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VERSTEREK, 
KULTÚRAKÖZI 
KONTExTUSOK

A költészet mitikus, ibolyaszínű forrása, a múzsák liliom- 
tisztán felcsendülő hangja szimbolizálja talán a legszebben azt 
a leheletfinom, metsző precizitást, kristályos transzparenciát, 
amely mindenekfelett a líra sajátja kell, hogy legyen. 

A lírai vers apró, kemény mag, a nyelv zenei-gondolati 
kódja. Rövid, s épp ezért képes tükrözni az alkotás eszenciális 
állapotába vetett ember léthelyzetét. A költészet rend- és har- 
móniateremtő vágyból születik az összpontosítás fennsíkja- 
in, a szabadság ózondús levegőjében, egy egzisztenciális ma- 
gányban. A lírai emlékezet-, öntudat- és önazonosság-kere- 
sés vonulataiban, a szöveg archeológiájában azonban már nem- 
csak az egyéni, de a közösségi identitás gerince is formálódik, 
a művészetnek régiólétesítő, identitásformáló szerepe is van. 

A vajdasági magyar irodalom deltaszerűen örvénylő, 
multikulturális szellemi közegében, a magyar, a délszláv és 
a világirodalmi hatásfúziók zónájában az 1960-as évektől 
kezdődően a műalkotás a világhoz/tapasztalathoz való hozzá-
férés újfajta módozatait mutatja fel: reflektált folyamattá vá- 
lik, mitizálódik, szimulál, medializálódik, tárggyá/testté alakul 
a modern és posztmodern kulturális kommunikáció feltéte- 
lei között. 
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TOLNAI OTTÓ 60-AS 
ÉVEKbELI LÍRáJáNAK 
KULTÚRAKÖZI 
KONTExTUSAI
Tolnai Ottó Tomaž Šalamuna

Úgy tűnik, költészet és költői én átértelmezésének megke-
rülhetetlen, ám sokszor máig végre nem hajtott parancsá-
ig, baudelaire felismeréséig, a „persona”, a teremtett költői 
szubjektum nehéz vállalásáig, a vers-elidegenítés kényszerű 
szükségességéig, a költészet öncélúságának princípiumáig 
kell minduntalan visszakozni, amikor a 20. század korszak-
váltási küzdelmeit vizsgáljuk. 

Az alanyi költészet, a vallomáslíra, a szívmítoszok problémát- 
lan énekhangja szinte minden költői indulás velejárója, 
ugyanakkor ennek meghaladása szinte mindig a konvenci-
ók fájdalmas felrúgásának benyomását kelti – mai pozícióból 
számolva immár 150 éve. A költő dolga, hogy szembenézzen 
ezzel a feladattal, s hogy felszámolva az anakronisztikus, premo- 
dern létfilozófiai alapállásokat, a versbeszédet is modern, 
illetve posztmodern értelmezési lehetőségekhez juttassa. 

Ennek az alapvető különbségtételnek a szem elől vesztésével 
vajmi keveset mondanak a korszakjelenségek között tájékozódni 
kívánó befogadó számára az olyan meghatározások, hogy „új 
szenzibilitás”, „kritikai magatartás”, „szürrealisztikus-dadaiszti- 
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kus” versvilág, amely meghatározásokkal pl. Tolnai Ottó 60-as 
évekbeli költészetét igyekszik a szakirodalom behatárolni. 

Tolnai Ottó határozott antipoétikus fellépése kezdettől fog- 
va a baudelaire-i nyomvonalat követte, ám ezért a költőnek 
folyamatosan meg is kellett küzdenie, mert versbeszéde oly- 
kor olyannyira leépült, hogy – Utasi Csaba szavával – „fegyver- 
telenné vált”. A kritikus ezt a hullámvölgyet a 60-as évek köze- 
pe táján észleli, amikor is a költő kénytelen „verseinek elidege- 
nítésén fáradozni”1, vagyis a baudelaire-i távolságot megterem- 
teni annak érdekében, hogy a vers „csak tárgy s tény legyen” 
(Tolnai), a valóság darabja, mintegy a valóság pótszere. 

A versírásnak mint a valósággal való versengésnek az 
útjában elsősorban az érzelmes-patetikus költői szerep-
minták álltak, ezért ezek provokatív szétroncsolására volt 
szükség. Tolnai kimunkál egy olyan képi transzformációs 
mechanizmust, amely elvalószínűtleníti a tájat. Ugyanakkor 
blaszfémikus módon szedi szét, dekonstruálja az egyébként 
szakrálisnak tekintett költői nyelvet – teszi mindezt minden 
hermetizmus, alulretorizáltság, fragmentáltság ellenére úgy, 
hogy a lírai beszélő szubjektumának megalkothatóságát, 
vagyis a későmodern kánont megőrzi. Hisz – mint Kulcsár 
Szabó Ernő írja – „ennek a poétikai szereptudatnak a megin-
gása kétségkívül csak akkor következhetett be, amikor a 
magyar lírában is megkerülhetetlen tapasztalattá vált a nyelv 
problematizálódása. Láttuk azonban, hogy ez a tapasztalat 
Tandorinál is ambivalens válaszban részesül. Az én olyan 
eltávolodása önmagától, mint amelyikről az »új érzékenység« 
költészete ad hírt, még a nyolcvanas években is igen ritka 
jelenség a magyar versművészetben.” 

A szubjektum újraszituálása a posztmodern versben már 
nem integráns középpontként helyezi el a műalkotásban 
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konstituálódó alanyt. Kulcsár Szabó a magyar irodalomszem-
lélet megkésettségét a régió irodalomfejlődésének egyoldalú-
ságából származtatja, a magyarországi diskurzus ideologikus 
torzulásaiból vezeti le. 

A vajdasági magyar irodalom ugyanezekben az évtize-
dekben viszonylag nyitottabb légkörben alakíthatta ki a maga 
kánonalakító kontextusait.

Ez a korszerűbb irodalomkoncepció Tolnainál a baude- 
laire-i depoétikus alapállásra építette a neoavantgárd szabad- 
asszociációs technikákat és kötetlen szabadversformákat, s így 
jutott el a groteszk és abszurd révén defetisizált szubjektumig.

Szirák Péter A regionalitás és a posztmodern kánon a XX. szá- 
zadi magyar irodalomban című tanulmányában abból indul ki, 
hogy „bármely értelmező közösség irodalom- és önértése [...] 
kanonikus meghatározottságú”.

A vajdasági magyar irodalomnak mint értelmező közös-
ségnek a kánonjára a 60-as években intenzíven hatottak a 
délszláv kultúrák, s ez a körülmény a magyarországinál jóval 
frissebb tájékozódás lehetőségét adta meg. 

A jugoszláv kulturális közeg ugyanis – nyugati világ felé 
való nyitottsága révén – termékenyítő ízlésáramlatokat tudott 
befogadni. Az itteni irodalomértés kánonjába tehát mindez 
beletartozott.2

Ezekre a hatásokra Tolnai Ottó is hivatkozik: „Mi indulás-
kor inkább a rimbaud-i modernizmusra esküdtünk, a szerb 
szürrealista esszét szerettük. Mindez arra volt jó, hogy félretol- 
juk, áttörjük az akadályokat és eljussunk saját meztelen világunk- 
hoz… A szerb szürrealisták… nagyon különös esszéket írtak, 
olyanokat, amilyenek a magyar irodalomban ma sincsenek. A 
bretoni szürrealista esszének ez a fajtája, meg például Oscar 
Wilde esszéi hatottak rám. Aztán meg kell említeni Krležát, 
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Andrićot, Crnjanskit és hát Vasko Popáék és Mihalićék költé-
szetét, Konstantinović, Šoljan, bulatović és Kiš prózáját.”3

A kultúrák összefonódottsága nyilván nemcsak a vajda-
sági helyzetből adódóan válik ebben az időben és ebben a 
régióban észlelhetővé.

Thomka beáta hívja fel a figyelmet, hogy az 1960-as 
években Enzensberger a modern költészet világnyelvéről 
értekezik, mert szerinte a modernitás tünete épp a felgyorsult 
kommunikáció és az egymásra hatások dialógusában ragad-
ható meg – feloldva a határokat nyelvek, kis és nagy irodal-
mak között. Goethe világirodalom-korszakot jósló hajda-
ni szavához hasonlóan Enzensberger a 20. század közepén 
figyelmeztet a globalizálódó kultúra eljövetelére.

Az értelmező közösségek, illetve irodalomközi közösségek 
elképzelhető modelljei között különleges helyet foglalnak 
el a nemzetiségi (kisebbségi) irodalmak és az őket fémjelző 
kánon. 

Egyes kutatók úgy érzik, hogy a kisebbségi és egyúttal kis- 
térségi irodalom ma már nem a regionális, provinciális aspek-
tus hordozója, hanem sokkal inkább az irodalomköziségé, a 
nyitottságé, hisz a nemzetiségi-kisebbségi irodalom léte eleve ki- 
zárja az irodalomról való sematikus gondolkodásmódot. A re- 
gionalitás és parcialitás aspektusa így viszonylagossá válik.

A vajdasági magyar irodalomnak mint értelmező közös-
ségnek a kánonjába a 60-as években a farmernadrágos beat-
irodalom is beletartozott a délszláv irodalmi minták hatására. 
Más szóval: a vajdasági magyar irodalmi értelmező közösség 
biztosította a szerb, a horvát, a szlovén kultúrából való része-
sedés feltételeit. 

Innen származtathatók a hippihősre jellemző nonkon- 
form magatartásformák, a pikareszk regény korabeli divat-
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ja, a köznapi, illetve zsargonnyelv használata regényben és 
versben egyaránt.

Aleksandar Flaker horvát irodalomtudós a közép- és 
kelet-európai régió jelenkori irodalmaira támaszkodva 1983-
ban külön könyvben foglalkozik a farmernadrágos próza-
formáció modelljeivel.

Ennek a prózamodellnek az alapstruktúrájába épül be a 
felnőttek és a serdülők világa közötti ellentét, minek következ-
ménye a lázadó, forradalmi hangütés. Ellentét rajzolódik ki 
az én és ők között, a mi és az ő intézményeik, a mi kultúránk 
és az ő kultúrájuk, a mi nyelvünk és az ő nyelvük között. 

Az utómodern picaro életélményének alapja a spontanei- 
tás, a közvetlenség, a mitizálódó jelentéktelenség, miközben ő 
maga egy „elfuserált értelmiségi vagy művészhajlamú lázadó 
fiatalember”, illetve huligán. Egyúttal a falu-város probléma 
is időszerűvé válik.

A szerb költészet történetének Milosevits Péter4 által 
vázolt fejezetbeosztása a délszláv térség utómodern korszaká-
nak gazdagságára utal. A szerző külön foglalkozik az abszurd 
lírával, a mítoszlírával, a neomodernizmussal, a neoavantgárd 
gyűjtőcím alatt pedig a direktlírával, a szignalizmussal, a 
performance-szal, a rockköltészettel stb.

Az „outsider galéria”5 tehát kívül van, kívülre akar kerül-
ni, mert éppen a korlátok ellen lázad. Utazik, úton van. 

Tolnai Ottó Zágrábban folytat filozófiai tanulmányokat, s 
éli meg a kisrégió, hagyomány, közösség, identitás kérdéseit. 
Neki – mint Utasi Csaba írja – sikerült maradéktalanul megva-
lósítani a disszonanciát, „nem függetlenül persze Zágráb-
ba szökésétől, mely költői világának alakulására is döntően 
kihatott. A »termő por« elől menekült el tájunkról, abban 
a reményben, hogy a horvát főváros bőségesen kárpótolni 
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fogja az idehaza »elfecsérelt« napokért, szökése azonban nem 
megnyugvást hozott, hanem a Doreen-élménnyel is súlyo-
sodva, a belső poklot szabadította el. A kiszakadás, a távol-
lét, mint már annyiszor az irodalomban, új távlatban láttatta 
vele a szűkebb haza körülményeit, még inkább tudatosítot-
ta és megsokszorozta a vele szemben érzett idegenkedését, 
minthogy azonban anyanyelvét nem tudta és nem is akarta 
föladni, csakhamar rá kellett eszmélnie, hogy a visszahúzó 
szálak kötése oldhatatlan.”6

A közvetlen közelről szemlélt modern horvát költészet 
mellett a szlovén irodalmi szellemi műhelyek is ott kísér- 
tenek.

Az 1969-ben megjelent Agyonvert csipke című verskötet 
egyik legemlékezetesebb költeménye a Tomaž Šalamun című, 
amely nemcsak a szlovén költő nyelvtörő nevére való ráját-
szásból fakaszt különös verszenét – ütköztetve azt a magyar 
nyelv oldottabb rendszerével, hanem tematizálja a régiók 
árucsere-forgalom révén létrejövő kapcsolatát is. A vajdasági 
mindennapok részévé váló szlovén termékek az ország egy 
távolabbi köztársaságának profán és kulturális jelenségvilá-
gát képviselik emblematikusan.

A vers szélsőségesen alkalmazott epiphorára épül, arra az 
– egyébként elegáns – retorikai alakzatra, amely az ismétlés 
révén nyomatékosítva a mondandót nem annyira a gondo-
latra, hanem annak megformálására irányítja a figyelmet. 

Az epiphorában az egymást követő tagmondatok ugyan-
azzal a kifejezéssel végződnek kétszer, esetleg háromszor. 
Tolnai azonban – viccesen eljátszva a monotóniával és az 
abszurdig fokozva ezt az eljárást – minden verssor végén 
megismétli a különös nevet, s ezt ki is emeli a nyomtatott 
betűk révén. A mellérendelő szerkezetek halmaza tornyo-
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sul, torlódik ezzel a névzárlattal, tulajdonképpen megszólí-
tással. A vers a Tomaž Šalamun definiálását célzó visszatérő 
mondatok, metaforák körül forog, a keresés a bizonytalan-
ságból indul egy tagadó mondattal („Nem vagy te meztelen 
TOMAŽ ŠALAMUN”), s jut el a meglelt meghatározásig („Te 
költő vagy TOMAŽ ŠALAMUN”).

Nem csupán spontán a viszonyulás a megszólítotthoz, ha- 
nem egyenesen vulgáris: „Az olaszoktól az osztrákoktól csem-
pészed gúnyád TOMAŽ ŠALAMUN”, „Proletár nem taknyoz 
proletárról TOMAŽ ŠALAMUN”. 

A depoetizálási folyamatot fokozzák a hétköznapi élet 
banális vonatkozásai, de éppen ezek a banalitások kapcsolják 
szervesen össze Vajdaságot és Szlovéniát: pl. a Slovenijales 
bútorgyár termékei, és azok havi törlesztése (a vörös ágy, 
amiben a fiktív én feleségét „kecerészi”). 

Nemcsak a zsargon teszi disszonánssá az elegáns retori- 
kai keretet, hanem a vörös ágy és a forradalom közötti asszociá- 
ció, avagy a gumi nélküli kecerészés és az óarany fotel ütközte- 
tése is. 

A banális viszonyok abszurd hidat vernek a két költő közé: 
„Neked törlesztem havonta kölcsönöm TOMAŽ ŠALAMUN”. 
A tragikomikusan profanizált figurák groteszkségét a patetikus 
pólus emeli ki: a vajdasági költő a szlovén óarany fotelban „na- 
ponta többször megváltja a jugoszláviai magyar irodalmat”.

A vers narratív szálát a bútorvásárlás havi törlesztéseinek 
motívuma biztosítja, egyben ritmizálja a szerkezetet, elren-
dezi az idősíkokat.

A konstrukció azonban egy logikai játék révén is kialakul: 
a tagadó és az állító mondatok a szöveg csontvázát adják. A 
kiinduló tagadó tétel, a „nem” körüljárása után megjelenik az 
„igen”: „Te a SLOVENIJALES vagy TOMAŽ ŠALAMUN”. A 
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vers közepe táján megismétlődik az igen-motívum, s megkez-
dődik a variációk pergetése: „Te a SLOVENIJAVINO vagy”, 
„A SLOVENIJAVINO vagy te”, „Te a SLOVIN VINJAK 
vagy”, „A SLOVIN VINJAK vagy te”, majd következik egy 
nem-motívum kitérővel, s ismét az igen tétele: „Te a TRIGLAV 
vagy”. A leíró, pihentető újabb digresszió után csendül fel 
először a megállapítás: „Te a legfejlettebb köztársaság vagy”, s 
az igen-variációkba ágyazva még kétszer tér vissza. A versírás 
és a jugoszláviai magyar irodalom megváltásának motívuma 
a szöveg elejére utal vissza. 

A mű alapképlete a pontos meghatározásért, a dolgok, vi- 
szonylatok megragadásáért folytatott verbális harc. A Tomaž 
Šalamun harcos vers, indulószerű, sőt, himnikus. A konkrét 
azonosítások metaforasorokat eredményeznek. A metaforák-
nak szinte versenyszerű sorjázása folyik. Kezdetben csak a szlo- 
vén költő megragadása érdekében, majd a két világ, a két költő- 
lét összevetése billegteti a figyelmet. Drámai feszültséget, a ve- 
télkedés, a birkózás hangulatát ennek a képletnek az ismétlése te- 
remt: melyik blöffszerű megállapítás találja el legjobban a szlo- 
vén költőt, illetve a két költő kapcsolatában ki marad felül. 

A metaforikus definiálás azonban mindvégig csak a szlovén 
költő lényéhez tapad. Amíg a vajdasági irodalom költőfigurá- 
ját a cselekvő mozdulatok jellemzik, addig a szlovén társ alakja 
szoborszerűen tárgyakba vésődik, totemisztikus jelleget nyer. 

