelmúlt nyomasztó légkörébe burkolt 
filmeket, és ismerhetjük a híres nagy utó-
piák filmbéli adaptációit, Lien filmje nem 
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áll be csak úgy a sorba – a sokkoló hatás, 
és a naturalista effektek mellett Andreas 
története abszolút skandináv toposzok 
mentén konstruálódik meg. A főszereplőt 
alakító színész (Trond Fausa Aurvaag) po-
zitív értelemben túljátssza a szerepét, moz-
dulataival és arcjátékaival még annyit sem 
enged meg magának (nekünk), amennyit 
lehetne. A szereplő jellemében semmi vál-
tozás nem történik, egy-két dologra rájön, 
és boldogan majszolja a konyhából elcsent 
sütit, miközben elvezetik, de ugyanúgy 
tűnik el, ahogy annak idején megjelenik. 
Semmiből a semmibe. Ha hangosan mora-
lizáló karaktert formálna meg, a film má-
sodik felében esetleg elüvölthetné magát a 
kihalt esti főtéren, hogy „Az Isten célja mi 
lehetett / ezzel az üres sivatag-vidékkel? 
/ E földdel, amelyen élet nem fakadhat, 
/ s mely így, kiégve, nem fogan, és nem 
adhat” (Ibsen: Peer Gynt, negyedik felv., 
Áprily Lajos fordítása) – a filmbéli Oslo is 
egy sivatag, Andreas pedig az a kiállhatat-
lan porszem, amit belefúj a szél egy járó-
kelő szemébe. Andreas nem nyomozásá-
val, állandó kíváncsiskodása folytán válik 
kiállhatatlanná, hanem azért, mert nem 
hajlandó osztani a „márpedig minden a 

legnagyobb rendben” pszeudo-voltaire-
i axiómáját. A szomorú az az egészben, 
hogy A kiállhatatlan világa éppenséggel 
„jó” világ – elég, ha csak szétnézünk, mi 
köti le manapság az emberek mindennap-
jait. Nem is az oly’ távoli jövő üzenete, 
hogy ide jutunk, ha nem vigyázunk. Talán 
sok ember már most gondolkodás nélkül 
cserélne Andreas-szal, és nem válna ki-
állhatatlanná, hiszen mégsem egy kafkai 
vagy orwelli világban landolna, hanem egy 
picit szürke, picit csendes városban, ahol 
viszont minden egzisztenciális szteroidot 
bevehet, és még nem is kell a telekép hori-
zontján kívül eső területen körmölni azt a 
bizonyos naplót az utókor megsegítésére. 
Mi alapjaiban mindannyian jól ismerjük 
ezt a világot, bár reménykedünk, hogy 
mondataink csökkenő-növekvő intonáció-
jával, elfojtott vagy légbe üvöltött indulat-
szavainkkal, óhajainkkal és vágyainkkal, 
gyereknemzési hóbórtunkkal és individu-
ális halálvágyunkkal, vagy éppen trendi 
parfümök adta illatunkkal és testszagunk-
kal nem válunk egyik pillanatról a másik-
ra kiközösítendő egyénné, csak legfeljebb 
egy-két ember elküld minket az anyánkba, 
de hát azt úgyis szeretjük.
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SZTRÓKAY ANDRÁS

Hermanisok
A Jaunais Rı-gas tea-tris két előadása az I. Bárka Fesztiválon

Tatyjana Tolsztaja: Szonya
Két férfi jön be a gondosan berende-

zett lakásba. Fejükön harisnya, kezükön 
bőrkesztyű. Mint a filmekben. Még pan-
cserek is. Érzéketlenül kutatják át a szo-
bakonyhát, szakszerűen mindent meg-
vizsgálnak. Aztán egyszer csak elkezdődik 
a mese. Egyikük nővé válik – és mellesleg 
unalmassá, együgyűvé, vagy idiótává –, ő 
Szonya. A másikuk marad a mesélő. Aki 
ott is van, meg nem is.

Mesél Szonyáról, a napjairól, a hülye-
ségéről, az életéről. És amit mond, életre 
kel. Szonya előttünk éli mindennapját, 
főz, süt, eszik, pakol, rendet rak, vár, re-
mél. Még szerelmes is lesz. Szonyának 
minden mozdulata művészet. Szonya sa-
ját magának él, még akkor is, amikor azt 
hiszi, hogy valaki másnak. Szonya élete 
groteszk, de gyönyörű.

És gyönyörű mindaz, ami körülveszi. 
A mesében ugyanis nemcsak ő kel életre: 
életre kel körülötte minden más is. Törté-
nete lesz a késnek, a villának, és a szek-
rényben felhalmozott rengeteg ruhának. 
Ezen a színpadon semmi sem véletlenül 
van. Kristı-ne Jurja-ne díszlettervező szín-
padán nem üres papírbútorok vannak, 
hanem egy valódi élet kellékei. Néha ha-
tározottan túlteng bennük az élet.

Szonya gyengéden megmasszírozza 
a nyers csirkét, mielőtt megtömné – ez 
szórakoztat –, a fal pedig beleremeg a há-
borúba – ez megijeszt. Mert ez nem egy 
hétköznapi színpad. Ez egy valódi szín-
pad. Ez nem dőlhet csak úgy össze. Itt 
ezernyi szépen összerendezett levél hullik 
ki a szekrényből, ha óvatlanul nyitják ki. 
Itt valódi a csirke és a torta is.

A rendező, Alvis Hermanis merészen 
ötvözi a díszlet végsőkig fokozott realiz-
musát a színészi illúziókeltéssel. A férfi-
játszotta nőnél nehéz lenne egyértelműbb 
ellenpontot találni ahhoz az életközeli 
színpadi játékhoz, amit itt látunk. Az elő-
adás úgy mesél szívből, hogy közben egy 
pillanatig sem akarja elhitetni, amit mond. 
Félelmetes.

Az előadás végén nem egyszerűen 
ezüstkanalakat lopnak el. Egy életet hor-
danak szét.

Gundars A- boliņš Szonyája óramű 
pontossággal balettozza végig az előadást, 

bamba, keserédes arca mindent elmond, 
amit csak el lehet. Elementárisan nőies. 
Szofisztikált. Elbűvölően ártatlan. Tulaj-
donképp, egyszerűen szerethető. Vagyis 
inkább nem nem-szerethető.

A másik szereplő, Jevgeņijs Isajevs, 
a meglehetősen összetett tolvaj-mesélő-
rezonőr. Ő beszél mindenki helyett, de 
ő eszi meg Szonya tortáját is. Jevgeņijs 
egyébként egyszerű díszítőből lett színész. 
Teljesen iskolázatlan – mondja Hermanis 
– ezért jó dolgozni vele. Nézni is jó. Ta-
lán itthon is meg kéne próbálni vissza-
venni néhány diplomát, az talán segítene. 
Vagy egyszerűen szerezni valahonnan sok 
Jevgeņijs Isajevst. Vagy legalább egyet.

Vlagyimir Szorokin: Jég
Olyan nyilván nincs, hogy fogunk egy 

regényt és előadjuk. Persze hogy nincs, 
ha szigorúan vesszük, egy drámát sem le-
het előadni. A Rigai Új Színház társulata 
mégis előadja A Jeget. Vagy inkább felol-
vassa. Az előadás alcíme is ez: „A könyv 
közös elolvasása a képzelet segítségével”. 
Felolvasószínház? Elolvasószínház?

Élő képregény. Az előadás elején dosz-
sziékat kapunk, sok-sok oldalnyi képre-
génnyel. Fényképregénnyel. Hogy jobban 
el tudjuk képzelni – mondják. Egy óriási, 
fehér porondot ülnek körbe, mindenkinél 
a könyv: Ledus. Első jelenet – mondják, 
én nézem a képeket, valaki olvas, mások 
játszanak. A jelenet végén másodpercnyi 
szünet után szemrebbenés nélkül újra 
nem-színészek, elpakolnak, visszaülnek. 
Most valaki más olvas, más játszik.

Mintha egy próbán lennék. Kezemben 
tarthatom a rendezői példányt, ami ötlet-
adó képekkel van tele, és közben nézem, 
hogy mit csinálnának ebből a színészek 
egy előadáson. A kellékek egy része már 
megvan, a nagyobb része helyett meg min-
dig akad valami hasonló. Egészen mind-
egy, hogy mi.

Néha vizes lesz valaki, mert bemászik 
a plexikádba. A jelenet után kisétál – amíg 
átöltözik, a többiek elpakolnak és feltörlik 
a kifolyt vizet. Hát nem ez a legegyszerűbb 
megoldás?

