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gőhídfajtákat említsem: egyszerű, külön lehorgony
zóit, önmagában lehorgonyzott, azután a kábelhíd, 
a ferdekábeles hárfahíd, a ferde csillagkábeles, a 
ferde legyező alakú és az egypilonos ferde hárfaká
beles), nos, akkor -  a noson felül -  azt mondanám, 
hogy egész délután bibiztünk.

Nem a zabolátlanságot említeném első helyen, a 
szilajságot, amellyel újra meg újra egymásnak es
tünk, egymásba csattantunk, noha ennek egyszerű
sége, elemi volta fontos, és nem is csak azt, azt a 
kézenfekvőséget, hogy jólesett, jóóó vóóót, de evvel 
már közelednénk ahhoz, amit mondani akarok, 
egyelőre a személytelen élvezethez, a bennünk lako
zó, tőlünk már-már független élvezkedéshez, a tes
tek pogány vidámságához. Izomlázunk lett, égett a 
farkam és égett a pinája, be is kellett krémeznünk, 
ziháltunk, mintha egy igen magas hegy tetején vol
nánk (Popocatapetl például). Átöleltem, úgy alud
tam el, vagyis elaludtam, és ő horkolt, mert ő is 
elaludt. Légiesen horkolt, mint a finnek, pedig 
színmagyar. Ezt akartam mondani? hogy édesen 
aludt a karjaimban, akár egy gyerek ? Nem. Majd
nem ellenkezőleg -  úgy értve, minden értelmezés 
rossz, miközben valamit mégis tudnék mondani. Az 
például igaz, hogy ő lágyan, csöndesen feküdt, én 
pedig vágy nélkül. Nem mondom, hogy boldogan, 
de nyilván nem is boldogtalanul; kézenfekvő. Szo
morúan sem, ahogy a latin közmondás elvárná. 
Nem megelégedetten, de kielégülten. Úgy feküdtem 
ott a nővel, avval a nővel a szobában (még vagy 
öt percet, mint egy lapos vígjátékban), hogy nem 
volt kérdés bennem és nem intéztetett kérdés hozzám 
sehonnét, se Karéliából, se a Csallóközből, se a 
Mennynek ő országából. Létem, voltom, fekvésem 
nem volt kérdéses, ezt akartam mondani.”

Károlyi Csaba kitűnő bírálatot írt a könyvről 
NŐ, NAGYKORÚSÁG, REGÉNY címen a Népsza
badság július 4-i számában. Minden sorával 
egyetértek -  az utolsó bekezdésig. Pontosab
ban az utolsó mondatig. Ebben az utolsó be
kezdésben Károlyi -  hasonlóképpen ahhoz, 
ahogy az imént én is tettem -  félfordulatot 
ad bírálatának, s felteszi a kérdést: ha nem 
osztozhat is Nádas Péter ajánlásával, hogy az 
Egy  Nő  „nagy könyv” volna, vajon ez volt-e Es
terházy szándéka. Helyes. „Nem arról beszél-e 
állandóan Esterházy, hogy ez a nagyság már nincs, 
elveszett, odavan végleg, már nem lehet felidézni, 
valami mást kell tehát csinálni?” Talán ez is igaz. 
De aztán ezzel fejezi be kritikáját: „Az a nagy 
kérdés: van-e más választásunk?” Az én kérdé

sem: miért ne lenne? Melyik volt az a baljós 
éjszaka a nyolcvanas évek végén, amikor ki
mondatott, hogy többé nem lehet nagy mű
vet írni? Vagy nagy műre vágyni? Én Várady 
Szabolccsal tartok, aki A LÁB című költemé
nyében hasonlóképpen egy testrésszel foglal
kozott, s mottójában megírta: „A témám a láb. 
/  Nem adom alább.”

Radnóti Sándor

A VALÓSÁGOS FIKCIÓ
„Majd betért egy henteshez is, és nagyobb
összegért úgynevezett párizsit vett."