A gyors ritmusú metaforaláncot a vers közepén az és-sel 
kezdődő sor szakítja meg. Ez a fordulópont a különbségek, el- 
lentétek után a versengők közös pontjára hívja fel a figyelmet: 

„És van egy erős kapocs ami összeköt bennünket TOMAŽ 
ŠALAMUN /

Szlovénia és bácska fej fej mellett az öngyilkossági rang-
listán TOMAŽ ŠALAMUN

TOLNAI OTTÓ 60-AS ÉVEKbELI LÍRáJáNAK KULTÚRAKÖZI...
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Versem most erre a kapocsra kalapálom TOMAŽ ŠALA- 
MUN

Hallgasd TOMAŽ ŠALAMUN”
A szlovén költő most kerül először cselekvő pozícióba, a 

vajdasági költő pedig most kapaszkodik fel a vers statikus, 
emblematikus rétegébe: együtt vannak „korcsszülött ikrek-
ként”, szétválaszthatatlanul befalazva ebbe a legerőteljesebb 
igen-motívumba, definícióba. 

A versnek eme csúcspontja után megismétlődik a legel-
ső kijelentés:

„De nem vagy te meztelen TOMAŽ ŠALAMUN”, s immár 
gyors iramban kezd visszafelé pörögni a felszabadult, rivalgó 
felismerések sora záporozó nem-motívumok formájában: a 
szlovén költőt definiáló összes eddigi metafora visszavonó-
dik, érvénytelenedik a kiegyenlítődés után.

„Te költő vagy TOMAŽ ŠALAMUN” – hirdeti a végleges 
felismerés, és a két sor hahota a vers végén. Csak költő.

Tanulmányában Szirák Péter is megerősíti azt a véleményt, 
hogy „a hatvanas évek elejétől-közepétől a legerőteljesebben 
a vajdasági irodalom meghatározó irányzata távolodott el a 
népi diskurzus szociokulturális meghatározottságaitól… A 
vajdasági magyar irodalom ilyetén alakulása szoros összefüg-
gésbe hozható a régiónak az anyaországi kulturális önrefle-
xiótól való nagyobb mértékű távolodásával és interkulturális 
kontaktusaival A nyilvánosság eltérő szerkezete, a nyugati 
kánonok és művelődésszerkezetek felé való nagyobb nyitott-
ság, a szerb és horvát írásművészettel és esztétikai kánonnal 
való interakció kényszerítette ki azt a hagyományszemléleti 
változást, amely elsősorban az utómodern és a neoavantgarde 
modernség diskurzusát állította az irodalmi elit orientáció-
jának középpontjába.”

TOLNAI OTTÓ 60-AS ÉVEKbELI LÍRáJáNAK KULTÚRAKÖZI...

L Í R A I  S Z Ö V E G M E Z Ő K

17



A Tolnai-vers körüljárása is arra enged következtetni, hogy 
talán éppen a 60-as években volt Vajdaságban az irodalom ré- 
giólétesítő teljesítménye a legnagyobb. Az irodalom sajátságos 
egyéni és közösségi identitásteremtő szerepét – úgy tűnik – ma 
már más rendszerek hivatottak átvenni a társadalomban.

Jegyzetek

1 Utasi, 2000. 106.
2 Kulcsár Szabó, 1994. 185.
3 Thomka, 1994. 17.
4 Milosevits, 1998. 480.
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„ARCA AZ 
ARCOMRA ÉGETT”
A másságok felpörgetése Tolnainál

Tolnai Ottó Az argentin arca című hosszú, egy tömbben írt 
versének pulzusát a mintegy 28-szor ismételt refrén képezi. 
A „ki tudna elmenni”, „ki tudna elmenni életünkön” sóhaj 
variációi vezérmotívumként indázzák be a szöveget.

A kifejezés kezdetben szinte szervetlenül, jelentésmezőt 
megzavaró kérdésként bukkan fel, mert hiányzik a vége, 
csonka alakja előtt pedig értetlenkedve állunk: „ki tudna 
elmenni” – hova? A négyszer megismétlődő, visszatérő sor 
által felfokozott homályt, várakozást az ötödszörre felbukka-
nó teljes mondat oldja fel: „ki tudna elmenni életünkön”. A 
jelentésfeloldás előre-hátra hömpölyögteti módosító hatósu-
garait. Immár a töredékmondat is értelmesként visszhangzik 
az emlékezetben. 

A vers ennek jegyében íródik, ennek a reménytelenül 
„óbégatott” refrénnek az igazságát illusztrálja: hogy életünk 
mennyire felfoghatatlan, iszonyú, szélsőséges, groteszk, 
szövevényes.

Ennek az alapvéleménynek a megérzékítésére születik a 
vers, Az argentin arca, amely már a címében csalóka. A címet 
valójában, valószínűleg csak szójáték, alliteráció fakasztotta, 
és az a költői törekvés, amely a meghökkentő furcsaság erejé-
vel is az egész világ bekebelezésére tör, vagyis az idegenség, a 
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másság, a sokféleség közel hozására, megismerésére. Az ötlet 
blöffszerűségét a versszöveg bizonyítja is, mert az argentin-
ként emlegetett hősnek egyáltalán nem ismerjük meg köze-
lebbről az arcvonásait, a személyiségjegyeit, megmaradunk 
a talányos érintőlegesség szintjén. 

A címbe foglalt kettősség – az idegen (argentin) és az intim 
(arc) – a kötetcímben is jelen van. Az Ómama egy rotterdami 
gengszterfilmben furcsa egyvelege a mélyen intim, familiáris, 
bensőséges, archaikus pólusnak és az idegen, modern, hatal-
mas, elvadult világnak. Persze, a kötet címének ilyen alaku-
lását is nagyban befolyásolhatta a kifejezések zenei hang-
zóanyaga: a puha, meleg hangokkal (ómama) szemben ott 
ropognak az idegen eredetű, torlódó mássalhangzókat szere-
peltető szavak (Rotterdam, gengszter). A párosítás egyben 
nevetséges képtelenség.

Az argentin arca című vers refrén által ritmizált, felhe-
vített kantáta. Lírai, ünnepi hangszerelésű vízió a család, 
a rokonság múltba merülő, archaikus életéről. Egy letűnt 
falusi életmód letűnt cselekvési formáiba, tárgyaiba és eltűnt 
szavaiba kódolódik különleges atmoszférája: szérű, ángyó, 
pitvar, cúgos cipő, bátyó, köpölyöz, dunsztol, pöndöl, kankó, 
csuhé, pruszlik. 

Az identitás, az otthonosság, a saját világ keresése ómama 
és ótata régmúlt idejébe merül. Ez az idő azonban koránt-
sem mutat bárminemű homogenitást. Ez az idő már „kizök-
kent idő”. Valóságos kavalkádja a saját, zárt világba betörő, 
annak rendjét felborító idegenségnek, másságnak. S ami 
ebből azután kifejlődik.

A vers elemzésében ezért – véleményem szerint – a legfon-
tosabb kutatási szempontok a régió – fúzió – vízió kulcsszavak 
mentén jelölhetők ki. 

„ARCA AZ ARCOMRA ÉGETT”
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RÉGIÓ 
1.1. Régiók jelöltsége

Az önismeret az én és a másik közti különbségtétellel kez- 
dődik. A regionális, földrajzi vonatkozás Tolnai Ottó világérzé-
kelésében az egyik leglényegesebb tájékozódási támpont. Je- 
len esetben már a cím felveti az idegen táj, idegen ember kép- 
zetét. Az argentin mellett megjelenik, és forgószélszerűen is- 
métlődik a versben az orosz, a szibériai, a német, a szovjet, 
a martonosi, az ausztráliai, az afrikai jelző mint fontos mutató. 

A vers fabulája kiinduló kérdésként problematizálja a 
regionális hovatartozást: a fabula a két idegen, az argentin 
komornyik és az orosz katona körül kavarog. A lázképek-
ként sorjázó közlésegységekből kihámozható, hogy e jöve-
vények egyike lesz az ángyó (vagy valaki más?) születendő 
gyermekének apja, míg a sógor ott legeltet idegenben, a 
tajgán „ferde szemű kis feleségével”. Távoli régiók között 
létesülnek kapcsolatok. A történelem, a háborúk viharai által 
megzavart tradicionális létforma elsősorban az itthoni és az 
idegen fogalmaival szembesül. A talajvesztés az identitástu-
dat elingoványosodásával jár, hisz a sógor immár nem tudja, 
hol van a „haza”, az orosz hó és a bácskai zsíros föld között 
ingázik „folyamatosan nagy fehér szamáron”.

A régióközi szamaragolás szimbolikussága azonban egy 
újabb motívummal bővül, hisz a sógornak mindkét lába lefa-
gyott, levált testéről, „többé járni már nem tud a földön”. A 
szinte a föld felett lebegni kényszerülő hősök az élet újfajta, 
idegen retteneteivel s egyben csodáival ismerkednek. A „ki 
tudna elmenni életünkön” sóhaj ezt a megrendült felisme-
rést regisztrálja – miközben kirajzolódnak az én és a másik, 
a saját és az idegen föld közötti határok. 

„ARCA AZ ARCOMRA ÉGETT”
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A vers alapvetően itteni tájrajz és életkép. Az ángyó és az 
idevalósiak tettei mindenképp a bácskai régiót jelölik meg 
mint helyszínt: a hősök a röggel, a káposztafölddel, az ellő te- 
hénnel, a tyúkokkal, a köpölyözéssel, a dunsztolással, a rozsdás 
könyökcsővel, a férges fekéllyel, a molyette pruszlikkal vergőd- 
nek. Említésre kerül a zöld határ, a vasfüggöny, ami még konk-
rétabban határozza meg a régiót. A legpontosabb földrajzi 
kötődés pedig a szövegben Martonos, a kosárfonó faluja. 

1.2. Az idegenekhez tapadó bűn, gyilkosság

A másság további megkülönböztető mozzanata a versben, 
hogy a távoli tájakról érkezett figurákhoz bűntény, bűntudat 
tapad. A kék szemű oroszt ugyanis a lányok lisztbe fojtották, 
a vers végén pedig a kreol argentin kap kést a hátába az épp 
hazaszamaragoló férjtől. 

Az idegenek ugyanakkor nem nyernek negatív töltetet. A 
lánnyal tangózó argentin kapcsán olvassuk: „sótölcsér forog 
/ hótölcsér forog sosem szebb pár”. 

A legyilkolt jövevények a lisztesládában végzik. Ezért jele-
nik meg a bűntudat motívuma, a rettegés, hogy a halottak arca 
egyszer csak felmerül a lisztből. „Hátha fölmerül a lángliszt- 
ből / az argentin arca / ki tudna elmenni / félek mit mondunk 
ha fölmerül / az argentin arca / rászorítjuk hirtelen a rézszitát 
/ átnyomjuk rajta az arcát / ragyogjon akárha méhviaszban”. 

A vers második legfontosabb, vissza-visszatérő motívuma 
ez: a felmerülő halott arc, a mindennapokba ivódó rettegés, 
az emlékek lidércnyomása, amivel szemben csak a ragyogó 
rézszitával lehet birokra kelni. 

A bűn balladásra hangolja a vershelyzetet. A balladai 
homály is áthatja a művet. balladai homályként működik a 
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szövegfolyamban fokozatosan adagolt hiány, a rejtélyesség-
gel szított feszültség. 

1.3. Az idegenség tárgyi jelei

Az idegenségnek groteszk ismertetőjelei vannak a vers-
ben. Elsősorban ilyen jel az egész történetet elindító, liszt-
ben talált páratlan cipő, ami egyben bűnjel is: „előtte sosem 
láttunk ilyen magas sarkú férfi cipőt”. A cúgos kígyóbőr, 
másutt krokodilbőr cipő, vagy az orosz üvegharmonikája 
olyan tárgyak, amelyekre rácsodálkozik az itteni ember.

Az idegen világból, Afrikából hozott állatok, a víziló és a 
rinocéroszfej, valamint a flamingó is megfogható ellentétet 
képez a költemény gazdag hazai bestiáriumával: kisborjú, 
poszáta, kócsag, nyulak, tyúkok, dögkukac, szamár, pióca, 
prücsök, őzek, döglegyek, egerek, liba, tiszavirág, kotlós, 
lovak, csibor, vízicsibe, molyok. 

Az idegen, soha nem látott, csodás dolgok előtti megtorpa-
nás egészen nagymérvű torzításhoz vezethet a népi képzelet- 
ben, amint azt a versben a következő kitétel is bizonyítja: „vagy 
lehetséges / ó istenem ki tudna elmenni életünkön / a flamingó 
volt az anyja a komornyiknak / azt sugdossák a flamingó”. A bá- 
ró és a flamingó nászából születő idegen, az argentin komornyik 
ezáltal valóban a különösség megtestesítője lesz e tájon.

FÚZIÓ

Míg a regionális hovatartozás jeleinek vizsgálata az elha-
tárolódás, a megkülönböztetés számbavételét jelentette, addig 
a fúzió szempontja ezzel épp ellentétes, a másságok együtt-
élésének, a határok elmosódásának versbéli tüneteire hívja 
föl a figyelmet. 

„ARCA AZ ARCOMRA ÉGETT”
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Ilyen átalakulás áldozata a két haza közt ingázó sógor, 
akinek ferde szemű felesége lett ott a tajgán, s ezt a fúziót 
érzékelteti az argentinba beleszerelmesedő lány is: „arca az 
arcomra égett látod még ma is lángol”. 

Más párhuzamok is felbukkannak: 
„Cipeli nagy gyöngyházharmonikáját / a vak kosárfonó / 

a kék szemű orosz is hozza / kis üvegharmonikáját.”
Míg az idegenek „lánglisztbe” fulladtak, a martonosi 

kosárfonó piros paprikába bukott holtan. 
Míg az ángyóék nullás lisztbe fojtják az idegent, addig a 

sógort hóba fojtják ott a tajgán.
Ómama az almárium fiókjából súg ki, oda szorulva véle-

ményezi az eseményeket, „amikor már nem bírja cérnával”, 
az orosz és az argentin pedig a lisztesládában rugdalózik. 

Mondható, hogy a Tolnai-féle motívumképzés forgószele 
szétválaszthatatlanul tekeri rá a vers orsóira a variációkat, me- 
lyek ragacsosak, mint az ökörnyál. A saját és az idegen ment- 
hetetlenül összegabalyodik, felzeng a kantáta sokféle szólama. 

VÍZIÓ

Ha megvizsgáljuk, hogy mitől is tud minduntalan felizzani 
e refrénnel is ritmizált, balladás epikummal töltött, mégis oly 
lírai-ünnepi vers, akkor a benne elhintett tánc-víziók szere-
pét kell felmérni. A női figurák egyébként állandó, kapkodó 
mozgásban vannak: kiszaladnak, tovább szaladnak, rosszul 
vannak, fuldokolnak, fojtogatnak, ásnak-kaparnak, hirtelen 
rászorítanak, sikítoznak, átszaladnak, visszaszaladnak, szül-
nek stb., és végül táncolnak. 

A táncmotívum azonban kezdetben messziről indul. Az 
első ilyen vízió szerint a nyulak táncolnak az argentinnal, 
majd az argentin táncol az orosszal: 
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„ki tudna elmenni
nyulak rágcsálnak harsogva
naphosszat ropják a táncot a létra alatt
a lisztesládában az argentinnal
és rézszita pörög a méz
méhviasz ragyog fölöttük
vagy mégsem az argentin aki fölmerül
a kék szemű orosz katonával táncol
ki tudna elmenni”

A folytatásban a sógor lefagyott lábai táncolnak a tajgán.

A következő táncos jelenetben a két idegen egymással 
táncol egészen elnőiesedve:

„nem is vele se az ángyóval
azzal a kék szemű orosz katonával táncol
a létra alatt a lisztesládában az argentin
mert úgy festenek mint a nők
mi meg bebajszosodtunk
benemezelődött sűrű halina a szemérmünk
ki tudna elmenni életünkön”

A vers közepe táján, a következő látomásban egy összné-
pi, morbid tánc alakul ki a halottakkal:

„és táncolunk majd
kikaparjuk az oroszt meg az argentint
kikaparjuk a lánglisztből
a bárónő is hazajön ausztráliából
és táncolunk majd a langyos szérűn
táncolunk a súrolt láda lánglisztjében
ki tudna elmenni életünkön”.

„ARCA AZ ARCOMRA ÉGETT”
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Majd nem sokkal lejjebb a ritmus megismétlődik, a vízió 
kiegészül:

„táncolunk a langyos pörnyében
táncolunk a súrolt láda lánglisztjében
táncolunk amíg az ángyó le nem szorítja...”
A vers utolsó akkordja a táncvízió látványát hosszan bont-

ja ki:
„mint fekete szoknyát fölkapja a pörnyét a szél
álltam ott az argentin előtt immár nem a liszt őszében
akárha kis hermelinbundával szemérmesen...
meghajolt táncra kért kukoricacsővel a porcelánnadrág- 

ban
magas sarkú krokodilbőr cipőjében az argentin
arca az arcomra égett látod még ma is lángol
ki tudna elmenni...
sótölcsér forog
hótölcsér forog sosem szebb pár”

Ómama szerint ezt a tangót késélen járták. Az arcra égett 
arc, az identitások egymásban való feloldása tragikussá válik.

A refrén ismét széttöredezik, darabjai bukkannak fel, 
megakasztják, majd felgyorsítják a vers ritmusát, a holdvi-
lágban folytatott végtelen tánc menetét, míg végül bekövet-
kezik az argentin hátba döfése. 

Az argentin arca az argentin cipőjével kezdődött, az idő és 
a történet visszapörgetése innen indult, a lisztben talált pá- 
ratlan cipőtől, s a mű végül ezzel is zárul, a lánglisztből kirú-
gó kígyóbőr cipővel.

A táncvízió vonulata a nyulak tánca, az idegen férfiak tán- 
ca, és a halottak tánca motívumán át jut el a szerelmesek vég- 
zetes, groteszk táncáig. 
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A versben azonban szinte minden képzet lázálomszerű 
vízióban vetődik fel teli disszonanciával. Ilyen a szibériai kórus 
is, amely zümmög, emeli az áriát, de ragyogó kék jéglabda 
fagy a szájukba, és belepi őket az új nullás, a hó.

