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Beszélhetünk -e róla, kell-e róla beszélni egyáltalán? 
A néhai sokat ígérő  esszé-patakok cserepes medreib đ l visszahallom avantgarde 
költészetünk alapvető  mementóját: folytatni csak úgy érdemes, ha mindig min-
dent újra kell kezdeni. Tántorgó avantgardunk őszikéi rímelnek a kipusztított 
Futaki utcai platánfák rozsdaszín ű  leveleivel; az irodalmi füvészkert őrei kényel-
mesen és magabiztosan sétálgatnak a gyep-ágyak között. A zöld lugasok alatt 
időnként ünnepi koncert: percre ki van számítva minden, a rendez őség elégedett, 
nem történik meglepetés és baleset. 
És ha mégis? Akkor szokatlan tapsvihar kerekedik és túlharsogja az Ismeretlent. 
Az megijed a zajtól, szó-szárnyait kifeszítené, mondani akarna még valamit, de a 
múltak értékei ellenállhatatlan erđvel sodorják az örökkévalóság felé; đ  még riad-
tan emlékezne vissza valami megbotránkoztatóra; tiltakozni akarna: nem azért 
jött, hogy az örökkévalóság funkcionáriusa legyen — de már nem szabadulhat; 
barátságos kezek figyelmeztetik, miel őtt kisodródna a szemhatárból. Csak vala-
hol a dohos régiókban veszi észre, hogy ezek a kezek megszelídítették. A gyep-
ágyakból gomolygó gondolatfoszlányok Hegel egyik öregkori metaforáját idézik 
meg: a valósággal való megbékélés története az egyes ember életében. A világ 
megváltoztatásának a terve az ifjúság szent el őjoga; a zavaros képzetek, a szub-
jektív eszmények, a heroikus transzcendenciák koráé. Az érett férfiú felismeri, 
hogy az ésszerűségnek megvan az abszolút hatalma és elveti ezt a tervet. Az 
ésszerű  cselekvés becsületrendje: a világgal való megbékélés nem kényszer ű , 
hanem ésszerű  viszony. A filiszteri életbe való átmenet kínos, ám aki ezt nem 
tudja megtenni, a viszonylagos képtelenség állapotába kerül. Ezt pedig csak egy 
hajszál — mily végzetes hajszál! — választja el a valóságos képtelenségt ő l. Az 
eszmények közvetlen megvalósításának lehetetlensége hipochondriát szül. Az 
érett férfiú ezzel szemben késznek ismeri el a világot ;  csak azt hozza létre, ami 
már megvan, de ez a tevékenysége lényegében a haladást szolgálja. Otthonossá 
válik az objektív viszonyokban, és tökéletesen beleéli magát a saját rendeltetésé-
be. 

Egy távoli ellenkép: a lét robbanásszer ű  ellenállásának realitása. Kezdetben volt 
az élet és azt követte annak irodalmi kontextusa: Libertas amicorum: a képzetek 
a lényeget sóvárogták a változásban. Avantgarde költészetünk formájának szo-
ciológiai imaginációja a változásban gyökerezett: semmi sem kialakult, semmi 
sem végleges. A változás egyenl ő  a valósággal. Városok duzzadtak, alakultak, 
formálódtak; szemünk el őtt testesült meg az iparosodás történelmi dialektikája, a 
tudományos-technikai forradalom misztériuma. Egy társadalom kamaszkori sze-
relmei reflektálódtak extázisainkban. „A szellemi alkotómunka szerepe mindig a 
nyugtalanítás volt, és az is maradt." (VeljkbVlahović) A költészet: nyugtalanítás 
a nyugtalanságban, hódítás az újonnan felfedezett szellemben. Új avantgardista 
költő ink romantikusok és hódítók voltak: az életformák és életérzések változásá-
nak csatangoló lovagjai. Az új — sokak részére még érthetetlen — versbeszéd 
humusza a gazdasági reform, a korai önigazgatás, a decentralizáció, a kritikus 
politikai párbeszéd; a szellem új szintagmái. A költ ő i beszéd forradalmának az 
alapja életünk antropológiai forradalma. Ezen alapult a jöv ő  rejtjeleit feszegető  
szubverzív vers, amely nem elégedett meg azzal, hogy formálisan tükrözze 
humuszát, hanem attól inspirálva továbbgondolta lényegét. Avantgarde költésze-
tünk radikális stílusgyökere: az új világérzés, amelynek a centruma a szüntelen 
változás, asoha-meg-nem-nyugvás, a jöv ő  iránti nyitottság, a „még-nem-létre-
jöttnek mint még jóvá-nem-váltnak tárgyszerű  sejtésébe" való belefeledkezés 
(Bloch). Ennek az anticipációnak az eszköze a tagadás, amelyet Krleža a világ 
familiáris elfogadásának nevezett. S ennek az el őrelátó negációnak nincs na-
gyobb inszinuálója, mint a félvörös megg убzбdésű  világnézeti szirének okos 
taktikája, mert ebben minden gyanús egyértelm űség bohózati kétértelm űségen 
alapul: az eszmény és a haszon, acél és az eszköz, az alkalmas pillanat és az 
alkalmatlan szubjektivitás operett-dichotómiáján. Mert a változásban ki mond-
hatna valami véglegeset? A békaperspektívából minden egyértelm ű , rendezett: 
a szavak fegyelmezett katonák. Ebben a versben nincs káosz, nincs z ű rzavar. 
„Az éles pillantás nem pusztán abban igazolódik, hogy valamin átlát. Hanem 
éppannyira abban is, hogy nem lát mindent kristálytisztának." (Bloch) S ha ezek 
után feltesszük a kérdést, hogy miért nem lehetett mindent oly kristálytisztának 
látni, hogy a hódítók miért ütköztek meg mindig önmagukkal, a létezés kártya-
járásaiban a játék miért volt metajáték, azt válaszolhatnánk: emberi méltóságból. 
A tiszta lelkiismeret kiváltságait a hit sötét lángja égette el. „A meggyőződéses 
ember életbölcsessége e három szóra vezethető  vissza: nyugalom, megfontolt-
ság, taktika. Napjainkban pl. meggyőződése ugyan, hogy az ember a szocializ-
mus útján juthat el a megtisztulásig, de hite már cserbenhagyta, úgy áll a 
tehervivők közé, hogy vállát csak érintse a súly. (...) S mégis a hit viszi el őbbre 
a világot!" (Utasi Csaba) Hit a versben: a szavak nyugtalansága, a szavak 
összeférhetetlensége, a szavak spontán kétértelm űsége, a szavak lázadása a 
vers ellen, a vers lázadása a szavak ellen, a költ đ  lázadása a vers ellen; az 
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Az avantgarde: vagy jövő-központú, vagy semmi. A m űvészi forma utópikus 
tartalma , hogy holnap már beleszédül a hétköznapok jelentésvilágába . A forma 
maximalizmusa a demokratikus jöv ő  víziója , amelyben a nyelvvel való építke-
zés/teremtés nem az értelmiség el őjoga; a nyelv minden tekintetben köztulajdon 
lesz. S aki kilép a nyelv ablaktalan jelen idejéb ő l , hogy ne legyen aszó -bankett 
ceremóniamestere, az a jöv ővel viaskodik. A jövđ  szakrális: a jelentések forradal-
ma. Nyomasztó és felszabadító . Ellenséges és megértő . Nyugtalansága nem 
lesz matéria-idegen a költő i beszédben. A m űvészi beszéd kétes érték ű  politúro-
zására , az individualizáló neofeudalista nyelvi normákra cselekv ő/változtató nyel-
vi forradalmisággal válaszol . „ Ubi revalutio ibi lingua nostra " — ez az eszenciája 
a retorikai forradalmaknak , a szemantikai földrengéseknek is. A jöv ő  tehát nem 
harmonikus , a maratoni tudósító nem hoz mindig egyértelm ű  híreket a jövővel 
való versenyrő l, ütközetrő l. „Az utókorért folyó történelmi verseny a jelenkor ke-
reskedelmi versengésévé alakul. A piac mechanizmusa kicsiben utánozza a tör-
ténelem elnyelő  tendenciáját. rövid lélegzetű  s az üzemi gazdálkodás mércéje 
alapján gyors árucsere-forgalomra törekszik. A m űvészet anticipáló mozzanata 
spekulációvá rövidül: úgy jegyzik a jövőjét, mint a tőzsdei árfolyamot. (...) A 
művészeti alkotás jövőjét már áruba bocsátják, mielőtt bekövetkezett volna. Mint 
minden egyéb üzletágban, úgy kínálgatják itt is a jöv ő  év modelljét. Ez a jöv ő  
azonban nemcsak eleve megkezdődött már: ha piacra dobják, egyúttal el is 
múlt. A holnap esztétikai produktuma, amit ma áruba bocsátanak, holnapután 
már elfekvő  árukészletté válik ... " (Enzensberger) 
A maratoni küldetés a jövő  ragadozó voltáról hoz hírt. Aki belenéz , érzi annak 
korróziós erejét is . Nincs egyértelm ű  vigasz : a formarombolást a jövő  igazolja és 
esetleg az szabványosítja . Az új szavakat a jövő  akadémiái monopolizálhatják. A 
jövő  a prófétákat sorozatgyártással sokszorosítja . Az anticipáló megborzong: a 
történelem kiárusítása már a jelenben megindulhat . Körkörös mozgás : oda jut el, 
ahonnan elindult . Az irodalmi tekintélytisztelet vastörvénye a gyermekek úgy 
falják fel az apákat , hogy ellenállás nélkül tisztelik őket , bebizonyítva ezzel, hogy 
nem történik semmi új a nap alatt . S természetes , hogy egy „új forma ötlete min-
dig talál — akár öntudatlan módon is — olyan embercsoportot, amely kész sem-
legesíteni az alkotói gondolatot, reprodukciók és adaptálások játékává változtat-
ni, egyszerű  ,sablonná' degradálva azt, ami ,példa' volt. (Eco) 
Végzete -e az avantgardnak , hogy a szavak poltronjai , az új formák poltronjai, 
értelmezéseikkel semlegesítik, irodalmi törzskönyveikben felvizeny ősítik, a jövő  
részére desztillálják és konzerválják? 
E kétségbeesés valótlanságát — bármennyire is homályosan és bizonytalanul —
csak a permanens kritikai érzék hitesítheti . Aki nem részegül meg a létezбktól, 
kijózanodik a jövđ  mámorából is. A maratoni küldetés lényege : résen lenni. Eluta-
sítani a megszerezhetőt , megtagadni a kis áldozatok árán meghódíthatót, meg-
bontani a folytathatót , lehetetlennek tartani az elegend đt és csak a lehetetlent 
tartani elegendőnek . Ez a kritika taszítja a belesimulót. 

A jövőkép a benjamini filozófiai rébusz alakjában közelít felénk . Nincs centruma: 
a róla való elgondolás polifónikus . Támasz nélkül vagyunk , támasz nélkül jelenik 
meg ő  is. A mi tartásunktól is függ , elárul vagy felkarol bennünket . A kiszolgál-
tatottság auráját kínálja fel , amelyet oly könnyű  elfogadni . S a hagyomány hangja 
mondja : fogadjátok el . S még ki sem józanodtunk a jövđ  mámorábol , máris ma-
gával rántott bennünket a hagyomány mámora. El őször szigorúan pedáns helyre 
utasítással , aztán mint egy örömlány . Már nem kérdezte , honnan jöttetek, csak 
azt bizonyította, hogy jó helyen lesztek. S részünkról: egy évtizeddel ezel őtt — a 
másik mámor hatására — túl nagy volt a kizárólagosság , ma pedig túl nagy az en-
gedelmesség , az engedékenység . A kritikai fogalmak fellazultak , képlékenyek és 
mindenre alkalmazhatók , ítéleteinkben óvatosak , leírásainkban általánosak let-
tünk, hogy ne tévedhessünk . Sok-sok kritikusi -esztétikai rendszer parttalanná 
változott, a legkülönböz őbb ellentmondásokat is feloldja, a legellentmondásosabb 
irányzatok és alkotások között is konfliktusok nélkül tájékozódik . Mindez mintha 
azt sugallná : a kaotikus keresés , a nagy nekilendülés , a nyugtalanító kérdésfel-
tevés , az irodalmi destrukció , a polemikus és anticipáló értékrendszer után a be-
érés , az összegezés , a józanság korszaka következett be. A pályaképek elmoz-
dulása mintha azt mutatná : az avantgarde az az ifjúkori b űn , amelyet meg kell ta-
gadni . Az igazi konjunktúra : nagy megtagadással kezdeni és a megtagadás 
megtagadásával folytatni ; kivételes belépőjegy , ha van mit megtagadni . A hagyo-
mányelvűség gondolata liberalizálódott , az avantgarde immár nem üldözött és 
kiátkozott költészet , meglétét célszerűsíteni kívánják : a nagy szintézis egyik sza-
kaszát jelképezi , legyen a reprezentatív költészet technológiai állomása . Az „örök 
költészet" megelőző  engedményeket tesz a korszellemnek , ám a hagyomány lé-
nyege továbbra is homogén szubsztancia , amely fokozatos reformokon , módosí-
tásokon megy át. A folyamatosság mítosza teljes és abszolút ; a hagyományozó-
dás lineáris , egy kulturális kincs kézrđ l kézre jár, apáról fiúra öröklődik . Csakhogy 
ez a hagyomány -ideológia immár nincs összhangban a termeléssel , a termelOi 
tapasztalat kétértelm űségével , a tudás nem száll kéz гбl kézre , ezért a tiszta fo- 58 



lyamatosságban való gondolkodás már csak a hagyomány szakba гbárainak ér-
dekszférája . A folyamatosság terrorjával a valóság felesel . „Ma a hagyomány 
feloldhatatlan ellentmondások előtt áll." (Adorno). A kiút korántsem az automati-
zált hagyományellenességben keresend đ , hanem magában a kiútkeresésben. 
Ennek a térképén nincs szintézis, hiányzik róla az összegezés véglegesített 
formája . A régi és az új párbeszédében nincs statikus szintézis (Kolakowski); a 
kontinuitás egyenérték ű  párja a diszkontinuitás. A hagyomány értéke gyakran a 
meghatározott tagadásában, csele Janus-arcúságában rejlik: legh űbb követő it 
félrevezeti , tagadóit táplálja . Csak a hagyomány forró áramlata: az újjászületđ , a 
megnem-szelídített , a kötekedő , a szellemi jéghegyeket olvasztó , a békíthetetlen, 
amelyik megérint és azt mondja : „ repülj !", amelyik nem vár tđled semmit és nem 
kötelez semmire — csak ez tudja az új verset ingerelni. A kontinuitás gondolatának 
megtorló toleranciája el ől az avantgarde kitántorog a marginalitásba , azt a szere-
pet vállalja , amit előző leg kiszabtak rá: a technikai jelleg ű  kísérletezést , a steril 
világképet , az értékmentes világlátást , azt a nyughelyzetet , amelyben nem kis 
lelkiismeret -furdalással lapozza m űveinek porladó ellen -törvényeit . A nosztalgia-
permet bearanyozza öngyötr ő , megmerevített kísérleteit . A stílus nyugtalansága 
csak kórtermi fájdalmakat idéz meg. 

Ne hagyd magad , avantgarde! 
Ne fogadd el azt a tudathasadást , amely Eco szerint abból keletkezik , hogy „szá-
zadunk embere gyakran azt hiszi, hogy az új ideológiai háttérnek a múltból vett 
retorikai formák felelnek meg"; gondolj arra, amit Brecht ismételgetett: Marx és 
Lenin nemcsak mást mondott , mint Bismarck , másképpen is mondta , ezért hát 
ne keresd a helyed az irodalomtörténeti herbáriumokban ; ne maszatolj a szinté-
zissel , mert azt csak magadból merítheted és őrültség lenne azt hinni, hogy a 
szintézis te vagy ; ne higyj annak az irodalomkritikának , amely követ mint az ár-
nyék , hogy tisztába tegyen , és amelyről látomásosan mondta Mirko Kova č , hogy 
„jóságosan és pártfogóan tanácsolja, hogy úgy írj, hogy közben ne mondj 
semmit, ne válj ki, ne szerezz haragosokat, hagyd a politikát, mert az nem neked 
való, ne értelmezd műveidet, ne hozz magadról ítéletet, a te feladatod az, hogy 
szépen írjál apró-cseprő  dolgokról, igyekezz, hogy ne sérts meg senkit, mert 
ezzel gyanúba hozod határozott tehetségedet és azt, hogy szépen szövöd a 
mesét. ne légy haragban a kritikával, az újságokkal meg a nagy házakkal, ne 
ellenkezz, hízelegj, mindenki m űvét dicsérd, engedj azonnal ha szemtelen voltál, 
mert nem párbajozik a szent az ördöggel; így oktat minket a kritika és így vezet 
be a gyakorlatba", ne keseredj el tehát, ha a lit-polgárok szerszámtáskáikkal 
kezükben menetelnek a széptan intézményeibe, hogy el đkészítsék az ünnepé-
lyes tisztaszoba -irodalom szokásos rituáléját , újra meg újra megfestve a tablót, 
előtérben az irodalmi ügyeletesekkel , akik papír -szószékeikгбl elmondják irodal-
mi identitásod meghatározottságát , hangsúlyozzák aszó és a szellem tisztaságát, 
és megbüntetik azokat , kik elhagyták ezt a világot és a stílus többszólamúságá-
nak poklába jutva , a káoszbал  szenvednek , amely a mindenható kisvárosi stílus 
egységességének romjain épül , és ebben a pokolban élik át a legszörny űbb kí-
nokat , amiket egyáltalán átélhet a „tékozló fiú "; igen, folytatja Konstantinovi ć , a 
gyémánt-szenzibilitású tékozló ; a kisváros filozófiájában „azok a piszkosak", a 
„kisvárosi a tiszta", az đ  „életstílusa leszűkíthető  a régen felvetett kérdésekre 
való előre megadott válaszokra" és így az élet „ártatlan élet, tiszta, miként 
szükségszerűen tiszta az öregebbek szárnyai alá visszavonult szellem meg-
hosszabbított infantilizmusa, miként tiszta a szellem, amely a hűséges fiú szelle-
me, ki az örökölt szabályok szerint végzi életét. Az élet rutinélet, magabiztos, 
azzal a bizonyossággal, amit a rutin kínál fel. Nincs piszok, mert nincs meg a 
mintakép valóságos műhelye, ahol a mintaképet csak ezután alkotnák"; ne hidd, 
hogy a kisváros filozófiája absztrakt metafora , néha a mi kezünket is megragadja 
és ezért elárulunk különbözd okokból és szégyenkezünk a tudat m űhelyének 
tisztátalanságán , az eszmélet véletlenül kipattanó forgácsain ; a pumacipők kiáru-
sítása , a pumaliteratúra dömpingje , a pumakritika tekintélye láttán a metafora 
testet ölt; Domonkos Konstantinovi ćtyal beszélget, mindkettđjük kezében a meg-
váltó teniszlabda rejtvénye ; látod így találkoznak az angyalaid — „ aki ezt érti és 
tudja / az nem bújik a pumalyukba" —, hogy kibontsák vitorláikat és kitöltsék a 
szemünk előtt lebegő  ű rt ; ezért hát fi hagyd magad , avantgarde , mert jönnek 
mindig újak, akik kérdezni tudják: „Tán okosan hátrálni a szó-mágiákba az ár-
tatlanság sunyi szellem-pénzein?" (Csorba Béla); akik kilépnek az irodalmi nagy-
vállalatokból és új szavak robbanóanyagával , az ész kiszámíthatatlan kalandjai-
val, a termelőmód és az életmód megújuló stílusparancsaival közelítenek feléd, 
hogy mindenki lássa , nemcsak az albérleti szobák titkos múzsája vagy te, hanem 
a kor amfiteátrumának hangos vitapartnere is. 
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Nem új keletű  felismerés: a versírás kétértelm ű  dolog. A mai körülmények között még összetettebb a 
helyzet; a vers mintha többé nem lehetne meg tulajdon magyarázata nélkül — néha úgy t űnik, épp 
érette jön létre. 

A beszédbő l beszéd keletkezik. A „nyitott beszéd" olyan értelmezést igényel, amely ennek koheren-
ciájára, a hiteles, sajátosan „zárt" lényeg jelenlétére fordítja a figyelmet. A beszéd végül is fejtegeté 
sünk összefüggéseiben csupán a nyelvi dinamika metaforája — a saját megtörténésében és cselek-
vésében fejfogott nyelv (ez annyit jelent, hogy ideiglenesen figyelmen kívül hagyjuk a genovai iskola 
kedvelt, széles körökben meghonosodott feltevését a nyelv és a beszéd különböz őségérő l). 