(Bródy Sándor)
Térey János: Szétszóratás 
Cserépfalvi, 1991. 48 oldal, 39 Ft

Térey János: A természetes arrogancia 
JAK-Pesti Szalon, 1993. 80 oldal, 120 Ft

Térey János: A valóságos Varsó. Panaszkönyv 
Seneca Kiadó, 1995. 84 oldal, 480 Ft

Térey János költészete kétségkívül a kilenc
venes évek magyar költészetének legérdeke
sebb fejleményei közé tartozik. Nyelvteremtő 
ereje, versformáló tehetsége meggyőző, vers
világa zárt, belülről fejlődő, öntörvényű 
rendszer, amelyen belül az egyes művek úgy 
kapcsolódnak rendszerekké (tematikai, into
nációs, motivikai ciklusokká, illetve kötetmű
vekké), hogy ugyanakkor megőrzik műegész 
voltukat, makettviláguk egyszeriségét. Mégis 
azt gondolom, hogy a kritikának és az iroda
lomtudománynak némi önmérsékletet kell 
tanúsítania Térey elemzésekor; hiszen nem 
feledhetjük, hogy vizsgálódásunk tárgya lé
nyegében véve még nem annyira tárgy, mint 
inkább egy folyamat -  amelynek termé
szetéről keveset tudunk -, és ennek a folya
matnak a kísérőjelenségei, fő- és mellékter
mékei, amelyeket akkor sem kell feltétlenül 
késztermékeknek tekintenünk, ha maga az 
alkotó többé-kevésbé már letett a velük való 
további bíbelődésről. Amikor tehát kézbe 
vesszük Térey köteteit, és feltesszük a kérdé
seket: Mi ez? Milyen valami ez? Mi van itt? -
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célszerű olykor ilyen kérdéseket is megfogal
maznunk: Mi keletkezik, mi formálódik itt? 
Mi történik itt? Vagy éppen: Miért történik, 
keletkezik, formálódik az a valami, amit lá
tunk, hallunk, olvasunk?

Kiindulópontként az a sajátosság látszik a 
legérdekesebbnek, ami a legkorábbi versek 
óta Térey valamennyi lírai és prózai munká
ját jellemezte: ezek a művek mindig önma- 
gukon túlterjedő világot tételeznek fel, és ez 
a világ általában -  bár természetesen átmegy 
bizonyos változásokon -  nagyjából állandó, 
jól leírható, és a szöveghatárokról tudomást 
nem véve áll a művek hátterében, mintegy 
ciklusokká fogva össze azokat. Helyszínei ál
talában: nagyvárosi lakások, kávéházak és 
gyakran zárt terek: kolostor, katonaiskola, 
gettó. Szereplői is visszatérők, egyénítettek, 
de alapvonásaikban tipizáltak: Hedvig (néha 
Lilla), a „megcsappant népszerűségű díva”, illet
ve tanárnő vagy ápolónő; a méltatlan bará
tok, akik lehúzni igyekeznek a főhőst, de ő 
kiválik közülük, és méltóvá válik (vagy erre tö
rekszik, úton van efelé); tekintélyszemélyek, 
akik szenvtelenül szemlélik a főhőst, és a 
fennálló rendet testesítik meg; végül (illetve 
elsősorban) a főhős, aki katonaiskola hallga
tója, fiatal szerzetes, kollégista, esetleg magá
nyos bohém, mindenképpen jobb sorsra ér
demes, tehetséges, szép jövő előtt álló, ám 
egyelőre a kezdeti nehézségekkel küzdő fia
talember. A szereplők, a helyszínek és a tör
ténések ismerősek. Eszünkbe juthat Sten- 
dhal, Balzac, Knut Hamsun vagy Bródy Sán
dor, Szomory Dezső, Kóbor Tamás és Molnár 
Ferenc is: egy fejlődésregény legtipikusabb 
szereplői, viszonyai és helyzetei ezek.

(Már első kötete és prózatöredékei isme
retében feltételezhető volt, hogy a verseknek 
ez a háttérvilága kerek epikai világot, annak 
kidolgozására, végiggondolására való törek
vés erős epikusi tehetséget rejt. Az 1995-ben 
az Elet és Irodalomban sorra megjelenő novel
lák bizonyítják ezt: az Ed zés  A MÉZESHETEK
RE, A KOPTER MÉLTATÁSA, a VESZTEGZÁR ol
vastán látható, hogy Térey budapesti élmé
nyei megteremtik a maguk epikai auráját is.)