Alvis Hermanis nem dől be Vlagyimir 
Szorokinnak. A Jég szerkesztése nagyon 
erősen drámai jellegű, nem is lenne olyan 
nehéz egyszerűen fogni a nem-párbe-

Sztrókay András 
(1986) az ELTE BTK 
hallgatója.
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szédes részeket és utasításnak tekinteni. 
Hermanis e helyett pontosan azt csinálja 
meg a színházban, amit Szorokin az el-
beszélésben: beépíti a másik műfaj esz-
közeit. Így lesz a színházban felolvasás, 
lapozgatás, nézegetés. Azt csinálok, amit 
akarok – ez már a huszonegyedik század 
színháza.

A színészek félelmetesen lépkednek ki 
és be a szerepükből – pontosabban, válta-
nak szerepeik között. Hősi póz, jobb kéz a 
magasban, könyv a balban, de ha lapozni 
kell, mindez szünetel. Szívhez szóló iró-
nia. Nem csak a játékban, de a képekben, 
a rajzokban is – rajzok: a második részhez 
először „igazi”, rajzos képregényt kapunk. 
Nem-színház a színházban.

Hermanis arra érez rá, hogy hogyan 
lehet a közönséget észrevétlenül egy szek-

ta tagjává tenni. Alattomos, mert távolsá-
got teremt, és ebben a távolságban teszi 
aktívvá a nézőt. Egy nagy evőkanál epikus 
színház, egy bögre assistance. Az elvisel-
hetetlenül erős, szívhez szóló zene által 
aláfestett, vasárnap délelőtti tévézésből is-
mert prédikációban csak akkor lehet hinni, 
ha tudjuk, hogy nem igaz. Ha azt hisszük, 
védve vagyunk. Ez Hermanis színháza.

Sandra Zvı-gule, Regı-na Razuma, Inga 
Alsiņa, Iveta Pole, Jana Čivžele, Liena 
Šmukste, Gundars A- boliņš, Andris Keišs, 
Varis Piņķis, Ivars Krasts, Edgars Samı-tis, 
Aleksandrs Radzçvičs, Jevgeņijs Isajevs, 
Antons Zamišļajevs. Ők pedig azok, akik 
játszanak benne. A díszletet és fotókat ez-
úttal Monika Pormale, a rajzokat Harijs 
Brants adja hozzá.

Szép, szép, szép, szép.
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DUNAJCSIK MÁTYÁS

Velence, Hermész, Szókratész
(közelítések Thomas Mann „Halál Velencében” című novellájához)

 A következőkben arra teszek kísérletet, hogy Thomas Mann „Halál Velencében” című novelláját 
csapongó és szeszélyes értelmezés tárgyává tegyem. Módszeremet, ha ugyan módszernek lehet ne-
vezni az egymáshoz kapcsolódó, egymásból következő és egymásnak felelgető irodalmi szövegek 
mérhetetlen tengerében való lubickolást, leginkább körbeolvasásnak tudnám nevezni, melynek so-
rán egyik szememet folyamatosan Gustav von Aschenbachra szegezve kalandozom végig a német 
író történetének helyszínét és annak irodalmát. E nagyobb lélegzetű esszé három részből fog állni, 
mely részeknek – Aschenbach és Tadzio mellett – először maga Velence, majd pedig Hermész és 
Szókratész lesznek a főhősei. De ne szaladjunk ennyire előre: az alábbiakban regényes utazásom 
első fejezetét ismerheti meg az Olvasó, a többit pedig a Puskin utca következő számaiban.

I. Velence: genius loci
(a helyszín óvatos meghatározása)

Aki tisztába akar jönni Velence sokszor figyelmen kívül hagyott, ám mint később lát-
ni fogjuk, korántsem eltagadott vagy elrejtett genealógiájával, annak ma már nem kell 
Ruskin tanácsát követve az éjszaka közepén gondolába ülnie, hogy a várost körülvevő 
zsombékosok és beépítetlen lagúnák hálózatába hatolva megtapasztalja a Velencét alapí-
tó menekültek tétova iszonyatát, mikor a Krisztus utáni ötödik században az Alpok déli, 
és az Appenninek északi lejtőiről lezúduló hordalék alkotta mocsárban először kerestek 
biztos búvóhelyet a népvándorlás barbár hordái elől: elég, ha utazásunk tervezésekor 
úgy döntünk, nem vonattal közelítjük meg Olaszországot és a tengert, ahogyan Esti Kor-
nél tette a harmadik fejezetben, és nem is hajóval, ahogyan Gustav von Aschenbach, a 
Halál Velencében főhőse, hanem napjaink legelterjedtebb, mégis legcsodálatosabb utazá-
si módján – a levegőből.

Ekkor, ha érkezésünk kevésbé felhős délelőttjén kitekintünk a fapados repülőjárat 
kerek ablakán, nem sokkal az után, hogy fölöttünk felgyulladtak a biztonsági öv be-
csatolására felhívó lámpások, a Velencétől északkeletre fekvő Marco Polo nemzetközi 
repülőtér leszállópályáinak közvetlen szomszédságában különös táj tárul a szemeink 
elé. Alacsony növésű füvekből, nádból, vízi növények meghatározhatatlan szövedékéből 
álló lapályt látunk, melyet hol szélesebb, hol egészen keskeny vízmosások, csatornák és 
ösvények szelnek át- meg át ostorcsapáshoz hasonló ívekbe görbülve, mely madártávlat-
ból szélszaggatta fák lombozatát, vagy az öreg házak falára felfutó borostyán indáinak 
kacskaringós mintáit juttatja eszünkbe. A csatornák üledék által barnászöldre színezett 
vize aligha nyújt felvilágosítást a vízi csapások mélységéről, ahogyan az őket szegélyező 
növényzetet figyelve sem lehetünk biztosak benne, hogy szárazföldet, vagy az óvatlan 
utazót azonnal elnyelő csalfa sártengert találnánk-e a gyökérzet között kutatva: a föld és 
a víz őselemeit szétválaszthatatlan és baljós masszává gyúrta itt össze a forró levegő, a 
folyamatosan változó árapály, és a nyomában járó feltartóztathatatlan rothadás.

Jól véssük eszünkbe ezt a látványt, hiszen mintegy másfél évezreddel ezelőtt hasonló 
képet nyújthattak azok a szigetek és homokpadok is, melyeken Velence első lakói meg-
vetették a lábukat; vizsgálódásaink folyamán pedig időről időre nekünk is vissza kell tér-
nünk ide a zsombékosokba, ha valaha is meg akarunk valamit érteni Velence különös 
kettősségéből és vonzerejéből. Ne higgyük ugyanis, hogy a helyszín, melyet Mann no-
vellájának címébe is beemel, puszta dekórum volna az elmesélt történeten. Valójában 
Gustav von Aschenbach végzete mélyebben kötődik halálának helyszínéhez, mint gon-
dolnánk, amennyiben kalandjainak egy olyan szellemi erőtér szolgál környezetként, mely 
Aschenbach és Thomas Mann nélkül is tartalmazza mindazokat a minőségeket, melyeket 
a Halál Velencében valójában csak a felszínre hoz és az elbeszélés fényébe emel.

Ahogyan Lukács György írja a hetven éves Thomas Mann-t köszöntő írásában, szer-
zőnk, „mint a legtöbb igazi, jelentős epikus, viszonylag keveset «talál ki». De csalhatatlan 
ösztönnel rendelkezik az irányban, hogy olyan mesét, olyan környezetet fedezzen fel proble-
matikájának alakítására, amely környezetben a legtisztább és legszemléletesebb módon, a leg-
nagyobb pátosszal és legmélyebb iróniával élheti ki magát. A fantasztikus vagy félfantasztikus 

Dunajcsik Mátyás 
(1983) költő, író, 
kritikus, műfordító, 
szerkesztő, az ELTE 
BTK hallgatója, kötete a 
könyvhétre jelenik meg, 
a JAK-L’Harmattan 
kiadásában, Repülési 
kézikönyv címmel.
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egészet vonzó módon elegyíti földhözkötött, kézzelfogható részletekkel.” [1] Mármost a hely-
zet ott válik igazán érdekessé, amikor maga a helyszín nemcsak, hogy fantasztikus vagy 
félfantasztikus, mint mondjuk a Varázshegy világtól elzárt davosi szanatóriuma, hanem 
akárhogyan is nézzük, maga a megtestesült, kézzelfogható és bejárható, a racionális gon-
dolkodás számára mégis teljességgel megfoghatatlan, várossá bűvölt fantasztikum.