ÖSSZEGZÉS

A regionális hovatartozás kapcsán a másság határainak 
versbéli jelzőműszereit vizsgáltuk, ami eleve felveti a szub-
jektumszemlélet kérdéseit. A groteszkbe kisiklatott ballada 
éppen az én, a szubjektum konstituálódásának lehetetlen-
ségét tanúsítja, s mégis eljátszik (már a címben) az arc, az 
idegenség képzeteivel. 

Még jogosabb az olvasó várakozása a történetmondó-val-
lomástevő szubjektuma irányában. Gyorsan kiderül azonban, 
hogy az egyes szám első személyben megszólaló narrátor iden-
titása összemosódik az ángyó alakjával. Variációkban rongyo-
lódik szét minden ideiglenesen összeálló vázlat. Amennyire 
a víziókba rögzített életen nem lehet elmenni a szkeptikus 
refrén szerint, legalább annyira bonyolítja, állítja és vonja 
vissza a költő a műben létesített szubjektumokat. A fenti 
fúziós párhuzamok bizonyítják, hogy még a szemben álló, 
ellentétes pólusok is érintkeznek valahol, tükrözik egymást. 
A hősök sziluettjei ugyanígy leképezik egymást. 

Ha a cím nyomán arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen is 
annak a bizonyos argentinnak az arca, akkor ezen a ponton 
már sejtjük, hogy olyan, mint maga a vers, amely állandó 
hullámzásban variálja a refrént és a motívumokat, hogy az 
az egy-két ecsetvonás állandó átalakulásban láttatja az iden-
titás, az én és a másság lehetőségeit Az argentin arca című 
remekmívű Tolnai-versben.

„ARCA AZ ARCOMRA ÉGETT”
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Kiadás

 Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. zEtna, Zenta, 
2006.
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AZ ELVONT VILáG 
LEFÖLDELÉSE
A költői kód átalakulása Sziveri János 
költészetében

Sziveri János 1977-ben jelenteti meg Szabad gyakorlatok cí- 
mű kötetét.

A fiatal, induló költő abban a legkiválóbb, hogy el tud 
vonatkoztatni önnön körülményeitől, és egy következetes, 
szubjektum nélküli poétikai rendszert megalkotva az egyete-
mes léthelyzet mibenlétének megnyilvánulásait elemezni. 

E gyakorlatok és próbák valóságos létfilozófiai tornamu-
tatványokként szituálódnak egy elvont világ laboratóriumá-
ban. A kísérlet előfeltétele a redukció, a ballasztanyagtól való 
megszabadulás. A Szabad gyakorlatok minden egyes verse egy 
újabb szögből való nekirugaszkodás, geometriai leképezés, 
ugyanannak a rejtélynek a megostromlása a világ egy-két elemé- 
nek bevonásával – a neoavantgárd konceptualizmus jegyében. 

E hermetikus, objektív líra szerzője szinte tetszés szerint 
veszi a valóság egy – darabkáját, a narancsot, és nemcsak 
felmutatja, szétszedi, mozgatja, eljátszik vele mint mértani 
testtel, hanem ürügyül használja egy radikális elvonatkozta- 
tásrendszer megteremtéséhez. A narancs nem metafora 
Sziverinél, hanem mint abszolút kód jelenik meg, és arra szol- 
gál, hogy gömbszerű szerkezetével e létgyakorlatok „körkörö-
sen ismétlődő meghatározás-kíséletekként”1, ciklikus értelme-
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zéskísérletekként tételeződjenek. Abszurd, szürreális és erősen 
absztrakt képzettársítások, egy vizionáló elmeműködés hozza 
mozgásba e költői laboratórium elvont tárgyiasságait.

A kérdésfeltevés mégis világos: hogyan lehet kifürkészni 
e világ logikáját, anyagának természetét, s benne önmagun-
kat, mi köze a kettőnek egymáshoz, mit csináljunk, hogy 
köze legyen egymáshoz, s hogyan lehet minderről beszélni. 
A megszólaló lehetőleg tisztán akar látni, a dolgok magváig 
jutni, módszeresen vizsgálódni, leásni a teremtés kezdetéig, 
kifinomult érzékenységgel ragadni meg a mikroszkopiku-
san felnagyított, alakváltó anyagot, állandóan korrigálni a 
percepciót, a lelassított, ismétlődő vagy állóképbe merevített2 
mozgásokat, történéseket. Az alapszituációt egy eléggé elvont, 
bizarr módon saját tárgyjellegét3 is érzékeltető, szívós, aszke-
tikus hozzáállás, a tökéletesedés szomjúhozása jellemzi.

Fokozottan hiányos szerkezetek jelennek meg: hiányzik 
a mozdulat, a cselekvés titokzatos tárgya, csakcsupán a mozgás 
van jelen, ezért igék sorjáznak (A narancs mindezek után), avagy 
ennek ellentéteként az ember nélküli külvilág, a „szétterített 
objektum” látványa tárul föl, amelyből viszont hiányzik a 
cselekvő tevékenység: „Akár az ázott levelek ornamentikája. 
Pedig csak egy keskeny nyílás, egy ablak, egy kifehéredett repe- 
dés” (Szabad gyakorlatok).

A kísérletezés módszerében azonban mindenképp közös a 
redukálás, a reduktív szemléletmód, a néhány alapvető elem-
mel való ábrázolás. A leépítés, az elvonatkoztatás, a nézőpont le- 
szűkítése egyben már boncolás. Kinagyított miniatűrök, elide- 
genített fragmentumok, izolált testrészek, kontextusuk nélkü-
li tárgyak keringenek e kitalált kozmoszban. Táj helyett elvont 
tér körvonalazódik. „A dolgokat a kubizmus eljárását idéző 
perspektíva-többszörözés, szinoptikus együttlátás jellem-
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zi”.4 A jelentésadás és jelentésmegvonás, a jelentéshalmozás, 
jelentésbővítés, a jelentésképzés paradoxális visszavonása, 
megtorpantása, felfüggesztése, újraindítása, a szemantikai 
összefüggések picit mindig elmozdított ismétlése, tördelé-
se gyakran képregényszerű szemantikai mezőt hoz létre. E 
költészeti modell a száraz, szigorú, örökösen pontosító, tudós 
értekezést imitálva alakítja ki spekulatív beszédmódját. 

A korai Sziveri-versek artikulálódásának konstans eleme 
a szigorúan objektív, figyelő tekintet igénye: az összefüggések 
keresése, újraértékelése, az összpontosító emberi szándék, 
az intellektuálisan cizellált percepció, a világ születésének, a 
formálódó anyagnak az érzékelése és láttatása. „A légbokrok 
lassan összeroppannak a hidegen. Nyers eső csattog a két 
oszlop között. Formálódik a tér” (Lucidum intervallum).

Sziveri szabad gyakorlatai képileg intenzívek, s a szürre-
ális látomás nonszensz közegében jönnek létre: „Cirkálnak 
a csigák dermedt fiókjaiban... A csontok recés almáriumok” 
(A narancs változatai). „Az udvaron papok kartontraktorokat 
tologatnak a kútba. Félkörben lángoló óraroncsok” (A na- 
rancs rendszerezése).

A leíró és értelmező rögzítés megpróbálja kilúgozni az 
érzelmi színezetet, s elsősorban csupán érzéki leírást adni az 
emberi szubjektum nélküli anyagcsere-folyamatról, a világ- 
egyetem rendületlen működéséről: „A nyárdobozok biliárd- 
zöld golyói bamba lüktetéssel terülnek. A meztelen reggel 
ezüstje vonaglik így” (Ritka őszgerincű tájlovak). Az ember a Szi- 
veri-féle „táj” kitaszítottja. A költői én csak külső megfigyelőként 
tartja szemmel az anyag, a tárgy, a rendszer működését: „Reme- 
gés gyülemlik a tárgyakon” (A narancsban indul az ellenpont).

A megjelenített tárgyi világ mégis egy indulás, egy készü-
lődés, egy születés, „a neoavantgárd tabula rasa”5 jeleit továb-
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bítja: „várandós pontokról”, a „fák magzatvizéről”, „növe-
kedésről”, „formálódásról” esik szó, végül pedig drámai 
pátosszal a lírai szubjektum is belép az ábrázolt külvilágba: 
„A szétterített objektum, amelyen kimért koppanásokkal 
elindulunk” (Szétterített objektum). „A vers a tárgyi összetevők 
új mentális dimenzióját jelképesen az útra kelés gesztusával 
készíti elő a többes számban megszólaló szubjektumnak. Az 
emberi test megjelenítésekor ugyan még a geometrikus szer-
kesztési elvet követi, de a hiperbolikus jelenlét új, testközelibb 
szemléletmód térnyerését ígéri.”6

A Szabad gyakorlatok első két ciklusában harc folyik magá- 
ért a megszólalásért a neoavantgárd alkimizmus7 vegykony-
hájában – a semmi és a káosz ellenében, „a végső poétikai 
kérdések metafizikai terében nyomozva, az avantgárd és a 
neoavantgárd (például a konstruktivizmus és a konceptua- 
lizmus) rideg, spekulatív és szigorú attitűdjét fölvéve”. 

Fontos leszögezni, hogy e meditatív fogékonyság nemcsak 
az ismeretelméleti megközelítésmódokat zúzza szét, hanem 
ugyancsak problematizálja a költői szubjektumfelfogás kézen-
fekvő, hagyományos módozatait is. Sziveri radikális gondolati 
lírája nem tartja leírhatónak a világot egy teremtett költői 
énnek mint centrumnak a felvonultatásával, az esztétikai 
valóságelsajátításban elégtelennek véli a szubjektumköz-
pontú metaforizálást mint hagyományos alapszituációt. E 
versek a valóságfeltárásban a költői ént nem az adott világ 
rezonőrjeként tételezik, minek során a költészetben szük-
ségképp a rezonőr élményanyaga tematizálódik. Teremt 
egy beszédmódot, melyben más lehetőségek mutatkoznak. E 
modellből kitűnik, hogy a világ működik nélkülünk is, ezért 
köteles alázattal kell közelítenünk hozzá, szigorú objektivi-
tással: „bonckés a márványüregben” (Az örök tökéletes), csak 
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így bonthatók ki érvényes megállapítások öntetszelgő orna-
mentika helyett. 

Sziveri a mindent elnyelő őscsendből indul ki kötete elején. 
Első versének címe: Emberi hang, ami a vers szövegében nagy 
betűvel írva jelenik meg: VOx HUMANA. A bibliai teremtéspil- 
lanatot nyomatékosítja az utolsó versszak: „És íme a hang.” 

A költői önreflexió a továbbiakban is jelen van a szóval, 
a verssel tudatosan foglalkozó beszédmód révén. De az 
idézetek, mottók is explikálják az önnön műhelyét bevilágí-
tó mester szándékát. Vasko Popa, Kavafisz, de Sade társul-
nak e világhoz. 

A kötet harmadik, Szabad gyakorlatok című ciklusának 
első verse ismét egy új kezdetet jelent: „Egy mondattal kezdődik 
a vers.” A spekulatív konstrukcióként tételeződő világ fokoza-
tosan konkrétumokkal telítődik, a poétika problémái néven 
neveződnek, s szervesebben áll össze a versekben megjelenő 
emberi szubjektum. A megszólaló immár az „én” (egyes szám 
első személy) avagy a „mi” (többes szám első személy). 

Az alapszituáció ezúttal is a kísérlet, a megfigyelés: „tekin-
tetem széthasad, porlik”. „Ezek az általam kikísérletezett, de 
nyilván túlhasznált és érdektelenné lett apró semmiségek.” 

Ami a kötet legelső versében így hangzott: „árnyalt 
részek, fárasztó egészek.” (Emberi hang), az most visszhang-
ként ismétlődik, de emberibb vonatkozásúvá válik: „Lengő 
tekervények, vérző bolyhok.” Az elidegenített tárgyi világ-
ban megjelenik az elidegenített „költői én” sorvadványaival, 
magzatmagjaival, csigolyáival, bolyhaival, szemhólyagjával, 
bimbófejével, ideggócaival, jelentéktelensége tudatával: „Mint 
én itt vagyok, másutt más, ugyanúgy ott.” Különleges, „gyen-
gített öntudat”, a „figyelem szóródása”, „részleges emocio-
nális és gondolati struktúrák” jelennek meg.8
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Az újabb versekben még fáradhatatlanabb a „folyama- 
tok” megfigyelése, újraindítása, leírása. Ez is absztrakt világ, 
talányosan mozgó emberi sziluettekkel, testrészekkel. Fárad-
hatatlan gyakorlatozás folyik e költői próbateremben, avagy 
világűri tájakon. Az imaginatív nyüzsgés kaotikus, titokza-
tos, történésszerű. Élőre és élettelenre is kiterjed. Töké-
letes bizonytalanság, állítás és annak azonnali visszavoná-
sa, a viszonylagosság himbálása – „önkikísérletező, száraz 
képzelettel”. A megszólaló „az ittlét-tagadás tetőfokán” van, 
nullazuhatagnak nevezi a mondhatóság paradoxális ered-
ményeit: „A folyton ismétlődő kifejezések vagy azt mintázzák 
meg, amit megmintázhatnak, vagy valami egészen mást. Eset-
leg azt sem. Szabályosan úgy, ahogy írom. Pedig ezeket minden 
további nélkül megfordítva is el lehetne mondani.” 

Az elvonatkoztatási igény továbbra is ott lobog a megszó-
lalás alanyában („izzik, tüzel és olvad a zaj”), de a rendszert 
teljesebben, pontosabban akarja látni, mert érzi, ami van, az 
„csak kifinomult töredékek, szózavarok, szikraképek sercegé-
se”. Amit érzékel, az csak a „kitapintott, hajszálfinom felületű 
külvilág”, teli feszülő lehetőségekkel. A rideg láttatás kezd 
költői képekbe rendeződni: „izzó kéz a semmiben”, „csöndbe 
mártott ujjbegyekkel vérzünk a férges kéreg alatt”. 

A teremtett költői én egyre erőteljesebben rajzolja körül 
önmagát: „Agyam egy fordított nagyító, a szigorúság összes 
veszélyeivel [...] Hosszan kitekintve önmagam örökkeretéből 
[...] Forgolódok, riadozok. Felfogni és eltüntetni igyekszem jelei- 
met.” S a következetesen működő poétikai rendszerben a meta- 
forizáló önláttatás is megjelenik: „Dagadunk a hófehér levegő-
ben. Szemgolyók, megannyi hajszálgyökér [...] csak dagadunk 
a fémszürke televényben, mint hasonló és hasonlított.”
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E versek egyes értelmezői9 a verbalizmus, az elvont reto-
rikusság, a metafizika, a spekulatív módszer, a harsány disszo-
nanciák veszélyére hívják fel a figyelmet. Sziveri lényének 
és látásának eredendő jegye azonban valójában a „nyers 
valóságosság és a tárgyi világ hátborzongató valószerűsége 
iránti érzékenység”.10

Így első kötetében egy következetes, autentikus poétikai 
világkép kikísérletezésének folyamata és a hiperrealista látta-
tás készségének uralása egymást ellensúlyozva tükröződik.

1981-ben, négy év múlva lát napvilágot a Hidegpróba 
című második kötet. Elemzések egybehangzó véleménye, 
hogy Sziveri vívmánya ekkorra már nemcsak a plasztikus 
helyzetérzékeltetés, hanem a komoly gondolati fedezettel 
rendelkező, érett poétikai koncepció is.11 Szkárosi Endre a 
Hidegpróbában a korszerű klasszicizmus irányzatának sikeres 
megvalósulását látja. Szerinte Sziveri modorossá válik, ha 
közvetlenül személyes hangon szólal meg. A közvetett, klasz-
szicizáló, formaeszményt követő verseiben azonban felülke-
rekedik, éppen ez az enigmatikus előadásmód válik eredeti-
vé. „Ezt az előadásmódot a koturnus jellemzi: a hang sajátos 
emeltsége, a személyiség transzpozíciója, vagyis hogy Sziveri 
egy különös, nem én-azonos személyiség hangját imitálja.”12 
Az elidegenített, szerepjátszó költői én paradox módon nem 
póz, hanem egy korszerű, életképes lírai irány megszólalási 
lehetőségét biztosítja. Sziveri mesterei T. S. Eliot és Füst Mi- 
lán. Közös eme tárgyias, objektív, hermetikus lírai törekvés-
ben az is, hogy a hűvös, visszafogott, elidegenített költői teret 
paradox módon átizzítja valamiféle sütő szenvedély. Sziveri 
valójában egy „átgondolt heroizmus erkölcsi talaján áll”.13

Ez a romantika elavult és anakrosztikus lenne a vele 
megjelenő klasszicizáló, kötött formával (rím, ritmikai képlet, 
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időmérték, versforma), a feszes, dagályos ünnepélyességgel 
együtt. A fiatal költő azonban mindezt tudatosan ágyazza be 
a tárgyias lírai világképbe, ironikus, frivol, banalizáló hangot 
üt meg, s az ellentétekből egy új érzékenységet dolgoz ki. „A 
programjában antiromantikus attitűd romantikus léthely-
zetet próbál elfedni.”14 Mind artikuláltabban jelenik meg e 
vízióban a groteszk és a szarkasztikus vonás. 

Mint az első kötet, ez a második is a teremtés kezdeteitől 
indul. A Szabad gyakorlatok az őskori, az „újraegyszerű” ál- 
lapottól, az első emberi hangtól, a Hidegpróba a kijelölés gesz- 
tusától (Intelmek), az alig derengő szellemtől, az elveszett 
rendtől, a megszűnt szabálytól (Kényelmetlen megfigyelések). 
A lírai alany a „mit akarok”, valamint a „kezdet és a vég” 
kérdésével foglalkozik, s a Füst Milán-i öreg bölcs hangján, 
egy gondolati költészet talányos, gomolygó szubjektumának 
pózát felvéve szólal meg. 