Térey szövegeinek tehát nagyon erős epi
kai hátterük van. Ennek a fiktív valóságnak 
az emberi viszonyai rendkívül szigorúak, va
lamifajta brutalitás mindig jellemzi őket, tár
sadalmuk zárt vagy nehezen átjárható, tör

vényei önkényesek. Ha pszichológus volnék, 
ennek a világnak a megjelenítését elvágyó
dásnak nevezném. Valójában azonban ambi
valens nosztalgia ez, elkívánkozás és félelem 
egyszerre; nem a régi szép, hanem a régi más- 
ként-ronda időkbe és helyekre irányul. Leg
gyakrabban persze a századforduló Lipótvá
rosából emel ki kellékeket, de ugyanilyen 
gyakran világháborús polgári hadszínterek, a 
pesti és a varsói gettó is része ennek a kör
nyezetnek; megszálló csapatok, barbár hor
dák vonulnak át a városon, vagy vonultak át 
rajta nemrég, miután szenvedést okoztak a 
lakosságnak. Az ezekkel járó érzelmi terhek 
azonban nem érződnek a szövegekben: a fő
hős ezeken a megpróbáltatásokon már túl 
van, sőt néha úgy érezzük, bele is fásult ezek
be. Térey nem később bekövetkező szenve
désektől fél -  mint ahogy a tatárok eljövete
létől való szorongás a lényege Buzzati A TA- 
TÁRPUSZTÁ-jának -, hanem már bekövetke
zett összeomlás utáni képet fest: meglévő belső 
szenvedéseihez keres azokkal arányos megpró
báltatásokat.

Természetesen a helyszínek csak kisebb 
részben eredeti álmodozás eredményei. Jó
részt ismerős terek ezek: a német és az angol 
romantika helyszínei, a századforduló, a sze
cesszió helytoposzai térnek vissza újra és új
ra, többnyire végképp oda nem illő rekvizi- 
tumokkal kiegészülve: barokk térelemekkel, 
Zrínyi-idézetek, lovagregék, széphistóriák 
motívumaival; másutt francia ballada keretei 
között megjelenő Zola-toposzokkal, rockuta
lásokkal. Ami azonban közös ezekben az epi
kus mozzanatokban, az az emóció térélménnyé 
formálása. Még a belső helyek, utcaképek és 
zárt terek ábrázolásában is megmutatkozik 
egyfajta álomszerű tágasság, a fojtott levegő
jű szobabelsők leírását is átjárja valami éles, 
hideg légáramlás, amit a történések bonyolí
tásának álomlogikája és a nyelvi elemek geo
metrikus rendje sugall:

„A februári, ostoba ébredők.
A színre buktak, újra merev homály; 

értetlenek, honnan hová is.
Tűzfalak öble a tér alattuk.”

Az alkaioszi strófa diszkrét lüktetése még job
ban kiemeli a gondolatritmus sodrását, a két- 
három szóból álló, egymás mellé helyezett
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egységek kitágulását az utolsó sorban. Ezt a 
hatást erősÁti az első három sor plasztikusan 
nem megragadható vagy ködös tartalma, ami 
kinyÁlik a zárósor térábrázolásában. Hiába 
sugall tehát szűkösséget, bezártságot a tűzfal 
szó, a vele kapcsolatba állÁtott öböl és a tér em
lítése kiterjeszti az olvasó térérzetét, és az 
alattuk ennek a szélességnek ad magasságot, 
légteret. Gyakran találkozunk Téreynél effé
le kettősségekkel.

