
Bekezdések a politikai költészetről – egy vitafórum kap-
csán

Ferenczi Lászlónak, szeretettel
Volt vala egykor egy alagsori bár, póriasan szólva 
egy pincehelység, ahol a huszadik század elején 
még gyékénnyel borított falak csalogatták a közön-
séget: az ifjú rajongókat, a sznobokat, az új iroda-
lom kispénzű szerelmeseit. S volt vala ugyanekkor, 
odafönt a Hadik Kávéház illusztris asztaltársasága, 
emeleti „foglalt páholya”, melyet a majdani klasz-
szikus költők és írók számára tartott fönn a tulaj.

„De hiszen ez egy szatyor!” – a legenda szerint 
Karinthy Frigyes, a penetráns humoráról híres író 
kiáltott fel így, amikor véletlenül (avagy netalán 
valamiféle szociális érzékenységtől vezérelve?) be-
nyitott ebbe a gyékénnyel bélelt alagsori helyiség-
be. Az egykori tulajdonos nem volt ostoba, amikor 
megtetszett neki ez a mulatságos metafora; bizony-
sága ennek, hogy a jelenlegi fenntartó tovább-
ra is ragaszkodik ehhez az elnevezéshez. Pedig a 
mostani helyen, amely a Hadik Kávéház közvetlen 
szomszédságában a Szatyor Bár és Galéria nevet vi-
seli, már nincsenek gyékénnyel borított falak.

Nomen est omen: míg a Hadik családnév egyfaj-
ta mitikus képzettel terhelt hazafi as pátoszt sugall 
(lásd Hadak Útja), a Szatyor elnevezés intim és ben-
sőséges, még ha némileg közönséges is. Igaz, hogy 
e Szatyor „felső zsebe”, az úgynevezett Galéria ki-
fejezetten alulvilágított, a szedett-vedett, „retró” 
fotelok süppedősek, odalentről felhangzik a zaj és 
a zene, és hogy nincs túl sok levegő sem. De sebaj: 
az érdeklődés nagy, a közönség meglepően élénk, 
sok a huszonéves fi atal. Az idei nőnapon ide adtak 
egymásnak találkát a költők és irodalmárok, hogy 
az ÉS hasábjain tavaly kezdeményezett vita kap-
csán a politikai költészetről nyilvánosan eszmét 
cseréljenek.

Előbb a költők kaptak szót, akik voltaképp mind 
a négyen a „vajon tudjuk-e, miről beszélünk?” ké-
telyét fogalmazták meg, járták újra meg újra körül. 
Szálinger Balázs kisvártatva fel is adta, mondván, 
hogy ő nem ért ebből az egészből semmit, és ki-

vonta magát a vitából. De ha ettől az incidenstől el 
is tekintünk, nagyon valószínű, hogy a vitafórum-
nak erről az első felvonásáról nem az érdemi esz-
mecserére tett bátortalan kísérlet fog megmaradni 
a hallgatóság emlékezetében, hanem a két parla-
menti képviselő, a kormánypártot erősítő L. Simon 
László és az ellenzéki Kukorelly Endre nyilvános 
pengeváltása. Holott ezt a „drámai eseményt” 
korántsem csupán a pártpolitika színjátszó szem-
üvegén keresztül volna érdemes olvasni, hanem 
elsősorban úgy, mint a költői hivatás és a politikai 
ambíciók elkerülhetetlen konfl iktusát. Rokonszen-
ves volt, ahogy a maga „monodrámáját” Kukorelly 
fölskiccelte: „időnként hátralépek magamtól, és 
azt kérdezem, ki ez a fi gura” (elnézést, hogy nem 
szó szerint, csak a magam átiratában idézem őt). 
De meg tudtam érteni azt is, amikor Kukorelly „én 
nem vagyok politikus” kijelentésére a felelős tiszt-
ségeket betöltő L. Simon spontán módon, indula-
tosan reagált: „akkor add vissza öregem a mandá-
tumodat”. Még szimpatikusabb volt részéről az a 
személyesség, ahogyan Sütő András Egy lócsiszár 
virágvasárnapja című darabját méltatta, amely je-
lenleg a Nemzetiben látható. Mint mondta, ebből a 
meglepően aktuális drámából, illetve a főszereplő 
Szarvas József alakításából „politikus költőként” ő 
bizony sokat tanult.