A Hidegpróba versnyelve rendkívüli változatosságra és 
csiszoltságra tör. A narrátori hangok sokasága, azok jelzé-
se (idézőjelek, gondolatjelek) már önmagában dinamikus 
domborzatot ad. A versben felcsendülő hang rétegződik. A 
szerepjáték része, hogy a lírai én immár önmagát is több-
féleképpen és kívülről is érzékeli. Az alternatívák irracio-
nális sokasága mint felismerés eredményezi, hogy „rombol 
az agyban az alázat. Nem látni tárgytól a tárgyat. Egy intés 
csupán, és nem lesz már ki a Mindent újrarangsorolja” (Intel-
mek). A szellem, az agy, az ész, az elme motívumának gyakori 
emlegetése, a „nyegle homlokban sikló űr”, a „ködbe hasító 
fürge villanás” (Miféle anyag), az „agyam televény hamuja” 
(Végtelen torzó) és hasonló képzetek mind egy értékrend felál-
lításának szükségességét hirdeti, s az értékelő tevékenységnek 
csupán a ráció lehet a fegyvere. 
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Egy világ születik a bibliai és egyben barbár módon ere- 
dendő, „csontkopár helyen” (Kényelmetlen megfigyelések). A 
költői alakoskodás a barbár kulissza rekvizitumaiban izgal-
mas világ- és nyelvteremtő lehetőségekre lel. A hely kietlen, 
sivár ridegségével szemben kontrasztként ott van a kifino-
mult képzetek vonulata: a „habzó levegő”, a „kicsiszolt pihe-
göröngyök”, a fodrozódó „éteri kék”. 

Az első személyű megnyilatkozó születése patetikus az 
archaikus-egzotikus környezetben: „Hámlik világomról a 
mész, fölpattan immár, mint a tojás.” 

A versalany mint „civilizáció előtti személyiség”15 a Szi- 
verinél megjelenő barbárság-alakzat keretében árnyaló- 
dik egyre érzékletesebben. E neoprimitív poétika szelle- 
mében a nomád szerepet játszó lírai én az önazonosság 
meglelésének egy magasabb fokát képviseli, absztrakt moz- 
dulatok helyett egyre jelentőségteljesebb gesztusok és emel- 
kedett retorika jelzik helyzetét. Egyúttal fontos észreven- 
nünk, hogy az egyszerű, ösztönszerű, vad, aszketikus életfor-
ma, az elemi jelenlét az autentikus létezés, a szellemi autonó- 
mia egyik legfontosabb összetevője.16

Az identitáskeresés és -teremtés folyamatában e kötet-
ben a lírai alany végül a barbár költő szerepét ölti magára, 
és kifejleszt egy explicit önreflexiót: „Magam-e, vagy mások, 
esetleg a nagy általános-e a hőse e versnek?” (Miféle anyagok). 
A személyesség a többes szám első személy használatával 
folytatódik: „Kijelöljük magunknak a világot” (Ami a múltba 
átmenthető). A szem, a tenyér, a tüdő, az ész, a homlok által 
jelzett emberi test veszi fel a harcot a „tervszerű enyészet-
tel”, az „ellepő penésszel”. A kialakuló versnyelv szaggatott, 
zaklatott, vitaszerű, a gondolatvezetés puhatolózó parado-
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xonokból építkezik: „Már nincs ami ne azért lenne, nemlétét 
bizonyítsa újra” (Tiltott tilalmak).

A Megfeszített küzdelem című prózaversben különös narráció 
alakul ki. A vers az anyaggal birkózó alakmás küzdelmének 
és a mindenséget képviselő hiperbolikus részletek kém- 
lelésének, egy paradoxális logikai játéknak szaggatott, mindun- 
talan újrainduló szakaszokban való leírása, filmszerű nyomon 
követése. Mindegyik szakasz egy újabb nekifutás, egy újabb 
nézőpont, miközben változik a fény-árnyék, a látószög, az 
ablak, a rés, a nyílás, a megfigyelő érzelmi állapota, „mintha 
mindig valamit hozzátennénk, elvennénk belőle”. A megha-
tározásokat a feltételezések, a „mintha” állapota, a latolgatás, 
az elképzelés, a bizonytalanság lebegteti: „mintha mondtál 
volna valamit”, „mintha válaszolni szerettem volna”, „mit 
mondhatok még”, „mi lenne, ha”, „végül is ki gátolhat meg”, 
„mintha gyönyörű lenne”, „vagy talán éppen vihar dúl”. 

Az Új ismeretlenek című ciklust a szerelmes versek indítják. 
Világkeletkezés groteszk tájjal, József Attila-reminiszcenciák- 
kal. E retorikus bölcseleti költészet a szerelemmel tökélete- 
sen egybefonódva láttatja a vers lehetőségeit. Sziveri modern 
vizuális lenyomatokat variál, mindig kissé elmozdítva a 
látványt: „Egyetlenem, tenyered homlokodra szorítva. Egyet-
lenem, homlokod tenyeredbe, tenyeredbe homlokod temet-
ve” („Semmiből”).

Egyre nagyobb nyelvi erővel, formateremtő fegyelemmel 
rögzülnek az ezoterikus élmények. Mintha halandzsázna a 
költő, mikor a lehetőségek szétfolyó szabadságára hívja fel a 
figyelmet: „Leírhattam volna már, bár írhatnám ezután is” 
(Új ismeretlenek). Fegyelmezett, szűkszavú, drámai megnyi-
latkozás a tenyészet-enyészet ősi harcáról, s vele szemben a 
megismerés vágyáról. Az egy-két vonással felvázolt világ az 
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archaikus és az absztrakt elemek keveréke. Az egyre csiszol-
tabb, szigorú költői program parancsa szerint fájjanak „a 
fölösleges jelzők és hasonlatok” (Átváltozások).

Sziveri kezdettől fogva határozottan elkerüli az élmény-
költészet, a hangulatlíra közhelyes poétikáit. Költészettana el- 
sősorban egy zaklatott, küzdelmes vitázókedvből fakad. 
„Mondd, miféle csönd sarjad. S miféle zaj” (Tél). S nem kevés- 
bé a saját, eredeti világkép megteremtéséhez való alkotókedv- 
ből. Hogy valóban tiszta lappal induljon, a kezdetekig hátrál, 
redukál és elemeire bont. „Kínzó e tömörség” (Jel). A Hideg-
próba tájképei, terei, csendéletei kellemetlenül ridegek: „Szá- 
raz ürüléket emelnek a szelek” („Semmiből”), vagy: „Felnyilalló 
szegek az ég pázsitján” (Korlátok), vagy: „Fémporát hinti az égi 
acél-mező” (Fagypont alatt). S még ezt is soknak tartja a költő, 
nem érti, honnan ez a kényszer: „miféle szándék cifráztatja 
velem a nyelvet, ily konok időben, mikor a szólás is nehéz” (Tél).

Az In continuo című fontos vers Janus Pannonius-mottója 
a költőelőd kapcsán a barbárság és a durva, érdes nyelv mo- 
tívumát mutatja fel. A kérdés azonban mégis az, ami a szöveg 
tengelyeként variálódik: „Mit tegyek. Honnan jöttem, hová me- 
gyek?”, majd pedig: „Mit tegyek: honnan jöjjek, hová legyek” 
(In continuo). Az „észjáték”, a döntéskényszer egyre inkább a 
versről, a szóról, a nyelvről szól. „A rejtelem, a titok” (Érintés) 
maga a költészet: „pontatlan és törékeny a nyelv boncaszta-
lomon” (Jel). „A költészet pedig hiábavaló, mint a köd, vagy 
a szürkület” (Költészet).

Sziveri poétikája a Hidegpróbában egyre inkább az ön- 
reflexiós versmodell, a szöveg öntudata körül forog. Az „alvó 
vers-tojás”, a „szó-szajha”, a „mesterség rémképei” az öntük-
röző költészet problémagócaiként jelennek meg. Ha a „sötét-
ség minden költészet leglényege” (Töredék), akkor szükségsze-
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rűen tevődik fel a kérdés: „Miért írok hát mégis...” (Végtelen 
torzó). Az eszményi világrendet kereső induló költő illúziói 
most kitaláltnak, tetszhalottnak, siralom-állapotnak tűnnek 
(Erotikus változat). Az antinómiák közt őrlődő lírai szubjek-
tum helyzetét az „iszonyat és borzadály” – „kísértés, csoda”, 
„sötétség és gyönyör mindenekfelett” (Érintés) kettőssége teszi 
lehetetlenné. „Valamiféle gyönyörűség kínoz: költő vagyok” 
(Költészet). A szabad gyakorlatait konokul, szívósan végző 
atléta itt már úgy érzi: „A költészet pedig hiábavaló, mint 
a köd, vagy a szürkület [...] Az ízekre, immár nem csordul a 
mennyei nyál. Elérhetetlenek számunkra a szó rejtélyei. És 
mégis e kudarc gyönyörűsége kínoz folyton, az idők zúzódá-
sában” (Költészet). Szétfoszlik a hit és az ihlet: „Nem vers ez 
már. baj van itt egyaránt költővel, költészettel” (Ügyeim). 

A költészet minden gyakorlatozás, kísérletezés, próba el- 
lenére megcáfolja a hozzá fűzött reményeket. A költő, aki ere- 
detét, útirányát, útravalóit a vers segítségével kívánta kikris-
tályosítani, most kudarcot vall: „Mert, mikor a vers születik, 
minden éppen elvetél. Amikor fogan: heréltek és meddők 
párzása van” (Korlátok).

Az első két kötet szerepkereső hőse azonban határozott 
fejlődést mutat az individualizálódás szempontjából. A Hideg-
próba szaporodó mottói, ajánlásai, hivatkozásai a mesterek, 
alakmások, címzettek sokaságával egyre nyitottabbá, differen-
ciáltabbá, dialogizáltabbá teszik a költő nyelvét és világképét. 
Az induló költő versszubjektumának kozmikus magányos-
ságát, elidegenítettségét oldják a megszólítások, a te és a mi 
alakzatai, a valakihez fordulás „imaginatív, dialógusterem-
tő gesztusai”, melyek révén közösséget generál a közvetve 
megszólított olvasóval is. 

AZ ELVONT VILáG LEFÖLDELÉSE

L Í R A I  S Z Ö V E G M E Z Ő K

40



Az utalások jegyzéke e kötetben felöleli a bibliát, József 
Attilát, Hölderlint, P. Ispirescut, Ovidiust, Szűgyi Zoltánt, 
babits Mihályt, Füst Milánt, Janus Pannoniust, W. blake-et, 
Nagy Lászlót, T. S. Eliot-t, Nemes Nagy ágnest, böndör Pált, 
Pilinszky Jánost, F. Villont, Csorba bélát, Domonkos Istvánt, 
ezen túl pedig számolni kell az idézőjelek tömkelegével, a 
félig vagy teljesen jelöletlen hivatkozásokkal.

„A kötet záró ciklusa, amely az Anti-poetica címet viseli, 
már az új költői megszólalás érvényét kiterjeszti a redukált 
társas viszonyok lehetséges alternatív beszédmódjaira is. A 
költészet korábbi hermetikus felfogását feladva a »minden-
napok világába« helyeződik át, a hétköznapok profán szer-
tartásosságára épül (Orfikus napi teendők).”17 

E közösségi-társadalmi kontextus kirajzolódásával kezd 
artikulálódni Sziveri társadalombírálata a hatalom elnyomó, 
megbélyegző, kirekesztő mechanizmusai ellenében. A versek-
ben megjelenő, egyre profánabb lírai alany antipoétikus ellen-
műfajokban lel adekvát mozgásteret. „E költői eljárás lényege, 
hogy a politikai ideológiát az emberi testekre vonatkoztatja. 
Ennek a szubverzív írói magatartásnak az áll a hátterében, 
hogy a privát, intim szféra átideologizálásával a hatalom a 
testeknek különböző manipulálásában érdekelt.”18

Így végül is már az első két kötetben is kirajzolható egy 
fejlődési ív, mely Sziveri költészetében a barbárságtól mint 
civilizációkritikától az ideológiakritikáig hatol. A Szabad 
gyakorlatok és a Hidegpróba poétikájának ilyetén alakulása 
előkészíti és előrejelzi a Dia-dalok című kötet (1987) markáns 
versalanyát.

Az első két kötetben, a barbár eredendőséghez, az ősiség 
eredetiségéhez, az ösztönök vadságához való folyamodásban, 
már ott lobog egy etikai/alkotói igényesség. Majd ehhez csat-
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lakozik a világnak és önnönmagának mint cudar anyagnak 
nem lírai, hanem sokkal inkább drámai hevületű megmun-
kálása. A fiatal költő első két kötetének hermetikus költészete 
nem nélkülözi az etikai tartást, a kiállást, a lázadást, még ha 
mindez csupán esztétikai megfontolásokra vonatkoztatva 
jelenik is meg. 

A Dia-dalokban azonban a költő ironikus és groteszk véná-
jának kell kifejlődnie, hogy az elvont beszédhelyzet kibillen-
jen, hogy e világkép elveszítse az univerzális jelenségszférát, 
a bölcseleti nagyrahivatottság pátoszát. 

 Dinamika, disszonancia, problematizáltság eddig is volt 
e költészetben, de most szinte önmagát megtagadva ugrik 
fejest az ironizált banálisba. A lefokozó, helyi jellegű konk-
rétumokba, melyektől eddig oly finnyásan ódzkodott. 

Ekkor kezd Sziveri János „énekelni”, ócska, elcsépelt műfa- 
jokat szed elő, slágert, népdalt, tömegdalt, az „esztrád-ha-
tást”19 vadászva mindenkor valamiféle kificamított ritmusterv-
re, zenei képletre, kaptafára, frázisra húzza rá az abszurd tár- 
gyi vonatkozást.

Az első két kötet verseitől merőben idegen a földrajzi 
konkrétumokból és helyi jellegű valóságvonatkozásokból épít-
kező versnyelv. E fordulat mélységei tárulnak föl, ha megpró-
báljuk elvégezni a Dia-dalokban szereplő, a péterváradi hídnál 
alkonyodik című költemény szövegszerű elemzését. Az énekmű- 
faj csörömpölő hangzásvilágában teljességgel megváltozik a 
tárgyi világ, a tárgyak, az anyagok, a táj és az ember szerepe.

Félig heccként, félig komoly gesztussal banális lírai légy-
ottra hív bennünket Sziveri János a péterváradi hídnál alko-
nyodik című verse. 

Önmagában a cím tökéletesen hagyományos, leíró alap-
állást, helyzetdalt ígér, költőt és természetet, költőt és érzé-
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seket szemben a nagyvilággal. A péterváradi híd konkrét 
megnevezése a helyi színeket és a konkrét létvonatkozásokat 
vonja be az értelmezésbe, az alkony említése pedig a mélázó 
költő toposzát. 

Mindez közhelyesebb, ósdibb már nem is lehetne.
Azt látjuk tehát, hogy a költő régi szokás szerint „kijelöli 

helyét a világban”. Újvidéken van, a Dunánál, a Péterváradi 
híd lábánál, de ezen az oldalon. benne van ebben különleges, 
kisebbségi, vajdasági mivolta, de benne van a „költő a folyó-
nál” archetipikus póza is, s végül jócskán benne József Attila A 
Dunánál című versének reminiszcenciája. Erre a versre játszik 
majd rá a mű néhány sora és összegző, eszmélkedő hangulata.

A péterváradi hídnál alkonyodik cím a hagyományos címadó 
képlet alulstilizálásából jön létre. A túlságosan szabályos kije-
lentő mondat iróniát sejtet, a költői én szinte iskolai dolgozat 
primitív szintjén fogalmazva lát hozzá munkájához. 

Míg a Szabad gyakorlatokban a tárgyi világ képe még bonyo-
lult és elvont létösszefüggések rejtelmeiről tudósított, addig itt 
már csak banálisan egyszerű, sőt primitív szituációt tükröz:

„ülök a parton a padon”.
A megnyilatkozó szubjektum egyes szám első személyben 

láttatja magát, pozíciója rögzített és passzív. Leépülését jelzik 
az alliteráló, rövid, egyszerű szavak (part, pad), s az, hogy érzé-
kei közül kezdetben csupáncsak a hallására támaszkodik:

„holmi élettanfolyamon vagyok itt
hallgatom mellettem mit magyaráznak”
Az élettanfolyam kisdiákjává degradált költő letaglózott-

ságát az első verssszak utolsó három sora fogalmazza meg:
„s noha ülni e helyen szinte gyalázat
magamat valahogy
mégis teljesen elhagyom”.
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Míg a költő lénye mozdulatlan, addig a folyó is és az élet- 
tanfolyam is „folyik”, bár a befogadó számára érthetetlen és 
elfogadhatatlan módon, amit a zsírpapír-hasonlat érzékeltet:

„folyik az élet és a folyó
vize csörög mint a zsírpapír”
A fülelés mint egyetlen észlelési mód itt disszonáns képza-

vart közvetít: a „torzító akusztikai groteszk”20 a második 
versszakban már megpendíti a bonyolult költői képalkotás 
és ritmusképlet lehetőségeit. Az indítás, a modoros leckeírás 
belegázol a művi szövegvilág sűrűjébe:

„nincs többé mély
nincs fölszín
szól vagy hallgat: egyremegy”.
A József Attila-i reminiszcencia megemeli a verset, táv- 

latokat nyit, a sorskérdésekről folyóparton mélázó költő 
archetípusát variálja. A költő azonban a fennkölt ötletet rövid-
re zárja egy ismét csak hangeffektusra építő sorral:

„a vízben némán ívnak a halak”.
Az eddigiek során a mozdulatlan költő a mellette és előtte 

zajló eseményeket vette számba, most az újabb versszakban 
a figyelem a tér hátsó részein pásztáz:

„mögöttem bogarak
meg motorok zúgnak sziréna búg”.
A külvilág még mindig főleg a fülön keresztül férkőzik hoz- 

zá az élettanfolyamon lévő szubjektumhoz. Furcsán rímelő, 
alliteráló szavak állnak párba (bogarak-motorok, zúg-búg, szer- 
da-szemetel). Ha eddig a térben tájékozódott a vers, most 
egy banális időmeghatározás következik:

„szerda van
s szemetelnek alá föntről a madarak”.