Ennek analógiájára állíthatnánk azt, hogy a „zárt", hermetikus költ ői alkotások és a „nyitott", felnyíti 
értelmezés között is ugyanez a szükséglet jelentkezik, csak ellenkez ő  irányban. Mallaré tételei az 
abszolút Könyvrő l többé nem tekinthetők az esztétikai miszticizmus egy változatának, s nem is fog-
hatók fel csupán a régi epikai kódexek, könyvek megfelel ő inek kereséseként, amelyek magukban 
foglalták a vallást, a történelmet, az erkölcsi szabályokat és a társadalmi normákat, vagy azok el ő írá-
sára is törekedtek, az elvonatkoztatásra irányuló er őfeszítések révén „a gondolkodás univerzális 
könyveivé", filozófiai-megismerő  mintává válva. 

Egyszóval a közvetlen „produktív" irodalmi valóság problémáit egész sor korántsem egyszer ű  kér-
dés kíséri; lépten-nyomon beléjük botlunk, egészeit különböz ő  jelleggel jelentkeznek. 

Nehéz lenne azt állítani, hogy mindezek során a költészet és a költ ő i közlés természete változatlan 
marad. Már a különböző  korok és korszakok m űveihez fűződő  olvasói élmények (a kiváltott hatás) 
összehasonlítása is megcáfolná ezt az elhamarkodott állítást. E változások természetét, kiterjedését 
és hatókörét mégis nehéz lenne határozottan kijelölni. 

Az irodalmi közlés médiuma meg ő rizte önazonsságát. Egy-egy olyan törekvés, amely a súlypont át-
helyezését célozta, a költ ő i nyelv keretei között, például (a jel-jelöli kapcsolatban) a jel előtérbe 
helyezésével (képversek, vizuális költészet), kétségkívül egy, a legkevésbé sem szegényes hagyo-
mány „avantgarde" hajtását képviselte, de az említett kapcsolat — lehet, hogy épp a „beavatkozás" 
kísérletének köszönve — végs ő  soron épségben maradt. S őt azt is mondhatnánk ebben a pillanatban, 
hogy működése sohasem volt életképesebb. 

Költészetünk közelmúltjában id őnként a költő i nyelv „zenei" (transzcendentális") jellegét kizárólago- 
sító törekvések is feltámadtak. Az ilyenfajta tévhitek mégis nagyon gyorsan lejá г6dtak: az a költő , 
amelyik „nem értelmez", hanem értelmezés után sóvárog, nemigen lehet népénekes vagy vátesz. 

Az elkülönül ő , felfedező  tevékenységükben kizárólagos próbálkozások egymásutánja azonban egész 
sor eredményt hozott. Az ilyen er đfeszítéseket alighanem épp a kiváncsiságuk, a kutatás szenve-
délye teszi igazán termékenyítőekké. Hozz já гulnak — nem a költő i nyelv feszít őereje „központi", 
„szilárd" egyensúlyának kialakításához, sem pedig egyedül helyes „standardjának"„ bevált mintájá-
nak megállapításához, hanem olyan bölcsesség megformálásához, amely lehet ővé teszi, hogy a köl-
tő i nyelv kifejező  erejének, alkotói sokrét űségének teljességében legyen jelen. 

Ne lepбdjünk meg, ha mondjuk a vers saját értelmezéseként jelenik meg, mint „kódex a kódexben". 
Ez nem jelenti „a vers hiányát". S egyúttal itt nem a (sz űkebb értelemben vett) „vers a versrBl" E. 
Cioran által mélységesen megvetett hagyományára gondolunk. Egy ilyenfajta vers nem hasonlítható 
a hajdani költői manifesztumokhoz sem. A „vers a versr đ l" jelenségétel abban különbözik, hogy — al-
kémikusan mondva — „az értelmezést látjuk", viszont maga a vers „láthatatlan" marad. 
Csak amikor ezen a szinten túllépünk az ösztönösségen és a szó szerinti értelmen, akkor kezd ődik 
az igazi mese — a „láthatatlan" költ ői nyelvril, annak közvetett és kevésbé megfogható kisugárzásá-
ról, amely felülemelkedik a költő i képeken, fordulatokon, nyelvi és jelentésbeli egységeken, s amely 
valójában a nyelvi kötöttségeken vak5 áttörést jelenti. 

Ez tehát nemcsak összetettebb, hanem „valóságosabb" helyzet is, mint a „vers a versr đl" (vers a 
versről mint tárgyról, mint „a vers témájáról") hírhedt hagyományáé. Egészében osztozhatunk 
Ciorannal e hagyomány fölötti rezignációjában: „Mindazok a versek, amelyekben csak a Versről van  
szó — egy egész költészet ez, melynek nincs más anyaga, mint saját maga. Miként vélekednénk az 
olyan imádságról, amelynek tárgya maga a vallás?" (az anekdotától a felderithetetlenig). 

El  kell azonban ismeműnk, hogy Cioran második, kérdő  mondata kissé meglep ő . A költi hagyomány 
nagy része valóban ilyen, számára valótlannak t űni helyzetben van. Az ilyenfajta versek nagy részé-
nek „tárgya" valóban a poiesis — mégpedig a szűkebb értelemben vett költészet — mint „dallam", 
„verselés", a szövegben felülemelkedő  hangzási-melodikus szubsztrátum. Vagy abban a másik, 
szintén már említett helyzetben: a jel „megszabadul" a jelölttel való kölcsönös függéstál, költészet-
ként meghatározódva az öncélúság státusát keresi. 

Költészetünk közelmúltjában — az öntörvény ű , tehát esztétikai eszményeknek alárendelt és azoknak 
„valóra váltására" irányuló irodalmi szöveg esztétikai önállóságának és öncélúságának felfogásával 
összhangban — érezheti volt egy er ős törekvés minden vers „zárt" egészként való elfogadtatására, 
tekintet nélkül „anyagára", „felépítésére", magára az építkezés m űveleteire és a strukturális együt-
tes más sajátosságaira. 

Az irodalom hagsúlyozottan metafizikus víziójának (felfogásmódjának) egy másik illúziója, a „címzett 
nélküli" írás sem tarthatja magát fönn túl sokáig, mint ahogy a „transzcendentális versnek" az el őb-
biekben szemügyre vett együttese sem. De hát a vers nem igényel semmiféle szó szerinti, természet-
feletti Feleletet. 

Az irodalmi értelmezéseinek összhangba hozása, általában véve, megszabadított bennünket egyes 
idejétmúlt fogalmak koloncától, vagy viszonylagossá tette az elmúlt irodalmi korszakokból szárazó 
fogalmakat, amelyek némelykor nagyon szívósan és drámai módon voltak jelen a „közkelet ű " iro-
dalomfelfogósban csakúgy, mint magában az irodalomban, az i гбsművelet mitizálásának régiójában. 60 



Ez történt például a hírhedt ihlettel. Még emlékezhetünk a jegyzetre arról a költőrбl, aki nem látta a 

tengert  —  s ezt költészete és egész honi költészetünk „megsínylette". A költ ő  nem kötött ismeretsé-
get egyfajta „tárgyiasult", s egyben szerves, univerzális szimbólummal, így világa (ez persze a vers 
identikus világa is) fontos tapasztalattal maradt „adósunk". 

Még ha fölöslegesnek is tűnik, hogy részletesebben belebocsátkozzunk egy ilyen felfogás ké гdései-

be, leszögezhetjük, hogy itt tényleg olyan id бszakrбl van szó, amelyben a szimbб/umot, a metaforát, 

a „költő i képet" általában tárgyként képzelték el, valami külsőként, ami a szó szoros értelmében 
adott, amit csak „át kell venni" és „megmintázni", szélesebb, értelmi (lehet őleg metrikusan — melodi-
kusan is kodifikált) összefüggésbe ágyazni. 

E „kései romantika" hasonmása valószín ű leg bennfoglaltatik a rusztikus törekvésekben (Taras 
Kermauner határozta meg közelebbről ezt a fogalmat). Ezek —úgy lehet, önkéntelenül — ragyogó ал  
parodizálták a Magasztosság, az Ihlet, a vers mint aszt гális alakzat védelmezőinek felfogását. 

E felfogás szerint az egyedül értékes beszéd a kimondhatatlanról való paradox beszéd. A dermesz-
tб  abszolútum eszméjéről van szó — s az ezért mindig kizárólag a megszólítás, a megidézés szintjén 
van jelen. 

A vers az, amely megszólít, a vers a megidézés fo гnája — megmásíthatatlanul rituális tett, Кбњ lhatá-
rolt, a profanitástбl (nyelvtál bgszédtől) azáltal elkülönített, hogy meghatározza tulajdon szabályait. 
Ezek sokfélesége (aminek határait metrikai korlátok, a normatív metrika korlátai szabják meg egy 
megbízható és meghatározott, kodifiká t és szentesített „halmazban") esztétikai élvezet — őt fölszen-
telő  és az asztгбlis lakomába bevezető  ajándék a rituálé részvevőjének. 

Jan Kott leír egy helyzetet — humorosan, de nem mentesen a „régi hit" mellékzöngéjét бl —, amelynek 
egyes vonatkozásai az általunk vázolt összefüggésben többszörösen izgalmasaknak t űnnek. Az 
amerikai shakespeare-ológiai kongresszusról (1976) van szó, a modem tudományos értekezletek 
minden jellegzetességét magán hordó összejövetelr ől, amely gyakran egy forgalmas vasútállomás 
peronjához hasonlít, ahol mindenki a saját vonatára siet. Kott futólag regisztrálja a Shakespeare el őtti 
hódolat e légkörét, amely „előre és hátrafelé mutat, a hagyományos textológiától a hermeneutika 
legfrissebb újdonságaiig; szaktanfolyamokat tartottak 17  Shakespeare egzisztencialista és struktura-
lista értelmezéséről, Shakespeare volt keresztény és volt marxista". 

Ebben a légkörben jelenik meg Borges, kétoldalról támogatva, „mintha fabábut vezetnének", sz űnni 
nem akaró ovációk közepette. És mikor végül elkezd beszélni, a túl magasra helyezett mikrofon 
miatt — miközben „a jelenlevők közül senkinek nem volt bátorsága, hogy odamenjen és leeressze a 

mikrofont az öreg, vak író előtt", aki egy egész órán át beszél, amit a közönség újfent hosszas 
tetszésnyilvánítással fogad — a hallgatókhoz csak „monoton zaj" hatol el, melyb ő l „a legnagyabb 
erőfeszítéssel is csak egyetlen vissza-visszatérő  szó vehető  ki, mint állandóan ismétlődő, a hullám 
verésbe szakadatlanul belevesző  hívás egy messzi hajórél: Shakespeare, Shakespeare, Shakes-
peare ... " 

Kottnak ezután eszébe jut lonesco h őse, a Székekben, aki „csak érthetetlen hangokat" ejt ki, hogy 
mégis leszögezze: Borges „megoldotta a talányt". És valóban, amikor a történés, az értelem vagy az 
értelmetlenség leghatalmasabb rejtélyeinek „megfejtésér ől" van szó, az irodalom mindig e „monoton 
zaj" pozícióján van, az „ismétlés" helyzetében — nem az ugyanolyan módon való, de az azonos és 
közeli dolgok ismétlésének helyzetében. 

A költői tudomány „asztrális aspektusának" szószólói — Gide egy h őséhez hasonlóan a Pénzhamisi-
tókból — ebben a „monoton zörejben" kívánták meglelni az elrejtett, fennséges, abszolút harmóniát. 
Mégis túl egyszerű  lepne, ha az ismétléseket, amelyek ritmust, melódiát teremtenek vagy formálnak, 
a poétikai ha гmбnia letéteményesévé, vagy akár csak lényege „titkába" való „bevezetéssé" kiált аná 
ki. Ezért is érdemes eltűnddni, valójában mi is történt a költ ői tudással (költi hivatással), hol és 
miben rejlenek a valamikori, a nemrégi és a ma létrejövđ  költészet közti különbségek. Fontosabbak-e 
az eltérések annál, ami szemmel láthatóan egy sajátos folytonosság része? Vajon a költet „emészti-e 
a láng", vagy ő  gyújtja meg azt? Milyen mindebben az új elméleteknek, felismeréseknek, a költészet 
(költészetrő l való) táguló gondolatainak és tudatának a részvétele? És végül, ezek a válaszok az 
elmélet, vagy költő i gyakorlat oldalán vannak? 

A költészet ma — tartsuk bár sajátos, egyel őre kodifikálatlan talánynak —érvényes mutatója a sokrét ű  
lexikai, imaginatív és formai tejesít бképességnek. Hogy közelebb juthassunk megismeréséhez — in-
duljunk el valami látszólag egészen ellentétestő l. 

Azt a meggyőződést, hogy a prózában a nagy technikai újítások korszaka (a század kezdete — pontosab-
ban annak első  évtizedei) után visszaesés állt be, nagyon termékeny módon cáfolták meg. A prózai 
rendszer, amelyet már áthatottak a költ ői rendszer egyes elemei, eljárásai és jelenségei, újból a saját 
kipróbált „eszközeihez" fordult, olyanokhoz, mint a fabula, a mesélés, s így ez az „egyesítés" újból 
teret nyitott a csak látszólag eklektikus újítások egész sorának. 

A próza rendszerére jellemz ő  járulékos és sajátosan kezelt tapasztalatok szintén a viszonylago-
sítás egy fajtáján estek át, a költ ő  rendszer keretei között is. Nem ennyib ő l állt az egész — de ezzel 
megnyílt az út a költészetnek a szigorúan vett metrikus szinttől való leválasztása felé. Olyan kor-
szak veszi kezdetét, amelyben helyénvalónak t űnik a mai költészet poszt-metrikus szintjérб l beszélni. 
Mindaz, amit itt tömörítve felsorolunk, tüzetesebb magyarázatot követel. Mindenek el őtt azt kellene 
leszögezni, hogy két kezdd tételünk egy újabbat eredményez — azt, amely „a költ ői és a prózai 
rendszer kölcsönös viszonyba állításáról" szól. Egyik rendszer m űködésének módja sem „tiszta" 
többé külön-külön a szigorú kizárólagosság, a létrehozott hatások abszolút különböz ősége értel-
mében. 61 



A „metrikus szintröl ", annak meghaladásáról és a mai költészet új, „poszt -metrikus" szintjének 
megalapozásáról beszélve egyes föltevéseket szükséges minél alaposabban kifejtenünk. Metrikus 
szinten itt kizárólag egy „normatív metrika " uralmát , vagy még inkább a normatív mércék uralmát 
értjük a metrikában . Ez az uralom nálunk enyhén szólva is „rossz szolgálatot " tett a költészetnek. 

A ritmus és a hangzás majdnem abszolut parаncsának pillanatait jelentette , a hangzás rétegéét, 
amely minden másnak „ irányt szab " és minden mást maga alá rendel . Úgy tűnt , hogy csakis így 
lehet megvalósítani az antik ideált , az ihletnek mint az „önkívületben " való, az asztrálisra , a szférák 
zenéjére irányított alkotás fölényének a teljes ideálját. 

Különös , mennyire konok tudott lenni az antik , a reneszánsz és más ideáloknak ez a z ű rzavara, 
mennyire eröszakos , saját paradox volta ellenére az egyetlen tökéletes költ ői altematíva. 

Amennyiben a metrikus szint fogalmának kezdeti meghatározásunkban érezhet ően negatív mellék-
zöngéje van, vegyük figyelembe, hogy ez a fentebb mondottakban gyökerezik. A metrikus szintet 
tehát nem úgy határoztuk meg, mint aminek ki kellene váltani a ritmus és dallam szerepének taga-
dását , e tagadás szükségletét a költ ői tevékenységben és költői alkotásokban ; e meghatározással 
az „iskolai verstanok " és azon metrikus származékok hiábavalóságának végleges tudatát támasztjuk 
alá, amelyek a „grafikai prozódiából " erednek — ahogyan Wellek és Wa rren nevezi —, s amik a szó-
tagok és a „vers titkát " találgató sablonok játékán alapulnak , s az iskolai „magolásra ", a gépies 
ujjgyakorlatra alkalmassá szürkítik. 

Az „állandóság " és „változatlanság " élharcosai , a metrikus szint gyakorló költő i ma , tudatosan vagy 
öntudatlanul — még ha az efféle felfogásokat névleg nem tekintik is hatékonyaknak —, saját fel-
tevéseiket mégis ezekbő l vezetik le. 

A metrikus szint támpontjai nemcsak ezek , hanem egy sor más , anakronisztikus felfogás . Így a mai 
költészet elvben „nem kedvez" különösebben a „témakörök" és jelentéshordozó gócpontok szerinti 
felosztásnak („szerelmi líra", „hazafias líra "). Az ilyen és ehhez hasonló osztályozás valaha (nem is 
oly rég) mégis teljes érték ű  érvényességgel bírt. A mintaszerűen tematikusan meghatározott hagyo-
mányos vers szemléletessége tette ezt lehet ővé ; ezek a versek a retorika és „normatív " iskolai 
poétika minden szabályát kielégítették , olvashatóak és mérhet őek voltak általuk . Az itt megnyilvá-
nuló, „áttekinthetőség " utáni vagy szintén az anakronisztikus felfogások letéteményese , a „metrikus 
szint” negatív meghatározói közé sorolható be. 

A költő i képek alapvető  magyarázatainak többségében leggyakrabban a népköltészetb ől és a leg-
régebbi művészi alkotásokból való illusztrációk után nyúlnak , mert feltételezik , hogy azokban a szó-
képek logikai -funkcionális megbízhatósággal és „szabályossággal ", a szövegösszefüggéshez vi-
szonyítva irigylésre méltó és — a modem költészettel ellentétben — „feddhetetlen" világossággal 
vannak megforálva. 

És mégis , a szóképek tára tágabb értelemben véve is „stabil " maradt . A metafora az metafora, 
a szimbólum az szimbólum. De megváltoztak a keletkezés , a megfoгnálás „szabályai ", maga a 
„felépítés ", a nézetek és a távlatok , melyekben visszatükröz ődnek (megjelennek , hatást váltanak ki). 

Ha a költđ i módszerek egyetemes fejlődéstörténetében „közös nevez őt" keresnénk, úgy látszik, 
hogy az épp ez a sablonos, mindennapi, kollokviálisan igazolt szemléletességtő l való állandó eltá-
volodás lehetne . Az „elemi " képekhez -jelentésekhez való menekülés a mai álláspontról nézve 
mindenekelđtt a művészi képesség hiányaként min ősítendő . Azokban az esetekben, amikor ez az 
egyszerűsítés drasztikus mértéket ölt — verbális giccs előállításával van dolgunk . (Kivitelt képez a 
parodikus , vagy humoros hatás létrehozására való törekvés . Mégis tekintet nélkül a jelleg és a szá-
dék eltolódására , illetve a tulajdon „ellenhatás " dimenzióira , a paródia paródia marad és nagyon 
ritkán tekinthető  teljes értékű  megvalбsításnak.) 

A probléma tehát az „emblématikustól ", az állandósulttól való eltávolodás nemcsak a szimbólumot, 
hanem a teljes képalkotást illetően, úgy , hogy az új alkotás szintén koherensen megformált, „kó-
dolt" legyen , vagyis kommunikációs szempontból „megérinthető". Ezen az alapon a metrikusnak 
és a poszt-metrikusnak további elhatárolása végezhet ő  el. 

A metrikus szint mint olyan szint , melyen az „olvashatóság " a tágabbam értelmezett normák ural-
mán alapszik — ami elkerülhetetlenül megkívánja , hogy a költői alkotások kimutassák a megszabott 
hasonlóságok bizonyos „általános színképét " —, a költészetnek az a szintje is , melynek saját mód-
szerei még mindig a régi retorikák kijelölte vonalon valósulnak meg. 

E költészet kommunikációja „szabályozott": az ihlet, a címzett beleélése-azonosulása, érzelmek 
illetve élményhatás létrehozása az általános és egyéni (retorikus ) hangnem és képalkotás össze-
illesztése által . Akad még aki azt tartja , hogy léteznek „nemes ", „közösségi " érzelmeket kifejez ő  
(támasztó) szóképek. E költészet szelleme poliszhoz, vagy a néphez fordulás képzetén nyugszik. 
A fellengzősség a fontos , a hangvételnek és a képeknek hívó kiáltásokként kell csomóba kötni a nyel -

vet és annak fennkölt , költői kisugárzását ; a címzett csak „közösségi toldalék ", a verset meghosz-
szabbító , fon (hangerősítő), a visszhang logikája . A vers a nyelv megidézése , a versélmény , a közös-
ségi szellem megidézése. 