Hiszen alig van olyan utazó az európai szellem történetében, aki ne rögvest Velence 
irreális, hihetetlen jellegét jelölné meg elsőként, mint Velence velenceségének funda-
mentumát. Maga Mann is „hihetetlennél hihetetlenebb” [2] városként beszél róla, Goethe 
szerint pedig ahhoz, hogy az alapítók működő életteret legyenek képesek kialakítani ma-
guknak a tenger és a sáros hordalék menyegzőjéből született helyen, „a velenceinek sajátos 
új emberfajtává kellett alakulnia, ahogy magát Velencét is csak önmagához lehet mérni”. [3] 
És itt – legalábbis elsőként – nem is arról van szó, hogy Velence alapításától kezdve a mai 
napig az európai művészet egyik legvirágzóbb központja, a bizánci mozaikoktól kezdve 
a reneszánsz építő- és festőművészetén és a barokk zenén keresztül egészen a Velencei 
Filmfesztiválig és a Velencei Biennáléig bezárólag, ahol a művészet olyannyira része a 
mindennapoknak, hogy az ember aligha dobhat el egy kavicsot az egykori Serenissima 
köztársaság területén anélkül, hogy ne egy remekművet találna el vele. Sőt, mindez való-
színűleg csak következménye a város alapvető földrajzi adottságainak.

Elvégre mégiscsak egy tengerre épített városról beszé-
lünk.

S ha most egy lépéssel beljebb próbálunk hatolni Velence 
irrealitásába, s a Marco Polo repülőtér acél-üveg épületének 
háta mögé kerülve felszállunk a városba induló Alilaguna 
hajójáratok egyikére, a fedélzeten rögtön két filozófust is ta-
lálunk, aki segítségünkre lehet az előttünk álló élmények ér-
telmezésében. Az egyik Thomas Mann kortársa, szintén né-
met, és Georg Simmelnek hívják. A másik történetesen a mi 
kortársunk, szintén magyar, és a Hévizi Ottó névre hallgat. 
Magától értetődő, hogy először az utóbbival elegyedünk szó-
ba – elvégre mégiscsak egy földinkről van szó –, aki rögtön 
egyetértően bólogatni kezd, mihelyst elkezdjük neki Thomas 
Mann-t idézni. Igen, valóban hihetetlennél hihetetlenebb vá-
ros ez, mondja.

– Egyfelől ugyanis tudom, hogy Velence cölöpökön áll, 
noha elképzelni már sokkal kevésbé vagyok képes. Másfelől 
viszont – és ez a nagyobb baj – egyszerűen nem hiszem el. 
Szeretnék pontosabban fogalmazni: – mondja a kalapját szo-
rongatva a fejünk felett süvítő adriai szélben, – azt minden 
további nélkül elhiszem, hogy egy ház a vízre épült és cölö-
pök tartják, sőt ezt a képzetet egy egész város méretére is ki 

tudom nagyítani – de hogy ez egy tengernél volna lehetséges, amelynek háborgásáról volt 
módom képet alkotni, ezt képtelen vagyok elhinni. Noha látom. Nem hiszem el, hogy 
egy közepes szökőár ne tépné le cölöpjeiről Velencét, és ne rakná le, mint egy díszdobozt, 
valahol Padova környékén. Noha nyilván volt ilyen szökőár. [4]

Eszembe jut August von Platen egyik verse, aki egyike volt azon művészeknek, akik-
ből Thomas Mann főhősének alakját összegyúrta. Mintha Velence is olyan csalóka tavi 
liliom volna, melyről Platen ír A vízben című versében:

A vízben leng a liliom csillogva, tétován,
tévedsz, míg azt hiszed: csak teng ingva tétován.
Lába erősen gyökerez a mély tenger alatt,
fejét egy kedves gondolat ringatja tétován. [5]

– Bár ha jól tudom, a liliom édesvízi növény és nem tengeri, de ez is csak egyike 
Velence számos paradoxonának, ami a vers szépségén mit sem változtat – teszem még 
hozzá. Ezen már mindhárman nevetünk, még az utazóládájának dőlő Simmel is, aztán 
Hévizi mintegy összefoglalásként még hozzáteszi:

– Addig, de csakis addig marad Velence az, ami, amíg nem akarjuk okvetlenül elhinni, 
amit tudunk róla. A gondolkodás, amely Velencét járja, anélkül, hogy kísérletet akarna 
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tenni a kisajátítására, nos, ez a gondolkodás zavarbaejtően csekély érdeklődést tanúsít ön-
maga megalapozása és pedáns egységesítése iránt – vagyis már nem is gondolkodás. [6]

– Sehr komisch, – göcög a bajsza alatt Simmel, aki Velencét inkább mint építőművé-
szeti műalkotást kívánná vizsgálni, s ebből levezetni annak irrealitását – minden belsőleg 
igaz műalkotás, bármily fantasztikus és szubjektív legyen, az élet valamilyen lehetőségét 
fejezi ki. Ha azonban végigutazunk a Canale Grandén, akkor tudjuk: bármilyen legyen 
is az élet – ilyen semmi esetre sem lehet. [7]

A járat első állomásánál kikötünk Murano szigetén, majd tovább haladunk a San 
Michele, a temetősziget mellett. Hévizi ekkor jegyzi meg, hogy mindennek talán az le-
het az oka, hogy kétséges, Velence egyáltalában város-e. Meghökkenve nézünk rá, mire 
megpróbálja elmagyarázni:

– Mert egy várost talán nem az tesz várossá, hogy kis helyen sok ember lakik sok 
épületben, hanem egy látszólag mellékes körülmény: a közök mivolta. Az, hogy mi van 
a házak, háztömbök között. Egy város attól város, hogy megpróbálja eltörölni, vagy leg-
alábbis elvonni szemünk elől a romlékony altalajt, az emberen túli eróziót viselő funda-
mentumot. Egy városban sok minden lehet a házak között: utca, tér, sugárút, csatorna 
rakparttal vagy park sétánnyal; de egyvalami biztosan nincs: föld – még ha semmivel sem 
borították be az eredeti talajt, akkor sem. Mintha az építmények természetes funkciona-
litása visszaháramlott volna a földre és ama közökre is, és ezáltal valamiféle eredendő 
rendeltetés látszatával ruházta volna föl e tökéletesen másnemű minőségeket. Definíci-
ónk tehát így hangzik röviden: város az, amin nem ütköznek ki a ház-közök.

Velencén azonban szemmel láthatóan állandóan kiütköznek. Mi több, állandóan ma-
gukra vonják a tekintetet. A szem nem éri be a pompás homlokzatok nyújtotta művészi 
kalanddal, hanem újra és újra odatéved a házak tövére, ahol a víz ide-oda lebegteti a falak 
aljához tapadt moszatbojtokat. A lagúnák egy idegennek természetesen nem utcák, ha-
nem megszokhatatlan valószerűtlenségek; csak bámulja a vizet, és a lelke mélyén meg van 
győződve, hogy egy ennyire elázott, alul-fölül locsolt várost nem lehet lakni. És csak azért 
nem sopánkodik úton-útfélen, mert a lelke mélyén arról is meg van győződve, hogy ezek-
ben a házakban valójában nem is lakik senki. Egy normális város esetében a funkcionalitás 
lefelé terjed, azaz a házak rendeltetésessége kebelezi be a földet; Velencében mindez for-
dítva van: itt a víz diszfunkcionalitása hatol felfelé, és hasonítja magához a házakat, midőn 
akaratlanul is elnépteleníti valamennyit. A szemlélő ily módon sietve kiegyenlít egy súlyos 
egyenlőtlenséget – amit talán nem kellene megtennie. Nem volna szabad hanyatt-hom-
lok elmenekülnie az elől, amit a látvány sugall, hogy tudniillik a lakhelyek rendeltetése, 
halmazállapota, súlyossága tökéletesen összemérhetetlen, inkongruens azzal, ami alapul 
szolgál nekik. Velence olyan város, amely nem fedi el ezt az inkongruenciát, minden haj-
lék eredendő, de gyakorta elfeledett esetlegességét – vagyis már nem is város. [8]