Az ily módon megépített fiktív világban 
szólalnak meg tehát Térey versei, amelyek
ben bármennyi megélt hangulat és emóció 
zsúfolódik is össze, nincsenek a jelen terében 
és idejében játszódó jelenetek; nincsenek 
olyan élmények, amelyek a maguk konkrét 
viszonyai között jelenhetnének meg. Minden 
élethelyzetnek megvan a maga korábbi meg
felelője; minden szomorúság déja vu, min
den pofon elcsattant már korábban is, a je 
lenben hallható csattanás csak visszhangja va
lamely korábbinak. A szereplők, a versekben 
említett és megszólaló személyek a legvadabb 
helyzetekbe vetődnek, és nincs tudomásuk 
arról, hogy ez az ide-oda vetődés lényegében 
véve botrány. A fantázia hullámain ugyanak
kor maguk is figurából figurába utaznak, 
nem is álarcot viselnek, hanem egész lényük 
változik, egyik sorról a másikra cserélődik 
testük, szellemük, identitásuk, sokszor egé
szében véve: önmaguk.

„- Ménjét a mesterek tornáján
körbeszaglászták ösztövér, mezei emberek.”

„A gazda ? Fiatal hadnagy úr a német balladákból”

-  olvashatjuk a Fiatal  HADNAGY-ban, és ter
mészetesen visszatérő narrátorunk az, aki ez
úttal a német romantika fegyverzetében vív 
középkori dÁszletek között egy olyan viada
lon, mely egy mai sportesemény nevét viseli. 
Máskor Térey saját életének eseményeire 
használ más korokra, élethelyzetekre érvé
nyes kifejezéseket, és ezáltal kölcsönöz nekik 
részint történelmi távlatot, részint egyfajta 
időtlen lebegést.

Térey beszédhelyzete verseiben szintén 
gyakran változik. A megszólaló hang persze 
mindig a költőé (tehát nem váltogatja nyelv
használatát és énjét, mint Kovács András Fe

renc, és nem is rögzül egy archaizáló én- 
imázsban, mint Határ Győző), de a beszélő 
pozÁcióját nyelvhasználati elemekkel is jel
lemzi. Akárcsak Rakovszky Zsuzsa Ha n g o k  
ciklusa esetében, itt sem mindig tisztázott, 
hogy hol a határ a dramatikus beszédmód (a 
beszéd általi emberábrázolás) és a lÁrai (a be
szédfordulatokból szabott álarc mögé bújás) 
között. Ez a sajátosság pedig már nemcsak a 
szövegek megítélését, de sokszor az értelme
zésüket is megnehezíti. A VALÓSÁGOS VARSÓ 
kötetben ilyenek az idézőjeles szövegek, A JÓ 
AGÁR ÉS A VAD (állítólag, bár én nem találtam, 
Zrínyi VITÉZ HADNAGY-ából kiemelt szövege), 
a Bo n c t a n i ALAPVETÉS ismeretlen eredetű 
újsághíre, A k e t t ő s  tagadás két rövid mo
nológja. Általában nem tudok mit kezdeni 
Téreynél a kontextusából kiemelt és saját, 
önálló műként szerepeltetett „talált” versek
kel. Valójában ezek fedőszövegek, amelyek 
olyan versek helyét takarják le a könyvben, 
amelyeket Téreynek nem volt érkezése meg
írni. Azonban nem hiszem, hogy nem annyi
ra magukra az idézett fragmentumokra, 
mint inkább a könyv-műben elfoglalt szerke
zeti „helyi értékükre” volt szüksége. Ismét 
csak: teret formál velük.

Bármennyire epikusan átgondolt sorsuk 
van is a versek hőseinek és narrátorának, 
maguk a versek tisztán lírai alkotások. Térey 
nem keveri a két attitűdöt, még akkor sem, 
ha az alkotás folyamatának része a narrátor, 
illetve a főhős történetének elgondolása. 
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne kössük 
a versek közléseit ezen a fiktív valóságon kí
vüli valóságelemekhez. Általában a költő nem  
is hagy módot erre az olvasónak, de a korai 
versek között van néhány, amit félre lehet ér
teni efféle értelmezéssel. A SZÉTSZÓRATÁS 
egyik verse a JÚDEA címet viseli, és így kez
dődik:

„A part. A szőke nyári dél.
Bárkák a zöld habok felett.
A szűk öbölre szegzi még
íját a nap. Csönd. Fellegek.

A part. A sárga hold. Tüzek.
Öböl partján a vándorok...”