Az itt mondottakban persze ezt-azt elkerülhetetlenül leegyszer űsítettünk. De a költő i kommunikáció 
természetéről és értelméről szóló külső leges föltevések taglalása ugyanakkor arra is rámutat, hogy 
a metrikus szinthez való tartozást nem kívánjuk kizárólag stilisztikai -alkotói periódusként szemlélni. 
Ezen a szinten, ellenkező leg, meghatározott magatartást, felfogást, vagy állásfoglalást, értünk, amely 
nemcsak a nyelvhez , a költészethez való viszonyulásban tükröz ődik , hanem a kommunikációhoz, 
a címzetthez és a költői struktúra működési módjaihoz való viszonyulásban is. Ez a szint egyformán 
tükröződik úgy a „belsőhöz", mint a „ kt?Isőhöz" való visszonyulásban. 62 



Mindezek miatt logikus, hogy a poszt-metrikus szintet nem lehet egy új minőség meglepetésszerű  
és csak a posteriori indokolt „behatolásaként" szemlélni vagy tárgyalni. Ilyesmi csak bizonyos köl-
tészetet létrehozó nyelven (meghatározott nyelven) belül történd radikális változások és fordulatok 
alapján volna lehetséges. Azonban ahogy a nyelv hangtani alapja nem „egyik napról a másikra" 
alakult át, s a nyelv egy sor kifejezőeszköze sem, s ahogy a költői szóképek maradtak és a költ ő i 
nyelv képalkotása nem talált új, kimeríthetetlen, b űvös forrást, világos, hogy az új minőség forrásá-
nak keresését is az állásfoglalások, vagyis a költészetszemlélet megváltoztatásával kell kezdeni. 

Ezen a ponton lehetséges volna — de igen veszélyes is — felsorolni egy halom frázist, a világ, a 
nyelv, a költđ i alkotás egyéniesítésér ő l. De minden okoskodás erre a témára — kétél ű  kard. A haladás 
és a viszafejlбdés tényezői ezen a síkon elválaszthatatlan kett đségben hatnak és ellenkez đ  elб-
jelekként semlegesítik egymást. Végtére is egy ilyen okfejtés csak szociologizálná a lehetséges per-
lekedést — az itt folytatott sajátos elmélkedés igazi természete pedig mell őzve maradna. 

Ezért legjobb ha az egyéniesítést, melyr ől itt beszélni szeretnénk, az „általánosan elfogadott" 
normákról a „kívülrő l" kevésbé szembet ű nő  normákra való, jobban vagy kevésbé hangsúlyozott át-
menetnek fogjuk föl. Ezeket még következetesebben kell felkutatni magában a költ ői szövegben, illet-
ve a vers teljes struktúrájában és megvalósításának, funkcióinak, m űvészi hatásának módjaiban. 

A költđi alkotás még hangsúlyozottabban rámutatott a rá jellemz đ  normák, az esztétikai és a jelentés-
beli hatás igazi természetére és sajátoságaira. A „közösséggel" való eggyéolvadás felbomlása és a 
szabványosított kommunikáció pusztulása tehát nem a szövegbeli és szövegen kívüli kapcsolatok és 
viszonyok kárára valósultak meg. Ha fejtegetésünkhöz hozzáadjuk azt a tényt, hogy a költ ő i nyelv 
megszabadult a „programozott", szabványosított zeneiségt đl, amely sablonokon alapul, és nem a 
költđi nyelv saját, „hangsúlytalan" hangzási értékén, úgy t űnik, hogy a dolgok némileg világosabbak-
ká lesznek. Annál is inkább, mert a (poszt-metrikus szint ű ) költői rendszer m űködése nem egyes 
elemei által „meghatározott", hanem csupán egy szélesebb egyeztet ő  rendszerről lehet beszélni. 
Úgy tűnik, első  ízben történik meg, hogy a költő i képek, hatások és funkciók nem foghatók fel 
határtényezőkként, amelyek a (ritmikusan-melodikusan) szervezett nyelv hangzásával támogatva 
megjelölik, meddig ér el a nyelv művészi „valósága" és hol kezd đdnek a nyelvi „hétköznapok". 
Mindemellett a modem költői struktúra csak akkor egyértelm ű  — esetleg —, amikor ezzel az egyértel-
műséggel közvetetten a jelentés egy új kapcsolata aktivizálódik és ezzel indirekt öszetettség valósul 
meg. 

Még egy „szabályoságra" figyelhetünk fel. A „bonyolítás" módszerei, azok, amelyek összetetté 
tesznek egy költő i megvalósulást, és az „egyszer űsítés" módszerei, amelyek általában „megnyitják" 
formai komponensét és kommunikatív szerepét er đsítik, életképes és mind jelenlevőbb kettősséget 

hoznak létre. A „bonyolítás" és az „egyszer űsítés" módszerei javarészt a prózai és költ đi rendszer 
viszonyításával vannak szoros kapcsolatban. Mindez nem lenne lehetséges az irodalmi — és nem-
csak az irodalmi —kultúra magas szint ű  felhalmozása nélkül, ami lehetővé tette, hogy szétforgácso-
lódjon — voltaképp elenyésszen — az olyan irodalmi látóhatár iránti szükséglet, amely a diakrónia 
hangsúlyozottan jelenlevő  tapasztalatain alapszik. 

Ama nagyon meggубző  föltételezés mellett, hogy az irodalmi m ű  egyszerűsége (történetileg és 
érintkezés szempontjából) a dekoratív összetettségnél magasabb rend ű  és összetettebb fogalom, 
azaz magasabb szintet képez, és hogy az ilyen egyszer űség a legújabb történések nagy részének 
kiindulópontja a korszer ű  irodalomban — ezek a folyamatok különösen izgalmasakká válnak Lotman 
elméletének fényében (ahonnan a m űvészi egyszerűségnek itt taglalt módja és a rendszerek viszo-
nyítása is ered). Természetesen semmivel sem érdektelenebbek azokaz aspektusok sem, amelyeket 
az đ  elmélete nem foglal magában. 

Olyan m űvészi rendszerek viszonyítása, mint a költészet és a próza, a küls ő  síkról a mű  belsđ  tarto-
mányai felé mozdul el. Ilyenformán a költői és prózai effektusok viszonyításáról mint kapcsolataik új 
és ösztönző  formájáról beszélhetünk. Mindez egy m ű  struktúrájában történik — amit, mint hangsúlyoz-
tukkétoldalúan és „kétpólusú" kategóriák fényében kell mindinkább értelmezni — de úgy, hogy szövegét 
továbbra is azonosítani tudjuk (éspedig nemcsak tipográfiai jegyek által) rpint költ ői vagy prózai 
szöveget. 

Vajon ez azt jelenti-e, hogy az irodalomban valamiféle univerzális képlet, egységes irodalmi forma 
utáni kutatás vette kezdetét, amely forma (egy radikális átalakulás végén) többé nem identifikálód 
hatna mint költészet vagy próza? Efféle kérdést túl korai, és —úgy lehet —szükségtelen is föltenni. A 
hibrid irodalmi formák azonban nem fognak okvetlenül rövid élet űeknek bizonyulni. 

A jegyzet formájában, vagyis a m űfajilag meghatározatlan (nem eléggé meghatározott) töredék 
formájában hajlamosak vagyunk a legegyetemesebb irodalmi formát sejteni (ugyanakkor tisztában 
vagyunk annak hiányosságaival és korlátozottságaival). 

A „bonyolítás" és az „egyszer űsítés" m űveletei, mint mondottuk, hangsúlyozott kölcsönös fögg ő-
ségben vannak. Az egyszer űsítések, ahogyan Lotman írja, az összetettséget mint saját fonjukat 
birtokolják. Ugyanakkor bonyolított effektusokat is létrehozhatnak másféle síkon, pl. egy m ű  olvasá-
sának-megismerésének síkján is, mivel a hiánynak is van funkciója, méghozzá nemcsak evokatív. 
Ezek a módszerek egyúttal magukban foglalják a lehetséges változtatásokat a fon kiválasztásában, 
illetve az irodalomtörténeti vonulatok felfogásának kiválasztásában. 

Most már lehetővé válik számunkra, hogy az egyszer űsítés két szint јéгб l beszéljünk az irodalmi 
struktúrában. A Lotman által említett egyszer űsítés mellett, amely „negatív eljárásokkal" gyakorlati-
lag megnöveli egy mű  szövegöszefüggéseit, pontosítja annak viszonyát a másik rendszer fonjához 
(ez olyan séma, amely nem okvetlenül fedi teljesen Lotman felfogását), fennálnak a struktúrák egysze-
rűsítésének lehetđségei ugyanazon a rendszeren belül is. Mindez persze azon egyszerűség jegyében, 
amely művészileg összetettebb az összetettnél — e megszövegezésrő l Lotman azt mondja, hogy nem 
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A költői szövegekben például a „hangsúlytalan " fabula , a lírai fabula részvétele kiszélesíti a költi 
közlés lehetőségeit. De részvételének és szerepeinek felújítása a költi beszéd keretében, egy 
rendszer (költészet) véletlenszer ű  egyszerűsödésének ismertetбjeleivel, az egyszerűbb de átfogóbb 
közlésforma felé vezető  úton, az újabb költészeteknek éppen a jelent đsebb részét jellemzi. 

Szerephez jutnak a „kitéгбk" különféle változatai is, a kollokviális és a beszédbeli lexikai tapaszta-
latba vezető  elágazások egyaránt (ezek eredményeihez nem viszonyulhatunk úgy, ahogy azt az 
eltérések hagyományos értelmezése elrendeli ). Másrészt a fon kicserélésének vagy kiválasztásának 
lehetбsége a költészet új szintjének minden összetettségére rámutat . Itt nemcsak az irodalmi kultúra 
széles kontextusával való „összevetés " szükségességéről van szó a mű  megközelítésekor, az 
egyenes vonalú irodalomtörténeti fejl ődés megváltoztatásáról , amit a modem irodalmi struktúra és a 
nyelvi látóhatár tágítása követel meg. Még fontosabb az olvasás , amely úgyszintén nem lehet 
egyenes vonalú , hanem lehetđvé teszi, hogy megértsük az új fonna (a hagyományos tapasztalathoz 
és a kodifikált stílusokhoz viszonyított) „egyenetlenségeinek" mélyebb értelmét. Ezeknek az egye-
netlenségeknek sajátos szabályosságuk és logikájuk van. Egyszóval a kétségtelenül új tapasztalaton 
és megújított formai eljárásokon alapuló alkotások nagyon átfogó kontextusába való betekintés nélkül 
majdnem lehetetlen őket értelmezni. 

Struktúrájuk és szerepeik „titka", mivel olyan művekгбl van szó, amelyek nem a hermetizáció, hanem 
a nyitottság felé törekszenek , nem fejthetđ  meg valamiféle különleges , egyetemes „kulcs" jóvoltából, 
ahogy ezt a költészet különböz đ  korszakaiban elképzelték , amikor a kulcsot kizárólag a zeneiség, a 
képek, az értelem stb.. táján keresték. 

A szabad vers struktúrája a poszt -metrikus költđi szint kereteiben külön is hangsúlyozza a bels ő  
viszonyok dinamikáját . Nincs abban semmi meglepő , ha megállapítjuk , hogy a valamikori „nem 
tipikus kérdések ", a költő i gondolkodás központi problémájává váltak . Mindezzel kapcsolatban az 
olvasói tudat (súlyának és részvételének ) változásairól és a „szövegen kívüli kapcsolatoknak" a 
„tanulmányozási tárgy " kitágításába való külön гбszvételéгбl beszélhetünk. 

Ez a „kísérő" jelenség különösen izgalmas . A modern szövegek egész sora például egyfajta talá-
nyosságnak , az adott értelem és a szöveg által artikulált költ ő i effektusok „meghaladásának " „ illúziб-
ját" sugallja , aminek a magyarázatára az elemzés a legnagyobb igyekezettel is nehezen deríthet 
fényt egészen . Itt valamiféle „ többlettel " van dolgunk , ami — mondhatnánk — magának a médiumnak 
a kiszélesítését sugalmazza . „Megfoghatatlansága " szubjektív természet ű , noha nem szűkíthető  egy 
lehetséges „ rejtett értelem " meri hangsúlyozására sem. Feladata az, hogy a szubjektivitás гбszvéte-
lének növeléséhez, az olvasás-értelmezés mezejének tágításához hozzájáruljon. Ez az összetettség 
(„bonyolítás ") lényegi természetű , ebben tér el a nyelv /szöveg „díszítđ" vagy „ösztönös” bonyolí-
tásától. 

Sklovszkij és általában az orosz formalisták az „értelmen túli nyelv " eszméjét a versnek mint egyfajta 
individualizált ős-hangzásnak az eszméjével kötötték össze , amit a vers csak artikulál , mégpedig nem 
teljesen. De az  6  téziseik is a költészet („verselés") metrikus szintjéhez köt ődnek. Az ős-vers itt 
gyű jtđmedence , a költi hangzás „archetípusainak " kimeríthetetlen forrása , a költi pedig természe-
tesen a „beavatott lény". 

A modem vers „többlete" nem vezetheti vissza az abszolút artikuláció e lehetetlenségére. EISbb 
beszélhetnénk a relációk felcserélđdésérб l. Amit Sklovszkij eleve létez бként, a priori adottként téte-
lez, mint ami jelen van a költđ  lényében és hallásában , amit tehát neki csupán megfeleli mádon 
artikulálnia kell , az a poszt-metrikus szinten jórészt a kivetítés kérdése , annak a kérdése, amit az 
alkotói kivetítés és a költđi megformálás „ létrehoz". 

Ebben az esetben sem szükséges , hogy a lehetséges jelentés egésze már korábban „ kiérlelбdјбn", 
a költő  sem teheti magáévá már el бzetesen . A „létrehozott " jelentést nem is szükséges (maradék-
talanul ) felfedni egyetlen pillanatban , egyszeri olvasással , folyamatos időben . A vers a „vers (mozgó) 
modellje " lett; struktúrája funkcióinak és aspektusainak sokasága szavatolja számára az olvasás-
jelentés-élmény sokoldalúságát . A „rögzített ” hangzás nem tartalmazza a vers egészét . Ez csak a 
lehetséges melodikus képletek egyike. 

Természetesen el kell kerülni a veszélyt, hogy a tartalom és a fonna régebbi elkülönítéséhez 
hasonlóan elszakítsuk egymástól a vers hangzását és az „integrális " verset . De az tény, hogy a 
poszt-metrikus nívó verse inkább szövegkként , „ írott versként ", semmint a hangzásnak a beszéd-
nek, „a vers zenéjének" a szintjén van jelen. 

Ezzel nem kívánjuk (minden áron ) az írásra , a költő i szöveg „elбállításáгa" leszűkíteni a verset. Ilyen 
válfaja épp a manierista szemléletre és termékeire jellemz đ , az új kodifikálását kísé гб  mellékjelen-
ségre , ami az utánzás különböző  foпmáira ko гlátozбdik (s еггб l külön kell szólnunk ). De meg kívánjuk 
егбsíteni az imént rögzített föltevést a versr б l mint saját maga „modellјбгб l ", ami csak tulajdon 
struktúrája aspektusainak -funkcióinak köszönhet бleg vers — vagy éppen azért. 

Ha a szóban forgó fejlődés , amelynek folyamán a vers mindinkább elválik korai , rituális-mágikus, 
onirikus és más „magasztos ", forrásaitól , egy feltételezett pillanatban radikálisan a vers mint írás, 
kizárólag mint írás felé venné irányát , elkerülhetetlenül felvet ődne a kérdés , egyáltalán mennyire felel 
meg továbbra is a vers fogalma . Am láttuk , hogy a fejlődés továbbra is az elkerülhetetlen kit ű rés 
vonalán halad , ami nem jelent öncélú elszakadást . A vers központi „problémája" a kimondás, a 
keletkezés dramati Кбјa , ami se nem a gondolkodáson túli, sem pedig a végs őkig racionális, és — a 
mondottaknak megfelel бen — nem ajándékoz meg bennünket „végsđ  lenyomattal ", hanem a vers 
dinamikus struktúrájával , „mozgékony modelljével ", ami nem létezik és nem is maradhat fenn 
„önmagában véve". 64 



A költészet, még ha szubsztanciális jellegzetességeit is keressük, nem szubsztancia. És amikor 
feltételezzük az ilyen jellegzetességek (lehetséges) létezését, újból azzal szembesülünk, hogy azok 
csak a költő i (irodalmi) m ű  egy rétegét képezhetik, a „metafizikus sajátságok" rétegét (Ingarden). 
Olyan helyzetrő l van szó, amely analóg azzal, melyben a kollokviális elemek jelenléte (a m űben 
illetve a m űélményben) szintén nem meríti ki az alkotás minden aspektusát. 

Egy-egy m ű  „elsődleges sajátosságainak", természetének, lényegének meghatározására törekv ő  
kategorikus kísérletek mindig egy álláspont eltúlzásának jegyében születnek. Ezért mondjuk: a poszt-
metrikus szint költészetének az a törekvés ad lendületet, hogy felfedje, megteremtse a vers korszer ű  
nyelvét/közlésmódját, és ez a lendület csupán bevezet bennünket az új vers történéseinek területére. 

csőnyi erzsébet fordítása 
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csorba 
béla 

vacogunk 
kicsit 

Összecsattan ama bizonyos egyetlen meztelen 
tenyér. 
Valaki újra körbejár. 
Lovak sebző  szájvasa. 

Tapogatom, jó kemény, 
keményre benőtt a fejünk lágya. Hallgass 
meg! Csomósodjon bár só, kenyér, 
mint morzsára csorgó csirkevér, gégén aszó. 

Példázzam bár ezredszer is Mózes hülye kosfejét. 
Magam szárítókötelén fagyjak fehérre. 
Végtére is egy pozitív rögeszme, 
dermedt szintagma-magma mindig megteszi, 
hihessem: közösség. Szóval, 
hogy hihessek egyet-mást. 
Szóval, hogy ne hihessek egyet-mást. 

Te is. Te sem. 
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nincs 
több 

(sziveri jancsinak) 

Az önmagát jelentő  egyetlen jelig .. . 
Mert hallgatni könnyű . 
Föletetem fölös csontomat. És hempergek 
a széles utcán: nehezed ő  árnyék, mocsokba fagyott. 
Mint torzsapatájú vaksi állatok, 
tapogatom a dermedt lábnyomot. 
És újratanulom igazam, az állatbeszédet. 
Kurrogok, vinnyogok, hörgök 
az önmagát jelentő  egyetlen jelig. Ha 
van. Hallgatni könnyű . Nem 
hiszem. Sem csalóka misztériumot, 
hogy megérkezni, és újra nekivágni. Dobszó 
düböghet. Fojtott, homályos makogással 
kapkodom sebes lábamat az izzó bádogon. 



stratégia 

„ez a sok szúnyog is mind 
a tökünket meglátni jött ide" 
(P. S.) 

1 

Ternye, tippan, torma, tök. 
Sáritök, disznótök, uborka. Botanika 
mindenek fölött. 

Továbbá 
értesítelek, hogy tagja lettem 
a galambász-egyesületnek is, 
mint maga a megtestesült motorizált végítélet 
agyaggalambbá gyurmált arkangyala. Hosszú menetelés, 
nemde, ternye, tippan, torma, tök, 
az intézményeken keresztül: s botanika 
mindenek fölött. 

 

Varjúköröm, varjútövis, varjúháj. Tök-
harangkongatás a ('Arany. 