– Illetve csak félig az, – veszem át tőle a szót izgatottan, miközben a tengeri szélben 
megpróbálok rágyújtani, kevés sikerrel, – csak félig, ahogyan félig emberek a kentaurok 
és a vízisellők. Biztosan jártak már a Ca’ Rezzonicoban, ahol a velencei XVIII. század 
emlékeit őrzik, ugye? Nos, ha van képzőművészetileg unheimlich hely Velencében, akkor 
az egészen biztosan ez a múzeum, és most nem is az első emeleti fogadóterem groteszk 
muranói csillárára gondolok, ami egyszerre áttetsző üvegbe álmodott hínár, medúza, 
kristály és csúcsra járatott, rokokó ízléstelenség, de még nem is a festmények hideglelős 
maszkáira, vagy a Tiepolo-termeket elárasztó Pulcinella-légióra, melyről Starobinsky 
olyan felejthetetlenül ír [9], hanem a szomszédos termek falain és a gyűjtemény többi 
helyén is rendre előforduló faunok és kentaurok megdöbbentően nagy számára. Köz-
vetlenül a leghíresebb Tiepolo-freskó szobája mellett van egy kis kabinet, melynek a fal-
festményein olyan féktelen szatír- és kentaurtumultus ömlik végig, hogy méltán lehetne 
az illusztrációja Aschenbach orgiaisztikus Dionüszosz-látomásának a Halál Velencében 
utolsó fejezetéből. [10]

Amikor pár hónapja először láttam őket, az a benyomás támadt bennem, mintha 
ezek a lények nem is az antikvitásból átlopott költői fantazmagóriák volnának, hanem 
az itteni élet hétköznapi realitásai... különösen az egyik festmény tett rám ilyen hatást, 
a második emeleten, a néhai Egidio Martini gyűjteményének darabjai között: szoká-
sos tizennyolcadik századi csendélet volt, klasszicista stílusú, túlméretezett kővázával 
és meglehetősen ronda virágokkal, valami késő tavaszi palazzo erkélyén. Csakhogy az 
erkélykorláton egy apró, fiatal faun állt, zavarbaejtően pirospozsgás arccal, a kezében egy 
emberi arcot formázó maszkot tartva. A különös kis lény kecskelábain kívül pedig semmi 
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más ikonográfiai jel nem utalt arra, hogy mitológiai tárgyú festményről lenne szó, ben-
nem pedig felmerült a gondolat, hogy mitológiai lényeknek nincsen szüksége álarcra, 
hiszen ha alakot kívánnak változatni, bizonyára varázslattal élnek inkább. A kis faun 
kezében viszont olyan gyakorlatias hozzáértéssel volt megmintázva az álarc – még a nyél 
rokokó esztergálásai is jól látszottak –, hogy az embert olyasféle érzés kerítette hatalmá-
ba, mint a Peabody modellje című Lovecraft-novella főhősét, amikor rájön, hogy alvilági 
szörnyeket festő barátja valójában fotók alapján dolgozik.

– Létezik még egy ehhez hasonlóan zavarbaejtő festmény, – veti közbe Hévizi Ottó, 
– mégpedig a pesti Szépművészeti Múzeum XIX. századi gyűjteményében.

– Arra a Böcklin-képre gondol, ahol egy kentaur tiszteletét teszi a helyi kovácsnál, 
hogy új patkókat csináltasson magának? – kérdezem.

– Arra.
– Persze, csakhogy odahaza a kontextus mégiscsak tompít a dolgon: pontosan arról 

van szó, hogy miért van az, hogy az ember Velencében mégis hajlamosabb arra, hogy 
komolyan eljátsszon egy olyan gondolattal, ami odahaza csak mosolygásra ingerelné?

– Azt akarja mondani, hogy Velence önmagában vett irrealitása még egy ilyen felte-
vést is plauzibilissé tenne?

– Többet ennél: nevezetesen, hogy ha elfogadjuk az Ön meggyőző érvelését a kö-
zökről, akkor Velence, mint város, vagy mint nem-város, pontosan úgy áll benne az ere-
detét adó természeti, mitikus őskáosznak, vagyis a mocsaras tengernek, ahogyan a sellők, 
kentaurok és szatírok is voltaképpen olyan emberek, akik derékig benne állnak saját, 
állatias genezisükben.

– És ezzel hová akar kilyukadni? – kérdezi Simmel a kalapja alól.
– Oda, hogy egy sokkal mélyebb szinten, mint amit építészetének közmondásos 

díszletszerűsége sugallna, és amelyről Ön, Herr Simmel is olyan szépen ír az esszéjében, 
így válik Velence par excellence elvarázsolt és drámai hellyé.

– Az elvarázsoltság a feltétele minden drámai művészetnek. Ebben az elvarázsolt-
ságban a dionüszoszi megszállott szatírnak látja magát, szatírként pedig meglátja az istent, 
azaz átváltozottságában új, önmagától eltávolított víziót lát, mint állapotának apollóni 
beteljesülését. Ezzel az új látomással lesz teljessé a dráma. [11] – szól bele beszélgeté-
sünkbe egyszer csak a hajó kapitánya. Végül a bajszáról ismerjük meg, hogy Friedrich 
Nietzsche az.

– Pontosan erről van szó! – nevetek fel megkönnyebbülten, hiszen filozófus bará-
taim meghökkenését látva jól jön a segítség. – Értik már, hogy miért mondom azt: egy-
általán nem véletlen, hogy Aschenbach álma éppen itt, ebben a mocsárban álló ékszer-
dobozban szülessék meg? Igaz ugyan, hogy Mann az indiai kolera álarcában vonultatja 
be Dionüszoszt az adriai tengerre, amikor néhány oldallal az álom elbeszélése előtt az 
angol pénzváltóval elmesélteti neki a járvány terjedési útvonalát, mely nagyjából meg-
egyezik a görög istennek azzal az útjával, melyen a Kapitány úr könyve szerint Athénba 
megérkezett; nekem mégis úgy tűnik, hogy Európában kevés olyan helyet találhatott 
volna még a mi Thomas Mannunk, ami ennyire alkalmas lett volna erre a színjátékra. 
Sőt, van egy másik bizonyítékom is, mely talán érdekes lehet – mondom most már egé-
szen lelkesülten, és leveszem a hátizsákomat, hogy előássam belőle Ruskin halhatatlan 
Velence-könyvének első kötetét.

Gyönyörű, zöld borítású könyv 1896-ból, a bátyám szerezte meg egy internetes árve-
rés során, igaz az első tizenhat oldalát a pesti Központi Szabó Ervin Könyvtár példányá-
ból kellett kifénymásolnom: szinte szégyellem Simmel előtt, hogy azóta sincs új kiadá-
sunk belőle, pedig Geőcze Sarolta magyarítása annyira szép, hogy még az újrafordítással 
sem lenne érdemes bajlódni. A huszadik oldalra lapozok.

– Ugyanis Ruskin valami egészen hasonló okból választja ki éppen Velencét, ami-
kor az európai építészettörténet lélektanának mélységeit akarja felfedezni: szerinte 
ugyanis itt futnak egybe Keletnek és Nyugatnak azok a szálai, melyek később az egész 
európai szellem meghatározói lesznek. Figyeljenek csak: „[ti. a lombardok és az ara-
bok] jellemre és küldetésre ellentétesen, de erejük fenségére egyformán, közeledtek északról 
és délről: a gleccser- és lávafolyam; a római birodalom tört roncsai felett találkoztak és üt-
köztek össze; s a harcz középpontja, a két erő ütközője, a két ár holt vize, telve a római roncs 
odahordott töredékeivel: Velencze. A velenczei fejedelmi palota pontosan egyenlő részben 
tartalmazza mind a három elemet: a románt, a lombardot, az arabot. Központi épülete ez 
a világnak.” [12]
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Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy a dionüszikus Kelet számára Európa kapu-
ja bizony nem mi, magyarok vagyunk, kedves Ottó: hanem ez a hely itt, ahová éppen 
meg is érkeztünk. – Hajónk pedig valóban kiköt a Fondamente Nuovo-n, ahol a cso-
magjainkat felszedve búcsúzkodásba kezdünk. Hévizi még megkérdezi, miközben segít 
Simmelnek leemelni annak óriási, századelős ládáját:

– Nem éppen Szerb Antal írta olaszországi útinaplóiban a Szent Márkról, hogy „mi-
kor ez épült, Európa még nem határozta el magát végérvényesen, hogy Európa legyen – még 
Bizánc is lehetett volna belőle”? [13]

– De, pontosan, – válaszolok neki, – és ami a legviccesebb az egészben, hogy minden-
nek ellenére a Mann-novellában Dionüszosz mégis csak mellékszereplő egy másik, az 
ismeretlennél is ismeretlenebb isten mellett. Ezt talán majd egy másik alkalommal fej-
tem ki... mindenesetre jó, hogy felhozta Szerb Antal nevét: éppen vele lesz találkozóm a 
Jezsuiták terén, innen nem messze, úgyhogy ha megbocsátanak, tovább is állok.