A Júdea helynév, a bárka, a vándorok emlí
tése óhatatlanul azt a gondolatot ébreszti az
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olvasóban, hogy a bevándorlási tilalom idő
szakának Palesztinájáról, zsidók illegális „ali- 
ázásáról” szól a vers. Ha azonban ezzel a pre
koncepcióval olvassuk újra a verset, rájö
vünk, hogy kiestünk a vers világából, és 
olyan közléseket kell tulajdonítanunk neki, 
amelyek Térey világától biztosan idegenek. 
Az olvasónak az az érzése, hogy a költőnek 
valami hátsó szándéka volt a vers közléseivel, 
aminek nem tudunk utánajárni, tehát a meg
fejtés sejtése, a megfejthetőség illúziója hozzátar
tozik a Térey-versek hatásmechanizmusához.

Ezt az érzést erősíti a költőnek az a gya
korlata, hogy össze nem illő elemeket illeszt 
össze ironikus narráció, idézőjelbe tevő kom
mentárok nélkül. Ennek legfontosabb eszkö
ze a másnak nevezés eljárása.

A címbeli másnak nevezés feladata: feszült
séget teremteni cím és szöveg, név és meg
nevezett között. (Ennek korai, még sikerület
len példája ez a bizonyos JÚDEA.) Az olvasó 
így nemcsak a vers szövegét értelmezi, ha
nem egy külső értelmezési utat is keres. Ezzel 
megsokszorozódik a versszövegből kifejthető 
jelentések száma: az olvasó saját tapasz
talataival egészíti ki a főszöveget, szituációba 
helyezi a verset. Természetesen az értelmezés 
során rá fog jönni, hogy ez nem más, mint 
illúzió, de addigra már megszabta magában 
ennek a távolságnak a terét: az ívet, ami név
től megnevezettig hajlik. Az eljárás tehát is
mét geometriai, a versolvasó térélményét 
erősíti.

A másnak nevezés archaizáló változatában 
értelemszerűen történelmi asszociációink 
lesznek: PLANTAGENET, KÁVÉFORRÁS, MÁD- 
CHENLIED, A VITÉZ HADNAGY, „AZ VIGYÁZÓ 
HALLIK BÁSTYÁRÓL, MINT SZÓLAL”, DUELLUM
a z  a gg a l, Po r o s z  f o r t é l y  és v a l l o n  in d u 
la t , Bácsk a , Ba ja  l é g iv eszé ly  stb. Van 
ugyanennek egy aktualizáló változata is, ami
kor a mai politikai publicisztika kifejezéseivel 
nevezi meg (semmiképpen sem politizáló) 
dalait. Például: Egy TARTÓS VÁLSÁG ELŐJELEI, 
Mó d o s ít o t t  d o k t r ín á k , El é g t e l e n  az a p
pa rá tu s, Me n t e l m i j o g , Biz t o n s á g o s  ü g y 
m e n e t , A d o n o r  j o g a i. (Szikszai Károly Br i
GÁDNAPLÓ-grafikáinak címét formálja hason
ló logika.)

A versek szövegén belüli másnak nevezés el
sősorban a két könyv-művet: A TERMÉSZETES 
ARROGANCIA és A VALÓSÁGOS VARSÓ verseit

jellemzi. A szereplők megnevezéséből vala
hová tartozásukra, társadalmi rangjukra kö
vetkeztethetünk: prior, kollegina, felföldiek, 
atyám, dekabrista, alkotó atya, hadnagy. A 
másnak nevezés azonban egész események, 
történések megnevezésére is kiterjed. Sok
szor mindössze arról van szó, hogy Térey sa
ját élethelyzeteire olyan kifejezéseket hasz
nál, amelyek más élethelyzetekre érvényesek. 
Ha azt mondja: „éveim száma szálka a régiek sze
mében”, valójában csak stílusában archaizál, 
mondandója saját idejében is érvényes lenne; 
és éppen ez a trükk. A pátosz, a „Térey-féle 
emelkedettség” azt érezteti az olvasóval, hogy 
a megélt események maguk is archaikusak, 
nem jelenvalók.