 

Mint tehénen a gatya, 
lötyög rajtam a „levés", vagy micsoda. 
Ternye, tippan, torma, tök. 

herr martinovics 
ohne antwort cs. kir. matematikus úr 

már egészen elfeledtelek 
mióta néhányan a füstbe (nevezzük így) 

mint comenius alkimistái 
hisz tudod 

másoknak csak a víz volt nehéz 
felbukkanva a ráncokba fagyott 
vagy parázsló vasakon die zukunft-zukunft 

szétpattant tégelyek 

baja bród eszék lemberd bécs buda 
azonosulások cinkelt lapjai 

előregörnyedve oldalazva 
ügyelve minden mozzanatra 

(mémoires philosophiques ou la nature 
devoilée) 

e rögeszmés falkensteini léghajón 
azóta is 

dohányvágógép cséplőgép államszerkezet 
szabadkőmüves kopóság 

nem érdekes 
micsoda plánum akár magunkcsalása 

meddő  jövő időbéliség 
hol egy önpusztító gépezet 
ohne antwort cs. kir. matematikus úr 67 



sziveri 
jálnos 

költészet 

„ .. , igyekeztem a szavak használatát megtanulni 
s mindegyik kísérlet 

Merőben új indulás, mind másféle kudarc ... " 
(T. S. Eliot) 

„A pillanat elérkezett, rezzennek a finom óram űvek. 
Es megoldásként odahúzódik lábaimhoz 
a bűnös valóság, az ű r igaz géniusza." 

Hadd lezárnom mondatod. Hadd lezárnom. 
Szavaid fenségesek, mint egy-egy éji gyümölcs 
a mélységek vásznán. És mégis. 
valamiféle gyönyör űség kínoz: költő  vagyok. 

Éppúgy, mint a múlt 
bármely más írnoka, hírnöke. Éppoly bizonytalanul. 
Ám, az idők zúzódásában örök érvény ű  formaként. 

— És kárhozott a költő . Kárhozott, mint mindenkor. 
Kárhozott a nyelv, amit beszél. 
Kárhozottak a rovarok, mik erőműveit 
táplálják. A gigantikus emlőst, kit az istenek 
ezüstös ujjai gyúrtak meteor-töménnyé. 

A költészet pedig hiábavaló, mint a köd, 
vagy a szürkület. Sem sötétség, hogy láss, 
sem fény, hogy elvakítson. A ízekre, immár, 
nem csordul a mennyei nyál. 

Elérhetetlenek számunkra 
a szó rejtélyei. És mégis e kudarc gyönyör űsége 
kínoz folyton, az id ők zúzódásában. 

Elérkezett a pillanat. Rezzennek a finom óram űvek. 
És megoldásként odahúzódik lábaimhoz 
a bűnös valóság. Az ű r igaz géniusza. 

rejtélyeim 

Üveghez szoktam: ablakhoz, 
tükörhöz. Rejtélyeimhez. 
Asztalhoz szoktam, székhez, 
papírhoz. És nem kék 
éghez, de feketéhez. 

„És, hol itt akkor a költészet, 
ha sem a dombon, 
sem a völgyben." 

Gyöngyöt kértem, porcelán edényben. 

— Mit tudom én, mi ez most velem, 
miért fogok össze különböző  időket, 
ha a történelem során így elillan 
körülem e növényi s állati világ. 
— Mi üdít majd és mi táplál ezután. 

Rejtélyeimhez szoktam, 
nem pedig kőhöz 
és agyaghoz. És nem kék 
éghez, de feketéhez. 68 



termő  
félelem 

— Elmozdulunk-e innen, végül is, 
mi tisztalelkűek. És érzékenyek, 
ugyebár. Érzelmileg fogékonyak, igen, igen. 

Elmozdulunk-e innen is végül. 
Ámbátor, nem csupán egy vízió 
vagyunk-e ismét, hőseink agyagmedrébe 
ágyazva. Így van-e, kérdem. 

Atléták leszünk, rendteremtők, 
avagy súlyuktól riadozó magárféleségek, 
apró térképbogárkák? 
Üvegreszelék talán? Alanya és tárgya 
mindeme látomásoknak. 0 — 

És, ó, kedves, mily mérték- 
telenek vagyunk is —észjátékaink 
önfeledt gyümölcsei. Anyagtalanul 
ugyan, és mégsem. Csupán nehéz 
dönteni utaink és útravalóink fel ő l. 

Mármost, határozzunk egyszersmind: 
le, vagy föl. Erre, vagy arra. Szertelenségünk 
kifejlett tartományát váltogatva. Küls ő  
erők önkényének hódoljunk-e be, úgymond? 
Szólnunk kell errő l is. Végérvényesen. 
Ide semmi sem köt. Nedveinket 
elszívják a fagyok és terméketlen rügyeink 
keserű  méze alatt a talaj.  —6,  mikor 
mozdulunk ki már bőrünk rejtekébő l. 

kitervelt 
bajok 

„Én költő  vagyok" 
(J. A.) 

Ilyen fehéren, ilyen feszesen: a sorok között. 
Szavak szemérme, fogam zománca, koronája, 
recéje. Korhadt pohárban csontom csomói. 

Csontom fogalma, agyamban vérpiros alma. 
Magam sem ismerem. Szövegem járma, rámszabott 
börtönöm zárva. Járatlan utakon farkasok éhe 
borong. Megmerevedve, kelések, fekélyek 
terhet feledve. Hiába vájja red őnybe fogát, 
parazsak méhének gyümölcse reszket. 

— Csak egy szó hiányzik. 

Van-e még a költőnek kedve keresni; 
gyomrát, máját kifedve szeretni: sorok 
borzalmát, kéjét. Elmetszve a köldök. 

Járatlan utakon állok, sorok között 
visongva hálok; megszű rte betű im 
tengerét az ész. Őseim kérdései fájnak. 

Túlzott talányok, készültségi állapotban 
várok. Forgóim zaja cselre uszít. Rém-
rímek mentsvárát magtárként őrzi a vers. 
— Derülj olvasóm, ha vagy, tű rd meg költődet, 
e bátortalan, agyarát feledő  ordast. 69 



„már oly nagy, 
már olyan nehéz” 
(n. n. á.) 

Nem tudom, segít-e, hogy írhatok. 
Sejtjeim gyöngyházát fagyok roppantják. 
Pincéim sű lyednek. Égre verődik ragyogó 
csontom. —Hol vagytok kitalált mesterek. 
Teráfok őrzik és váltják álmaim. Közelbő l, 
távolból halmazok, mindent csokorba halmozok. 

Parázsló pont az ég ő  tenyérbe, ily gyönyörű  
az álmom. Sistereg a nyájban jóltáplált 
kosaim torka. Gombost ű , körző  
és csavar. Kényszerű  záraim tárva- 
nyitva. Szelek környékezik csontjaim. 
Nem tudom, segít-e, hogy írhatok. 

Nem tudom, segít-e, hogy írhatok. 
Kiérlelt gyantarétegek. Erőm elhagyott, 
mocorog félelmem csontja. Szaruhártyába 
csomagolt kényelem. Másnak kenyér 
az élet cseppköve, rám k őként nehezedik 
az élelem. — Mocorog félelmem csontja. 

jel 

Kínzó e tömörség. 
Nedves falmezőkké váltak kőzet-képzeteim. 
És szétzilálttá minden kiváló jelcsoport. 

Megérteni kellene összes tárgyaim; 
de pontatlan és törékeny á nyelv 
boncasztalomon, kellékeim alatt. 

„Tétlenül hordozom a kitartás képzetét." 

— És ekkor: változik az írás —részint 
a kézirás is —,  mint  olykor a végzetek. 
Az Állat libben elő  belő lem, a mélybő l. 
Ez, talán, már a végs ő  tisztaság. 

mélységes 
mély 

Minden szó ismerős már? 

Mint ing és kabát között a lég, egy réteg, 
van is, nincs is; ugyanúgy én itt. Csak 
a rácsozat ami belő lem megmaradt: 
nyílt sebbő l forradás. Semmi más, 
csak egy vegytiszta forradás. 

Rétegenként kopok, ahogyan fényben 
a parázs porlik, éjen a korom. Szerte, 
szerte széjjel. 

Türelmem fogytán: hát írok. 

Sorra sor, 
mélységes mélyen, sz ű nő  nedveket követ. 
Tegnapra holnap feszül. 

Mint dombra aköd-morzsák, tapad bőrömre 
a tű levelű  tél. Lombhullató rozsdákat nyalok. 
— Vesztesek nélkül való-e a harc? 
Türelmem, ládd, elillant, hát írom: bel ő lem 
csak a rács, ami maradt. És semmi más. 

Gospić, 78. okt. 31. 70 



végtelen 
topó 

„A mesterségem megutáltam".* Gyengén üzemel 
e gépezet. Reszkető  grafit borítja be 
agyam televény hamuját. Nincs ki utamon 
kövessen, megossza velem pillangó- 
étkeit, vasbeton vétkeim vállára emelje. 

Mint didergő  apróvadak orrán apára, 
surran a szálka körmöm alá. Bel ő lem 
Indult, belém visszatér. 

Mihez kezdjek most már. Mivel töltsem ki 
táguló üregeim. Mivel öntözzem 
cselszövő  növényzetem. Ennyivé 
vált volna épp hogy megsejtett tudományom. 
Miféle kényszerek z űrzavarában vesztegel a kar. 
— Végképp elvesztem. a sötétség bizalmát. 
És fegyelmem is ilyképpen hagy el. 

Gyengén üzemel a gépezet. Az olaj és fém. 
Huzal és kő  és cserépedény. Nem ringat 
ártatlan kézfején id őtlen időkig a hullám. 
Arnyak pelyhe sem övez már, rontja szemeim 
a fáklyák foszfora. —Miért írok hát, mégis .. . 

71 

töprengés 
a 
velebit 
alatt 

Naggyá nőttem, az égitestekig. 
Bentrő l kifelé vacognak a gallyak. Fák karjait 
varjak nehezítik. Súlyos századok puhulnak 
előttem. Fémporát hinti az égi acél-mez ő . 
És reszketnek .a tárgyak. Es porlik a Velebit. 

Naggyá nőttem, e mindenség-barlang csontomat 
hevíti. Méhek döngicsélnek a kékl ő  fehérben. 
Megpihennek egy évszaknyit a bokrokon. 
Az ősi tarlók és a százados varjak. Erd őként 
piheg a légvidék, és a Velebit húsában rügyeznek a fagyok. 

„Megpihenek egy évszaknyit a bokrokon, 
az ágakon, a gallyakon. Mesterségem rémképeivel, 
Édesméz és dió asztalomon, hó borítja feneketlen 
lelkemet. Mindent elnyel az üresség éhe." 

Elmarad ismét a reggeli tudás. Durván 
rázzák szemcsés kabátjuk a felh őborjak. A vadak 
szőrméje jegecesedik. Dara és liszt hajamban; 
naggyá nőttem, mint a Velebit heréi. 
És elkülönültek már a korai fagyok. 
Csontot terít a tél ében szivemre. 

* Füst M. 



petri 
györgy  

félá 

Föl-fölriadva alszom, vakon matat 
kezem a lecsúszott takaró iránt — 
rideg derengés bánt, húzom magamat összébb. 
Fagyos ragyogás érzik. Az antipóduson 
most kél föl a téli Nap. 
Forgat a Föld. 
Kegyes ájulás visszaránt 
a sötét melegbe... De még tudom: 
hálásan el is elmotyogom: 
álmosodom el, el-elmosódom 	 

Így ragyog be a testi fájdalom 
is szerveim gyanútlan álmába. Oly 
hirtelen riadnak! Verg ődve rázzák 
testem ketrecét, mintha ól ég 
barmok fölött, vagy a vízár 
orruk likáig ér már 
(vagy mohón szabadul, egyik a mást tiporva, 
börtönnyi fogoly 	 

	hogy azt hiszem, reggel van 
már, és elaludtam. Elkéstem valahonnan. 
Künn ver a fény: réges-rég rámvirradt. 
Csak a szemhéjam összeragadt 	- 

Meghallom, végre is, a kimért ketyegést, 
kiveszem a sötétbő l 
nyugodtan fényl ő  számokat: 
Az éjbő l hátra 
van még vagy negyedényi — 
nyújtózom hát, s a 
másik oldalamra fordulok: 
Még lehet egy kicsit élni. 

széljegyzet 
egy 
vitához 

radnóti sándornak 

Ha a seggünkbe nem csizmával rúgtak, 
azt tiszteltük volt liberalizmusnak; 
ha virágnyelven küldtek el a francba: 
a Represszó átment Toleranz-ba. 
Túl az Oderán, innen az Uralon 
szerveződik a rémönuralom, 
a trafikokban rágógumibot 
— prefogyasztói világállapot. 
S mert mindez csak kritikailag tetszik, 
tituláljuk kommunának a kreclit? 
S ezentúl kritikailag kúrunk, 
míg tű ri személytelen kult-Un јnk? 
Te a politikai szférát transzcendáltad, 
— én meg mindig csak tartom itt a számat. 
S mert minden megy szét, és gyírlölni fáradt 
vagyok, csupán álmatagon utállak. 
Nebich! Vollendete sündhaftigkeit! 
A jövő  — bízom — mindkettőnket ejt, 
orrontja majd, hogy alla beide stinken, 
s egyformán: összefügg mindennel minden 
— s egymást alázza; aljas düheink, 
nemes huzavonáink — mint a fing: 
gyötrelmesek és nevetségesek 	 
szerelmek bántanak minket s szelek, 
ezért szellentem e széljegyzetet, 
verssoraim a görcsöl ő  belek. 72 



változatok 
nő i 
mellre 

 
Fonnyadt emlőjét úgy gyű rtem össze 
mint üres cigarettásdobozt. 
Szórakozottan morzsoltam , markolásztam 	 

Szép parkban sétálsz, 
kezedben akármilyen összegy ű rt, fölöslegessé vált 
papír, 
előtted hosszú, csillogó 
sétány. Sehol egy hulladékveder. 
Eldobni visszatart 
hely s helyzet parancsoló tisztasága. 
Izzadt markomban ráncok és mocorgás. 
Szemedben félelem 

és fölötted a park 
hosszú, mély, boldog sóhajai 

 
És azután a h ű tőszekrénybő l kivetted 
a polietilén zacskóstejet, 
áhitattal két tenyeredbe fogtad 
a hullámlót, tömöret, h űvöset. 
Holt, ifjú anya mellét 	 

invokáció 

Eltávolítom írógépemrő l a Napot. 
Fölemelem papírostul a gépet, 
hátradöntöm , és lecsusszantom róla. 
Most ott hever a zöld abroszomon. 

Aztán ülök a széken — fázékony úszó, 
aki féli a hideg vizeket: 
úszás borzongatában . Tényleg fürdő-
ruhában ülök. Nyár van. 

KünП  a kertben Maya fehér ruhája 
függ a zsinegen . Maya másutt 
s egy más színű  ruhában függ 
az adott körülményekt ő l. Ő rá várnék 

most ebben a szobában , ha el nem 
kezdem ezt írni, hogy ne várjak, 
s ne akkor kívánjam majd , hogy ezt írnám, 
amikor majd nem kell már őrá várnom. 

Rögzítsem most tehát: A Múzsa — távollét. 
Távolléte egy írógépkarok közé 
redőzött napszalagnak. Távolléte egy 
fehér ruhát kitöltő  valami élőnek. 73 



a 
fakír 

Fölkúszni fürgén a kötélen, 
aprófogással t űnni-szökni 
a sű rű ; tű rhététlen zajból, 
a csomósodó kásából, mely 
körülöttem fröcsköl és fortyog. 

Szökni, alákacsintva orvul, 
magasba-dobott kötelen! 

Kitárt karokkal hullani 
az elenyésző  égen átal, 
és földet érni, véget érni 
egy iszonyatos puffanással. 

szonett-jel 

Következzenek el már a szonettek 
(életemben az elmár van soron), 
e precíz szógépek, iszonyú nettek: 
MU-sorok legyenek most m űsoron. 

Koronként közök: takaros szünettok 
(s közönként korok; „korok"-ban szoron- 
-gtunk, -gtatok, miti ők...). Végső  soron: 
TÁRGY mind —akár egy asztal („azon ettek ..."). 

Három kettest! És kattognak a nikkel 
fogókarocskák, várni is alig kell 
— s kész a kávé (csak húzzuk le a plexit!). 

Megisszuk, mire kezünk megmelegszik 
a pvc-poháron, s illanikkel 
a Nincs-Akinek-Mondd-UTÓÍZ (exit). 

lehrstück 

Sokasodnak a 
másként-gondolkodók és másként -beszélők. 
Lényegesen kisebb mértékben a 
másként-gondolkodók és másként-is-beszél ők. 

Másként mondva: 
a beszédolló veszedelmesen tágra nyílik. 

Persze, (mindezidáig) 
manik ű rollóról beszélhetünk csupán. 

Ugyanis 
a nemigen-tudni-miként-gondolkodók 
(merthogy abeszédtő l-elszoktatottak) 
tömege 
nagyjából változatlan. 
Mindezidáig, 74 



Petőfi -tér -Melody 

Megyünk az Agyrém-térre, 
Megyünk az Agyrém-térre, 
Megyünk az Agyrém-térre 
Tün- 
Tet- 
Ni! 

Megyünk az Agyrém-térre, 
Megyünk az Agyrém-térre, 
Megyünk az Agyrém-térre, 
Az Agyrém-téren 
Nincs semmi. 

No, akkor menjünk haza, 
No, akkor menjünk haza, 
No, akkor menjünk haza 
Föl- 
Ten- 
Ni! 

Az üres fazekat, 
Az üres fazekat, 
Az üres fazekat. 
Az üres fazekakat a gázra. 

Tegyük föl a leveg őt, 
Tegyük föl a leveg ő t, 
Tegyük föl a leveg őt 
Meg- 
Fő - 
Ni! 

építkezés 

Zuhog az ész 
a gazdátlan tényrakásokra. 

találkozás 

Jössz felém a szobán át 
örök jövésben, lépteid alól 
nem fogy a tér, 
ugyanabban a lehetetlen szín ű  
zöld kardigánban, a félhosszú flanellszoknyában, 
amit a koporsóban viseltél, 
lábadon a szürke gyapjúharisnya 
jössz a szobán át 
(anyám a teakonyhában matat), 
gyermeki, bízó; csupafog mosolyoddal, 
felállok, nézlek, ideges mosollyal: 
— Úristen, hogy mondjam meg? 
Hiába ... nem tudok veled élni, 

75 	Hiába támadtál föl. 



böndör 
ра 1 

hatalom 

76 

Fél óra , annyi sem , negyed óra 
leforgása alatt 
ötször vágódott a labda 
az ablakhoz. 
Szerencsére a rozsdás , szakadozott drótháló 
éppen annyit tompított 
az ütéseken: nem törött el az ablaküveg mégsem. 
Ahogy ilyenkor lenni szokott 
elzavartam ... persze : hányszor engem — ugyanígy 
és most hívjam vissza a labdázó gyerekeket? 
Álljak közébök? — dehogy kellek én nekik. 

Csupán reménykedhetem , hogy megbocsátanak. 

téli 
kikötő  

Behúzódol egy kapualjba , vagy beállsz 
az újságosbódé mögé 
szélvédett helyen mondjad: 
— Íme a téli kikötő ! 
Megfagy minden körötted 
benned meg a fagy felenged. 
Szavakkal beszélsz 
szavakkal beszélsz önmagadnak is. 

bennem 
zúg, 
zümmög, 
vergődik 

A légyfogásnál az a pillanat 
mikor még sejtelmed sincsen 
elkaptad 
vagy elszállt a tenyered mellett. 
Nyithatnád ki otromba lelked. 
Agyon ne szorítsd, el ne engesd! 

Így nyúlni mindenhez? 

korunk 
tanúja 

Meg elég idő  el is múlott azóta. 
Gyönge kifogás . Úgy általában 
mirő l beszélgettünk, arra emlékszem. 
De hogy ki mit mondott pontosan 
bajosan tudnám visszaidézni. 
Miért, hogy mégis tudom 
ki beszélt okosan 
és ki mondott hülyéket. 
Mégiscsak odafigyelhettem. 



rövid 
vers, 
sokezer 
éves 

A sziklákra vésett bölényre. 
Tudásunk és áltudásunk lézersugarait. 

Kivérezzük sziklabőrét. 

Le akarjuk lassítani futását. 
És beérni. 

Hogy holtversenyben 
szakítsuk át 
acélszalagot. 

Hej, emberek! 