Antal valóban ott vár a Campo dei Gesuiti egyetlen padján, ami teljesen elveszetten 
áll a velencei viszonylatban nagyobbacska tér egyik szegletében, szemben egy régi kúttal 
és a térre vezető híddal. Kevesen járnak ide, mivel a templomon kívül nincs különösebb 
látnivaló: legfeljebb néhány utazóbőröndös turista és munkájába siető olasz halad át 
rajta, ha hozzánk hasonlóan az új rakpart felől közelítik meg a várost a repülőtérről 
vagy a szigetekről. Miután leültem Antal mellé a padra, megjegyzem, hogy szerintem 
ez lehetett az a tér, ahová az Utas és holdvilág nyitófejezetében Mihály is kilukadt élete 
első velencei éjszakáján. Hiszen ha innen kisétálunk a partra, szemben pontosan a te-
metőszigetet látni. Sőt, erre ugyan nincs bizonyítékom, de azt gondolom, hogy ugyanez 
a kis tér lehetett az is, ahol Aschenbach kétszer is lehanyatlik a kút kávájára, először, 
amikor menekülni akarna a nyomasztó sirokkó nehéz levegője elől, másodszor pedig, 
amikor rájön: szerelmes Tadzióba. Antal egyetértőleg hümmög, majd megkérdezi, miről 
beszélgettünk Simmelékkel idejövet. Elmesélem, hogy főként Velence irreális, hihetetlen 
jellegének próbáltunk meg a végére járni. Hévizi elmélete a közökről különösen tetszik 
neki, azt mondja, maga is hasonló módon van vele.

– Nem tudok rájönni, mi volt itt előbb, a víz vagy a ház. Gondolom, a víz: de hogy 
lehet az, hogy a víz éppen ott kezdődik, ahol a ház véget ér? A látszat az, hogy előbb 
megépítették az utcát, azután beleeresztették a vizet. [14]

– Hát még ha láttál volna erre jártodban leeresztett lagúnát! – nevetek vissza rá, – va-
lószínűleg örök életre elmegy a kedved az egésztől.

– Leeresztett lagúnát? Hogy lehet azt?
– Velencét folyamatosan restaurálják, ez gondolom már neked sem volt újdonság, 

de hát a huszadik század ebben is hozott egy és más újdonságot. Négy évvel ezelőtt, 
amikor itt jártam, láttam ilyet. Nagyon egyszerűen csinálják: kétoldalt széles vaslapokat 
süllyesztenek a talajba, aztán az így kialakított zsilipek közül egyszerűen kiszivattyúz-
zák a vizet. Ekkor aztán végleg szertefoszlik az embernek az az illúziója, hogy Velence 
csatornái valójában feneketlen, tengeri mélységekre nyíló hasadékok volnának: egy át-
lagos lagúna ugyanis alig mélyebb másfél méternél, amit gondolom még körülbelül fél 
méternyi iszappal lehet megtoldani. De nagyjából ennyi az egész, és ha belegondolsz, 
nem lehet véletlen, hogy a gondoláknak olyan kicsi a süllyedése.

– Valóban lehangoló, – szólal meg végül, és feltápászkodik a padról.
– De nem is ezért akartam veled találkozni, hanem mert Velence velenceségének van 

még egy fontos oldala, amit a hajón szinte teljesen figyelmen kívül hagytunk. – Szerb arca itt 
egyszerre csak felderül, ahogy a mondatom végén a hídon túl kezdődő utcácskára mutatok.

– Csak nem a sikátorok?
– De igen. – Megegyezünk, hogy a San Marco felé fogunk elindulni, de nem leszünk 

túlságosan céltudatosak.
– Tudod, már Goethe is leginkább az égtájak szerint próbált meg tájékozódni ebben 

a labirintusban, amikor vezető nélkül csatangolni indult, hogy felfedezze magának az itt 
lakók életét. Aztán persze a harmadik napon beszerzett egy térképet, és azonmód fel is 
mászott a Szent Márk-toronyba madártávlatból körbenézni, amivel, ha engem kérdezel, 
majdhogynem elrontotta az egészet.

– Szerencsére én térképpel a kezemben is ugyanolyan elveszett vagyok, mint anél-
kül, – mondom neki, és ekkorra már halvány fogalmam sincs, hol vagyok. Antal egy-
szerre csak megáll az egyik szűkebb sikátorban, és csípőre tett kézzel mutatja, az egész 



milyen nevetségesen, lehetetlenül szűk: a két könyöke éppen súrolja a kétoldalt fölénk 
magasodó házfalakat. Nagyot sóhajtva a sikátor egyik falának támasztja a homlokát, és 
onnan, görbén felfele nézve szólal meg, mint a homéroszi hősök.

– Ha egészen konkrétan kellene beszélnem, azt mondanám, hogy a sikátoraiért 
szeretem Olaszországot. A sikátor nekem az, ami Goethe korának a kert volt, és a ro-
mantikának a «természet». Nincsen olyan havas és gleccser, hegyi tó és folyó, tenger és 
park, ami annyira megilletne, mint a régi olasz városok sikátorai. Álmaim, nosztalgiáim 
idevezetnek, amikor először megláttam egy sikátoros kis olasz hegyi várost, életem leg-
nagyobb eksztázisát éltem át.

Mi ez bennem, nem tudom. A sikátorok által kiváltott megrendülés oly mély, hogy 
nem tudom csupán a történelmi beállítottságú ember meghatottságának tekinteni: sok-
kal intenzívebb és ösztönösebb. – Megint sóhajt. – A freudista magyarázatot ismerem és 
unom, oly plauzibilis, hogy már el se hiszem. [15]

– Szerintem ennek egyszerű perspektivikus okai is vannak, – próbálkozom egy más-
féle magyarázattal, – pontosabban, hogy a sikátorok szűkössége miatt ha el is halad va-
laki előtted az utca végén, a tiédre merőleges calléban, azt is csak egy villanásnyi időre 
látod, mint egy kísértetet. Simmel beszél arról, hogy „Velencében mindenki úgy jár-kel, 
mint a színpadon: mit sem teremtő sürgés-forgásukban, üres álmodozásaikkal föl-föltűnnek 
az egyik sarkon, hogy rögtön eltűnjenek a másik mögött, s eközben mindig van bennük valami 
a színészből, aki a színpadtól jobbra vagy balra nem jelent semmit; a játék csak a színen zajlik, 
nincs oka az «előtt», s okozata az «után» valóságában.” [16]

Tulajdonképpen az egész város olyan, amiben jószerivel járni-kelni nem, csupán bú-
jócskázni lehet: ha megfigyeled a legtágasabb teret, a Piazzettát, azt is körös-körül árkád-
sorok szegélyezik – mintha mindegyik oszlop és beugró arra hívna, hogy elrejtőzz mögé, 
mintha az egész várost külön orgyilkosok és lopakodó szerelmesek számára építették 
volna. Hiszen erre a tapasztalatra épít a Halál Velencében grandiózus követési jelenete is, 
amikor a kétségbeesett Aschenbach csatornák, beugrók, hidak, kapualjak és utcasarkok 
fedezékében lopakodik az áhított Tadzio után!

Ez a folyamatos bújócska pedig újra gyerekké teszi az embert, ami nagyon komoly 
dolog. Ha jól emlékszem, Benjamin ír arról, hogy a bújócskázó gyermek bezárja magát 
az anyagi világba, a függöny mögé rejtőzve pedig maga is lobogó fehérséggé, kísértetté 
változik. A rejtekhely anyagi világa mintegy magába szippantja a rejtőzködőt, a rejtekhe-
lyek sokaságát nyújtó lakás pedig maszkok arzenáljává változik, melyek bármikor örökre 
rátapadhatnak, ha nem vigyáz. [17] Velence ebből a szempontból folyamatos rejtettséget 
kínál, ugyanakkor folyamatosan elnyeléssel fenyeget.

– Most, hogy így mondod, rémlik, hogy Goethe is, miután megérkezett Velencébe, 
valami hasonló infantilis módon örömködik azon, hogy jó, ha egyetlen ismerőse van a 
városban, és azzal sem fog egyhamar összefutni... – szólal meg Antal, amikor újra bele-
vetjük magunkat a sikátorokba.

– Sőt! – kiáltok utána, miközben igyekszem utolérni, – meggyőződésem, hogy való-
jában a Velencében csavargó Goethe volt az első flâneur, jóllehet ezt a figurát csak Baude-
laire vezette be pár száz évvel később – de hát mi más volt itt Goethe maga is, mint „olyan 
fejedelem, aki mindenhol megőrzi az inkognitóját”?[18] Ráadásul mind Baudelaire, mind 
a később őt széljegyzetelő Benjamin is hangsúlyozza, hogy a flâneur titkos kíváncsisága 
az elé táruló városi csodák tárháza előtt mennyire gyermeki dolog.