AZ ELVONT VILáG LEFÖLDELÉSE

L Í R A I  S Z Ö V E G M E Z Ő K

44



A mellett, előtt, mögött térviszony feltérképezése kiegé- 
szül a „fönt” relációjával, de végképp degradáló, banális vonat- 
kozásban. A rövidre szabott terepszemle-tanfolyam hatására 
a mozgás végül magát a mozdulatlan versíró szubjektumot is 
átjárja: 

„mozdul agyamban jópár
 szentencia-akarat”.
A folytatás a fönt után még számba veszi a lent látványát:
„a híd alatt hajó püffed mint a hulla
hasa alján hordja
együtt a folyóval fél európa piszkát.”
A vers a térorientációs mozgásirányokat kimerítve jut el 

a nagy és konkrét földrajzi egységig, Európa fogalmáig. E 
legnagyobb fesztáv után ismét lezuhan a pillantás a közvet-
len közeli dolgokra:

„az innenső parti köveken lassan
hűvösödik s mint nyirok a tenyeremet
nyálazza már a homály az eget”.
A tenyér – ég, nyirok – homály viszonylatok felállítása 

már nem a létérzékelés alapelemeit tételezi, hanem a bonyo-
lult költői hasonlat szintjét. A versbeszéd kontrasztos, csak 
így tűri el a hasonlatok költőiségét.

A lenn és a fönn, a földi és az égi kontextusában a vers 
egészét meghatározó profanizáláson átsüt a transzcendenia, 
s valami groteszk pátoszba torkollik. Nyirok, nyál és homály 
egészíti ki a vers egyre gyülemlő negatív vonulatát. 

Az utolsó előtti versszak fordulatot jelent: a környezetét 
körbe leltározó, az élet menetét passzívan tudomásul vevő 
versíró szubjektum itt végre aktív cselekvővé válik:

„a sajtótörvényt lapozom”
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Az eddigiek során a költőt az érzékszervi világbefogadás, 
a bénult fülelés jellemezte. A tolakodó zörejek után most a 
látvány következik:

 „alig látni de oda se figyelek”
A tehetetlenség, a letaglózottság azonban eluralkodik, 

s a kinti világ is a hanyatlás formáit mutatja: a szürkület, a 
bosszantó légy, a szél elegendő ellenerőt képez, hogy a sajtó-
törvény és a Magyar Szó-lapok elsodródjanak, a szubjektum 
intellektuális erőfeszítése összeomoljon. 

Az utolsó versszak a látvány, a természet degradálódását 
nyomatékosítja, s az elmúlás tényénél köt ki:

„a természetet is csupán néhány fűcsomó
képezi (át)
elmúlt szinte az egész délután”
Az „élettanfolyamot” képviselő hangok is elülnek:
„nincs még csönd de zaj sincs már oly nagy”.
Végül visszatérünk a versindító „mellett” térviszony hang-

súlyozásához, s ezzel a vers egy kört ír le, zár be. A versíró 
szubjektum mellett lármásan, ricsajosan mintegy elszáguld 
az igazi élet, s ő végérvényesen kívüle marad:

„mellettem a padon hűlnek a helyek”.
A groteszk zárósor a tanulság levonását képezi:
„s az égre érett pattanások ülnek ki” 
Immár másodszor jelenik meg az égbolt-motívum, a tanú- 

ságtevő transzcendens mozzanat. Ez egyben még egy motivi- 
kus rímet képez, ami a kompozíció kerekségét nyomatéko-
sítja, hisz párhuzam van aközött, ahogy a költő a vers elején 
„ül a parton a padon” és aközött, ahogy most a pattanások 
ülnek ki az égre. A groteszk pátosz, a vers disszonáns akusz-
tikája ezzel kiteljesedik.
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A létösszegző költemény megfogalmazásai az elemi, primi-
tív létvonatkozások és a profanizálás szintjén építkeznek, és 
az általános, egyetemes emberi tapasztalati szférát jelenítik 
meg. Csupán három konkrét megnevezés ugrik ki a diskurzus 
általános szintjéből: Pétervárad, Európa és a Magyar Szó. 

E három pillért folyondárként hálózza be a negatív vonu-
latok szövedéke. 

A péterváradi hídnál alkonyodik című verset elsősorban a 
rövid szavak, egyszerű kifejezések használata határozza meg. 
Ez a stílus azt sugallja, hogy a költői beszéd e világban maga 
a banális képtelenség. Az ironikus groteszk magatartás azon-
ban mégis lehetővé teszi a megnyilatkozást, s a paradoxális lét 
adekvát tényeként engedélyezi e versbeszéd ellentétes pólusok 
kisülései közötti világrajövetelét – immár nem csupán el- 
vont létrekvizitumok közepette. Mert a péterváradi híd, a Ma- 
gyar Szó, Európa a  drámai körülmények folytán fokozatosan 
mitizálódik, és megnevezését megkerülni immár nem lehet.
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SZIVERI ÉS POPA
Poétikai párhuzamok Sziveri János 
és Vasko Popa költészetében

„Körös-körül (a) semmi.” (V. P.)
(Sziveri János: A narancs történik)

Sziveri János egy interjúban saját maga hívja fel a figyel-
met arra, hogy indulására a 70-es évek Jugoszláviájában 
Vasko Popa költészete is hatással volt. „Az első kötetemre 
egyrészt a strukturalizmus, másrészt Vasko Popa hatott. Ez 
utóbbit még senki nem vette észre.”1 A szerb költő szemlélet-
világa azonban nemcsak a Szabad gyakorlatok (1977) modelle-
zőjében lelt fogékony lélekre, hanem a későbbi kötetek alakí-
tójában is. Tematikai, filozófiai, képalkotói, nyelvhasználati, 
alkotómódszerbeli párhuzamokról van szó, egy modellkánon 
átlényegítéséről.

HERMETIZMUS, VIZUALITáS, AbSZURD, 
FRAZEOLÓGIAI FORRáS

Sziveri első kötete a hermetikusan bezárt költői kód 
lehetőségeit járja körül. Kiindulópontja egy neoavantgárd 
konceptualista hozzáállás, a dologi világ, a tárgyak geomet-
riai leképezése, elemekre bontása, az elemek új módon való 
összerakása. A nélkülünk is működő világ hiperrealista megfi-
gyelése. Ezt az alapvetően groteszk, elidegenítő technikát 
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jórészt a vizualitás jegyében működteti. „A dolgokat a kubiz-
mus eljárását idéző perspektíva-többszörözés, szinoptikus 
együttlátás jellemzi”.2

Vasko Popa (1922–1991) is – aki a szerb költészet európai 
rangú költője – elsősorban sokat emlegetett hermetizmusa 
miatt lesz éles és hosszadalmas polémiák kiváltója. Poézise a 
modern költészet születését és fejlődését jelenti a szerb iroda-
lomban. Értékeit hevesen elvitatták, mert érthetetlennek tar- 
tották. A nonfiguratív modern festészet mintájára Popa költé-
szetében is a kép újszerűsége csapja arcul a befogadót. A 
nyolclábú lovak képvilágát Vasko Popa az olyan poétikából 
bontja ki, amely szerint a költő a nyelvi forrás őrzője. A nyelvi 
emlékezetben lévő frázisokat ugyanis csupán dekonstruálni 
kell, s megszületnek az abszurd trópusok.3

A forrásvizek barbársága című interjúban Sziveri magya-
rázatot fűz a barbárság-képzethez – a félreértéseket elkerü-
lendő: „Nem minden szempontból negatív előjelű nálam ez 
a fogalom. Sőt... A verseim hangja is barbár egyféleképpen, 
s célom szerint valami eredendőséget akar szembeállítani a 
burjánzó mai rokokóval...”4. 

A nyelvi forrás egyrészt a tömör köznapi-népi nyelv. Más- 
részt a szólások, a nyelvi klisék, frázisok által hordozott képiség. 

Mindkét költői stílusban jelen van a redukciós törekvés, 
és mindkettő alapvetően vizuális beállítottságú. 

Sziveri is eljut a nyelv „frazeológiai fészkeiig”5, mint Popa, 
s az idiómák, a velős mondások képi tartalékait elemekre 
bontva, azokat eltorzítva, egy visszás kontextusba helyezve, 
másképp összeillesztve teremti meg a groteszk és az abszurd 
szemantikai mezőt.

„Körös-körül (a) semmi.6 (V. P.)” – idézi Sziveri Vasko Po- 
pát a Szabad gyakorlatok A narancs történik című versében. 
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Popa abszurd lírája „a lét értelmetlenségét és globális fe- 
nyegetettségét fogalmazta meg [...] az irodalmi kommuniká- 
ció sablonjainak” teljes mellőzésével, ugyanabban az idő- 
ben, a 20. század közepén, amikor beckett létrehozta az ab- 
szurd drámát.7

Az abszurd versvilág megteremtésében mindkét esetben 
nagy segítséget jelentenek a szürrealizmus technikái, a látó-
szögek kontaminációi –, ami azonban egyiküknél sem páro-
sul szürrealista szózuhatagokkal, hanem éppen ellenkezőleg, 
egy érdes, csontszikár nyelvezettel. 

Sziveri János világérzékelésében is ott a tömény abszurd. 
A vers megírását elindító élmény nem szubjektív-reális, 
hanem objektív-absztrakt: „A narancs sok apró / kavicsra 
képes / monoton egymásutánban” (A narancs történik)8, illetve: 
„Fémporát hinti az égi acél-mező” (Fagypont alatt).9 A külső, 
tárgyias leírásban a képtelenség kisülései sorjáznak egy közös, 
globális léthelyzet kérdéshorizontjában.

A Popánál kibontakozó, jellegzetes, abszurd képvilág 
a nyelvi formulákhoz, szólásokhoz vezethető vissza. Ez a 
kulturális-nyelvi emlékezet olyan belső tartalékokat hordoz, 
amelyekben egy mágikus-mitologikus rendszer rejlik. Érde-
kes, hogy a tárgyak, jelenségek megszemélyesítései, egyes 
állatfigurák nem közvetlenül a mitológiából, hanem innen, 
a nyelvi fordulatok által őrzött ősi képanyagból épülnek be 
Popa költészetébe. A frazeológiai eredetű, nyelvi klisékbe rög- 
zült képanyagot Popa a visszájáról a színére fordítja, s eb- 
ből fakad a különös, hatványozott metaforikus hatás, az oxy- 
moronra épülő kép. A morgó, üres szoba, a repülő szemek, 
az ágakon lógó nedves, kék ajkak, a hatalmas állkapcsú kutya, 
a vonyító padlás, az ugató falak, az üvöltő padló az ember el- 
len fordult világ mitologikus képzetében gyökereznek.10
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TESTábRáZOLáS, GROTESZK, 
MITIKUS-NEOPRIMITÍV bESZÉDSZITUáCIÓ

Ennek a – szólások által a hétköznapi beszédben is fenn- 
tartott – diskurzusnak az a jellegzetessége, hogy a tárgyi vi- 
lágra rávetíti az emberi testet, annak részeit. Nem egyszerű 
megszemélyesítésről van szó. Egy mindent átfogó antropo- 
morfizáció és terriomorfizáció groteszk világába lépünk, ahol 
a legabszurdabb módokon a bábok, a hamutálca, a virágok, az 
égitestek, a csontok élik érzelmi életüket, beszélik meg gond-
jaikat. A Csont a csontnak című ciklusban a csontok tanakod- 
nak: „Mit csinálunk most / Tényleg mit csinálunk / Most velőt 
vacsorázunk / A velőt ebédre megettük / Most az üresség ko- 
rog / Akkor zenélünk / Mi szeretjük a zenét / Mit csinálunk, ha 
jönnek a kutyák / Ők szeretik a csontot / Akkor megakadunk 
a torkukon / És élvezkedünk” (A kezdet után).11

Első kötetében Sziveri is képes önmagán kívülre helyez-
ve ábrázolni az érzelmi-szellemi szituációt, meg is hökken-
ti befogadóját nonszensz effektusokkal, de soha nem ilyen 
kihegyezett feketehumorra építve, hanem elvont, intellek-
tuális, lírai hozzáállást alkalmazva: „Az egyik beleül. A másik 
utána dobja. / A másik beleül. Cirkálnak a csigák / dermedt 
fiókjaiban. Előveszik, / felnéznek, ami ismét egy fekete / folt. 
Keresztül dugják szemüket / e vaslemezen is. / A csontok recés 
/ almáriumok. A hideg faágak és / belülről a kövek ritmikus / 
elhelyezése fölbontja a színeket. / Az egyik arc-rózsa, a másik 
csont. / Az egyik később a másik” (A narancs változatai).12

A test az ember számára ősi tájékozódási eszköz, kiindu-
lópont a világban való boldogulás, eligazodás szempontjából, 
ősi tehát az a gesztus is, hogy önmagunkat tükröztessük a 
környezetünkben, hogy önnön testünkkel mérjük a világot 
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egy képi analógia alapján. Popa és Sziveri költői eljárásai 
mögött is ilyen indíttatások rejlenek. 

A külvilág átszellemítésén túl az emberi testtel, annak mű- 
ködésével kapcsolatos képzetek rendszerbe rendeződnek, s 
így végül mitopoétikai szerepet töltenek be mindkét költői 
imaginációban. A mitizálódó test a költői világkép szilárd 
alappillérévé válik, ábrázolásával a leglátványosab költői 
eszköztár teremthető meg. 

Popánál a test totális dekonstrukciója zajlik, s ez rávetül 
a környezetre is: a tenyér közepén szem van, az eső térdre 
esik, a hős önmagán lovagol stb. 

Sziveri a test vonatkozásait leképezve inkább a lírai tónus 
megteremtésére törekszik, élettel tölti fel azt is, ami egyéb-
ként holt és idegen: „De tovább rajzanak sorvadványaim. A 
kis magzatmagok. Duzzadt, ringó / csigolyák. Mint lebernyeg 
tolul ingatag. Kék a kékben. / Lengő tekervények, vérző 
bolyhok. Ezen a szita-örvényen / itt a szemhólyagomon. 
bimbófejemmel rendületlenül tovább. / Ideggócaim immár 
folyékony rovatok... Kivérzik a növényzet”13 (Egy mondattal, 
Pillanatonként).

Sziveri a világegyetemet élőlényként láttatja: „a szétterí-
tett objektumba”14 anyagcsere-folyamatokat vetít. Mágikus je- 
lentés-összefüggésben bukkan fel a szem, a homlok, az agy, 
a csont, a vér, a tüdő. 

Mindezen szimbolizálódó formák segítségével modellál- 
hatóvá válik a világ – ez is az avantgárd költészettan felisme- 
rése.15

Külön kell foglalkoznunk a mitikus beszédszituációk- 
kal, az archaikus beszédszereppel, a rituális odafordu-
lással, a megszólítással, a több hangra írt vers dinamikus 
képletével. Mindkét költő a mitikus szituációhoz tér vissza. 
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Sziverinél a forrásvizek, a barbárság, az eredendőség emle-
getése egyértelmű utalás Vasko Popa nyelvi forrásból kiin-
duló szemléletére. 

A nyelvi forrás őrzőjeként szituálódó popai költőmodell 
eleve hordozza az ősi közösség kereteiben zajló kommuni-
káció feltételeit, a mitikus kérdés-felelet dialogizáltságát. A 
megszólalás mikéntjére, az egyes és többes szám használatára 
is ilyen értelemben kell figyelnünk. A párbeszédszerűség, a 
megszólítás, a hangosbeszéd érzékeltetése, a hangváltások, 
a kórusszerű beszéd, a költői mű egész hangszerelése csak 
magasrendű formatudattal hozható létre. 

Popa a mítoszban rejlő kérdés-felelet-szerű alaphelyzet 
hangulatát gyakran megidézi: „Nem látom apám a mi napsü-
tötte földünket”, „Látom fiam a mi elszenderedett földün-
ket”16 (Farkasok földje).

Sziveri e mitikus kód, neoprimitív poétika kialakításakor 
első és második könyvében nem a népdal egyszerű formáival 
él, hanem bonyolultabb, szabálytalanabb formákat teremt, 
de a „VOx HUMANA”, az emberi hang, a kérdés, a felelet, a 
párbeszéd, a fejtegetés lehetősége nyűgözi le a vers írásakor. 
Az emberiség gyermekkorára utalva kérdezi: „– Vajon – de 
ez mit jelent – hallom-e (értem-e) az első hangokat, hozzájuk 
tapadó magamat?” (Emberi hang).17 A Kényelmelen megfigye-
lések című versben a nomád vándor szerepét felöltő költői 
én tűnik föl: „Ki tartózkodhatik sátradban, ki lakozhatik 
hegyeden – szólnék újra. / Csontkopár ez a hely. Csont se 
már. / A szellem is alig dereng. Tág a kezdet / és a vég között 
a tér.”18 A rejtőzködő-alakoskodó, „barbár” költői szubjektum 
itt egy bibliai teremtéshangulattal körülvéve a pátoszt sem 
nélkülözi, ami Popa állatfiguráinál kizárt. Sziverinél elmarad 
a szereposztás lehetősége, a megszólaló személye legtöbbször 
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beazonosíthatatlan, egészen absztrakt módon csendülnek 
fel hangok a dialogizált, feszesen retorizált versben. Hamis, 
virtuális, szerepjátszó hangokról van szó, amelyek úgy arti-
kulálódnak, hogy álhang-voltuk érezhető legyen. Gondolat-
jelek, idézőjelek hemzsegnek a szövegben, miközben a „vitát” 
a költői szubjektum önmagával folytatja. Az elképzelt hang-
nemek a (szónoki) beszédszerűség hatását biztosítják.