13. 
waka 

Jókedvében flik- 
flakot az ugorhat aki 
tud, különben meg 

hiába jókedv, rosszkedv s 
minden jó magyarázat. 

gimnazista 
emlék 

Apámtól örökölt 
hosszú, kék zakóban jártam 
és nemsokára utolért a divat. 
Nem is volt ez éppen utolsó dolog. 
Ott  álltam ártatlanul és divatosan. 
Vagy ártatlanul divatosan. 
Mondom, nem volt ez éppen utolsó dolog, csak... 
Azóta is. 
Hol így, hol úgy. 

a 
donor 

Készségesen felajánlotta 
vézna karját és rossz veséjét 
gonosz szívét, kancsal szemét 
sánta lábát, szuvas fogait. 
Kicserélték görbékre egyenes tagjaink. 
Ügyesen belénk szabták 
az ő  hibás szerveit. Feláldozta magát érettünk 
hogy ő  legyen 

~~ 	 és mi megsz űnjünk. 



veszteg 
ferenc 

pályafutás 
és 
sokkéz 
hatévi 
távlatból 

Óv-e még szomszéd előő rs 
a galambpöttyek pikkelye? 
A koszorúk közti ürülék? 
Tántorgó jótevők, tisztelők 
kaján vigyora, 
az orrfacsaró bűz, 
ahogy jobbodat ráták? 
Kisollóval nyírják-e még 
rakoncátlan vadhajtásaidat, 
miközben 
ki tudja hanyadik kezükkel 
írógépedet verik, 
álnevedet apapírra .. . 
S helybenhagynak-e még 
néhány száz szóval, 
melyeket idézni kár? 
És tárcsáznak-e, 
gonosz órákban rád csengetnek-e, 
orrba mélyedt kézzel 
szemmel tartanak-e? 
S nyájasan válladra csapnak-e még? 

el 
nem 
nyugvó 
kétely 

Egy szép napon 
végre eltökélten cselekedtem. 
Évekig óvott s már-már fellebbezett 
üres papírlapjaim fölött 
kimondtam a halálos ítéletet. 

Eztán — tő lem megszokott kínos alapossággal 
sorjában szaggatni kezdtem 
gémkapcsokkal összefogott 
fantom szerző i íveimet. 

Még valahogy messze lehettem 
slemil tevékenységem végétő l, 
amikor már éreztem, 
nem bírom tovább, 
el fogom veszteni ifjúi eszméletemet. 

S hiába a vashitem, 
a valóság rútul rám vert. 
Felelősséggel, héwel, szorgalommal 
ezt a munkát sem igen végezhetem. 78 



danyi 
magdolna 

futok, 
mintha 
szárnyaim 
nőttek 
volna 

Csattog a bicikli küllője mögöttem, 
futok, mintha szárnyaim nőttek volna. 
„Nyomjad a pedált, Utikomédia!" sivítom, 
de nem érem be az ingerlő  kiáltozással, 
letérek a töltésrő l, kövessen, ha mer, 
a homokosba. A terep nekem kedvez, 
mégha azén bokám is fogja, húzza az örvény. 
Igyekszem cikk-cakkban futni, eszébe fi 
jusson borsot ereszteni a fenekembe! 
Csúnyán veri a háló a bal lábam, combig 
lucskos a keszegektő l. A jobb kezemben meg 
a pecabot, ha eldobnám, sokkal könnyebb 
lenne, nehéz vele balanszíroznom, 
minduntalan az égbe akar állni a hegye. 
Megbillent, orra buktat, ez lesz a vége, 
markolom mégis, ráégett ujjakkal: 
Kétszáz méterre, ha van innen a házunk, 
látni vélem egy pillanatra a diófát is, 
mikor észbe kapok, s még id őben befordulok 
a poros Kakas-sorra, hol majd idegen 
kutyák erednek nyomomba, megérezve rajtam 
a halszagot. Félig vakon ugrok be 
egy kaputlan udvarra, zihálva dő lök 
a hátsó kiskapunak, hányinger kerülget, 
míg a vashurkot visszaakasztom a lécekre. 
Fejem fölött összecsapnak a kukoricalevelek, 
a hirtelen estében mindent odahagyva, futok, 
ahogy a világra jöttem, táguló torokkal, 
egyetlen szabad tapintásként, s mint itatóson 
a maszat, rajzolódnak ki rajtam ütések, horzsolások. 
A kukoricáson túl, ha igaz, végre a kertünk. 
Az álombéli sző lősorok és fák abszolút mértana. 
Futok, mintha elérhetném, futok, mintha üldöznének. 

hold-kardiogram 

Görnyedten világol szép arca. 
Hogyan állhatnék neki ellen! 

Sugárzása átüti homlokom. 
Szilánkos leszek magam is. 

Elveszít palástja alatt. 
Nézegeti magát bennem. 

ó nyarak, 
ó nyár-fák, 
életünk dárdái! 
Hallja nevét a kislány, hallja a kiáltást, 
de nem mozdul, nem ad jelt magáról. 
Ó nyarak, ónvár-fák, életünk dárdái! Mikor 
levél se moccan a tobzódó délben s egy id ő re 
reménytelenül azzá lesz minden, ami. 
Hánykódva a nedves, sötét árkokban hiába is 
idéznénk arcát. Véletlen pillantása, mióta már! 
a hangyán, fehér terhével mint futkos kergülten 
combja árnyékában, iszonyú messze, egy lépésre 
a hangyabolytól. Nincs most kedve a jósághoz, 
elnéz iránytalan. Egy perzselt f űszálra száradt 
csigaház villan elébe tompa ragyogással. Mintha 
mindez megtörtént volna már, olyan képtelenül 
valóságos. Álmatlan készülődések után e nem ragozható 
érzéstelen izzás. Se jövője, se jelentése. 79 



maurits 
ferenc 

vízifesték- 
versek 

falvédő  

a falvédőn 
repül egy rózsaszín gólya 
bársonyfeketére hímzett felh ők alól 
ereszkedik lefelé 
a konyhasarokba 
félrebillentve az eget 

rozsda 

a töltés mögött 
rozsdásodnak a bokrok 
a kiskanális 
a nyárfás 
ha jobban nézed 
rozsda kúszik szerteszét 
mint nagy testben 
zsibogó erek 

ribizlibokrok 

megvillantja a nap a ribizlibokrokat 
és mint nagy festéktubusokból 
érik 
csorog 
a piros 

schreiber 
néni 

schreiber néni 
kinéz az ablakon 
sistergő  
fekete selyemruháján 
gyű rött 
vászondarab-arca 
lebeg 
várja a postást 

padlás 

felnyitom a padlásajtót 
halántékomig sötétség 
fülledt csend merevút 
se fel 
se le 
nem érkezem 

dél 

forró lázálom 
túlérett 
sárga körték 
robbannak 
a kert végében 
ősz 

lóg az ősz tarisznyában 
zörög a száraz tarhonya 80  



ladik 
katalin 

bosnyák istvánnak 

Bújtunk zöld égbe 
fehér tutajon dő lt éggel 
különbejáratú poklainkra. 

Két viharlámpa. 
Lábait szagolják 
egyenruhás irodalmárok. 

Egyik életünk vörös volt és kék. 
A másik a legtüzesebb homok. 

Közelebb a tűzhöz! 
Ez a mi muzsikánk, ez a nyerít ő  csont. 

Saját hangján. Az olló. 

A szekrény, mely a gyorsuló id őt jelenti. 
Az Úr mágneses hangja a táguló 
meleg üveglapról, kedvesem. 
Eláraszt a puha, kék alagút. 

Szikrázó pokróc a végtelenben. 

O  
aki 
már 
régen 
halott 
volt 

fiatal szilfák suhogásával versenyzett. 
Megrázkódott. 
Gyenge áram érintésével 
melegítette tenyerében a megfagyott bogarakat. 
Ismerős feszültség járta át a testét. 
Furcsa madarak, szárnyuk masniba kötve 
kicsi, fényes harapófogók. 
Koponyájukban, mint nevető  ember fogai 
a zsugorodó világegyetem. 

hallod 
a 
muzsikát, 
kedves 
csont? 

81 Tenyerébe vette a smaragd bolygót. 



miféle 
szűkülő  
tudat 
húrja 
válik 
vízzé 

Mintha arcának szálló legyet akarná el űzni 
saját életéhez nyúl 
Hogy eljusson oda, ahol láthatja életét. 
Növekedni fog. Az égbolt egyre vakítóbb lesz. 
Fejével eléri a boltozatot. 
Jéghideg vizes arca. Tüzes gomb a fejében. 
A vágy alól egy rugó halk zizegése. 

Hosszú hallgatás után sz őke, sikoltozó létra. 

ha 
szitát 
Iát 
az 
ajtó 
fölött 

Érete a folyó sugárzását 
elengedte testét egyetlen s ű rű  hullámban. 
Ő  volt az árnyék nélküli ember. 
Az irigyelt ember a b b ó l az id őbő l. 
Fekete csipkeruhát viselt. 
Más élete, teste rakódott rá. Feszült a b ő re. 
Egyénisége hullámgyű rűt keltett. 
Újjáéledt e „belső " időben 
u,gyanakkor csodálatos izgalmat érzett. 
Ó sem tudja, melyik melyik. 
Senki se kívánja, hogy a kezéb ő l egyenek. 

néha 
azt 
álmodja, 
jön 
valaki 

De nem nő i kéz. És láb sem formálódik. 
A tűz elhalad mellette. 
Látja elkeskenyedni. 
Majd ő  maga megtalálja. 
Leteszi ide a kulcsot. 

Fagyott, bársonyos égen. 82 



gulyás 
józsef Pici öregasszony, 

te apró fekete madár, 
ormótlan férfi-cipődben 
topogsz a fütyülő  
havon, 
mint kőhalmon, 
üvegtörmeléken, 
befelé nőtt szárnyú, hogy 
ne tudj elrepülni. 

Virágok képében lép 
udvarodba, 
tessék a tavasz, 
örülj ha tudsz, 
egy folyó balfel ő l, 
aludj ha tudsz. 

Parancsot teljesítesz, 
érthetetlen szörnyű  parancsot, 
viszed a rőzsét, 
egy néma kérést, 
egy belső  érthetetlen parancsot, 
egy ítéletnek, 
titkos parancsnak engedelmeskedve, 
egykedvűn táplálod a lángot 
tűzhelyeden, a földön, 
soha ki nem alszik 
és jársz erre-arra egy úton, 
inga, 
hol nincs virág, 
csak sár és homály, 
a tűzhely körül keringsz a fényben, 
nem tudsz kiszállni, 
parancsot teljesítesz, 
titkos belső  parancsot, 
nehéz vagy, 
fájsz te az útnak, szívemnek. 

83 

egy 
költőhöz 
meg 
egy 
fecskéhez 

Az üvegen 
nem lehet 
átrepülni. 



a 
fogyókúra, 
az 
aranygaluska 

A fogyókura, az aranygaluska 
meg a jobbnál jobb, mirigy-ingerlő  falatok 
a hetilap egyazon oldalain. 
Fogyókúra, fogyókúra, 
a költő  meg hízni szeretne, 
de a dülledtszem ű  
elmerült a konszolidáció átkában, 
a hájtömeg lefejtésében. 
A hízókúráról mikor lesz már szó, Rém úr? 
Kérem szétosztani 
a felhalmozódott zsiradékot, hájat 
tej, vaj, bab, kolbász, 
más szóval, szélesebben, 
lakás, vízcsap, asszony alakjában. 
Szép telt ön is a képen. 
Ismerjük a fogyókúrásokat. 
Írna föl cipőt, szenet, libamájat papírjaira, 
mint Munk Artúr, 
sokat citált néhai kollégája, 
no, nem egészen kollégája, 
ahogy a költők se mind haverok, 
zaba meg kúra közben lerótt 
költői adósságaik, 
undorító nyámogásuk szintén fogyásreceptek 
a hozzájuk hasonlóknak. 
Sok itt a kúrát ajánló költemény! 
De azt másképp csináljuk, 
a szocialista fogyókúrát, 
ostorhegyet futunk, doktor úr, 
nem honn, tárt ablaknái, 
hanem az utćán, zárt kapuk, ablakok mellett, 
zárt kapuk s ablakok mellett. 

mint 
buridán 
szamara 

Mint í3uridán szamara 
két szénaboglya közt, 
költészet és hóbortok 
között lebegtem, 
sport , bélyeg, régiség, 
majd éhen vesztem. 84 



áсS 
károly 

a 
közbülső  
világban 

Megint panaszra nyitnád a szád? Ácsi! 
A helyzeted ugyan cseppet sem ácsi, 
sőt anti-ácsi: „Apport! Pacsi —bácsi!" 

meg efféle vezényszók pattognának, 
ha kutya volnál. Eb-bú, kutyabánat! 
Különben: mért sajnálnád? Hisz szolgálhat 

a jó érzésért, hogy Iám, mégse árva, 
hogy dolga van, hogy nem ugat hiába .. . 
No persze, ennek is megvan az ára, 

mint mindennek. A híres függetlenség, 
amivel oly nagyra voltál még nemrég, 
s amit most adnál ingyen, csak tehetnéd, 

nem rabság-e, a legrosszabb? Véletlen 
szeszélyeid sodrában és kéretlen 
összevissza rohangáló véredben 

evickélsz, magad foglya, semmi ő re, 
és így maradsz. Se hátra, se el őre. 
Így maradhatsz. Felejtve. Egyel őre. 

Nem sokáig: az idő  eljön érted, 
lángszórójával leolvasztja vérted, 
lángoszloppá léssz, mielđtt megérted, 

hogy másért voltál, nem magadért. Lázadj! 
Pereld vissza a gy ű lölt csigaházat, 
vagy hajts főt és tű rj. Rádfér az alázat. 

Szenvedsz, tehát vagy: ez vigasznak vajmi 
kevés, ámde egy biztos: hogy nem talmi .. . 
Tenni nem tudtál — tanulj tapasztalni! 

téli 
epigramma 
Kifosztva állok, mint a fa; 
gyümölcseként bár inganék! 
Ha sokat várok, marad a 
bitófa helyett hintaszék, 
s égi kék helyett tinta. Kék. 
Élet — halál? Csak kabala .. . 
1979:  
tаП~CS, 
újságolvasóknak 

Fő  a testtartás: hát ez nem t ű r tréfát. 
Lábak: behúzva, derék: nyárs-merev, 
fej: a hón alatt, de hogyha lehet, 
hátrafelé csavarva. Úgy van. Nézz hát 

körül jól, mert ha nem volnál elég 
körültekintő , még kisüt a nap, 
és elbágyaszt melege. Nem szabad! 
Legjobb, ha mindjárt elborul az ég, 

s eső  zuhog; még jobb: hóförgeteg, 
mely egy füst alatt kivallat, eltemet, 
s tesz róla, hogy a mennyországba juss át. 

No, még egy kis közérzet: fekete, 
keserű  szájíz, rossz anyagcsere, 
s most nézhetjük, mit ír ma az az újság .. . 85 



koncz 
istván 

bokszvers 

Fiú, ez szorító! 
Nyeld le a fogad, a ring belevág 
a húsba, 
és ha a derekad, vagy a segged 
felakadt, végig hasalva könnyebb 
kivárni a nyolcat, kilencet... 
és íme pofázás ez a vers is, —
ütés, 
nyeld le a fogad, mondom, —
pocsék téma az 
ütés részletezése. 

Kaphatsz egy rágógumit! 

Jó keresztény érdekl ődése 
a doki feladata, — 
csak néhány korty kóla, citromlé, —
borzasztó, hogy te mennyire 
nem tudsz semmit .. . 
a ballada szorítón 
kívül nevetséges 
idény, 
valld be, hogy szeretnéd 
megölni az undokot, — 
és megemészthetetlen a fog. 

Kaphatsz egy rágógumit! 

A hülyegyerekek 
nem élnek sokáig, 
ezt az ócska, gyáva 
viselkedést mindig utáltam, — 

hárompercenként, 
mosdasd meg magad, 
ott a szöglet, 
és a régi szép idők, —
a pofája istenit! — 
a szüzességét majd 
végrendelettel hagyja 
rád, — 
ez szorító fiú. 

Kaphatsz egy rágógumit! 

Kényelmetlen stílus, 
az ököl változata: és átver 
a gatyán a kockázatos 
indulat, — 
jó gazdagnak is lenni, 
verekedni: csak jog, — 
ostoba fajankó és tizennyolc éves 
voltam akkor... 
fiú, mondom, ez szorító 
és nyeld le a fogad. 

86  



tolnai 
oltó 

wilhelm-
dalok 

(pechón józsef 
festménye és 
munkafotói 
alapján) 

párizs,1977. július 

„Ha megvaló-
sítottam min-
den emléke-
det — ha el tu-
dom szorítani 
a torkodat —, 
megfojtalak." 

Rimbaud: 
Mondatok 

1. 

a patkányfogó csattant 
nem tapsoltak 
szeretem amikor tapsolnak 
amikor véresre tapsolják a tenyerüket 
amikor az erős ütésektő l lerepülnek az ujjak 
a patkányfogó csattant a kamrában 
ki tapsolna 
ki tapsolna a kamrában éjfélkor 
ki tapsolná véresre a tenyerét éjfélkor a kamrában 
ki tapsolna olyan nagyon hogy lerepülnének az ujjai 
éjfélkor a kamrában 
a patkányfogó csattant 
nem tapsoltak 
ki tapsolna 
szaladok íQy szűzanya meztelen hogy kiszabadítsam 
jobb ha meg visszavonszolja magát az övéi közé 
jobb ha az övéi között rothad meg 
nem tapsoltak 
szeretem amikor tapsolnak 
én még sosem tapsoltam 
szaladok így meztelen 
így szűzanya meztelen 
én még sosem láttam a sz űzanyát meztelen 
még sosem sz űzanya meztelen 
én még sosem láttam 
szaladok így meztelen 

87 	de lecsapta a hátsó részét 



ez még a rókát is megfelezi 
meg még a rókát is 
két lábon meg négylábú már csak a mennyországba megy 
vagy a patkányok nem jutnak a mennyországba 
tudja a fene 
én nem jártam hittanra 
mert a tera temetésin felemeltem a tiszteletes (Jr  szoknyáját 
és a kántor úgy szájon vágott hogy belerepültem a gödörbe 
sárga volt sáros 
mintha csak aranyba vágták volna a tera gödrit 
nagy göröngyökkel dobáltam őket 
egy másik gödörbe tették a terát 
nem tapsoltak 
szeretem amikor az emberek tapsolnak 
úgy átvágta mint a drót az éleszt őt 
fél patkány a jobb tenyeremen 
fél patkány a bal tenyeremen 
megyek felköltöm őket 
megyek megmutatom nekik 
az élesztő  nem vérzik 
ébresztб  
ébresztő  
az élesztő  nem vérzik 
mennyországba jut 
az élesztő  mennyországba jut 
ébresztб  
ébresztđ  
ott sorakoznak a nedves élesztő-válykok 
nem stelázsin 
ott sorakoznak a leveg őben 
holnap fölkelek 
ébresztő  
így meztelen 
és elmegyek tapsolni a kamrába 
így szűzanya meztelen 
még sosem tapsoltam 
holnap elmegyek tapsolni a kamrába 
véresre tapsolom a tenyeremet 
holnap véresre tapsolom a tenyeremet 
éjfélkor 
olyan erősen tapsolok hogy lerepülnek az ujjaim 
éjfélkor a kamrában 
szűzanya meztelen a kamrában 
holnap széttapsolom a tenyeremet 
csak úgy merítem a vért magamból 
holnap elmegyek a kamrába tapsolni 
addig tapsolok amíg apa föl nem ébred 
és azt nem hiszi hogy a patkányfogó csattant 
a patkányfogó a kamrában 
a patkányfogó tapsol a kamrában 
ébresztő  
ébresztő  
ébresztő  

2. 

captatok 
captatok körbe-körbe a hátsó udvaron 
kaptatok már eleget mondom a libáknak 
captatok 
captatok körbe-körbe 
captatok 
kaptatok már eleget mondom a disznóknak 
captatok 
inkább a falat rugdosom mezítláb 
mint a disznószalonnát 
captatok 
egész nap captatok 
kaptatok eleget 
kaptatok 
captatok captatok captatok 88 



kaptatok már eleget mondom a marháknak 
captatok 
kaptatok 
captatok captatok captatok 
ha így hasra vágódok a sárban 
akkor nem captatok 
akkor én kapok 
akkor nem captatok 
akkor csak mondom 
hogy captatok captatok 
akkor csak mondom 
mondom hogy captatok 
mondom hogy kaptatok kaptatok 
most én kapok 
én kapok 
captatok 
captatok körbe-körbe a hátsó udvaron 
captatok captatok captatok 