A másnak nevezés sajátos esete az össze 
nem illő helyszínek és események kontextus
ba állítása. Ezektől már természetesen nem 
idegen az irónia. A LUNAPARKI TÚRA címe és 
kezdősorai:

„Lekéstem a vasárnapi iskolát
és a templomkertben gyakorolok”

mulatságosan mondanak ellent a későbbiek
nek:

„és duruzsoló) pártdalok, és szünetelő
járatok, akár egy sóvárgott gyereknap. ”

Talán azt érezhetjük az össze nem illő esemé
nyek és helyszínek összeillesztésekor, hogy 
mindig mindenütt ugyanaz történik, vagy 
ahogy Juhász Ferenc mondja: Mindenki 
mindig ugyanazt csinálja. Ha azonban alapo
sabban megvizsgáljuk az egymás mellé állí
tott toposzokat, beszédkellékeket, azt látjuk, 
hogy a vég, a rossz vég tartja össze őket: a 
tudatosan összeillesztett anakronizmusok 
mindig olyan dolgokat emelnek a fikció teré
be, amelyek elvesztek. (Példánkban a vasárna
pi iskola és a gyermeknap, a cserkész- és út
törőmozgalom veszett el egyaránt végérvé
nyesen. Mindkettő közösség, tömegszervezet. 
Fontos észrevenni, hogy Téreyt ambivalens 
nosztalgia vonzza-taszítja az efféle közössé
gekhez, jóllehet félreérthetetlenül individuá
lis személyiség, akitől idegen a kollektivizmus 
bármely fajtájának elfogadása.)

Magán a beszédmódon, a nyelvhasznála
ton belül is találkozunk ilyesféle össze nem il
lő elemekkel, mint például:
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„Imponál, hogy szavatolsz értem 
s berágok rád, hogyha kijózanodsz...”

Térey a legkülönbözőbb rétegnyelvekből me
rít kifejezéseket, fordulatokat, elsősorban 
olyankor, amikor ezzel versének beszélő hő
sét jellemzi. Ez a rétegnyelv azonban soha
sem rontott nyelv. A szlengből, diáknyelvből 
vagy máshonnan származó elemek elkülönü
lő építőelemként állnak a szövegben, mint
egy (megint csak!) térköztartókként, jelenlé
tük a szövegben nem otthonos, majdhogy
nem idézetszerű; és A TERMÉSZETES ARRO
GANCIA után ritkán találkozunk velük. Annál 
gyakrabban azzal a másik típusú beszédelem
mel, ami egy letűnt, biedermeier-szecessziós 
világból maradt ránk -  illetve nem maradt, 
de Térey éles füllel hallja meg és gyűjti össze 
olykor felbukkanó beszédfordulatait. Ez a 
nyelvezet az Ady jelentkezése utáni magyar 
prózában ritkán szerepel irodalmi szöveg
ként (olykor Csáthnál, Schöpflinnél és náluk 
sokkal jelentéktelenebb íróknál), inkább csak 
ugyanolyan idézetként, mint Téreynél a 
szlengfordulatok. Valami okból az ezzel a be
szédstílussal jellemezhető emberek nevetsé
gessé váltak; a provincializmus és a kispolgá- 
riság figuráivá az européer-értelmiségi Nyu
gat értékterében.

A beszédmód változását példázza a SzÉT- 
SZÓRATÁS-ban olvasható SZOMORY és A TER
MÉSZETES ARROGANCIA egyik darabja, a VIZIT. 
Az első így kezdődik:

„A ház. Itt vívtad 
perverz csatáidat a papírral, 
a kielégülésig, a részeg 
szó-onániák emléke itt kísért 
a monumentális bérház falai közt 
a málló kapualjban is, ahol 
fölfelé igyekszem.”

Ezzel szemben a második:

„ A ház. Itt vívta ön 
perverz csatáit a papírral...”