– Persze, ez igaz, de azért van egy nagy különbség: Goethét mindig, amikor utazik, 
a maga Bildung-jának a kiteljesítése mozgatja, ami mégiscsak valamiféle célszerűséget 
feltételez a kószáló önfeledt céltalanságával szemben...

– Csak feltételezne, ha nem Goethéről beszélnénk, hanem valami útikönyvet bön-
gésző turista-sznobról! Csakhogy őt minden, de tényleg minden érdekli: jó, lehet, hogy 
a művészet kicsit jobban, mint más, de ez nem akadályozza meg abban, hogy a velencei 
szeméthegyeket látva gondolatban rögtön köztisztasági törvényjavaslatot fogalmazzon a 
rendőrfőnöknek, vagy hogy a legszegényebb néprétegek szokásait és életét is behatóan 
tanulmányozza egy-egy új helyen. És ez az, ami közel viszi a flâneur majdhogynem kri-
tikátlan bámészkodásához.

– Ahogy így mondod, tényleg valószínű, hogy a Bildung fogalmát már csak mi szűkí-
tettük le, meglehetősen kispolgári módon, a klasszikus művészetek ismeretére: ha Goet-
hét kérdeznéd, ő valószínűleg azt mondaná, a Bildung az, hogy Itáliába el kell utazni, de 
ott nemcsak a romokat kell megnézni, hanem szerelmesnek is kell lenni.74
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– De ha most egy pillanatra visszatérünk a flâneur figurájára, nem gondolod, hogy 
azáltal, hogy mára már Velence teljessége, a sikátoroktól kezdve a San Marco mozaik-
jain át az utolsó halászházig múzeumi látnivalóvá alakult át, valamiképpen mindenki 
flâneur-ré változik, aki idejön? Vannak ugyan, persze, konkrétumok, hogy teszem azt 
az ember ma az Accademia képtárat akarja megnézni, holnap meg a modern kiállítást a 
Palazzo Grassiban, ezért aztán lehetnek az embernek itt is úticéljai, de egyrészt: sehová 
sem lehet olyan egyszerűen eljutni, másrészt: útközben is annyi a látnivaló – legutóbb, 
amikor hazajöttem Velencéből, és megkérdezték, hogy mi volt a napi programom, csak 
annyit tudtam mondani: napi tíz óra séta...

Ráadásul, ha az ember egyedül érkezik ide, egy másik élményben is része lehet, ami 
megint nagyon jellemző Baudelaire kószálójára: nevezetesen, hogy körülötte mindenki 
külföldi, jóllehet általában ugyanolyan utazók, mint ő maga, mégis, akár napokat elcsa-
varoghat az ember ebben a városban anélkül, hogy egyetlen magyar szót hallana. És mi 
lehetne jobb és tartósabb inkognitó a nyelvi elszigeteltségnél?

– Mondasz valamit, a jó Kosztolányi is úgy pihent annak idején, hogy elment Por-
tugáliába, és ott hetekig csak a virágok nyelvén beszélt. – Egy kicsit megállunk a Chiesa 
dei Miracoli-ra néző hídnál. Az apró templom, nevéhez híven, valóban egy kisebbfajta 
csoda: rózsaszín-türkiz márvánnyal borított falai mintha lebegnének a víz fölött. Antal 
dohányt vesz elő úti zakója zsebéből, és kényelmesen elkezd cigarettát sodorni. Én is 
rágyújtok.

– Ráadásul a Halál Velencében lapjain is nagy jelentősége van az utazók nyelvi el-
szigeteltségének: Tadzio és családja azért nem értesül a járvány érkezéséről, mert nem 
beszélnek világnyelveken. Aschenbach ugyan beszél, az anyanyelvén kívül úgy tűnik, 
franciául és olaszul is, ennél azonban sokkal fontosabb, hogy egyedül érkezik; márpedig 
a magány előfeltétele a flâneur inkognitójának, és valóban, mintha Thomas Mann éppen 
a baudelaire-i kószáló lelkiállapotának definícióját adná, amikor így ír a szállodaszobá-
jába éppen megérkezett főhőséről:

„A magányban némán szemlélődőnek megfigyelései és észrevevései elmosódottabbak, s 
mégis élesebbek, mint a társas emberéi, gondolatai súlyosabbak, különösebbek, és mindig van 
bennök leheletnyi bú. Képek, meglátások, amelyeket egy pillantással, nevetéssel, egy eszmecse-
rével könnyedén el lehetne intézni, mértéken felül foglalkoztatják, elmélyülnek a hallgatás-
ban, jelentőségre jutnak, élmény, kaland, érzés lesz belőlük. Magány termi az eredetiséget, a 
merészen, meghökkentően szépet, a költeményt. Ámde magány termi a fonákot, az arányta-
lant, az abszurdot, a tilalmast is.” [19]

Mann persze eleinte úgy tesz, mintha kellő állhatatossággal és erkölcsi erővel az 
utóbbi elkerülhető volna az előbbi javára: s a novella végső soron pont arról szól, amit 
Baudelaire nagyon jól tudott, sőt, tulajdonképpen erre építette a Párizsi képek egész kó-
száló-költészetét – történetesen, hogy a kettő nem elválasztható egymástól, s a kószáló 
akár a groteszknek és abszurdnak, akár a meghökkentően szépnek ered a nyomába, az 
egyiket csak a másikban találhatja meg. És itt megint visszakanyarodhatunk egy másik 
jellemző vonáshoz, amire Benjamin hívta fel a figyelmet: hogy minden kószáló egyben 
detektív, és összeesküvő. Mint mondja, „bármilyen nyomot követ a kószáló, mind valami-
lyen bűntetthez vezeti”. [20]

– Márpedig kedvenc Aschenbach-od, ha nem tévedek, mást sem csinál Velence bel-
városában, mint nyomoz és összeesküszik.

– Pontosan: miután Tadzio után kajtatott a sikátorok mélyén, nekiindul, hogy a jár-
ványnak is utánamenjen, és lépten-nyomon a velenceiek összeesküvésébe botlik, egé-
szen addig, amíg végül maga is a cinkosukká lesz. De hát, mint mondtam, ezt a várost 
tényleg a detektíveknek, ármánykodóknak és a megszállott szerelmeseknek találták ki, 
Aschenbach pedig egyesíti magában mindhárom típust. – Továbbindulunk a Formosa-
templom irányába. Lassan alkonyodni kezd, az utcák végein egyre több járókelőt látunk 
elsuhanni, mintha éppen most ébredezne a város. Amikor kiérünk a Formosa zegzugos, 
hosszúra nyújtott terére, újból letesszük magunkat az egyik padra, hogy kiélvezzük az 
adriai napsütés utolsó sugarait.

– Valamikor fordítottam egy pofás kis kötetet Giovanni Comisso tollából: a velencei 
kémek jelentéseiből nyújtott igen érdekes válogatást. Még előszót is írtam hozzá.

– És tudod, honnan szereztem meg azt a kötetedet? Nagyon is velencei módon: egy 
újpesti bútoráruház könyvespolcáról loptam el. Láthatólag kilóra vásároltak könyveket 
valamilyen antikváriusnál, hogy ne tűnjenek olyan üresnek a polcok...
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– Ott azt írom, hogy Velencében nincsen titok, az ablakodból pontosan láthatod, 
mi történik a szemben lévő lakásban, a velenceiek a szó szoros értelmében kiteregetik a 
nyilvánosság előtt fehérneműjüket, ott lóg a kötélen két ház között, nemcsak fehérnemű, 
ágynemű, asztalnemű, hanem kabátok, nadrágok is, minden, az egész ruhatár... Min-
denki tud mindenkiről mindent. Ez a mindent-tudás és mindenre-kíváncsiság ihlette 
kémeiket és nyilván megbízóikat is. Ha valakiről nem tudnak mindent, az már gyanús 
is. [21]

– Igen, ugyanakkor ez csak az itt lakó velenceiekre áll, ha ugyan vannak még ilye-
nek: mostanra már főként turistákkal van tele a város, akik jönnek, mennek, és nemhogy 
mindent, de jóformán semmit sem tudnak róluk az itteniek: valószínűleg pont ezért 
figyelik őket olyan konok gyanakvással. Velencében mindenki turista, következéskép-
pen mindenki gyanús. A kisvárosi mindentudás helyére a polgári magánszféra-kultusz 
különös változata lépett: a turisták udvarias és áthatolhatatlan közönye vendéglátóik és 
egymás iránt. A titoktalan Velencéből pedig így lett egy csapásra a magántitkok városa.