 

megvetemedett a nádtet ő  alatt a gitár 
ki dugta bele az irrigátort 
most már az enyém a gitár 
de enyém az i гг igátor is 
szép sárga a gitár 
akár a sбti sógor barátjának sárhányója 
csak az be van szegve feketével 
a sarnyai szépen beszegte a sбti sógor sárhányóját 
mint a temetési zsebkendđket 
az én gitárom nincs beszegve 
az én gitárom nincs beszegve feketével 
loptam gittet a tatár géza bácsitól 
a drótok még csak kerítésdrótok 
ez még szögesdróton is kísémé nyüszítését 
megvetemedett a nádtetб  alatt a gitár 
az irrigátorból meg lehet csinálni dudát 
dudát dudát dudát 
a sбti sógor batárjából meg b őgőt 

 

a palánknál ahogy átnyújtotta a passzírozót 
anya azt mondta a pörzsölt néninek 
hogy ma vagyok 37 éves 
atya úr isten kiáltott föl a pörzsölt néni 
ennyi üres év 
ennyi üres év 
37 üres év 
37 üres év 
mindent hallottam 
a szarkákat az akácon 
a tücsköket a tarlón 
ott játszadoztam mellettük 
szamáгbбgetбmmel a klozeton 
nyáron megszárad a szar 
télen megfagy 
kopogva hull 
csak đsszel és tavasszal büdös 
egy óriásit fingottam 
és a pörzsölt néni elejtette a passzírozót a palánknál 
ennyi üres év 
ennyi üres év 

 

ülök a pechón úmak 
egy ülés két cigaretta 
három ülés egy szivar 
akárha fossal kenegetne a pechón úr 

89 	akárha arannyal kenegetné bütykeimet 



a fülem cimpáját meg míniummal 
mi a fenét élvez ebben 
tartja azt a nagy deszkát 
és nyomkodja rá a kukacokat 
azt mondja holnap hozzam a gitárt 
mondom hogy megvetemedett a nádtető  alatt 
majd kiigazítjuk a képen mondja 
majd énekelünk 
énekeljük a csepű rágó madárkát 
mondom majd az irrigátort is hozom 
tán székszorulásod van 
az a dudám 
bбgőt meg majd sбti sógor batárjából csinálok 
elengedem a lovat 
a sarnyai szépen beszegte feketével 
mit szegett be 
a sóti sógor batárjának sárhányóját 
szépen beszegte feketével 
ülök a pechón úmak 
egy ülés két ülés három ülés 

 

csak az ördög verte a feleségit 
nem a vekerdi bácsi a piros ökör láncával 
alaposan amilyen alaposan csak đ  tudja a vera nénit 
mégis teleszaladt a jégverem 
nem lesz az idén fagylalt 
nem csönget a poszlaszticsár a csatomán 
az öcsi meg kint felejtette a rézpermetez őt a diófa alatt 
bámulta hogyan fossák fehérre a pumpe funebre kocsiját a gólyák 

 

nekem sosem vettek vattacukrot 
a szíjcukorral befűztem bakancsom 
tökeim piros bélű  narancsok 
vattakabátom abból a kil őtt tankból loptam 
kiráztam belő le az őrölt húst 
te đrült mondták 
a vattagatyámban meg még Frici 
a focikapus védte a színeinket 
te đrült mondták 
te đrült mondják 
megint bebújtam a tankba 
de már nem volt ott a fasírozott katona gyöngybugyellárisa 
te đњ lt mondták 
te đrült mondják 
te őrült 
mint a bolhák úgy pattognak a szavaik 
a véres vattában 

 

krákog a rákos nagytata 
majd mákos mindig azt mondja 
elástam az aszparátuszt a húszparás cserepibe 
ásom a nagytatába a mákos kaszrojt 
senki sem rühes rnár 
rákos mezején mindig azt mondja 
mint egy táltos rohanok 
neki a falnak az üres háncsdobozzal 

 

vittek az orvoshoz a pomplon expresszen 
míg kiment a mama pisilni meg kicserélni a rongyikát 
én levágtam a szíjat az ablakról 
a borbélynak 
a bass borbélynak 
most már mindig lesz bajuszom 90 



körbe forognak a szilfák 
éntб lem örökre is beborulhat 
a pomplon expresszen minden olyan puha 
jött a kalauz és azt mondta a mamának 
hogy kössön oda valamihez 
én csak vihogtam 
a szilfák csak forogtak 
éntб lem örökre is beborulhat 
vihogtam mert nem vette észre hogy míg a mama kiment 
pisilni meg kicserélni a rongyikát 
én levágtam a szíjat a borbélynak 
a bass borbélynak 
vihogtam mert most már mindig lesz bajuszom 
vihogtam a pomplon expresszen 
mit mond kérdezte a kalauz a mamát 
azt mondja hogy most már mindig lesz bajusza 
én csak vihogtam 
a szilfák csak forogtak 
kilyuggatom a füleidet 
kilyuggatom a nyelvedet mondta 
én csak vihogtam 
a szilfák csak forogtak 
de ha majd egyszer beborul kilesem a restiben 
egyszer majd kilesem az állomás vizeldéjében 
a disznódrótozóval 
és én szállok majd föl a pomplon expresszre 
és én lóbálom ki a kis rézlámpást 
akkor már lesz bajuszom 
és megdrótozom szépen sorban 
megdrótozom az utasok fütyürüjit is a pomplonban 

 

szeretem hallgatni 
ha pattog a lila zománc 
egyszer én is adtam kölcsön 
kinek is 
mit is 
elvesztettem a pantallóm 
egyik szárát 
ma nem hajtom ki a libákat 
viszi a finánc a dohányt 
szeretem hallgatni 
szeretem nézni 
ahogy az ángyó meg az anya 
fölváltva verik magukat a földhöz 
egy rózsát adtam kölcsön 
de már rég nem locsolt 
berozsdásodott 

 

csurog 
csurog belő le a sár 
már nemcsak alulról 
tegnap zöld 
délelőtt mályva 
most meg olyan míniumos 
kétszer is megcsúsztam már a míniumoson 
begyű rődik magába 
és kicsurog 
nem fog meghalni 
csak kicsurog 
ki 
kicsurog egészen 
a pechón úr keveri így a rózsafa deszkán a festéket 
zöld mályva mínium 
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pitymallatkor már megyek a kannákkal 
a második fordulónál látom 
megy a pipogya pápa az állomásra 
battyogunk battyogunk 
battya meg kend nem láttya hogy lyukas 
a pitypang picsájú kannája 
a harmadik fordulónál lohol a poszlaszticsár 
negyediknél jön úgy kormosan a kartonember 
sosem tudni kinél hál 
sosem tudni kinél hál papundekli pál 
megy a pipogya pápa az állomásra 
még gyerekkorában felszúrta a horgolót űt az orrába 
flaszterral ragasztja le minden reggel a lyukat 
és aztán megy a bicigliúton az állomásra 
haja szőre sosem is volt 
jobb is 
az enyémet is mindig meggyújtják a béresek 
de az enyém olyan mint a szamártövis 
újranő  mindig lila 
pitymallatkor már megyek a kanákkal 

 

a kézdinét keceri 
a cérna gyurika 
bedugom a kezem 
a langyos cementbe 
cincog ahogy markolom 
aztán a kemence padkáján 
sokáig dübörögtetem ide-
oda a piros cérnásgurigát 
döfök a tűvel a sötétbe 
és valaki azt súgja 
még még 

 

azt mondta a beatrix 
hogy engem is az ólban kellene tartani 
mint a vass csőre néniék nagy fej ű  fiát 
pedig én fejem a teheneket és a pikszisbe is csak akkor 
pisálok ha senki se Iát 
se hall 
most hallok először a szenteltvizes medencébe eresztett békákról 
halakról 
mintha egy zöld menyasszony feküdne a hátán 
a csordakútban is 
annyi a békanyál 
ló nincs már 
csak békanász 
mintha egy zöld menyasszony 
minthа  еgy véres vő legény 
harmaték jorksírje szereti a nyers húst 
hogyan kellene becsalni hozzá az ólba beatrixet 

 

verik a válykot 
én nem verhetem 
te csak áruld a vajaskiflit a mise után 
varjú péter meg egyszer azt mondta 
tűnj innen te drakula 
tele a vajling hajjal 
csutakol a vajda ángyó baj van 
azt mondta a pechón úr 
hogy a ferenc józsi majdnem megvett 
de egy bécsi gyáros gyorsabb volt 
a saxlehner vett meg 
én vagyok bekenve fossal nem a kép 92 



nem az a kép amit a ferenc јбzsi majdnem 
a gyors bécsi gyáros a saxlehner meg megvett 
engem keneget 
engem keneget és elkészül a kép 
itt mindenki megijedt de a saxlehner 
meg a ferenc јбzsi nem ijedt meg 
a 'gyáros meg a császár semmit ől sem ijednek meg 
azt mondta a pechón úr hogy úgy lehet 
eljön a ferenc јбzsi verbászra 
és elvisz ischlbe 
ha már nem jutott hozzá a kép 
elviszi az eredetit 
elvisz oda ahol a legjobb fánk van 
és fölváltva verhetem a válykot és a farkamat 
baj van 
nagy baj van te vajákos 
a varjú péter még mindig seggreverбcskézik 
pedig már elmúlt ötven 
ipi-pipacs kiabálja 
neked már nem illik seggreve гócskézned 
mondja a vajda ángyó 
37 éves vagy 
és a varjú meg ötven és árulkodik a vajda ángyónak 
apacsinge van 
neki szabad 
ő  még gyerekkorában beleült a bicigliküll őbe 
verik a válykot 
csutakol a vajda ángyó baj van 
nagy 

 

üzent a pösze néni 
üzent tele van a pöcegödre 
üzent 
azt mondja a szomszéd hentes 
a hűzni bácsi is hozzá engedi 
egy titkos föld alatti csatornán 
keressem meg 
és tömjem be a csatornát 
annyi benne a patkány hogy a pösze néni pöcegödre 
puhább mint az apatócki sz űcsműhelye 
üzent a pösze néni 
visszaüzentem neki 
nyelje el a pöcegödre 
üzent a h űzni bácsi 
üzent tele van a pöcegödre 
üzent 
azt mondja a szomszéd pösze néni is hozzá engedi 
egy titkos föld alatti csatornán 
keressem meg és tömjem be 
annyi benne a patkány hogy a h űzni bácsi pöcegödre 
puhább mint az apatócki szűcsműhelye 
üzent a h űzni bácsi 
visszaüzentem neki 
húzza le a pöcegödre 
üzent az apatócki de már nem tudom mit 
visszaüzentem de már fogalmam sincs hogy mit 

 

megyek a dragaccsal korpáén 
ha a harcsabajuszú darálós meglát 
zabálni kezdi kínjában a korpát 
ám holnaptól már 
az én fejemen írja azt hogy 
GREIFESTEIN 
és nem a pipogya pápa fut ki-be 
hanem a wili fut be-ki a vulkánkofferokkal 
és a wili fején írja azt hogy 

93 	GREIFESTEIN 



a pechón úr megörökíti sapkámat 
a peca-szezon után 
még pikkelyes lesz a keze 
azt mondja nincs reze 
ha csak te nem rezelsz a rózsapalettára 
csak aranya van 
arannyal írja a fejemre hogy 
GREIFESTEIN 
bemíniumozza a bársonyszalagot is 
mert már nagyon kifakult 
pipogya kopasz kobakján 
holnaptól már 
a pipogya pápa lüktet a dragaccsai 
ha a darálós meglátja 
beő rli vazelinos harcsabajuszát 
beőrli végre dragacsostul a pipogya pápát 
megőrül 
és ha még lesz ujjam 
ujjal 
ha nem lesz ujj nélkül 
mutogatok rá 

 

du 
kúszok a dudákon 
a bagzó macskák után 
sosem kaptam még mint az újhold 
akkora szelet dinnyét 
de az élesztđt mind megettem 
a GREIFESTEIN jégszekrényébő l 
azt mondja a gyalus eszter 
akkora vagy már 
mint egy elefántfinggal fölfújt ballon 
közben azt sem tudom hol a fejem 
óriás élesztővágóra dobott tán 
a trambulin 
vagy hurok kapta le 
az élesztő  az nem vérzik 
az élesztő  az nem vérzik sosem 
az élesztő  az a mennyországba jut 
mint az izé és ott keleszt 
kellesz a fenének te tökgyalus 
azt hitték a pipogya zabálta föl 
a gyalus eszter meg még kislány korában 
feldugta a pisilőjébe az esemyődrótot 
duuuu 
kúszok a dudákon 
a gitár keresztben a hátamon 
az irrigátor a számban 
duuuuuuuuu 
majd a lakodalmakon is játszhatok 
duuuuuuuuuuuuuuu 
süllyed a hajó 
duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

amikor az ujjamat dugdostam be 
akkor is megvertek 
csökönyös 
amikor a söprűnyelet 
amikor a sörösüveget dugdostam be 
akkor is megvertek 
azt mondják csökönyös 
a bikát most én büntettem meg 
lekaptam a csökit a sarlóval 94 



 

ne beszéljek hadarva 
miért hoznak akkor mindig zavarba 
ferde fal fecskefasz 
a másik grószpapának meg prosztatája van 
ferde 
ferde fasz 
engem vernek feszt 

 

zavartak a sintérhurokkal 
megcsúsztam a betonon 
falnak csapódtam 
visszalöktek a lépcsőn 
valaki a sarokba söpörte 
a tavalyi szénport 
és a csigák celofánba csomagolták 
a szemükbe dobtam két marékkal 
nem bírtam fölmászni a fekete falon 
lehasogatták rólam a ruhát 
vattagatyámat kivitte a huzat 
lehasogatták rólam a húst 
a csillogó hurokkal 
le akarták kapni a kobakomat 
megcsúsztam 
ródliztam a disznószájpadláson 
valaki krétával számokat írt 
aláhúzta 
lehúzták 
lehasogatták rólam a húst 
a vatta a huzatban 
csak az ujjaimon tudok számolni 
kettőt letéptek a hurokkal 
a lábamon eggyel több van 
valaki a sarokba söpö гte 
kis kupacokba a világ porát 
puha volt 
meleg volt 
mint délben a virágpor 
celofánba csomagolták a csigák 
szemükbe dobtam 
nem bírtam fölkapaszkodni a rácsokig 
elmaszatoltam a számokat 
elmaszatoltam a vonalat 
a nyilat 
az építkezés óta mutat 
köszörült kampóba kaptam 
sehol senki 
csak a botok 
sehol senki 
csak a csillogó hurok 
a fugázott fal előtt 
a deszkapalló feldobott 
az acélgömb elvétett 
összedöntötte a házat 
ám én az utolsó pillanatban 
kisurrantam 
kisurrantam alula a patkányokkal 

 

95 

az udvaron sütik az ökröt 
bekentem szarral a tükröt 
meg a böllér zsebórája 
meg annak a lánccal szaladgáló kis ürgének az üvegszeme is 
itt van a földön a miciben 
már liszt 
hány óra 



lisztóra 
nulláslisztóra 
itt van a földön a miciben 
egy kis kupacban 
a taglót majd a bed ű lt kemencébe dugom 
hogy nyaldossák a pörnyében a patkányok 
ez a bonbon úgysem fogy el 
ez a bonbon sosem fogy el 
tinglitagló 
bonbontagló 
az udvaron sütik a tata katonatükrit 
akit ezzel fejbevágtak 
az már úgysem fésülködík 
nyelheti egészben az eresz alatt 
cigarettapapirosból van 
a földig érő  jégcsapokat 

 

jobban szeretem ha a pechán úr 
bebújik abba a klottgatyába 
és azon keresztül leškel ődik 
és azt mondja wili madár 
és aztán bevonalzózza az arcomat 
kérdeztem miért vonalzózza be pechán úr az arcomat 
azt mondta azért hogy tudja hol a fülem 
tényleg hová lett a fülem 
biztosan ott van valamelyik kockában 
ott van 
ott az egyik a harmadik kockában 
a másik meg a másodikban és a harmadikban felülr đl számolva 
én nem tudok egyenes vonalat húzni 
vonalzóval sem 
biztosan azért hord a mama a pomplonnal az orvoshoz 
meg biztos azért akar megörökíteni a pechán úr is 
egy ülés két cigaretta 
két ülés három cigaretta 
három ülés egy szivar 
elengedem a lovat 
mit ettem hát karfiolt ettem mondtam 
hozz egyet 
majd ülsz karfiollal a kezedben 
majd ülök karfiollal a kezemben 
hol gitárral 
hol karfiollal 
hol gitárral 
és a pechán úr majd azt mondja wili madár wili madár wili madár 

 

hu van nekem hu 
hu van nekem hu 
csak vicceltem 
nincs nekem semmim hi 
hu van nekem hu 
hu van nekem hu 
megint csak vicceltem 
nincs nekem semmim hi 
vattagatyámat lehasogatták a sintérek 
vattagatyámat elhasználták a vérz ő  paprikás lányok 
hu hu hi 
hi van nekem hi 
hi van nekem hi 
csak vicceltem 
nincs nekem semmim 
nincs nekem semmim hu 

 

lóg 
lóg a brambó baba 
végbele 96 



de mama te azért csak gyere 
lóg a brambó 
a brambó baba 
végbele 
dramba megy katalóniába 
kata nem jön 
dramba dramba 
mi lesz veled 
fújd meg mindig a tintalevest 
dramba dramba 
brambó baba 
de te mama azért csak gyere 
gyere a paplan alá a pomplonnal szegedre 

 

a csarton féle karton félve 
tökmagot kell árulnom a mozicsarnokban 
féle féle hány félve 
reggel meg sztankovics doktor volt a pechón úrnál 
valami szentnek nevezte a doktort 
állandóan csak azt ismételgették hogy an fasz 
engem meg leptek a legyek 
ki-be szaladgáltak a számon 
ment úgy kellett csinálnom mintha énekelnék 
énekelnék an fasz dirr-durrban 
a szent fekete ruhájára krétával rajzolták a csíkokat 
mintha őt is kivonalzózta volna a pechón úr 
csak őt krétával 
kivonalzózta hogy tudja mije hol van 
kivonalzózta hogy tudja helyén van-e mindene 
hogy helyén van-e az esze 
hirtelen egy fehér zsebkend őt kapott elő  
és felém fordulva an fasz vért köpött 
a nyelve olyan volt mint a krepp-papír ördögé 
nem karfiolt hoztam 
csicsókát 
a szent szép kezébe vett egyet és azt mondta 
ha fiatalabb lennék akkor így csinálnám 
pontosan így mint ez a gumó 
állandóan csak azt ismételgették hogy 
csicsóka-csendélet 
engem meg leptek a legyek a vásznon 
szent csicsókával 
csicsóka szenttel 
a szent az éjszaka a GREIFESTEIN-nél aludt 
én vittem a szállóba manillával átkötött vulkánkofferit 
meg az állomásra is én vittem 
véres zsebkend őjével integetett nekem 
vagy valakinek a hátam mögött 
vagy annak a valakinek a háta mögött lev ő  valakinek 
mondtam jöjjön el a moziba 
hány félve hány félve 
tökmag rica pattogatott kukorica 
ja meg mindig azt ismételgette a szent meg a pechón úr hogy 
gavotte gavotte 

 

sitt 
sutt vagy dutyi 
a birkanyíró ollót vágta utánam 
én majd a gombos vég ű  répahányó villával 
csapom arcon 
úgy néz majd ki aztán 
mintha börtönrács mögül leskel ődne 
vagy mintha az ő  arcát is kivonalzózta volna 
a pechón úr a tüzes piszkavassal 
apának mindig sült tököt vittünk a sittre 
azt kívánta vagy csak az volt 
ő  a lőccsel csapta agyon a testvérjit 97 



anya azt mondta hogy én nyugodjak csak meg 
én sosem juthatok sittre 
suttra dutyiba 
sosem 

 

mi az hogy szamovár 
nagy bárgyú szamár mondja mindig anyám 
nagy neki mint a szamárnak csodálkoznak 
a béresgyerekek ha kiveszem 
és kint felejtem 
mi a fene az hogy szamovár 
szamárvár tán 
körül bőgnek 
kik bőgnek kérdi az ángyó 
bőgnek az ágyúk 

 

ci 
le van szépen terítve a ponyva 
az volt fölöttünk a hilda lagziján 
új folt nincs rajta 
csak sok apró fekete flekk 
rázzuk az epret én meg a rozika 
karesi sógor alulról 
nézi ahogy ez a cefrébe való caf 
cafka rázza a rongyot 
azok a nagy cicijei nekem is tetszenek 
ha sikerül leráznom a ponyvára 
zuhanok én is rögvest utána 
biztosan a cifra palotában visszhangzik legjobban 
a hapciha 
csak az a baj hogy ott nincs aki azt mondja 
igaz 