-  tehát az egyetlen változás a tegező forma 
önözőre fordítása. Ez a megszólításforma mai 
nyelvérzékünk számára már archaikus színe
zetű, és némi feminin utóíze is van („Én írok 
Önnek...”), főként olyankor, amikor perverz

csatákról és onanizálásról esik szó. A köz
nyelv az önözést szinte csak a hivatalos és a 
nyilvános érintkezésben használja. Bizalmas, 
négyszemközti beszédben, illetve levélszerű, 
írott szövegben az érintkezésnek kimért, for
mális, régimódi formáját idézi, ami azonban 
egyfajta méltóságot is ad, és -  bár nem sze
retnék mániákusnak látszani -  távolságtartást, 
a térbeliség tiszteletét.

Az időbeli visszatérés a századfordulóhoz, 
a Nyugat előtti időhöz azonban nemcsak álta
lános polgári nosztalgia, hanem irodalmi 
másként gondolkodás is egyben. Termé
szetesen ez az oppozíció nem a népi epigo- 
nizmus felé történő megkerülése a Nyugat 
szellemiségének. Az idő tájt létezett a magyar 
irodalomban egy a valódi nagyvárosi lét iro
dalmi eszményeire való törekvés, irányzat is. 
Ehhez kíván kapcsolódni Térey, elkerülve 
Ady túl nagy lélegzetét és sorskérdéses sú
lyosságát, Babits antik gyökerekből táplálko
zó, örök erkölcsi kérdésekkel birkózó nagy
ságát. Persze ugyanez a sorskérdés-ballaszt 
terhelte a kor magyar irodalmának minden 
irányzatát Adytól Herczeg Ferencen át Ráko
si Jenőig. Térey tehát épít egy fiktív hagyo
mányt (részben a meglévő toposzokból), 
amely Szomory Dezsőhöz, Bródy Sándorhoz, 
Kóbor Tamáshoz, Molnár Ferenchez és má
sokhoz kapcsolódik; egy polgári-bohém, a li
pótvárosi, szemita jelzőkkel és kávéházak, 
kuplerájok helyszíneivel jellemzett életforma 
(epikusan átgondolt) világának költészeti 
re(?)konstrukcióját. Ez az installációegyüttes 
mutatkozik meg koncentráltan a KÁVÉFOR
RÁS című versben.

„Kávéforrás, rácsos erkély; 
kákabélű konzumensek 
migrénűző gyógyhelye.
Füstöt fújok önfeledten 
mind a négy sarok felé...”

Szó sincs ennek az életformának az idealizá
lásáról:

„Forgóajtón átzuhanva 
szembesülni a homállyal 
s kóbor ebként járni benne”

-  zárja a verset. Mint ahogy a visszanyúlás az 
előzményekhez a Nyugat-hagyomány elveté
sét sem jelenti. A legképtelenebb módon:
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Ady-utalásokkal, stílusimitációkkal idézi meg 
a Nyugatot, ilyen sorokkal: „az ádvent engem 
ünnepel”, vagy „A keservét. Helyem van a tavasz
ban”. A KÁVÉFORRÁS-ban azonban egy koráb
bi beszédmód idéződik meg -  csakhogy 
összehasonlíthatatlanul plasztikusabb költői 
nyelven. Ez ennek a szerepjátéknak a kulcsa. 
Amikor Weöres a PSYCHÉ írásakor álarcot öl
tött, a magyar költői nyelv egyik legtermőbb 
állapotához nyúlt vissza. Térey a magyar po- 
ézis történetének talán legfáradtabb, legel
használtabb stádiumát választja, és oltja be a 
maga szubkulturális szókincsével és nyelvte
remtő tehetségével. Ez a vérátömlesztés tá
masztja fel ezt a fáradt, beteg, azóta újításai
ban is megfakult lírát.