És gondolj bele: életében legalább egyszer mindenki eljön ide, de csak nagyon keve-
sen töltenek itt pár napnál többet. Mi, magyarok általában csak átutazunk rajta, útban 
Róma vagy valami más nyugati ország felé. Minden az ideiglenességre van berendezve, 
egy könnyed liezonra az idelátogatóval: az ilyen utazó számára pedig az igazi, nap mint 
nap itt élő velencei nagyobb fantasztikumnak tűnik, mint az ötlábú borjú, vagy a Ca’ 
Rezzonico faunjai.

– Körülbelül, mintha az ember együtt akarna élni a szajhával, akivel más csak egy 
görbe éjszakáját teszi izgalmasabbá.

– Ezért aztán Velence mára az utazás tökéletes szinonimája lett, méghozzá elég rég-
óta, mondjuk a XVIII. századtól kezdve.

– Igen, akkorra már nemzetközi üdülő- és mulatóhely, lakóinak legfőbb jövedelme 
az idegenforgalom, légköre oly nagyvárosias, mint az egykorú Párizsé vagy Londoné, 
ennek megfelelően az erkölcsök lazábbak, mint Itália bármelyik városában, lazábbak, 
mint akár Párizsban, mert még a párizsiak is azért jönnek Velencébe, hogy egy kicsit 
kirúgjanak a hámból. [22] – Amikor végre felkelünk, hogy továbbinduljunk, a fejemben 
hirtelen felsejlik Velence turistatérképe, amit még a repülőtéren nyomott a kezembe egy 
szolgálatkész hostess: a San Marco körülbelül két utcára lehet innen, néhány perc múlva 
azonban újra a sikátorlabirintus közepén találjuk magunkat, s azon se lepődnék meg, 
ha a következő sarok mögött a Népkert parkjába jutnánk. Inkább lesz ami lesz alapon 
követem Antal magabiztos lépteit, és folytatom a gondolatmenetet:

– És megint csak van egy olyan elem ebben az egészben, ami Velence földrajzi-építé-
szeti adottságain alapul, és sokkal mélyebb, misztikusabb módon teszi az utazás, az örök 
ideiglenesség városává: ez pedig a vízhez való viszonya.

– Pontosan mire gondolsz?
– Kezdem kicsit távolabbról, ha nem haragszol. Még Pesten hallottam egy tanárom, 

Rényi András előadását Giacometti szobrászatáról – ha gondolod, a kiváló olasz mű-
vésznek később megnézhetjük néhány alkotását a Peggy Guggenheim Múzeumban –, 
amiben mondott egy és más érdekes dolgot az emberi kultúra és a gravitáció viszonyáról. 
Engedd meg, hogy kicsit hosszabban idézzem:

„Testesség és gravitáció olyan, minden pillanatban nyersen megmutatkozó peremfeltételei az 
emberi egzisztenciának, amelyek – épp közvetlenül meghaladhatatlan mivoltuk folytán – kivé-
teles szerepet játszanak az ember szellemi, szimbolikus önmeghatározásában. Nincs nyelv, amely 
az ember létét és sorsát érintő vonatkozásokban ne operálna olyan kifejezésekkel, mint emelke-
dés és süllyedés, fölszárnyalás és lezuhanás, felbukkanás és lemerülés stb. ... Ami e gravitációs 
metaforikában különösen figyelemre méltó, az részint a trivialitása, részint a kényszeressége. 
A gravitáció döntően és kiiktathatatlanul meghatározza egész tárgyi világunkat, mozgásunkat 
és cselekvéseinket: lebírhatatlan ereje minden pillanatban és folyamatosan igazolódik. A hozzá 
való alkalmazkodás titokzatos módon átszövi egész kultúránkat: beépül minden mozdulatunk-
ba, belekalkuláljuk mindennapi tárgyaink, ruhadarabjaink, bútoraink alakjába és elhelyezésébe, 
utcáink, épületeink méreteibe, anyagába, elrendezésébe stb. Az ember világa – felegyenesedéséből 
adódó «permanens egyensúlykényszerből» fakadóan – éppenséggel leírható volna a szakadatlan 
támaszkodás és függeszkedés – a gravitációval való együttélés – kultúrájaként is.” [23]

– Jól sejtem, hogy a kiváló kolléga itt Helmut Plessnert idézi?
– Jól, egészen pontosan Az érzékek antropológiája című szöveget.
– Rendben van, de mi köze a velenceieknek a gravitációhoz?
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– Hát éppen ez az! Hogy jóval kevesebb és jóval több, mint másoknak: az ő éle-
tükben ugyanis a gravitáció mellett legalább ugyanakkora szerepet játszik annak kóbor 
leánya, a víz felhajtóereje. És most nem is feltétlenül az építészeti kialakításra gondolok, 
hanem arra, hogyan érzi magát itt az ember jártában-keltében. Gondolj csak bele, hogy 
mit jelent a közönséges, szárazföldi ember számára hajóra, vízre szállni! Mindenképpen 
valami epizódjellegűt, ami nem tarthat örökké: általában az ember parttól partig utazik 
csak hajóval, s ez az utazás mindig megőriz magában valami különleges, ünnepi jelle-
get. Hiszen sehol máshol nem tapasztalja az ember az egyébként szilárdnak megszokott 
talajnak azt az imbolygását, örökké bizonytalan és lebegő jellegét, ami olyannyira sajátja 
a vízi közlekedésnek, és ami valami egészen különleges feloldoztatást jelent a gravitáció 
egyébként mindenhol érvényes törvényei alól!

Thomas Mann egészen tisztában van ezzel, amikor hajón érkezteti meg a főhősét 
ebbe a városba, s rögtön össze is játszatja egymással a hajó imbolygását és Aschenbach 
világának kezdeti megrendülését, még mielőtt egyáltalán meglátná Tadziót. Figyeld csak 
meg, hogyan indítja el Aschenbach hajóját!

„Aschenbach kezével eltakarta az arcát és lehunyta szemét, mely gyulladt volt a kevés 
alvástól. Úgy tűnt föl neki, mintha nem folyna itt minden egész megszokott módon, mintha 
a világnak valami álomszerű idegensége, furcsa elhajlása harapózna el körülötte, amit talán 
meg tudna állítani, ha arcát kissé beárnyékolja, s aztán megint körültekint. De ebben a pil-
lanatban az úszás érzete fogta el, és amikor oktalan ijedelemmel fölnézett, látta, hogy a hajó 
nehéz, komor teste lassan elválik a kikövezett parttól.” [24]

S ha a világ bármely másik városába igyekezne, úgy reménykedhetne abban, hogy 
az úszásnak ez az idegen álomszerűsége egyszer csak megszűnik majd, mihelyst meg-
érkezett, és újra szilárd talajra teheti lábát – Velencében azonban az ember nem tölthet 
el egyetlen napot anélkül, hogy ezért vagy azért ne kellene hajóra, gondolába, kompra 
szállnia: itt a vízi közlekedés a mindennapok nagyon is gyakorlati része, ami a száraz-
földi turista számára azonban a folyamatos ünnep benyomását kelti. És, még ha nem is 
szállsz hajóra, valahol a szemed sarkából mindig ráláthatsz egy darabka vízre, ha más-
ként nem, hát úgy, hogy szobád falán a napfény tükröződései adják vissza bútoraidon 
a hullámok játékát, vagy a nyitott ablakon keresztül szűrődik be a lagúnák kotyogása. 
Szóval semmiképpen sem menekülhetsz el előle: valószínűleg ezért van az, hogy egy idő 
után valami részegítő émelygés fog el ebben a városban, ami nagyban hasonlít a tenge-
ribetegséghez.

– És akkor a sirokkóról, meg a lagúnák egészségtelen kipárolgásairól nem is beszél-
tünk... de rendben van, vegyük fel a víznek ezt a vonását is azok közé a földrajzi adottsá-
gok közé, melyek az álomszerű káprázatok székhelyévé avatják Velencét. Mi van még?

– Ha már a víznél és a lagúnáknál tartunk, javaslom, hogy folytassuk a tükröződé-
sekkel.