TALáLÓS KÉRDÉS, CHIAZMUS, 
PROFáN HUMOR

A hétköznapi beszéd kriptografikus „frazeológiai fészkei-
ből” kiindulva jut el Vasko Popa a találós kérdés képiségéhez, 
s ezáltal az önállósult metaforikus leíráshoz. Felfedezni a 
kérdésbe rejtett választ – ez a találós kérdés lényege, a míto-
szé pedig éppen fordítva: a mítosz választ kínál, amiben 
benne foglaltatik a kérdés.19 A szertartásban gyökerező találós 
kérdések logikája mintájára keletkeznek a popai paradoxális 
fordulatok. 

Mindez szervesen kapcsolódik a humor kérdéséhez. A 
világ agresszív közönye és céltalansága20 elől való menekülés- 
nek Popánál három formája van: visszatérés a forrásokhoz 
(folklór, gyermekkor), menekülés az álomba, védekezés a 
humor segítségével. A költői képet a szürrealisták kezdik 
humorral feltölteni.21 A humor villáma a szokványos tapasz-
talatvilág, percepció elleni támadás, egy eredendő kritika, 
zavarkeltés, felforgatás, s ezért az elevenség forrása. 

Popa a feketehumor kedvelője, s innen már csak egy lé- 
pésre van az abszurd, a groteszk világkép. Ilyen pokoli, kaján 
humor fogalmazódik meg a napon sütkérező két szerelmes 
csont beszélgetésében: „Gyönyörű így meztelen napozni / 
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Sose voltam oda a húsért / Engem se szédített meg az a cafat 
/ Így meztelen bolondulok érted / Ne hagyd hogy a nap ciró-
gasson / Maradjon csak kettőnké szerelmünk / De mégse itt 
ne itt a napon / Mások szeme láttára édes csontocskám”22 (A 
napon). A szürrealizmus bátorított mindent, ami hozzájárult 
az enigmatikus versképzéshez, a szokványos jelentések szét-
roncsolásához, a sokkhatáshoz. 

Sziveri első két kötetében is állandóak a hiányos szer-
kezetek, amelyek azonban nem a komikum megképződését 
szolgálják. A humor feltételei, disszonáns akkordjai majd 
csak a harmadik kötetben, a Dia-dalokban23 állnak össze. A 
költő, aki eddig nem alkalmazta a popai egyszerű formát, a 
népdalt, most elkezd „énekelni”. De a dalformát nem úgy 
forgatja fel, mint szerb mestere, nem a tisztán csengő népi 
hangot alkalmazza, hanem elcsépelt slágerek, giccses tömeg-
dalok recsegő zenéjét, sánta rímképletét, csetlő-botló ritmusát 
idézi. Kialakul s egyre keserűbbé lesz Sziveri társadalomkriti-
kája, s ennek nyomán az új, travesztáló eljárás a profán lírai 
alany testére vonakoztatja a politikai ideológiát. A test-modell 
korábbi költői funkciói átalakulnak, s egyértelműen a lefo-
kozás, a banalizálás, a torzítás eszközévé válnak. Az irónia, 
a humor, a gúny nézőpontja érvényesül: „Haver, fülünk a 
földön hever”24 (felröhögünk a dolgok állásán); „mint az 
elvárások / gyülemlik lábujjaim közt a kosz... ülök és nézem: 
a kopott lavórban gőzölgő / lábvíz / talpamról hámlik a bőr 
mint az akarás”25 (lábmosás előtt); „Amikor majd megszületek 
/ Fölfigyelnek a testületek / Nyelnek nyalnak az iránynyelvek / 
Vajon kinek kellek /... Szórakoztató az élet / Helyettem mások  
élnek / S összetehetném bár két kezem / Még nem is vagyok 
– már vétkezem”26 (keserű só). Sziveri a komikumot a szójá-
tékokkal, az ellentétes hangnemek ütköztetésével éri el. 
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A popai abszurd a chiazmuson alapszik.27 Ebben a gondo-
latalakzatban az ismétlés és a megfordítás nyomán a keresz-
teződés mozgásélményében van részünk. Pl.: „Villanó-kék 
nap született / Az ég bal hónalja alatt / Éjfekete nap szüle-
tett / Az ég jobb hónalja alatt”.28 Szó lehet a tagok nyelvtani 
funkciójának cseréjéről, helycseréről, fordított névadásról, 
kosztümcseréről, nemcseréről, szerepcseréről, sorsváltásról, 
a látszat – valóság cseréjéről, a percepció felcseréléséről. A 
nagy zeneiséggel rendelkező chiazmusban megjelenik egy 
egyszerű, szimmetrikus szerkezet, redundáns forma, amely 
azonban a felcserélés következtében a tartalom szintjén magas 
hírértéket ér el. A szemléleti norma felborításával feszültség, 
meglepetés keletkezik.29 Popa a szólásalapú költői képekben 
több síkon is inverziót alkalmaz: elsősorban az átvitt, figu-
ratív és a szó szerinti értelmet keresztezi, vagy elmozdítja az 
alany és a tárgy egyes vonatkozásait, de sokszor a vizuális, 
akusztikai és időbeli síkokon is keresztez. „Hatalmas kéz / 
Izzó szemmel a tenyér közepén / kémleli a látóhatárt”30 (A 
hamutálcában).

CIKLUSOKbAN GONDOLKODáS

Popára jellemző a ciklusokban való gondolkodás, az össze-
függések megteremtése. A „kis doboznak” szentelt ciklus 
mintájára Sziveri megírja a narancs-ciklust. Mindkét fogalom 
(doboz, narancs) megválasztása a groteszk írásmód melletti 
döntést jelenti. Az embert kiszorító dolgok, tárgyak uralma a 
groteszk irodalom sajátja. A doboz és a narancs is banálisan 
jelentéktelen semmiség, ami a versben a világkép hordozó-
jává válva előbb szimbolizálódik, majd a ciklusban mitizá-
lódik. Az antipoétikus jegy ezzel önnön ellentétébe csap át: 
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„Dalolj, kis doboz / Ne hagyd, hogy elnyomjon az álom / Az 
egész világ benned virraszt / A te négyszögű ürességedben / a 
messzeséget közelséggé alakítjuk át / a felejtést emlékezéssé / 
Ne hagyd hogy kilazuljanak szögeid”31 (A kis doboz imádói). 
A narancs történik című versben pedig a Vasko Popát idéző 
Sziveri halmozza az univerzumot jelképező abszurd képeket a 
narancs, a gömb kapcsán: „A narancs sok apró / kavicsra ké- 
pes / monoton egymásutánban. / Gömböt von köréjük és / 
megteremti önmagát. / Két narancsra van szükség, / szálkás 
rozsdafürtre. / A kavics sok apró / kavicsra képes, de nem / 
a játék itt a lényeges / »Körös-körül (a) semmi«” (V. P.)32 (A 
narancs történik).

MONDATTAN, KÖLTŐI ÖNREFLExIÓ

A két költői eljárás közötti párhuzamok sokasága mellett 
– amit a fenti vizsgálódás konkrét poétikai érintkezési pont-
jai is megerősítenek – a szembetűnő különbségekre is utal-
nunk kell. 

Popa az egyszerű mondattani szerkezetek, rövid monda-
tok költője – Sziveri hozzá képest a bonyolult szintaktikai 
alakzatok kedvelője. 

A költői önreflexió kérdésében határozott ellentét mutat-
ható ki: Popa zárt kagyló, szerinte a vers úgy keletkezik, mint 
a fán az alma.33

A Sziveri-vers viszont a szemünk előtt születik a költői 
öntükrözés állandó villanásai közepette. A Sziveri-vers önma-
gáról is szól, a nyelvi kísérletek tematizálódnak, a költő mind-
untalan belép a képbe. Ha alakja nem is bukkan fel mindig, a 
szubjektum figyelő tekintete akkor is belekódolódik a szöveg-
be. Sziveri a reduktív szemléletmód segítségével kiszel néhány 
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alapvető elemet, de az izolált miniatűr láttatásában állandó 
gomolygó mozgás észlelhető: jelentésadás-jelentésmegvo-
nás, jelentéshalmozás, -bővítés, a jelentésképzés paradoxális 
játéka. A szemantikai kapcsokat érezhetően egy megfeszített 
tudatműködés szorítja-lazítja. Olyannyira, hogy költeményei-
ben a narrátor „hiperbolikus jelenlétét”34 kell érzékelnünk. 
„Magam-e, vagy mások, / esetleg a nagy általános-e a hőse e 
versnek?” (Miféle anyagok).35

Sziveri a Dia-daloktól kezdődően kialakít egy etimologi- 
záló, szófelbontó, szójátékokból álló szemantikai síkváltó mód- 
szert és az esztrádhangulatú lefelé stilizálást, míg Popánál meg- 
marad a tiszta hang, az abszurd kép, a találós kérdés egzakt 
racionalitása. 

Fontos észrevenünk, hogy a popai indíttatások nemcsak 
az első két kötetben mutathatók ki, mert egy meghosszabbított 
vonalon a Dia-dalokban átalakuló Sziveri-versképlet a mester 
alkotómódszerének egy újabb aspektusához, a humorhoz 
kapcsolódik. A komikum és az irónia jegyében megjelennek 
a szólásmondások, az „eszmekoszos” szólamok, a szóelemző-
szegmentáló szójátékok, a chiazmus keresztkötései, amelyek 
révén Sziveri János kialakítja a nyelvi poén technikáinak 
virtuóz költői világát.
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SZIVERI ÉS A DUNA

Sziveri János két Duna-versének (a péterváradi hídnál alko-
nyodik1, Dunamedencecsont2) egymás mellé helyezése számta-
lan poétikai kérdés felvetésének kiindulópontjává válhat. E 
pontoktól elindulva olyan gondolatmenetek teremthetők és 
járhatók be, amelyek az 1987-es Dia-dalok verseitől az 1990-
es Bábelig húzódnak, s a költői diskurzusban történő elmoz-
dulások tanulságos mutatói. 

Sziveri első két kötetében személytelen és elvont költői 
ént hoz létre, és köréje teremt egy spekulatív világvíziót. A 
hermetikus költészetideál a Dia-dalokban tűnik el, és helyére 
a szarkasztikus kritika lép a banális sláger műfajában. 

Ennek a hangütésnek a terméke a péterváradi hídnál al- 
konyodik című helyzetdal. Az Újvidéket és Péterváradot össze- 
kötő Péterváradi híd a Duna fölött ível. A megénekelt léthely-
zet (Szabolcsi Miklós szerint a versindítás – a helyszín és hely- 
zet megjelölése, a József Attila-i költészet egyik állandó attribú-
tuma)3, a maga profán egyszerűségében azonnal önironikussá 
is válik. A költő a parton egy padon ül, a vers elsősorban 
ennek a szituációnak a reáliáiból építkezik: a Duna látványá-
ból, ember és folyó viszonylatainak bejárásából, majd pedig 
a folyó-toposz jelentéseinek felizzásából – anélkül azonban, 
hogy a folyó neve, a Duna szó megjelenne a szövegben. 

A Dunamedencecsont ennél elvontabban értelmezett Duna-
vers, az eszmélkedő versek átgondoltabb faját képviseli, 
de a Duna kifejezés kulcsszóként már a címben megjele-
nik. A mű strukturáltabb, retorizáltabb jellegét tükrözi a 
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„Dunamedencecsont” furcsa szóösszetétel, amely kulcsszóként 
ismétlődik minden versszak elején. A kulcsszó által létrehozott 
ritmus a fokozatosság, a fejlődés eszközévé válik, mérhetővé 
lesz a gondolat léptéke. A „graduális jelentésképzés”4 során 
az anaforikus, ismétlődő első sorba kapaszkodva tárulkoznak 
fel lassan a világ összefüggései. Ebben a versben – a másiktól 
eltérően – a költő megfigyelői nézőpontja elmosódik, csak a 
mű legvégén derül ki poénszerűen, hogy a kémlelődés egy 
kórház ablakán át történik. Nem konkretizálódik a Duna-
motívum miértje, a Duna-asszociációk jelenléte megmarad 
egy absztraktabb szemantikai térben. 

A Duna mint népeket és országokat összekötő földrajzi 
fogalom művészeti jelként is sokatmondó, és eszmeileg is le- 
terhelt. A költő a „bennragadt Duna-képet” „öklendi ki”. A „Du- 
namedencecsont” a Kárpát-medence szó mintájára készült 
kifejezés. A Kárpát-medence és a Duna medre is nyelve-
ket, népeket, országhatárokat ölel egybe. A Duna a magyar 
költészetben berzsenyitől Adyn, József Attilán keresztül máig 
elsősorban a múltszemlélet és a politikai szemlélet megraga-
dásához alkalmas toposzként van jelen. József Attila Duna-
versének értelmezései (pl. Németh G. béláé és Szabolcsi Mik- 
lósé) kijelölik a fontosnak vélt irányokat: „a közép- és délkelet-
Duna-völgyi kis népek megbékülésének programja csak 
akkor érvényes jelentésmagyarázat, ha mögötte tudjuk, ha 
benne tudjuk a mélyebb jelentésrétegeket is, mindenekelőtt 
a víz egész versen domináló archetípusát. Minden mitológi-
ának, minden ősi világképnek, minden spontán világmagya-
rázatnak s minden nagy költészet metaforikájának egyik fő 
eleme a víz. Az élő és éltető, a nyugalmat és rettegést hozó, 
a pusztulást és termékenységet teremtő, az örökké mozgás-
ban levő és mégis örök állandóságot is sugárzó víz. A görög, 
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a hindu, a kínai és minden ismert nagy kozmogóniának és 
kozmológiának központi tényezője. S korán, nagyon korán, 
már az emlékezet első határán, jóval a panta rhei előtt az 
idő örök változásának és állandó jelenvoltának, a történé-
sek folytonos változásának és valamily egylényegűségének a 
jelképe. Ezt a világképi, ezt a kozmogóniai, ezt a szimbolikai 
szerepet tölti be a magyar köznapi tudat számára (s részben a 
magyar költői tudat számára is), ennek szinonimája a legna-
gyobb víz, a leghatalmasabb folyó, az ismeretlenből jövő s 
az ismeretlenbe tartó ár, a Duna. S ezt a partjain élő többi 
nép tudata számára is. Annyira ezt az egyetemes világképi, 
kozmogóniai, szimbolikai szerepet érzékeli az óriás folyam-
ban a költő, hogy a másik őselem, a Föld, a Magna Mater 
tulajdonságából is sokat ráruház. Sőt, »az egykedvű, örök 
eső« képével s a barlangban meghúzódó ősember fölidézé-
sével valahol, távolian a Levegőt s a Tüzet is hozzá sejteti.   
     A közvetlen politikai jelentést tehát előkészíti, megalapozza, 
egyetemes keretbe állítja a szemlélt, a reflektált, a tudat köz- 
ponti tárgyává tett idő, a történelemmé emelt idő képzetkö-
rének megjelenítésével. Illetőleg az ember ama szembenéző 
kényszerének és kötelezettségének megjelenítésével, mely-
nek a történelemmé tudatosított idő zaklató kérdései elől 
nincs mód kitérnie.”5

A Duna-kép Sziveri számára elsősorban kisebbségi léthely-
zetet jelent. Ehhez adódik a folyó archetipikus jelentése, a fo- 
lyónak mint időnek-létnek a szimbóluma. Mindezekre a sze- 
mantikai rétegekre rakódik a József Attila-i képzetkör. A „Du- 
namedencecsont” ezenkívül hibrid képzettársítás: élő és élet-
telen kapcsolódása (a folyó mint élettelen dolog nő egybe az 
emlősökre jellemző medencecsonttal). A „Dunamedencecsont” 
nem létező szóötvözet a földrajzi fogalmat egy testrészhez köti. 
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E kifejezésben groteszk módon összenő a folyó és az emberi 
test. A vers egy konstruált, hibrid térbe emelkedik a cím által. 
Az asszociációs pályák mentén átjárás keletkezik élő – élette-
len, ember – külvilág, privát – közéleti között. 

Az első költemény szövegében egyáltalán nem szerepel a 
Duna szó, a másodiknak viszont ez a csengő vezérszava, amely- 
re füzérszerűen tapadnak a strófák. 

A „Dunamedencecsont” versszakai a közép-európai lét- 
premisszák számbavétele felé tágítják az alapötletet. 

„Duna és medence csönd és zajok” – a vers első sora még 
ízekre szedve, lassú tempóban vezeti be a furcsa összetett szó- 
hoz tapadó gondolatalakzatot, amely majd a mű vázaként fo- 
kozatosan megszilárdul. A folyó neve a vers első szava. Kulcs-
szó, amihez mint refrénhez tér vissza minden további gondo-
lat. A „csönd és zajok” említése a hallószerv általi világbe-
fogadást teszi fontossá, a hangok behatolnak a testbe akkor 
is, ha nem figyelünk oda, egy spontán lét, nyitott állapot  
jellemzi a vers alanyát. A költői szubjektumnak mint önkén-
telen befogadó testnek, szinte műszernek az érzékeltetésére 
a péterváradi hídnál alkonyodik című versben is sor kerül, ez az 
állapot a kiindulópont, amely a kibomló reflexiósor elindító- 
ja: „hallgatom mellettem mit magyaráznak”. A világ zajai ugyan- 
úgy adódnak, ahogy a versalany testének működési tünetei. 
Az első versben a „magamat teljesen elhagyom” tehetetlen ál- 
lapota dominál, a második versben a „csontom sajog” bioló-
giai ténye tolul előre. 