Figyelemre méltónak találtam, amivel Schein 
Gábor, mindjárt a vita legelején, a maga mondan-
dóját indította: „eszmélésem annak idején indivi-
duális volt”. Szerintem ez lehetett volna – avagy 
lehetne majd a jövőben – egy valóban érdemi esz-
mecsere egyik legfontosabb felvető szála. Hiszen 
tagadhatatlan, hogy a magam „nomád nemzedé-
kére” is egyfajta apolitikus mentalitás volt annak 
idején a jellemző. A hetvenes évek közepén, végén 
perben és haragban álltunk azzal a fajta átpolitizált 
közélettel, amelybe az akkor még csak negyvenes 
éveiket taposó apák nemzedéke, köztük az elvetélt 
„reformszocializmus” ellenzékbe vonult élcsapata 
próbált belekényszeríteni minket. De emlékszem, 
milyen meghökkentő és nevetséges volt az is, ami-
kor a pesti bölcsészkaron az egyik szemináriumot 
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„DE HISZEN EZ EGY SZATYOR!”

Pálfi  Ágnes
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vezető tanárom tudni vélte, hogy azért nem jelen-
tem meg az óráján, mert a népieket akartam boj-
kottálni (Szabó Dezső regénye, az Elsodort falu volt 
aznap a téma). A mából visszatekintve úgyszintén 
elgondolkodtató az a határozottság, ahogyan Ki-
rály Gyula, az orosz tanszék legendás professzo-
ra a szakmai elmélyülés felé terelgetett, lebeszélve 
minket a közvetlen politizálásról (és mellesleg az 
alanyi költészet műveléséről is).

S ha már személyes történetemnél tartok, hadd 
említsek meg egy kulcsművet, amely kétszer is 
beleszólt az életembe. Juhász Ferenc 1954-ben író-
dott műve, A tékozló ország ébresztett rá először 
arra, hogy igazából mi is az a történelem (magát 
a tantárgyat, be kell hogy valljam, szívből utál-
tam). Még középiskolás voltam, talán harmadikos, 
amikor Galkó Balázs azzal állt elő, hogy az egész 
„époszt” egyhuzamban szeretné felolvasni. Mind-
össze négyen vagy öten gyűltünk össze ebből az 
alkalomból egy frissen felújított, nagy és még üres, 
hófehérre festett polgári lakásban (név szerint 
Kiss Annára és Turcsány Péterre emlékszem visz-
sza a hallgatóság köréből). És több mint harminc 
évvel később, 2004-ben, születésének ötvenedik 
évfordulóján ugyanez az „éposz” vált fontossá 
számomra megint. Egy éjféli performance kereté-
ben idéztük föl a művet a nyírbátori utcaszínházi 
fesztivál, a Szárnyas Sárkány „nulladik napján”. Az 
ötletgazda egy fi lmes szakember, Oláh László Oli-
vér volt, a rendező pedig az „ünnepszerző” Szász 
Zsolt, s mint rőzsehordó asszony magam is részt 
vettem ebben a mintegy félszáz embert mozgató 
szabadtéri produkcióban. Egy versciklusom is szü-
letett ennek a hatására (egyetlen darabja jelent csak 
meg a Magyar Naplóban). A magam praxisában én 
ekkortól datálom a „politikai költészet” némiképp 
már tudatos művelését, és nem 2006-tól. Az utóbbi 
évszámot a vitafórum második részében az iroda-
lomtörténész és publicista Horkay Hörcher Ferenc 
– az október 23-án lezajlott utcai megmozdulások 
okán – mindazonáltal jogosan jelölte meg szerin-
tem is egyfajta korszakhatárként.