 

a dardan ella néni 
átdugta a kerítésen a lekváros piskótát 
elkaptam a csuklóját a fogammal 
én a résen fele lekváros piskótát 
a dardan ella néni 
a másik fele lekváros piskótát 
az én fenekembe gy ű rtem 
éreztem a csiklóját 
vasárnap mindig lekváros piskótát kaptunk 
szegeden is a kórházban 
megellett a kancánk 
megellett a kancánk 
az enyim a csikó 

 

a zsilettpengéket eldugdossák 
az aszpirinokat is mind megzabálom 
most ezen apatkány-nyelven huzigálom a hüvelykujjam 
még le találja vágni a fütyürüjit 
akkora akár a marokverő  bot 
sok kárt csinálhat még vele 
nem vágom le 
bolond lennék 
mi a fenével játszanék 
a zsilettpengéket eldugdossák 
a zsírszódát itthagyták mégsem ittam meg 
ha megszárad a patkány-nyelv 
minden marokverő  
minden paprikás lány után 
recét reszelek bele vele 
mint az a másik vili 98 



 

a padkán szeretek 
de mindig beszorítanak a kuckóba 
hallom künn a sarkon patkolja a pósa deresit a kovács 
és a patkány is érzi nem sütünk már mi többé kenyeret 
hol a talpam hol a taglót nyalogatja 
vackol a pörnyében 
tán még mindig a darálóba jársz 
kérdezte a pató tanító bácsi 
mert lisztes a homlokom a GREIFESTEIN-mici alatt 
a darálóba tanító bácsi a pipogya pápa jár 
a zsebóra lisztje 
hány óra 
meg a kis ürge üvegszemének lisztje 
hullik a mici alól 
a darálóba a pipogya pápa jár 
addig jár amíg meg nem ő rül 
a darálós Jóska 
nulláslisztóra 

 

három napja tekercsel a sógor 
nemsokára megszólal a rádió 
és azt mondja majd hogy 
háború háború 
a verejték átveri a bekecsit 
ki ette meg a kaladontot 
még mindig nem ért haza 
a dontól a pék feri 
béka poraira 
ki ette meg a kaladontot 
a lőccsel zavar a tata 
mert a bontont is ismerni kell annak 
aki ki- 
aki befutó a GREIFESTEIN-nél 
ne egye meg a kaladontot 
ne egye meg a kaladontot 

 

voltam a templomban 
tele volt 
mennyi cuccot kell cipelnie egy angyalnak 
én legalább néha lerakhatom a kannákat 
elcsendesedik a cuppogás 
meg a vulkánkofferokat 
meg a kiflis garabolyt is lerakhatom 
de ő  a szárnyát soha 
ha legalább egyszer megkopaszthatnák a tollas cigányok 
majd szólok nekik 
apa fekete lajbijában voltam a templomban 
telis-tele volt 
engem már hányszor megkopasztottak 
őt biztos azért nem kopasztják 
mert sosem lenne vége a kopasztásnak 
belefulladnának a tollba 
angyaltollnak nincsen vége 
apa lajbizsebében mindig találok valami újat 
minden morzsát kiviszek a tiszteletes úrnak 
az oltárhoz 
hátha éppen az az 
kenyérbélb ő l dohányból vagy pedig papirosból van 
akkor elcsendesedik a cuppogás 
ám akkorra már nincs ideje a tiszteletes úrnak rám 
mert pontosan kilencre be kell fejeznie 
mert kilenckor a fatelepen felsikít a cirkulár 
és átfű részeli a nyelveken olvadozó ostyát 
befű részeli a nyelveket 
akár a gyíké olyanok lesznek 99 



kenyérbélbő l dohányból vagy pedig papirosból 
cigarettapapirosból 
én nem tudok csavarni 
finom 
cigarettapapirosból van az isten 
még mindig nyálas a széle 
hercegovinai dohány volt benne 

 

keresik a klott-szívet 
hiába keresik 
a gombostű  meg a kalaptű  
a turós gombócban 
kénkereszt lobog 
még mindig hiába keresik 
dóri azt mekegi krétát egyek 
akkor kifehéredik 
és akkor az egyik szívem olyan lesz 
mint a békáé 
a másik meg marad olyan 
mint a marháé 
kénkereszt lobog a klotyón 

 

peckes azt mondta 
be kellene már tapasztani a ház végit 
szedjek paripacitromot a micibe 
letoltam a vattagatyát 
de nem hullott citrom a GREIFESTEIN-micibe 
közben a GREIFESTEIN dogja levizelte a ház sarkát 
tisztelegtem 
és dolgom-végezetlenül távoztam 
peckesebb legpeckesebb 

 

abroncs van a fejin 
azért nem veszi le a kalapját 
még a templomban sem 
teca szerint 
a lelke is roncs 
ahogy a weis néni mondja 
ábszoluté roncs 
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milan 
komnenić  

sarkantyúzva 
alfelét 

az 
elégikusok -
gyülevésznép 

leconte de lisle 

Minden szerelmi szó legyen illemhely 
egy állomáson: 
végezni gyorsan, hogy enyhüljön a szükség! 
Véred ne pazarold fecsegésre, 
a bódulatot korsóval vedelni nem való .. . 
Ha villám cikázik át a júliusi égen, 
beléremeg a föld, 
élő  és holt egyként sejti 
a szenvedélynek közeledtét. 
Így vagyunk a szívvel is: ha dobban, 
ne álljad útját, 
homályos elme, 
gyilkos terhétő l szabaduljon. 

Néma órán mondd ezt az egyet még csak: 
az emberek közt, századoknak ereszére 
nőtt bodza között vajon minden csak jégcsap, 
törékeny jégvirág-rajz, írnok-kez ű  tél-e? 
Minden izület a ficama csak? 

Az éji asztalkán már üvegcsék, címkézett 
patkányok, szemérmes gyógyszerek fiadznak, 
álomból cikkan a zab, 
és tablettákba sajtolt alpesi ózon .. . 
Ám te többet markolsz, hogysem asszony lehetnél: 
pányvás fogat, amelybe a sors friss hava csap. 

Kérdezted-e magadtól, szerelmem, 
hajnalban, ha a virradat 
éj rémeit lemossa, 
s mi szappannal bemázolt tükreinkben 
romos pompeji 
alakunkra rácsodálkozunk, 
kérdezted-e valaha is önmagadtól 
mi szítja és mivégre 
rejtett szögletünkben, mint mécsest, 
egyetlen lángunkat, mi még megmaradt 
— a vágyat? 
Fanyar sövényen, sáson is furán 
termett, emlékszel tán, a permet, 
Varsóban, a Visztulán 
szitált serényen, 
s a Gdanskig érő  árpa-
hajzat hosszát harmat 
lepte el, miként az orcád, 
amíg a tavalyi fonálra 
leengedted pillantásod pilla- 
erdejét, amely között 
a tüll-pupilla 
csöppje zengte: 
A szlávok mozgó tömlöcök, 
olló harapott harsogó selyembe, 
Norvid íja feszült másnak, 
szórtunk lengyel lenért 
dollárt s zlotyt, 
míg túl a Visztula 
kormos, hosszú bárkái áztak 
és tenyerükön így eléd 
a fanyar sövény h űse itt; 101 



a zöldségboltok szűz-szerényen 
az árpahaj-fonatba fogva 
pislogtak a grohoviaki episztola 
sorain átzúgó külvárosi buszokba, 
a dolgos otthonba bepistul a 
szikra-szégyen 
használati utasításával a lengyel 
cinizmusnak, a Fiat 126-nak, a heringnek, 
s ha késne, 
a rendjel- 
viselésne- 
k. 

Göndör gödölye-mekegésbő l volt 
a puhaságod 
a mükénéi hegy fölött, 
a kecskék-lepte lankán, 
míg én — szalmakalappal befedettet — 
lencsevégre kaptalak 
Igorral és az útlevelekkel, 
téged, ki kékes 
szúnyogocskává zsugorodtál 
az objektívben, 
és a szemfényvesztésekkel elkápráztatott 
idegen nőt 
a falucska előtt 
száz méterrel délebbre a helytő i, 
hová Agamemnon, 
vérével áztatni bárdját, megérkezett. 
Hajad — rozs és fagyöngy, 
szemed —júliusi virradat. 

Amikor leráztad magadról 
szemérmed, 
mint mókus zúzmarát az ágról, 
puha kis feneked 
kerekdedségét hirdetőn kigömbölyödött 
két vulkáni féltekére válva, 
két kristálygömbre, 
két albán fejfedőre, 
két gliši ć i süvegcukorra, 
kilombosodott szeméremajkad, 
arany moha alatt a nőszirom, 
akkor keménygyapjú lángot lobbantottam, 
kalózpallost kovácsolni jót, 
s a háromszög ű  jakobinus-kalap alá 
behúztam fejem. 

Füstös bugyogó a Cité universitaire metróállomáson, 
lobogjál, 
Franco halott! 
Nő i fehérnem ű -reklám 
kiabál a házfalakról a menetrendek 
és az iráni értelmiségiek elbocsátását 
hirdető  feliratok között. 
Füstös bugyogó! 
Norvég hóval arcodon, 
csipke-szembogárral, 
augusztusi bojtorján-szín ű  hajjal 
röppentél 
a párizsi reklámfalakra; 
Franco halott, 
áll keresztben a bugyogón és combodon, 102 



norvég csillagom, 
jobb combod Franco nevének 
tüzes sörétjével behintve, 
a másikon rézsút ez áll: „halott", 
füstös bugyogó 
s te zsálya, melynek pelyhei 

a Cardin-selymet red őzik! 

Nyaljuk egymást belül 
síkosan, mint áprilisi csigák, 
reszketve érintkezünk 
belül, 
levélzet bugyog 
szívókagylód ajkain, 

kardvirág a hasadékban, 
tündérrózsájában az istennő  mezejének, 
ki finom zúgással 
beindította 
ágyékának szövőszékét 
gyönyörben felfonva selyemfonalát, 

dörögsz, szerb ágyúcs ő , 
vörösfenyő-leveleket versz át, 
széttolom kenyeres malomköveid, 
de én leszek az őrlemény, 
puhabúbos-csikló- 
csúcsú 
cölöpházadba vezetsz, 

és miközben a felhőkben a repülő  
kilövelli a kerozint, 
síkamlós áprilisi csigákként 
ölelkezve rángunk, 
gyémántpuncogód lüktet. 

(а  
doháпyzaсsкó) 

Nem dohányzom, 
mégis dohányzacskót hordok magamnál. 
Mondják, nem illő  mutogatni, 
izzad, szőrös, 
és benne 
mint szavazógolyók 
két sikamlós golyóbis 
forgolódik. 
Vajh tubák-dohány-e ez, 
szájban megkeményedett, 
vagy két patika-súly, 
amelyek a nehézkedési erő  szerint 
húznak lefelé 
és nem engedik, hogy felemelkedjem. 
Képzeljenek el, amint szárnyalok 
a városok és rétek fölött 
e két , uram bocsá', 
időzített bombával, 
tyúkászhéjaként. 103 



Leszámolni magammal 
— nem tudok. 
Egyszercsak szöget ütött a fejembe 
és megmarkolta a szívem. 
Hogyan megfontoltnak lenni és rendszeresnek, 
orrot be nem törni, 
a haladás 
hordozójává válni, 
holtágon húgyos tavirózsa 
vagy lenni őfelsége a kegyelmes egér? 

Asszonyka, rendes étkezés, 
tekintély, önbizalom, 
tagsági díjak, 
gyümölcsöző  optimizmus, 
garast garashoz, 
titokban ringyót gyömöszölni 
penészes hotelban? 
Mi? 

Vegye csak más e receptet, 
s mind a számítást —ördög vigye! 
Elégítse ki őket az, minek 
esztelenségre termett 
értelme jobban tarolja 
életem, e disznómód 
mocskosat. 

túri gábor fordításai 
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hosszú csapat a havon 
ingben-gatyában 
jáspisszalagon 
előttük mögöttük 
jómagam vakon 
orrunkban 
tíz kiló takony 
földbe vert karóra 
madzaggal akácléc kötve 
s benne a nevem 
kétszersült napon 
egetverő  villanykarók között 
zöldre festett 
agyonszárított babon 
a csipkét szaggatom 
ketrecbe rakott 
kackiás bajszú asszonykák 
makaóznak 
ötparás alapon 
két év hideglelés 
rossz voltál fiacskám 
rossz voltál nagyon 
előttünk hátba csillogó kapu 
sű rített paradicsom 
kecsap 
idegeneknek belépni szigorúan tilos 
sárga villamos 
almaszállítmánnyal 
benne kukac helyett 
üvegmosók gyára 
kutyánknak fluoros 
fogkrémtő l habzik a szája 
langyos tejet 
kapott vacsorára 
a sintér kezében 
zsebbalta villan 
és megrezdül 
a tömés fogaimban 
fejét fordítja el a másik 
most nem lehet 
a hóhér kanasztázik 
majd várunk 
két-három napot 
egy hetet 

' a legyek sorban állnak 
majd fordulnak fel 
mondják halkan 
míg lehet 
asszonyunk 
az árva 
szerelem pír orgia 
jön mosni 
a fétis szavára 
faks helizimmel 
cementezett húrok 
ima 
epigonnak lenni 
csákánnyal baltával 
malmö c 
itthon álló 
temetőben 
anatómiai gyakorlat 
rendőr gumibot 
szépségem 
melyik nőt szereted 
karesz mondta 
ismeri gurigát 
keskenyre ásták 
a sírt nekünk 
lecsapott 
királyok csapodárok 

105 	csonkított hangszerek  

fejére szól ki szót emel 
király nem alhatik 
alkonyatkor 
szedret szedve 
az árterületen 
bőgősök romja lenn 
fél ötkor kelünk 
kilenckor fekszünk 
szobánkban természet 
ruhában szeretkezünk 
hosszú csapat 
végtelen menet a havon 
vakon 
ragadó talppal 
számozott lapon 
százával vájnak lyukat 
építenek falat 
tenger alatt 
a kecskeszart összeszedik 
napon szárítják préselik 
a mariner-árokban 
készül a zátony 
s rajta a házam 
kapuján várok 
törött fenékkel 
bordámon állok 
szeretők jöttek 
kívül-belül 
a virágok kenetlenül 
nőttek ki a földbő l 
susztercsapásban 
incognito 
in cogito 
eszmefuttatásban 
húsz év 
királysír ina 
vérnyomás széklet 
tartós zuhanásban 
elveszett trombita 
főkötőben vállkendőben 
zsebkendőben ágykendőben 
állkendőben 
könnyes madonnák 
szimplán 
térdig a füvön 
neorealista filmek 
macskák papok 
már észre sem veszem 
hogy mikor 
a nyál szájam sarkán kijön 
kendőzetlenül 
a vers 
kakukk szeretett volna lenni 
katonák jöttek 
kiverték 
mind a harminckét fogam 
azóta selypítek 
vegeteriánus farkasok 
falkákban járnak 
már megint 
az ajtó mögé hánytam 
az állomásfőnök 
lány szeretett volna lenni 
túl sok 
vagy túl kevés 
az aszpirinadag 
kigombolt mellkassal 
összebújva 
előttünk mögöttünk 
szétszáradt padon 
kilométer hosszan énekelnek 
számlázott napon 

kalapáti 
ferenc 

naturale* 



s benne zabot a lónak 
ők úgy mondták 
peremállásban 
egyszemélyes 
atombiztos óvóhely 
ab ovo 
van csak van csak 
jugoszláviai 
magyar irodalom 
bakon 
don quijote* vágtat nagyon 
fülében trombita 
sárga-zöld lapon 
királysírok 
hantja alatt 
i* love* my* gyönyörű  kukac 
igazoló igazolás 
a bomba padban van 
uzsonnázóasztal 
délután 
a fűzfa alatt 
málna narancslé 
tő rbe-barack 
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az egységes tarifa 
kántorunk kuka 
felgyű rt ingujjal 
vigyázzállásban 
nyakra-fő re 
meghalnak a pápáink 
haza 
heti egy mosakodás 
barátokat fogadni 
és a villanyt kilenc után égetni 
tilos 
nyitott ablakon 
vurstli-marseillaise szavak 
nem szeretem 
füstölve a halat 
fejünk fölött cérnán 
húszmázsás képek 
olajjal kenve 
a padlószélek 
zöld legyek 
másszák meg 
amúgy is 
barna ujjam 
virágzik nyelvem 
az eldugult mQsdóban 
s botommal állok 
én is a sorban 
tonnányi fürjtojás 
illúzióban 
és az illúzió illúziójában 
a kukások is 
forrón szeretnek 
sárgarépát enni 
szétterpesztett lábbal 
katonák jöttek 
bugyiban kabátban 
bilin nyöszörögtek 
felséges magányban 
kasztrált királytól 
szövetség 
kukacra almára 
túrós csusza 
a kertek lánya 
medve 
anyaszült meztelen 
megfulladt mezítelenség 
a korpa ára 
más hadsereg erkölcs 
hídja 
szivárvány 
gőzvonatkeréken sisterg ő  
gazolaj fluidum 
refrén pia 
szent ágoston sárkány 
szörnyalak öl ő  viza 
bécsből jártak ide halért 
hordókban sózva tonnákat cipelni 
rea szilvia 
róma örök város 
kandalló kalucsni ima 
i* not* speak* 
latin magyar 
és a többi holt nyelv 
kacsa 
kibontott vitorlával 
nekirohanni 
nő  szerelem ima 
vulgárisan biciklizni 
kétkerek ű  biciklimen 
szemétdombunkról 
az alpok himalája 
barátom mondta 

kit rajtam kívül 
még ezrek nem ismernek 
én lenni kakas 
a hangosbemondó bemondta 
jelszavak 
szavalóverseny 
tizedik 
változatlan kiadásban 
lécezett 
földig lelógó kabátban 
sziszüphosz diogenész 
mifelénk nagy sár van 
görgetnek lámpát 
az üres 
szenessupában 
fölöttünk 
hetvenévesek az ágyban 
fenékre 
számlázott réten 
a kurbli az kurbli 
búgócsiga a lányban 
százával hoztak fehéregeret 
kezünkre keszty ű t 
üvegszemeket 
sálat véres torkomra 
jeget forró homlokomra 
és amikor hetente 
mostuk a fejünk 
benne hitték a tet ű t 
kutyák falkákban 
s kilóg a belük 
márványtalapzaton 
in technicolor' 
pvc füvön 
bbc napon 
sebtében fürdetett 
terméskövek 
a kórházból jövet 
szuvas fogam 
a korona alatt 
napról napra fáj 
mióta bűzlik 
társaságban nincs nyitva a szám 
klórmésszel kezelt 
szabad felek 
csavaros órák 
fű tött terek 
teljes fölszerelésben 
terepfutásban 
dupla torony tető  
krémszín ű  mozsárban 
szájig terpesztett lábbal 
állott álldogálók 
sem timsó 
sem viasz 
a piramison 
kutyákat sétáltatni 
vagy a közelben kutat ásni 
tilos 
s ha megfordulok 
egyre mozog a tömés 
a számban 
mellette már két napja 
én is benne mosom a lábam 
körülöttünk a dinnyecsősz 
távcsővel szemlélte 
saját fejét 
és az aknamezőt 
dragonyos katonák 
fehér lovon énekeltek 
bágyadt disszonanciában 
a boltból kértek staniszlit 



contradictio 
in 
adiecto 

nem jártatok ti még 
bábszínházban egy igazi 
marionett-bábszínházban 
kéredzkednétek föl egyszer 
csak egyszer 
a zsinórpadlásra 
próbálnátok meg 
csak egyszer 
a bábokat mozgatni 
ügyelve a szálakra 
a könnyen összegubancolódó szálakra 
akkor bizonyosodnátok meg: 
nem ti vezetitek a bábokat 

a bábok vezetnek titeket 

tari 
istván 
versei 

légpuska 

tessék csak 
jó mély lélegzetet venni 
most egy kicsikét várunk 
természetesen a leveg őt 
nem szabad kifújni 
tönkremenne vállalkozásunk 
amire annyit készültünk 
ne tessék idegeskedni 
én tökéletesen megértem 
egyetértek önnel: minden 
kezdet nehéz 
gondoljon arra 
hogy ez a lehető  legtermészetesebb 
állapot 
eleinte én is majd szétrobbantam 
később a szabadban is gyakoroljuk 
mert az embernek 
mielőtt meghúzná begörbített 
mutatóujját 
az elvet is meg kell értenie 
mielőtt meghúzná 
begörbített mutatóujját 

és sohasem fájt 

• 
az utca most m űélmény 
a rögök 
a rázós út elnyerte 
végleges formáját 
a magángazdálkodók — hogy róluk 
is szót ejtsek —érzelmi 
életüket élik 
suttyomban 
szánkómat kenegetem 
ismét megpróbálok 
lecsúszni az égbő l 

rezesbanda fordult utcánkba 
fúvószenében sodródik 
óh a nyál 
temetés ez vagy lakodalom 
lakodalom ez 
vagy temetés 
a nép 
se tudja a kitóduló 
nép sem akiben 
annyira bízom 

aki leginkább 
kikapcsolódni szeretne 
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kisfiam 
mi van az óvodástáskádban 
ne mondd 
és apukád ezt egy délután 
mind megissza 
ne mondd 
és utána mesél 
ne mondd 
legtöbbet az almásderesrő l 
már egészen sötét lesz 
és ő  csak mesél mesél 
az almásderesrő l 
az almásderes fiáról 

nem tudom 
mi van barátommal 
lelki barátommal 
egy gerezd narancs miatt 
barátkoztam vele 
nagy volt az a barátság 
istenemre rendíthetetlen 
hazaszeretethez hasonló 



csányi 
erzsébet 

egy 
falvédőre 

csúszok lefelé a dombon 
rozogán 
mint repkény a falon 
tapogatózok 
sárga ég alatt 
növényi test ű  
testvéreimet nyelem 
hűsítsék beleimet 
hulljon fejemre 
a meleg 
a felbontatlan göröngyök 
a parton 
elfolyó napszítta 
eső ízek mellett 
csónakos szelek 
szép combú angyalok 
lobogó kelméinek 
azonosulásoknak 
elsöprő  láza 
fedetlen középkori terek 
húsos üvegű  gyenge ege 
ma csak a saláták 
hagymák füvek 
győznek a kertben 
a sarusok magabiztos 
gyönyörű  színeibe 
homály nyilall 
elmozdulnak elvesztik egymást 
a keretek 
a támadás bel ő lem indul 
vagy felém halad 
csöndes burjánzás 
a szelíd-kék falon 
juhokkal lombokkal 
fölülkerekedett emberekkel 
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szombathy 
bólint 

fogalmazások 

1. 