„Duna és medence csönd és zajok”
Ugyanúgy akár ha csontom sajog”

A versalany passzív mindkét versben, az elsőben még 
csak a letaglózottság jellemzi, a másodikban már a fájdalom 
járja át szervezetét. Az elsőt a megnémulás, a „némán ívnak a 
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halak” állapota és a zsírpapírként csörgő folyóvíz furcsa költői 
képe határozza meg, de a folyó és az élet folyásának párhuzam- 
ba állítása a folyamatos múlás-zajlás képzetét kelti. A Duna- 
medencecsont a fájdalom-motívum után jóval markánsabb, 
töményebb és végzetesebb színezetű költői képekkel indít:

„meredtre vert nappalok eleven őre
hímzett ágyak falfehér legelőre
fürdőző legyek a friss csirkevérben
ágyékunk fekete-fehérben”

A fájdalom-motívum sorát folytatja a „verés” és a „csirke- 
vér” mozzanatának beépülése. A vérszínt ellenpontozza az 
ágy, a falfehér és a fekete-fehér színek említése, de ez is egyre 
inkább a tragikus hangszerelés eszköze. 

Mindkét alapszituációban központi tényező az idő, az idő- 
érzékelés, a múlás mint a folyómotívum elmaradhatatlan 
része. 

„s mintha az idő ettől jobban múlna
A bizakodás visszavet a múltba”

A második versszakban összeáll a mozaikszó, már a Duna- 
medencecsont szóval kezdődik a sor: 

„Dunamedencecsont mi bennünk sajog”

Az első versszakban még a csak úgy sajgó csont beépül 
a Duna-képzetbe, a folyóval együtt fáj, s ezáltal közösségi 
problémává minősül át. A többes szám is ezt képviseli, ellen-
tétben a „péterváradi” vers egyes szám első személyével, ahol 
az egyéni élmény még nem tud általánosítható tapasztalattá 
és bölcseletté válni, ott az egyén a maga egyedi sorsa alatt 
roskadozik. A Dunamedencecsont a népfajok emlegetésével 
a múltba és az univerzális közép-európai gondolatkörbe 
emeli a verset.
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„Rázkódnak jámboran változó népfajok
Nem vagyunk jók mi már csak túsznak
Vízszinten fekáliák úsznak”

A „változó népfajok” és a fekáliák képzetköre a „péter- 
váradi” vers néhány sorával rímel: 

„a híd alatt hajó püffed mint a hulla
hasa alján hordja
együtt a folyóval fél európa piszkát”

Ezek az utalások jelzik, hogy Sziveri Duna-képében első-
sorban a „változó népfajok” és „fél európa” képzete rögzül. 
Mindkét szöveg egy imaginárius közösség, egy közös európai 
szenvedéstörténet keretében keresi a támpontokat. A kö- 
zös sors kérdése mindkét konkretizációban a piszok, a feká-
lia, a hulla vonatkozásában problematizálódik. A természet 
elcsúfulása együtt jár az időnek, a múlásnak mint valami vész- 
terhes beteljesülésnek a fogalmával. Az első versben megjele-
nik az alkony: „az innenső parti köveken lassan / hűvösödik 
s mint nyirok a tenyeremet / nyálazza már a homály az eget”. 
A második versben maga az est: „s mint fűre az est ránktelep- 
szik”. Mindkét műben a lejárt, baljós nap borul rá a számve-
tést végző szubjektumra: „tűrjük bár aligha tetszik”. Nemcsak 
az est, hanem a part, a szél és a híd is motívuma is felbukkan 
mindkét versben. 

A Dunamedencecsont harmadik versszakának első sora 
átértelmezi a felhasznált szavakat, a „mi bennünk sajog” 
vonatkozó névmásos összetétel egy egybeírással jelentésmó-
dosításon esik át, „mibennünk sajog” kifejezéssé változik, a 
jelentés elmozdul, miáltal a szerző már nem azt nyomatéko-
sítja, hogy a „Dunamedencecsont” fáj, hanem azt, hogy mi 
vagyunk a szenvedés alanyai. Furcsa tájrekvizitumok jelennek 
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meg, gépzaj, tócsa jellemzi az „aszott tájat”. S míg az antropo-
morfizált tócsának „lecses” szája van, a költő szótlanul tapad 
a tájra, összerándul, már csupán a reflexei működnek, „mint 
döglött békaizmok”. Megszűnni látszik, élő halott, pisszenni 
sem mer. A világ zajai „élnek” helyette.

A zaj motívuma megjelenik a péterváradi versben is 
(„motorok zúgnak sziréna búg”), tehát szervesen hozzátar-
tozik a költő elidegenült folyóképéhez. Sőt, ha csak e motí-
vum mentén vizsgálódunk, kiderül, hogy a vers egész into-
nációját ez határozza meg, hisz az első sor a csönd és a zajok 
kettősségében láttatja a régiót: „Duna és medence csönd és 
zajok”. A zajok kifejezés rímhívó szóként is intonál, hisz erre 
válasz a „sajog”, s az elkövetkező versszakokban már a sajog 
szó kerül az első sorba. Nem mellékes, hogy a sajgás újabb 
rímpárjai a következők: 1. népfajok, 2. gépzajok, 3. sóhajok, 
4. felragyog, 5. bajok. 

A hét versszakos költemény negyedik versszakában már 
az a fontos, hogy a csont „értünk” sajog, majd a „velünk” és 
a „miattunk” következik. A vers minden szaka ugyanazt suly-
kolja a befogadóba, de variálódó elemekkel. Ami konstans, 
az a „Dunamedencecsont” és a „sajog” kifejezés, vagyis az 
ismétlődő mondat első és utolsó szava. A Dunamedencecsont 
szó az első és az utolsó versszakban mozaikjaira bomlik, a 
sajog kifejezés pedig az első versszakban a „zajok” szóval, az 
utolsóban a „vagyok” szóval cserélődik fel, ezzel bekeretezi a 
közbülső strófákat. A Dunamedencecsont siratóének: a sajgás 
jegyében íródott, a hét lehetőség közül ötben megjelenik a 
„sajog” kifejezés, zárja az anaforikus sort. 

Mindkét versben szerepet kap a part, minek képzete 
valamiképp összekapcsolódik az idő múlásával („kőparton 
sündörgő sóhajok nesze lengedez [...] nyoma sincs már a 
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nyárnak”, „a innenső parti köveken lassan hűvösödik”). A 
vers ebben a negyedik strófában a hosszú, fojtott felvezetés 
után egyre élesebben ível felfelé: a „csattogó sirályszárnyak”, 
a „bennünk is csak rettegés gyülemlik”, a „hitvány látvány” 
határozza meg a költői szubjektum tényleges állapotát.

Az ötödik versszakban megismétlődik a „csettinteni kell és 
máris ugrunk”, illetve „egymás torkának ugrunk” kifejezések. 
A magából kifordult világot, az agresszivitás idejét jelzi, hogy 
„egy más világra éhesen csörtetünk kofák és kufárok”.

A hatodik strófa anaforikus sora szerint a sajgást mi ma- 
gunk okozzuk:

„Dunamedencecsont miattunk sajog”
A lassú sodrású versben a csúcsponthoz érkezünk: 
„s kiöklendem a bennragadt Duna-képet 
nekem is jobb ha földre lépek
lehetek-e magammal szemben pártatlan
mint áztatja partját ártatlan
arccal a fonnyadt Duna
orozza szellemünket jeges duma”

A bennragadt Duna-kép, a jámbor népfajok, a Kárpát-me- 
dencei közösség múltja idealizálja a világot. Illúzió, amitől meg 
kell szabadulni, ha a tényekkel kívánunk szembenézni. A Du- 
na a pártatlanság és az ártatlanság fonnyadt mintaképe. A fony- 
nyadt Duna „ártatlan arca” ismét egy olyan antropomorfi- 
záció, amely a tócsához hasonlóan a víz-idő képzet súlyát nö- 
veli. Míg a Duna felveszi az antropomorfizáló „fonnyadt” jelzőt, 
addig a „duma” elé a jeges jelző kerül. A Duna példát mu- 
tat a költői énnek, mert közönyösen áztatja saját partjait. Pél- 
dát mutat, mert nincs benne részvét önnönmagával szemben. 
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Az utolsó, hetedik versszak anaforikus sorában az első-
höz hasonlóan a szövegelemek darabokra hullanak. A két 
versben egyforma a megszólaló rögzített helyzete és a helyet-
te élő, hangoskodó, működő világ képzete. A vers elején 
rögzített megfigyelői állapot helyett azonban itt a dolgokkal 
való azonosulásra, lezárásra kerül sor: „Duna és medence 
és csont vagyok”.

A rímelő sor is egy erősen szubjektív képzetet rögzít: „ki- 
száradt nyelvemen csipetnyi fagyok”. 

A vers legmegrázóbb képe azonban ismét a Dunát helyezi 
középpontba, a Duna és az emberi belső szervek éles ellentéte 
tételeződik: „elvitte kétharmad gyomromat a Duna”. Ha az 
előző versszakban a közönyös folyó példaképként szolgált, 
akkor itt a „sajgás” kíméletlen okozója. A vád megismétlő-
dik: „gyomrom kétharmadát finoman elmosta”, mint ahogy 
a víz az időt magát is tovasodorja, a jelenből múltat csinál. 
Az utolsó két sor drámaiságát a poén biztosítja, hisz itt derül 
ki, hogy a megfigyelő alany egy kórház ablakából figyeli a 
folyót és a „felkent hajnalok riadt hasadását”.

A vers, amelynek elején az időt a „meredtre vert nappa-
lok” határolták be, majd „a fűre telepedő est”, „az időnap 
előttiség”, a „bágyadt éjszaka” jellemezte, most kiköt a hajnal-
képzetnél. A vers az alkony, a sötétség, az éjszaka rétegein 
fúrja át magát, s ezen az alagúton át kijut egy hajnalhasadás-
ba. A lírai szubjektum valaminek a kezdetén áll. 

„Duna és medence és csont vagyok”, vezeti be az utolsó 
versszak az összegzést. A költő kiegyenlíti a közönyös, mindent 
elcsitító hatalmas folyót és önmagát, a medence és a csont is 
ő, mintegy beleolvad a mindenségbe, szétmossa magát a vi- 
lágban. „A hiperbolikus gesztussal a test végül egy egész régió, 
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földrész metaforikus alakját ölti, melyben a test és a táj egymás 
helyett álló, kölcsönösen behelyettesíthető alakzatokként 
működnek.”6

A péterváradi várnál alkonyodik és a Dunamedencecsont 
című vers is létösszegző, számvető típusú eszmefuttatás. Jel- 
zi ezt az elsőben a „fél Európa” kifejezés, a másodikban pedig 
a Kárpát-medencei sorsközösségre való utalás, de eleve a 
Duna-téma is. E Sziveri-versekben az egyéni és a közösségi 
veszteségtudat, a biológiai és az erkölcsi pusztulás sarkpont- 
jai összeérnek, a betegségtudat egyetemes emberi kérdésekbe 
torkollik. Az elsőben a püffedő hulla, a másodikban a döglött 
békaizom, a vegetatív lét vonatkozásai villantják be a halál 
groteszkül fenyegető aspektusát. Az első vers inkább csak 
profanizál, a második viszont a profán és a szent ellentéteit 
felkorbácsolva hatásosan elegyíti azokat. A profanizálás során 
sajátos bestiárium népesíti be a versvilágot: légy, csirke, béka, 
sirály. A profán közeg kialakításában a szleng, a köznapi zsar-
gon is segít: traccsol, a piszkok, felhúzza a cukrunk, duma. 
Végül a passzív tűrés pozíciói mellett a megnémulás tünetei 
(„szótlanul apadunk az aszott tájra”) jellemzik a lírai alanyt. 
A versalany életfunkcióinak leépülését sugallja mindvégig az, 
hogy ezekben az életképekben a lírai hős dermedt, tehetet-
len. áldozat-állapotban tűri, érzékeli-regisztrálja-reflektálja 
a külvilág degradáló zajlásait. 

A „csönd és zajok” kettősségébe zárt költeményben a köl- 
tő a csönd, a világ pedig a zaj. De a világ történései is végképp 
deszakralizálódnak: a csont sajog, az idő múlik, a népfajok 
rázkódnak, a fekáliák úsznak, a part traccsol, a szél szagot 
szaggal összekapcsol, a tócsa köp, a sóhajok sündörögnek, a 
nesz lengedez, a rettegés gyülemlik, a hitvány látvány felhúzza 
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a verklit stb. A lírai hős vegetálását nyomatékosítja a csúcs-
ponton a kiöklendés-motívum is. Az emberi testrészek leltára 
(csont, ágyék, száj, torok, bőr, nyelv, gyomor) is a száj kiemelt 
szerepét hangsúlyozza. 

A Sziveri-vers hőse jézusi alakmást ölt. A Bábel darabjai a 
kereszténység szimbólumaiból építkezve a krisztusi szenve-
déstörténetre7 játszanak rá. A jelentésképzés iránya a kozmi-
kussá tágítás, a transzcendenciába nyílás, a hiperbolikus 
méretezés. 

A disszonáns széthangzás végül mindkét versben a profán 
és a szakrális hangok bizarr keverésével fagyasztja le az utol-
só akkordot. Az égre kiülő érett pattanások és a „felkent 
hajnalok riadt hasadása” a kórházi ablakkeretben a szakrá-
lis szféra utáni tiszta áhítozás lehetetlenségét jelképezi. Az 
első még az est, a másik már a hajnal napszakával kalkulál, 
jelezve a költői világképben zajló drasztikus elmozdulások 
végzetességét. 
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AZ EMLÉKEZET 
SELyEMSZáLA
A feledés emlékezetéről, 
a feledés mint szabadság képzetéről 
és Fenyvesi Ottó költészetéről

Az alkotás, az ihlet állapota valóban a feledés ködét felté-
telezi. Magány kell hozzá és az élet nyűgein való pillanatnyi, 
de erőteljes felülemelkedés. Felejteni minden külsőségest, 
s csak a megérzésekre összpontosítani. Valami fontosabb-
ra emlékezni, egyfajta ősmúlttal töltekezni. Így hát feledni 
és emlékezni egyaránt nagyon jól kell tudnia annak, aki a 
művészettel kíván viszonyba keveredni.

A mitológiai történet szerint a múzsák az ihlet pillanatában 
képessé teszik a költőt arra, hogy emlékezzen az egyedül igaz 
képre, szóra. Hogy élesen körvonalazza, megragadja a káosz- 
ban a rendet, mert a születő mű a harmónia letéteményese.

Hogyan egyeztethető össze az alkotói hangulatnak ez a 
megfeszülő-összpontosító-fegyelmező racionalizmusa – az 
emlékezés – azzal a tejes ködben való lebegéssel – feledéssel 
–, ami egyben maga a szabadság, s ami a lét lényegiségével 
való kapcsolat zónáját jelenti?

Az ihlet pillanatában az erős fantáziaműködés Freud sze- 
rint is mind a három idősíkot magába foglalja. Az ábrándo-
zás a folyamatos vágy fonalára fűzve a jelen, a múlt és a jövő 
nyomait is szükségszerűen hordja.
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Emlékezés és feledés, összpontosítás és lebegés, ezeknek 
az ellentétes irányú tudaműködési folyamatoknak a kereszt-
tüzében edződik a mű.

Teljes szabadságról tehát szó sem lehet. A feledés csak a 
fölösleges külső törmelékre vonatkozik, de ez is a szabadság 
egy különleges neme.

A teljes feledésből-szabadságból mű nem születik.
A kilenc múzsa a mitológia szerint a Helikon hegyén la- 

kozik, s életterük középpontjában az ibolyaszínű forrás áll. Van 
szent fájuk, a babér, szent állatuk, a méh és a kabóca, de a mú- 
zsák – mint a harmónia letéteményesei – elsősorban az ibolya-
színű forrás körül lejtett táncukról ismertek. Énekhangjuk 
pedig, mint mondják, liliomtiszta. 

A körtánc mint a kör leképezése, a forrás pedig mint ki- 
apadhatatlan középpont egy mértanilag is tökéletes összhan- 
got jelenít meg.

Az ihletet ajándékozó istennők társaságából a költészet-
hez szorosabban ketten kötődnek: Erató, mert ő a szerelmi 
költészet múzsája és Polyhymnia, akiben a himnuszköltészet 
ölt testet.

Abban azonban mind a kilencüknek azonos a szerepük, 
hogy harmóniát és ritmust kényszerítenek a világra – felada-
tuk az ember féktelen indulatainak és a természet vad erői-
nek legyűrése. 

Az emberi életben az egyik legvadabb erő a felejtés köde 
és gomolygó homálya. A múzsák dolga, hogy az ihlet pillana-
tában mindenekelőtt Emlékezetet leheljenek a költő lényébe, 
feltöltsék múlttal. Mnémosyné, a múzsák anyja is segít: éles 
körvonallal határolja el a kreativitás pillanatában a felejtéstől 
elragadott, egyedül lehetséges és semmi mással nem pótol-
ható képet, költői szót.
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Hát hogy ne higgyen a kényszerítő, isteni ihlet szavának 
a halandó ember, Hésziódosz szavával mondva: a „csupa-has 
ember”? Az Emlékezet leányai, a múzsák a világ alapvető való- 
ságaiként hámozzák ki a köd burkaiból azt is, ami igaz, és azt is, 
ami csak a képzelet műve. A világról szőtt vízió így lesz egész.

„Tökéletes a felejtés” – hinti el mégis a vélekedést a költő, 
miközben megkísérel csendéletet festeni. Ha a felejtés a költé-
szet megszüntetése, akkor a mégis megszülető szó, a felejtést 
szóvá tevő szó a költészet számára létért való küzdelem. 

Emlékezni annyi, mint tudni. Helyre rakni, eligazodni. Ön- 
tudatra ébredni, önazonosságra lelni, létre serkenni a semmiből, 
eszmélkedni, mondhatnánk: úszni az archetípusok felé.