– Nevezetesen?
– Nevezetesen, hogy ha tiszta időben járod Velencét, soha nem egyet látsz belőle, ha-

nem rögtön kettőt: egyet a valóságban, és egyet a mindenhol jelenlévő vízben tükröződ-
ve. És hogy ez annál zavarbaejtőbb, mivel egyik kép hihetetlenebb, mint a másik. Ruskin 
is rögtön azzal a költői kérdéssel kezdi: „a mint bágyadt visszfényét nézzük a lagunák tű-
körében, szinte kételkedünk: melyik a Város, melyik az Árny?” [25] De mondhatnám akár 
Rilkét is, akinek a képzeletében Velence szintén olyan városként jelenik meg, mint ami 
folyton saját magát nézi a víztükörben. Várj, azt hiszem van itt nálam egy kötet. Igen, a 
Velencei reggel című versére gondoltam. Hallgasd csak:

Hercegi kényes ablak látja újra,
hogy néha szinte fáraszt már kegye,
a várost, mely érzőn az árra hullva
csillámlik, hogy alakját felvegye

ismét, bár így sem létezik soha.
Előbb tegnap viselt opálját
a reggel tükrében kell látnia,
ahogy csatorna-fodrok szétdobálják,
idézve mult alkalmak szép csodáját:
csak ekkor eszmél rá pompáira,
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mint a nimfa, ki Zeusszal ébredett.
Fülén villanva pendül csillogó ék,
tenyerén tartja San Giorgio Maggiorét,
s a szépségbe mosolyog élveteg. [26]

Mintha a város a napfelkeltétől kezdve azért küzdene, hogy valamiképpen reális, léte-
ző hellyé váljék, de sehogyan sem sikerülne – s mintha Velence úgy lenne felépítve, hogy 
az őt járó utazó se kerülhesse el semmiképpen, hogy a mindenfelé szétszórt tükrökbe 
nézzen – így lesz egyben, és megint csak paradox módon, az önfeledtség Velencéje az ön-
vizsgálat, a zavaros víztükörbe tekintés városa is, melynek tükrei mindig ugyanazt mond-
ják: hogy ami a tükörkép másik oldalán van, az ugyanúgy puszta káprázat, mint a kép... 
elvégre a te Mihályod is itt jön rá arra, hogy tisztes polgári élete valójában csak maszk és 
papírmasé-díszlet, mint a Canale Grande palazzóinak homlokzatai, Aschenbachról nem 
is beszélve, aki nagy átváltozását a megbecsült íróból a kikent-kifent ál-ifjúvá szintén egy 
tükör előtt, méghozzá a Grand Hotel des Bains fodrászüzletében éli meg.

– S akkor már meg se említsük, hogy a velencei üveg-
művesek...

– ...minden idők legjobb tükörkészítői voltak. Lá-
tod, akárhonnan indulunk el, ha megpróbáljuk Velence 
velenceségét meghatározni, akár az ipar, akár a földrajz, akár 
a közlekedés, akár az építészet irányából, valamiképpen min-
dig ide lyukadunk ki, a káprázathoz, a lebegéshez, a mese-
szerűen idegenhez: s ez ráadásul nemcsak Velence térbeli, 
hanem időbeli viszonyaira is igaz. Kiváló útitársam, Simmel 
éppen ebben látja Velence álomszerűségének legfőbb okát. 
Azt mondja:

„Valószínűleg nincs még egy olyan város, melynek élete eny-
nyire egyetlen ritmusban zajlana. Nincs igavonó állat vagy jár-
mű, amely váltakozó sebességgel ragadná magával az őt követő 
tekintetet, a gondolák teljesen a járó-kelő ember tempóját és rit-
musát veszik fel. S ez a tulajdonképpeni oka Velence mindenkor 
érzett «álomszerű» jellegének. A valóságra mindenkor felriadunk; 
az önmagának vagy valamilyen maradandó hatásnak kitett lélek 
bizonyos állandóságot mutat, s csak érzeteinek változása fordítja 
a külső lét felé, amely nyugalmi állapotát ily módon megszakí-
totta. Ezért ringatnak álomba az állandóan azonos benyomások; 
a ritmus, amelynek megszakítás nélkül ki vagyunk szolgáltatva, 
a valótlanság bódultságába ringat. A velencei ritmusok egyhan-
gúsága megfoszt azoktól a fölrázó és ösztönző élményektől, ame-
lyekre a teljes valóság érzésének szüksége van, s az álomhoz köze-
lít bennünket, ahol a dolgok látszata vesz körül, a dolgok nélkül. 
A város ritmusától fogva tartott lélek saját törvényeit követve 
ugyanazt a hangulatot kelti magában, amelyet a város esztétikai 

képe az objektivitás formájában nyújt: mintha egyedül a lélek legfelső, pusztán tükröző és 
élvező rétegei lélegeznének, miközben teljes valósága mint lomha álomban, háttérbe szorul. 
Mivel azonban ezek a valódi élet szubsztanciáitól és mozgalmasságától eloldott tartalmak itt 
mégis életünket alkotják, az belülről lesz részese Velence hazugságának.” [27]

S ha most visszaidézed magadban azt a részletet, amit a kószáló lelkiállapotával 
összefüggésben olvastam fel neked a Mann-novellából, rögtön látni fogod, hogy volta-
képpen Simmel is ugyanerről beszél.

Összefoglalva tehát azt hiszem kimondhatjuk, hogy Velence földrajzi, történelmi, 
építészeti, és jóformán minden egyéb adottsága folytán már akkor is nem-létező, álom-
szerű hely volna, ha valakinek lehetősége volna rá, hogy objektív valóságában, puszta 
házak és csatornák rendszereként tekintsen rá... csakhogy mindezen egyedülálló adott-
ságai mellett, nincs még egy olyan város a világon, amit annyira maga alá temetett volna 
a kulturális hagyomány, mint ezt: ahogyan a Mona Lisát sem láthatod először életedben, 
hiszen ezer és egy reprodukcióról, reklámról, parafrázisról tekint vissza rád születésedtől 
kezdve, éppen úgy, Velencét sem lehetsz képes minden előzetes tudás és várakozás nél-
kül szemlélni.
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Aschenbach is, még mielőtt megpillantotta volna a város valódi sziluettjét, az egész-
ségügyi bárkára várakozó hajó fedélzetén August von Platen sorait morzsolgatta magá-
ban, s a Dichtung káprázata megelőzte a Wahrheit kézzel fogható fantasztikumát [28] – s 
kései utódjaként te is, mindegy, hogy a német kultúra bolondja vagy-e, és Goethe, Mann, 
August von Platen, Wagner és Nietzsche szemüvegén keresztül látod meg először a vá-
rost, amikor vaporettód először suhan végig a Canale Grandén, vagy esetleg a franciák 
fertőztek meg végzetes Velence-képükkel, s minden csúcsíves ablakkeret mögött Marcel 
Proust, George Sand és Alfred de Musset alakját véled felfedezni; mindegy, hogy hátizsá-
kodban Byron, Eliot és Ruskin költeményeit hozod magaddal, vagy csak Sztravinszkij 
és Gyagilev sírjához akarsz elzarándokolni a temetőszigeten, netán Canaletto és Tiepolo 
képeit nézegetted órákon át indulás előtt a könyvespolcodról levett albumokban... te ma-
gad soha nem láthatod meg Velencét, mert már annyian látták előtted, és annyi más 
ember szemével láttad magad is.

Megannyi félig-hamis, félig-igaz tükörkép rakódik így rá a tenger által amúgy is 
megkettőzött városra: a mindennapos hajóutak emléke még a kövezett utcákra is elkí-
sér, ahol dülöngélve, a lagúnák kipárolgásaitól részegen kóborolsz; időérzékedet a város 
változatlan, monoton ritmusa, térérzékedet a sikátorok átláthatatlan szövedéke zavarta 
össze; szemed káprázik a csatornák vizén és az évszázados velencei tükrökön csillogó 
napfénytől; hátad mögött besúgókat és orgyilkosokat sejtesz, a következő árkád mögött a 
szerelmet véled megtalálni, miközben tudod, hogy itt senki sem ismer, és te sem ismersz 
senkit, átutazó vagy, akivel bármi megtörténhet... s kétségbeesésed legmélyebb pontján, 
egy elhagyott sikátor vagy egy magányos híd lépcsőin, végül megjelenik neked a hely 
szelleme, az ismeretlennél is ismeretlenebb isten, aki egyesít magában minden olyan 
vonást, mely Velencét Velencévé teszi: Hermész.

Utazásunk következő fejezetének ő lesz a főhőse, idegenvezetőként pedig nem más 
fog minket az ő birodalmába kalauzolni, kedves Antal, mint szeretett professzorod és 
mestered, a kiváló filológus és mitológus, Kerényi Károly, aki egyben a hiányzó láncszem 
közted és főhősöm, Thomas Mann között. Azonban mielőtt megpróbálnánk eljutni a 
San Marcóra, hogy csatlakozzunk hozzá, harapjunk valamit: hosszú éjszaka áll előt-
tünk, és itt a sarkon éppen akad egy szimpatikus kifőzde.

– folytatása következik –
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