Tanár úrnak jelentem, ma 1974. november 6-án, 
a 45. hét 6. napján Lénárd névnap van. 
A nap kelt 6 óra 35 perckor, nyugszik 16 óra 20 perckor. 
A Duna vízállása Budapestnél 352 ce ПtimétP г . 
Évfordulók: 
Radnóti Miklós költő , műfordító, 
a magyar antifasiszta líra kiemelked ő  művelője halálának 
30. évfordulója. Lovászt' Márton polgári liberális politikus, 
hírlapíró, 1921-ben Bécsben egyik szerkesztője volt 
a Jövő  című  napilapnak, 	 . 
amely a fehérterrórt leleplezte — 
110 éve született. 
Más hírek: 
Azonos nevű  munkatársa táppénzét is felvette 
Szabó István többszörösen büntetett elđéletű  győri lakos. 
A megyei bíróság a csalót jogerősen 14 havi szabadság-
vesztésre ítélte. 
A Fradi győzött az Üllői úti saját pályáján. 
A Fradi jól játszott. Egy üveget is bedobtak. 
Ami a legborzasztóbb, egy fiatal ferencvárosi dn іkkoló 
halálos szívrohamot kapott. 

6. 
törvények 

támadni tilos, csak védekezni 
az árulókat nem büntetni 
lopni tilos 
a zsuzsát szeretni tilos 
árulás után kötelező  tervet cserélni 
tervet cserélni minden évben kötelez đ  

(terv 1976. 1. 9-tő l) 

4. 
Rácz 
Kovács > verekedtek 
Kotócz 
Sáfár 
Dömötör l ők is 
Valiskó f 
Altorjay 
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túri 
gábor 

krumpliorr 
és 
lenszakáll 
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Talárja vasalt: 
nem volt koldus a férfi. 
Fekete lepléhez hasonszín ű  a kalap. 
Talán gyászmez ez, 
de ha ilyen kortörténeti dolgokban járatosabb lennék, 
lehet, teljes bizonyossággal állíthatnám azt is, 
hogy egyszerűen csak á kordivatot tükrözi ez a viselet. 



(A fotó nagyjából kétféle lehet: 
beállított és ellesett — 
mondjuk: „póz" és „életkép" 
Ez a felvétel — ne feledjük! — 
százéves! 
Ami a fenti felosztás érvényét is 
viszonylagossá teszi. 
A korabeli mester nem vá ~ lalhatta 
a könnyelm ű  kockázatot 
nehezen beszerezhető , 
következésképp borsos árú 
és ráadásul kezdetleges fotóanyagaival —: 
így tehát csak gondosan megszerkesztett 
és körülményes el őkészületekkel beállított 
képet csinálhatott. 
A pózban azonban 
— mint a példa is, mutatja — 
magában is széles lehet őségek nyíltak 
a fénykép-alany egyéniségének 
természetes kibontakoztatására. 
Képünk legalább annyira életkép is, 
mint amennyire póz.) 

A talár és kalap alkotta fekete keret 
az egész emberbő l csak az arcot engedi látni: 
ahogy közrefogja és kiemeli, 
egyszerre egy gyermeket 
és egy öregembert tár elénk. 
Krumpliorra a gyermeké 
—5  ez tekintete fáradtságába is 
belop egy huncut árnyalatot —, 
törődöttsége: az egyenes vonallá zárt ajkak 
s a ráncai. Fölöttük fényl őn 
tündököl a lényeg: a lenszakáll. 
A szakáll szűzies fehérsége. 
Ha belegondolunk: micsoda vénség sz űziessége ez! 

A dolog pikantériája: 
— amit nem látunk — 
hogy a pörge karimájú félcilinder 
kopasz kobakot takar. 
Egy másik képe tanúsága szerint ugyanis 
Charles Darwin 
már negyvenöt éves korában kopasz volt, 
míg ez a fénykép 
huszonnyolc éwel később készült róla, 
egy évvel a halála el őtt. 
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rezime 

Sociološka imaginacija forrni naše avangardne poezije ukirenjena је  U prornenama: ništa nije 
savršeno, ništa nije konačno. Promena  ii  jednaka sa sиarnišću. Gradovi su se proširivali, 
oblikovali, razvijali; pred našim o č ima se odvijalo ovaploćenje istorijske dijalektike industrijali- 
zacije, misterija паиспо -lehničke revolucije. U našim ekstazama su se  rifliklovale mladalačke 
ljubavi jednog društva. „Uloga duhovnog stvarala§tva b!1 а  ii  oduvek da uznemiruje, i tako 
ii  i ostalo." (Veljko Vlahovi ć) Poezija  ii  uznemiravanje u uznemirenosti, osvajanje u novo- 
otkrivenom duhu. Naši novi avangardni pesnici bili su romantiča гi i bili su Isvajač i: vitezi-lutalice 
promena oblika i osečanja živila. Novi — mnogima još nerazumljivi — humus pesnlčkog govora 
jeste privredna reforma, po čeci samoupravljanja, decentralizacija, kriti čki intoniran politički dija- 
Иg; to su nive sintagme duha. Revolucija pesničkog govora bazirana је  na antropiliškoj revo- 
lucgi našeg života. Na tome se temeljila subverzivna pesma koja ii istraživala bit re budu ćnosti, 
fi zadovoljavaju ć i se time da  tik formalno odražava svoj humus, več  ina u njemu nalazi 
inspiraciju da bi domislila njegivu suštinu. Radikalni stilski koren nude avangardne poezije: novo 
osećanje sveta  U  č ijem  ii  centru neprestana promena, permanentni nemir, otvorenosl prima 
buduć nosti, uživljavanje  U  „predmetno naslu čivanje jo§- ne-nastalog kao jo§- u-dobro-ne- 
preobratenog" (B1oh). Instrument ove anticipacije jeste negacija koju  ii  Krleža nazvao famili- 
jarnim prihvatanjem sveta. I ova dalekovida negacija  sima većeg insinuatora no što је  mudra 
taktika plucrvenog pogleda na svet bududi da se u njoj svaka sumnjiva jednoznačnost zasniva 
no  komičnoj dvosmislenosti: na operetskoj dihotomiji ideals i kiristi, cilia i sredstava, pogodnog 
trenutka i nepogodnog subjektiviteta. Jer, usred promena, ko  ii u stanju da kaže nešto konačno? 
Iz хаь lје  perspektive sve  ii  jednoznačno, sredjeno: re č i  so  disciplinovani vojnici. U ovoj pesmi 
nema haosa, nema zbrke. „Pronicljiv pogled se  fi potvrdjuje jednostavno time §to je  U  
stanju da prozre stvari. Ve č  isto tako i kada fI vidl sve kristalni jasno." (Bloh) I aki  posh e 
svega zapitamo zbog čega Si nije moglo sve videti tako kristalno jasno, zbog čega su se 
osvajač i uvek sukobljavali sa samim sobom, zbog čega  ii  igra u kartaškim partijama egzistencije 
uvek bila sari meta-igra, mogli bismo dali ovakav odgivor: zbog ljudskog dostojanstva. 
Povlastice  dish e savesti sažegla  ii tamna vatra veri. „Zivotna mudrost ubedjenog čoveka 
mogla bi se svesti na ove tri геč1: spokojstvo, promt§ljenost, taktika. Mada  ii  čovek 
dana§njice uveren da do оč !§čепја  može dospeti putem soclJalizma, vera ga  ii  već  
napustila, on se nalazi medju nosa č ima, ali vodi ra čuna da mu teret  sari  dodiruje 
ramena... (...) A ipak je vers ta, koja pokreče svet napred!" ( Čaba Utaši) Vera u p15-
mu:  nemir reči nezdružljivost re či, spontana dvosmislenosl reči, pobuna reč i protiv pesme, 
pobuna pesme protiv reč i, pobuna pesnika protiv pesme, dugi  prices  protivrečnosti koji se 
medjusobno dopunjuju. 
Avangarda  ii  i1i usredsredjena na budućnost, iii nije ništa. 

Da 1i 11  za avangardu kobno, to  bio је  poltroni reč i, poltroni novih forrni svojom interpretacijom 
neutrališu, u svojim knjiíevnim rodoslovima razvodnjavaju, destiliraju, konze rv iraju za buduć -
nost? . ' 
Neistinitost ovog očajavanja — ma koliko maglovito i nesigurno —  mode  polvrdili  sari  perma- 
nentno kritičko osećanje.  Ki  se  fi opija od postoječeg, otrezniće se i Id  mamurluka budućnosti. 
Suština maralonske misije  ii u sledećem: biti na oprezu! Odbaciti Inc  bio  ii  dohvatljivo, odriéi 
se inog dli se P0  cenu malih žrtava  mode  osvojiti, prekinuli Inc  štI se mode  nastaviti, smatrati 
nemoguć im ono  bio je dovoljno, i tvrditi da  ii sari  nemoguće jedino zadovoljavajuće. Ova 
kritika odbacuje umiljavaju će. 

Kritički pojmovi su se olabavili, postali su plastlčni i svemu prilagodljivi, postali smo oprezni u 
izricanju sudova, uopšteni u deskripciji, sve sa ciljem da  fi bismo pogrešili. Mnogi kriti čko- 
-esteti čki sistemi su postali beskrajni, rastvaraju i najrazlič itije protivrečnosli, i medju najprotivreč - 
nijim pravcima i delima orijentišu se biz konflikla. Sve to kao da sugeriše: nakon haoti čnog 
traganja, velikig poleta, uznemiravaju ć ih pitanja, književne destrukcije, polemi čkig i anticipiraju- 
ćeg sistema vr2dnosti, nastupa razdobije sazrevanja, sinteze, trezvenosti. Krivulje životnih pute- 
va kao  do pokazuju: avangarda je onaj mladala čki greh, kijeg se treba odredi. Prava konjunktura 
ii ova: početi sa velikom negacijim, a nastaviti sa negacijom negacije; izuzetna је  privilegija aki 
se ima šta negirati. Misao tradiciinalizma se liberalizovala, avangarda nije vibe proganjana i 
anatemisana poezija, njenom postijanju domišlja se svrha: neka Ina simbiliše  bins  fazu velike 
sinteze, neka budi tehnološka stanica reprezentativne poezije. „Ve čna poezija" dini uslupke 
duhu vremena, medjutim, suština tradicije  ii  još uvek homogena supstanca  kola  prolazi kroz 
prices pistepenih reformi, modifikacija. Mit  I  kontinuitelu  ii  potpun i apsolutan; zaveštanja su 
linearna, jedno kulturno bhago ide iz ruke  U  nuku, s  oca na sina. Sami bio iva ideologija 
tradicionalizma  file vibe u skladu s proizvodnjom, s dvosmislenošću proizvodjačkog iskustva, 
znanje se  fi prenosi samo od sebe, iz ruke u ruku, stoga razmišljanje u č istom kontinuitetu 
spada već  u sferu interesovanja fah-idiota tradicije. Teroru kontinuiteta supritstavlja se s иa г - 
nost. „Tradicija je danas su čeljena sa nerazre§ivim protivre čnostima." (Adorno) Izlaz nije u 
automatizovanom antitradicionalizmu, ve ć  u samom traganju za izlazim. Na ovii mapi nema 
sinteze, na njoj nedostaje konačna forma sažimanja. U dijalogu starog i novog nema statične 
sinteze (Kolakovski); ravnopravan takmac kontinuitetu jeste diskontinuitet. Vrednost tradicije 
često se krije u definisanoj negaciji, u Janusovskom liku njenih varki: ina odvlač i na pogrešne 
puteve najvernije sledbenike, a hrani svoje negatire. Samo vru ča struja tradicije: ina koja se 
iznova radja, neukri ćena, obesna, ina koja topi ledene bregove duha,  sari  ina nepomirljiva, 
ina koja prstom lakni i kaže „ustani i poleti!", koja ništa fi o čekuje Id tebe i koja te ni  no  šta  fi 
obavezuje —  sari ii ova struja dakle u stanju  do  zaintrigira pesmu. Pred represivnim tole- 
rancijom ideje kontinuiteta, avangarda, posr čuć i, dospeva na marginu, prihvataju ć i uligu koja  iii  
ii nametnuta: eksperirríentisanja tehni čkig karaktera, sterilna slika  suta, pogled na svet biz 
pretenzije da ii  i vrednuje, prihvata dakle poziciju mirivanja, u kojoj,  fi  biz male griže savesti, 
prelistava anti -zakone svojih dela, koja Si  pnetvaraJu  U  prah i pepeo. Glazura nostalgije pozla- 
ćuje samomuč ilačke, ukočene eksperimente. Nemir stila izaziva  sari  bilničke muki. 
Ni daj se, avangardi! 
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Két, eredetikig nem m űvészl célokra készült, de müalkot$soknak is belllö 
könyv: az egyiken Virginia Allen Jenssen vak gyermekek számára készük taktllls 
könyve (1977) látható (jobbra), a másik képen pedig a kölni vámmúzeum 
alkalmazottja mutat be egy csempészektől elkobzott páratlan alkotást 
(1973) (lent) 

Szombathy BSlint „könyv-könyve" (1978), melyet nyomdai hulladékból: klisékb đ l, б lomsoгоkbб l 
Is  matricákból kéazitett: a könyv nyelvezete a csak létható lenyomat helyett a t аpinthatб  
nyomófelület ‚Ital azonosithat б  

t 
Galántai György fémbő l készult konyve (évszám nélkül) 

Attilio Antibo földbő l készült könyve (1974). A tárgykönyv középen nyílik és az 
szakadása követkertében n ő i nemi szervet ábrđzol (balra) 

Predrag Šidjanin Love cív ű  tárgykönyve (1975), amelyben minden egye; oldal a 
love (szerelem) szб  egy betű jének felel meg (lent) 
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könyvek 
és 

„könyvek" 

„Magát a művészetet megtestesít ő  könyvek, nem pedig művészetrő l szóló köny-
vek, reprodukciós könyvek vagy irodalmi szövegeket vizuálisan illusztráló köny-
vek. Vannak könyvek, amelyek önmagukban véve is m űvészi kiny)latkoztatások-
nak felelnek meg." 
John Perreault 

„Másmilyen könyvek", „nem-könyvek", „ellenkönyvek", „álkönyvek", „majdnem köny-
vek", „konkrét könyvek", „konceptuális könyvek", „strukturális könyvek", „projektum 
könyvek", „tárgykönyvek", „könyv-könyvek", „vizuális könyvek", „nyilatkozat-köny-
vek", „utasítás-könyvek", „szintetikus könyvek", „multimediális könyvek", „használ-
hatatlan könyvek", „elfelejtett könyvek", „vizelet áztatta könyvek" stb. 
„A tárgykönyv nem a papírcivilizáció és a Gutenberg elleni tiltakozás megnyilvá-
nulásának, inkább a kultúra maradisága elleni fegyvernek tekinthet ő  , .. A tárgy-
könyv a költészet válasza az álkultúrára." 
Mirella Bentivoglio  

A szürrealisták és dadaisták els ő  kísérleteit a hatvanas évek végén és a hetvenes évek 
elején élesztették újjá. Ezeknek nagy része a hagyományos,papírra írt könyvek jellern"-
vonását viseli magán, minthogy mindegyik a papírt használja alapanyagként: gy ű rt; 
hajtogatja, lyuggatja, szögezi, szeleteli, tépi vagy ragasztja. Számos újabb alkotás már 
a hagyományos papír anyagú könyv sorozatjellegét is elveti: a legkülönböz đbb anyag-
ból készült multidimenz)onális tárgykönyvek nyelvi-tartalmi veretét gyakran az elleniro-
dalom ideológiája határozza meg. Más széls őséges és merész magoldások viszont a 
kísérletek jeljellegét domborítják ki, a médium teml бszetét vizsgálják és fogalmának 
kitágítására törekszenek, összhangban korunk m űvészetének önreflexív folyamataival. 
Elsődleges alaprendeltetéseinek mellđzése folytán a könyv mint tiszta eszme funkcio-
nál. 
„Mint napjaink egyéb üzenetei, a tömegkommunikáció kódjai sem csupán iroda!-
mi, képi vagy vizuđ lis jellegűek, hanem egyfajta tudományköziség jellemzi őket, 
akárcsak az avantgarde kommunikációs kódjait. A fotóregények és a képregé 
nyek, illetve a tárgykönyvek és a vizu đ lis köftemények immár nemcsak a m űvé-
szettö гΡténet гe és az irodalomtörténet гevonatkoztathatók; olyan jelenségek ezek, 
amelyek a szintetizmus távlatait vetik fel." 
Lamberto Pignotti 

Fából, fémbđ l, kđbđ l, kartonból, plexiüvegbđ l, mííanyagból, viaszból, ólom- és cinkle-
mezbđ l készült könyvek; asztalosok, kovácsok, lakatosok, vésnökök, m űanyagöntők, 
könyvkötđk, pecsétöntők, nyomdászok — kisiparosok és mesteremberek egész hadd-
nak tudására és segítségére van szükség. A tárgykönyv legtöbbször csoportmunka 
eredménye, a szerző  szerepe pedig a tervezésre korlátozódik. Az ügyesebbek azon-
ban egyedül végeznek el minden m űveletet —övék a kézm űvesség újrafelfedezésének 
öröme. 
„ A könyv szolgálhat szövegek tđrolđsđra, vagyis sajđt tulajdonságaival irrele-
vđns struktúra hordozója is lehet; ilyenek a könyvesboltok és a könyvtárak 
könyvei. A könyv azonban létezhet önálló és önellátó formaként is, magába fog-
lalva a formбt hangsúlyozó szöveget — a szöveget, amely csak egyik szerves ré-
sze ennek a formának. Itt kezdődik a könyvkészítés új művészete." 
Ulises Carrión 

Napjaink progresszív m űvészetének egyik törekvése, hogy a korábban annyira istení-
tett egyedi alkotást megsokszorosítsa és demisztilikálja, a tárgykönyvek esetében for-
dított előjelet kapott: a nagy példányban el őáll)tott, gyakran uniformizált, egyéniség 
mélküli nyomdai könyvekkel szemben a tárgykönyv sok esetben maga a megismétel-
hetetlen, leutánozhatatlan, egyediségében tökéletes megvalósulás. 

art lover 

Mirella Bentivoglio Totális Költemény cimü, fehér márványból készük alkotása , közepén egy to )ással (1974) 