A múzsákhoz szóló fohász szerepe: könyörgés emlékezetért.
Fenyvesi Ottó költészetében a mindenkori jelen fohász- 

kodik a múltért. Egy hidrogénszőkéhez című versének kiindu- 
lópontja a spontán jelen pillanat, az impresszió:

„Ablakhoz vonz a naplemente
vadonatmodern plain air
a fák talpig aranyban, lopva belesnek ablakomon
fellegeket teper a szél
boldogságot szállítanak transzcendens szellők
dől az ózon, tikkadunk 
agyad lassan belefárad a könyvekbe
a homályban tégelyek
lüktet a vér lilán
lerakom dolgaim
semmi a lét
fénylik a birs
koptatnak esztendők vadak
torokba dermedt titkok”1
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A költői figyelem kintről befelé halad, a tényrögzítés 
absztrahálódik, az általánosítás eljut a „lét”-ig, eljut a vad esz- 
tendőkig, a múlt időig, ami maga a megtestesült, megértésre 
váró titok. A vers folytatása is az „én” és az „ők”, „én” és a 
„világ” közötti utakat járja be, miközben az ismétlődő futa-
mok keretté rendeződnek, s az idő, a felejtés kérdését beke-
retezik. „Már megint holnap lesz”, „az idő díszes költeménye 
ujjongó kádenciákba torkollik”, „már semmi sem mindegy, 
minden számít”, „tíz év múltán megint holnap”, „praesens”, 
„plusquamperfectum”, „jelen”, „késleltetni a könnyű kielé-
gülést”, „tíz év múltán megint holnap”, „tökéletes a felejtés”, 
„mi a szerepe az idő üszkös költeményének”, „esztendők, 
torokba dermedt hidrogénszőkék”, „egy perc önkívület, rette-
net” – ezek a sorok már nemcsak utalásosan, de kimondva 
is idő-verssé avatják a költeményt.

A fohász meghallgatásra talált: a homályban a tökéletes 
felejtés döbbenete teremtőerővé válik. Mnémosyné megtet-
te kötelességét, a vers éles körvonalakkal határolja el semmi 
mással sem pótolható önmagát a világtól.

Fenyvesi Ottó „bőrdzsekis anarcholírája”2 a jugoszláv 
költészeti áramlatok között az 1960-as években fellépő farmer-
nadrágos neoavantgárd költők törekvéseinek folytatása. Újra 
lejátszódik, ki tudja hanyadszor, a személyes és a személyte-
len ars poeticák közti helycsere. Az avantgárd létrehozza az 
ún. direktlírát, az indulatosan felmutatott közvetlenséget, 
a faragatlan beszédet – szemben a modernisták másfajta 
nemzedékeivel, az esztétizáló stilisztákkal.

Ciklikusan visszatérő költészettörténeti jelenség az efféle 
akció-reakciószerű váltakozás, amely a 19. századi szimbolis-
ták óta a modern líra velejárója. 
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A költői önértelmezés fluktuálásáról van szó: az egyik 
hitvallás a költő szubjektivizmusára, vallomásszerű feltárul-
kozására épít, a másik koncepció a szerepjátszó költői én 
elidegenített arcát mutatja fel.

Fenyvesi Ottó versvilága életrajzi kötődésű, vallomásos. 
Hátat fordít annak a baudelaire-i költői habitusnak, amely 
a jelképekbe burkolt, titkos költői beszéddel megalapozza 
az absztrakt költészetet létrehozó modernitást. baudelaire 
vershelyzetei nem konkrétak, nem életképszerűek, nincs 
spontán lírai szituáció. A bohém költő-esztéta személytelen 
és szenvedélytelen, a vers elhatárolódik a szívtől, így magát a 
megszólalót sem lehet azonosítani a biológiai értelemben vett 
költővel. A beszélő egy megalkotott én, baudelaire szavával: 
„persona”. Ebből következik célja, hogy egyetlen versét se 
világíthassák meg életrajzi adatokból.

A költői én deperszonalizációját, a modern vers alap- 
vető ismérvét a rockköltészet – mint üvöltve énekelt szerel- 
mes lázadás – elhárítja. A „petrarkista rockerek”3 vallomás-
dalainak egyik hatáseffektusa éppen az exhibicionizmus, az 
én és az egyéni sors lemeztelenítése, mitizálása. 

„kisétáltam a parnasszusra/biccentettem és úgy éreztem/
mintha drapp pulóverbe öltöztem volna / […] túlcsorduló 
falloszom feldolgozhatják/egy yu-magyar szalámigyár kézi-
könyvében / […] vegyék kilogrammjaim/a túlhevült bácskai 
szent naftát” – írja a rock and rollba visszahátráló Fenyvesi 
Ottó.

Költészete a modern-posztmodern korszakküszöböt jelzi 
azokkal a sajátos, csupán kultúraközi összefüggések tükré-
ben kirajzolódó vonalakkal, amelyek a korabeli jugoszláv 
farmernadrágos prózához, neoavantgárdhoz, multimediális 
rockköltészethez kötik.
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Fenyvesi Ottó: A káosz angyala. Framo publishing, M-Szivárvány Alapítvány, 
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Subcultura interrupta (Tanulmányok és kritikák Fenyvesi Ottó költésze- 
téről). Vár Ucca Tizenhét könyvek 22. Veszprém, 1997.

Milosevits Péter: A szerb irodalom története. Nemzeti Tankönyvkiadó, buda-
pest, 1998.
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AZ áTTEORETIZáLT 
MűVÉSZET
Ladik Katalin mediális kódja

Ladik Katalin sokoldalú művészeti tevékenysége az 1970-es 
években a jugoszláv ún. „új művészeti praxis”-nak nevezett 
áramlat keretében, kiváló táptalajon bontakozott ki Újvidé- 
ken. E törekvések akkoriban áthatották a város pezsgő, egye-
temista vitatribünöktől hangos művelődési életét, s a kísérle- 
tező jelleg minden műfajban megjelent a nyugati szellemi 
termékek nyomán. Vajdaságban Szabadka és Újvidék volt ké- 
pes ilyen művészi megmozdulásokat létrehozni, és a jugoszláv 
konceptualista művészetnek másutt (Szlovéniában, Horvát-
országban) is csupán az urbánus környezet kedvezett. 

Ami akkor közelről nem volt ennyire látható, az mostan-
ra világossá vált – nagyrészt az azóta megszületett művé-
szettörténeti munkáknak, kritikai feldolgozásoknak, átfogó 
korszaktörténeti értelmezéseknek köszönhetően. Ilyen alap-
mű Miško Šuvaković Konceptuális művészet (Konceptualna 
umetnost. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 
2007) című monumentális alkotása a 20. század 60-аs, 70-es 
éveiben mozgalommá vált művészeti jelenségekről. 

Ladik Katalin performance-ai is a konceptuális művé-
szet elméleti alapjain és annak eszköztárából építkeztek. A 
konceptualista művészet alapvetően meghökkentő mivoltát, 
radikalizmusát az okozza, hogy az elméleti megfontolások 
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látványosan beépülnek a művészeti produkcióba. A művész 
egyben teoretikussá is válik. A műalkotás jelnyelve olyan 
kódokból keletkezik, amelyek a teóriát, a koncepciót is tola-
kodóan nyilvánvalóvá teszik. A művészet csak akkor válhat 
autentikussá a 20. század „új praxisa” szerint, ha önmagáról 
gondolkodva önmagáról szól, ha fokozottan konstruálttá 
válik, ha feltárja műhelytitkait és szervezőelveit, ha rákérdez 
az ábrázolásmód mikéntjére és koncepciójára, ha önreflexi-
ós technikákat dolgoz ki. Önértelmező, átgondolt, „hideg” 
gesztusművészet, metaművészet keletkezik. Az explicit önref-
lexió ilyen mérvű felbukkanása teljesen felborítja a befoga-
dói horizontokat, kiábrándítja a hagyományos műélvezőt. 
A mű befejezetlen és nyitott marad, folyamatszerűvé (akció, 
happening) válik, a művészi szubjektum pedig többé nem a 
művészet forrása, helyébe a pillanatnyi identitás lép. A feti-
sizált műalkotás helyett inkább az esemény színreviteléről 
lesz szó.1 A művészet kísérletezés, életmód, illetve játék, ám 
ez az egész reflektált folyamat mitizálódik. 

A vajdasági avantgárd művészeti körökben nem volt sok 
nő, írja Šuvaković, és ezt az exkluzív, fallocentrikus művész-
státust csak a 60-as években kezdik ki olyan művésznők, 
mint Ladik Katalin, Judita Šalgo és mások. Ladik Katalin 
posztavantgárd szubverzív performance-okat adott elő a 70-es 
években. A body art szellemében a testet egy koncepció függ-
vényében mint kvázitestet mutatja fel. Ladik médiumai: a 
sokkoló, provokatív meztelen test, a szexualitás gesztusnyelve 
és a hang (fonikus költészet). Előadásaiban kimondottan a 
női testpolitika, a női viselkedés kap precíz olvasatot.2

Arra, hogy a művészet mediálisan feltételezett, már a tör- 
téneti avantgárd is rájött. A modernizmus azonban spontán 
módon kísérletezik, nem elméleti érdeklődésű. A konceptualista 
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önreflexiós hozzáállás ezzel szemben a művész tudatos takti-
kája. Már a neoavantgárd és az előkonceptualizmus újrahasz-
nosítja a korábbi avantgárd eljárásokat, és kifejleszti kritikai 
attitűdjét a posztindusztriális kultúrával, annak nagy utó- 
piáival szemben. Ennek értelmében a műalkotásnak többé 
nincs narratív, kommunikatív, mimetikus és expresszív szere-
pe. A mű feladata, hogy önnön létrejövetelét és anyagát mu- 
tassa meg, hogy a műben megragadott léttapasztalat mediális 
függőségének felismerését a befogadó számára is érzékelhe-
tővé tegye. Kulcskérdés a világhoz/tapasztalathoz való hoz- 
záférhetőség módja, annak nyelvi aspektusa, a nyelv/a jelek 
materialitása, anyagisága/medialitása.

Ladik Katalin esetében a költészet, a fonikus költé-
szet jelenti a kiindulópontot. „Ladik performanszai saját 
költeményeinek fonikus előadásaiból nőttek ki. Első köte-
te Ballada az ezüstbicikliről címmel 1969-ben jelent meg 
Újvidéken, és kislemez-melléklet formájában néhány vers 
hangkölteményként való interpretációját is tartalmazta; 
első performanszai 1970-re datálódnak. Eleinte csupán egy 
magnót használt kellékként, ám műveinek saját előadásai 
idővel olyan multimediális performanszszínházi események-
ké nőttek, amelyek a mozgás, díszlet, kellékek, jelmez, fény 
(stb.) eszközeit is használják. Verseinek gyökere az erotika, 
népköltészet és szürrealizmus, mely 1990-től mítosztöredékek 
fragmentumává alakul, miközben a versbeszéd modalitása 
az erotikustól az apokaliptikus irányába mozdul el.”3

Mint az elemzés kiemeli, a hangköltemények előadását a 
test teátrális akciói kísérik általában színháziasan strukturált 
térkörnyezetben. Ladik előadott versei tehát komplex művé-
szeti jelenségként a fonikus effektusok, a performance-ok 
dramaturgiája és a színház jelrendszere közötti kontextusba 
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kerülnek. A Ladik-költészet könyvben való hagyományos 
rögzítése lehetővé teszi e művészet textuális aspektusának 
önálló vizsgálatát, ám sokkal lényegesebb kérdések vethetők 
fel a multimediális viszonylatok bejárása során. 

Ladik Katalinnak 1984-ben A parázna söprű címmel olyan 
verskötete jelent meg a Forum Kiadónál, amely már könyv-
ként is megkísérel kilépni a Gutenberg-galaxisból, a szöveg-
szerűségből. Ezenkívül játékba hozza a különböző nyelveket 
is. A kötet elsősorban játékos, egymásba csukható tárgyként 
működik az olvasó kezében, hisz dupla: az első fedőlapra 
ragad egy női meztelen testet ábrázoló kép alatt nyíló (magyar 
nyelvű) verskötet, a hátsó fedőlapra pedig annak férfitestet 
ábrázoló képpel ellátott (szerb nyelvű) párja. A kötet alcíme: 
erotikus versek. S a befogadó minden egyes alkalommal, 
amikor kinyitja és becsukja a könyvet, szétválasztja-egyesíti 
a két pólust, valójában erotikus aktust szimulál. A tárgysze-
rűvé váló, tárgyvilág/testiség felé billenő irodalmi kód sikeres 
megteremtése ez, amivel a szerző rákényszeríti befogadóját, 
hogy legeslegelső lépésként értelmezze át mediális berög-
zültségeit, ha be kíván hatolni A parázna söprű versvilágába. 
E könyvet másképp kinyitni nem lehet, textuális felületei 
elérhetetlenek. A nyitómozdulat, a kétosztatúság, a képi 
információ üzenete mint kinetikus-vizuális effektus megelőz 
minden további tartalmat. Az olvasás után fordított sorrend-
ben megismétlődik ugyanez: a recepciót ez a nyomatékos-
szimbolikus, rituálészerű mozdulatsor zárja, a férfi és női test 
egymásra tapasztása – tudatosítva, bevésve a legfontosabb, 
minden egyebet felülíró üzenetet. 

A kötet versei lírai szösszenetek. Rövidségük ellenére azon- 
ban könnyedségről aligha lehet szó. A szövegek elsősorban 
abszurdak, kimerevített, tömény, abszurd sűrítmények. Emo- 

AZ áTTEORETIZáLT MűVÉSZET

L Í R A I  S Z Ö V E G M E Z Ő K

84



tív, expresszív, poétikai nyelvi funkciókat hoznak mozgásba. A 
kimerevítés nem statikus képeket, látványszerűségeket ered-
ményez, mert Ladik verseiben állandó dinamikus mozgás, 
pörgés van, sőt, a cselekvések drámaiak, az igék intenzív, 
felfokozott tevékenységi formákat emelnek be, a szintaxis 
is mozgalmas, indulatszavak, kérdő és felkiáltó mondatok 
sorjáznak. A mesés-mitikus narratív szál azonban mindig 
kibicsaklik, félbetörik, ellehetetlenül – abszurddá válik. E 
harsány képzetek a fantasztikum és a groteszk olyan szél-
sőséges jelenségei között teremtenek kapcsolatot, amelyek 
felborítják a mese/mítosz fantáziavilágán nyugvó recepciós 
hagyományt. Felfordul a világ, meghibásodik, mint egy gép. 
A képzavarszerű ellentétes vonatkozások feloldatlan vegyü-
letben rögzülnek, időtlenné válnak. Mint ahogyan a Ladik-
performance-okban, a versekben is minden fragmentált: 
a narratíva darabos, a kirajzolódó fiktív világ a végsőkig 
természetellenes, gépies, erőszakos, montázsolt. A konstru-
ált, mesterséges képzetekhez, „cselekményvilághoz” csakis a 
szimbolikus jelnyelv mentén lehet közelebb férkőzni. Jóval 
több ez, mint szürrealista láttatás. Az abszurd és groteszk 
szituációk vágyból, szorongásból, félelemből és frusztrációból 
szőtt alapanyaga ijesztő/nevetséges kisülésekhez vezet, mint 
pl. az elindultak a kis piros bulldózerek című versben:

„jó lenne szeretkezni valakivel
mondtam egy bulldózernek aki szilvafa volt
jó lenne szeretkezni veled mondtam
narancsaim elrepültek milyen üres az élet
csak addig vigadok míg szoptatom
röfögő kis piros bulldózereimet”

A tárgyi/gépi világ mellett az ábrázolás a fa, a narancs 
és a röfögés növényi/állati szféráját is bevonja, miközben a 
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vers középpontjában az erotikus nő/szoptató anya áll. Mint 
ahogyan a költői nyelvet a grammatika szabályaitól való elté-
rések alkotják4, úgy Ladik ábrázolt „történetei”, szituációi, 
életképei a valóság szabályaitól, rendjétől való drasztikus 
eltérések alapján születnek. Ennek az eljárásnak a konstans 
jegye az illúziórombolás, a falba ütközés, a képtelenséggel 
való szembesülés. 

Míg a performance-okban, teátrális aktusokban a díszlet, 
a kosztüm és a (mozgó) test is szimbolikus konstitutív elem (a 
hang és a narratíva mellett), maguk a kötetbe zárt versek csak 
a textualitás adta lehetőségekkel élhetnek. Ezért itt a kép- 
zelet munkája, a vizionálás, a befogadó kognitív aktivitása 
dominál. 

A performance-okban felhangzó versbeszéd viszont egyéb 
kódrendszerek kontextusába kerül, egy összjáték részévé 
válik, önálló életének zavartalansága megszűnik. „Ladik 
performanszaiban a jelrendszerek nem az elhangzó szöveg 
illusztrációját, megjelenítését szolgálják, hanem komplex 
hálózatot alkotnak, melynek elemei csak lazán kapcsolódnak 
egymáshoz”. A színpad nem „válik egy zárt, fiktív világ illúzió-
jának megjelenítőjévé: a történet minden esetben fragmentált, 
mivel olyan versek is az előadás részei, amelyek nem simul-
nak bele a történetbe, hanem folyamatosan megakasztják és 
felfüggesztik azokat a sorokat, amelyekben a fabula artiku-
lálódik. Ugyanígy a performer akciói sem feleltethetők meg 
minden esetben a felsejlő történet eseményeinek; bár némely 
pillanatokban felfedezhetünk összefüggéseket, többnyire 
montázsszerűen rendelődik egymás mellé kép és hang”.5

A mediális kifejezési eszközök laza egymás mellé rende-
lése és az integrálódási tendenciák meghökkentő megakasz-
tása, lehetetlenné tétele, az abszurd felmutatása – ebben a 
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poétikában foglalható össze Ladik Katalin összművészeti 
módszere. Mindeközben arra az erősen absztrakt, artiszti-
kus alapállásra kell felfigyelnünk, amely költészetét és más 
művészeti megnyilatkozásait is meghatározza – jelezve a 
konceptualista kánonba illeszkedést. Ez pedig együtt jár 
egy fokozott művészetelméleti tudás és radikális posztmo-
dern szenzibilitás előfeltételezésével – alkotó és befogadó 
részéről egyaránt. 
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