Ezek után csak egy kérdés marad. Ha Té- 
rey olyan tehetséges, és annyi mindent tud a 
mesterségről, mint az eddigiekből is sejthető 
(talán, annak ellenére, hogy nem állt szándé
komban verszenéjét, gyakran remek időmér
tékes verselését és olykor figyelemre méltó rí
meit, izgalmas jelzős szerkezeteit elemezni; az 
ifjabb kritikusnemzedék ezt bizonyára meg
teszi majd), mi az ördögre jó ez az egész álar
cosbál? Nos, amikor a versek központi figu
rája körül eltűnik az időgépen áthurcolt szá
zadfordulós installáció, és a verstérben lénye
gében a költővel azonos narrátor áll, lénye
gében a költő környezetével azonos környe
zetben, azt tapasztaljuk, hogy a narrátor és 
környezete kettős (oda-vissza) transzponálása 
során ez a poétikai gyakorlat betölthető teret 
hozott létre az élet eseményeinek feldolgozá
sához. Meggyőződhetünk erről, ha a SzÉT- 
SZÓRATÁS-kötetben megjelent, nem igazán si
került An z ix , De b r e c e n  című verset összeha
sonlítjuk a májusban az Elet és Irodalomban 
megjelent A JUSS vagy a Holmi júliusi számá
ban közölt A VISSZATÉRT FÖLD című versek
kel. Ezek a versek sem végleges foglalatai 
még annak a tapasztalatanyagnak, amely a 
gyermekkor-fiatalkor emlékeit dolgozza fel. 
Akad bennük modorosság, prózába hajló, 
megoldatlan rögtönzés, miegyéb. De ahogy 
annak idején az An z ix , DEBRECEN-ben írta: 
„...szeretnénk /  régóta eltagadni minden percét /  az 
itt elgördült évadoknak -  és /  mégis, megint ma ösz- 
szeáll a kép.” Ezt kell győzni munkával, tehet
séggel, türelemmel.

Bodor Béla

SZESZÉLY ÉS FELADAT
Paul Verlaine: Szaturnuszi költemények -  
Poemes saturniens 
Fordította Térey János 
Cserépfalvi, 1994. 156 oldal, 250 Ft

Megvallhatom, csöndesen ünnepet ültem, 
mikor megjelent Térey János munkája, a 
Sz a t u r n u s z i k ö l t e m é n y e k  fordítása. íme, 
hát nemcsak angol, nemcsak német vagy 
orosz vagy éppen görög költészet van a vilá
gon, a fiatalabb -  egészen ifjú -  korosztály 
egyik jeles szerzője egy francia költőre vetett 
szemet! Méghozzá egy (ma már) klasszikusra, 
akinek a tetejébe számos magyar fordítója 
akadt, nem akárkik; s verseinek válogatása is 
már jó néhányszor megjelent. Úgy látszik, a 
fordítani hajlandó szerzők végre újból fölfi
gyelnek a francia lírára, mely nagyszerű ma
gyar kötetekbe költözött, de mintha túl vég
leges mozdulattal csuktuk volna rá e könyvek 
fedelét. Ahogy Bennt, Mandelstamot, Poun- 
dot, Szapphót fordítanak legkiválóbb ifjú te
hetségeink, miért nem szemelnek ki maguk
nak franciákat is? Arról persze lemondok, 
hogy a francia klasszicista tragédiaírók körül 
olyan sürgés-forgás támadjon, mint Shakes
peare körül (újra), igaz, erről is nehéz szív
vel; de azt legalább megértem, hogy Petri 
vérbő Petri-darabokat gyúr Moliere-szöve- 
gekből. Hogyha csupán a francia irodalom, 
jelesül a költészet szempontjából tekintjük át 
a közelmúlt és a jelen magyar műfordítói tá
jékozódását, akkor a kép eléggé vigasztalan: 
a kincskereső, kalandozó, az idegen ünnepe
kért útra kelő és az aranygyapjú keresésére 
induló fordítók (egyáltalán érvényesek-e 
még ezek a fordítóktól származó, önstilizáló 
metaforák?) mintha kevéssé érdeklődnének 
a hajdan oly lelkesen búvárolt terület iránt. 
Értsük meg őket? Ha nem merő agyrém, láz
beszéd általánosságban jellemezni egy nem
zeti poézist, talán mégis megkockáztathat
nánk annyit, hogy a x V ii. századtól a szim
bolistákig, majd Apollinaire-ig, Bretonig és 
Valéryig terjedő időben a francia líra erőseb
ben szabályozottnak, értelmezettnek és titok- 
talannak tűnik föl, mint a német vagy angol 
nyelvű poézis. (A franciák maguk is mondo
gatnak ilyesmit; az persze más, nekik sza