Szánom-bánom, de valójában csak most, koro-
sodó fejjel (már-már „vén szatyorként”) látom be 
lassacskán, hogy bölcsész indíttatású művészként, 
tudósként, pedagógusként bizony báván hagytuk 
magunkat félrevezetni és kitessékelni a közéletből: 
előbb a Kádár-érában, aztán – ami még nagyobb 
szégyen – az úgynevezett „rendszerváltó” húsz év 
során. De – miként azt az elméleti szekció részt-
vevői javasolták – bízvást fogalmazhatunk más-
képpen is: az úgynevezett „autonóm művészet” 
huszadik századi ideája és kultusza alighanem 

tényleg leáldozóban van, és ami ezután jön, az 
minden bizonnyal valami egészen más lesz. Emlé-
keznünk a távoli és a közelebbi múltra talán azért 
mégsem fölösleges.

„Szeretkezz, ne háborúzz!” – mondta és mutat-
ta is John Lenon Yoko Onóval a példát a hatvanas 
évek végén. Igaz, nemcsak a fekete-fehér fotóval 
dokumentált ágyjelenet („Bed-In” for peace, 1969) 
volt akkor megrendítően valóságos, hanem e fel-
szólítás politikai célzata, a még javában folyó viet-
námi háború is. Ebben a mostani vitában a „sze-
relmi költészet” úgyszintén szóba került ugyan, 
de korántsem ilyen radikális módon. A diskurálók 
meglehetősen elvontan és mereven határolták el, 
állították szembe egymással a szerelmi és/vagy po-
litikai „tematikát”, mintha az égvilágon semmi kö-
zük nem volna egymáshoz. Holott e két istenség, 
Vénusz és Mars a mitikus költői hagyomány sze-
rint egyszerre mozgatja a világot, vállvetve, egy-
mást túllicitálva. Nyíltan senki sem mondta ki, de 
érezhető volt, hogy a vitapartnerek szerint ez ma 
már nem így van: mindnyájan tartózkodtak attól, 
hogy a társadalmi (vagy akár a szexuális) forra-
dalom „(magas, piros, hős) nászi ágyáról” egyet-
len szó is essék. Mintha az ilyesfajta egzaltáltság 
valamiféle beteges elfajulás, egy nagy-nagy túl-
zás volna, a lét kizökkent, „kifi camodott” állapo-
ta. Mintha amikor megfogan az élet vagy amikor 
„vajúdik az idő”, kívül kerülnénk az úgynevezett 
„valóságon”, képtelenné válva annak „normális” 
működtetésére.

Hogy Ady szerint a szerelem is sebeket osztó 
viadal, „héja-nász az avaron”? Vagy hogy neveze-
tes versében Petőfi  együtt emlegeti a kettős élet-ál-
dozatot, a szabadságot és a szerelmet? – Mészáros 
Márton mindjárt az est vitaindítójában sietett le-
szögezni: a 19. század romantikus létszemléletétől 
ideje végképp elhatárolni magunkat. Talán csak a 
közelgő ünnepnek, Március Idusának volt köszön-
hető, hogy az egyöntetű elhatárolódás azért tökéle-
tesen mégsem sikerült: Petőfi  Nemzeti dalát, ha nem 
is érdemben, de többször, többen is fölemlegették.

Ha bátorkodunk feltenni a kérdést, hogy 1848-
ban, a történelem sorsfordító pillanatában vajon 
mi kötötte össze a költészetet és a politikát, nem 
is olyan nehéz meglelnünk erre a választ: a közös 
nyelvre való rátalálás elementáris élménye, amely az 
ország lakóit, a jobbágytól az arisztokratáig, nem-
zetté kovácsolta. Ez volt a hozadéka annak a kivé-
teles márciusnak, amikor – mintegy varázsütésre – 
szinkrónba került a Kossuth fémjelezte új politikai 
közbeszéd és Petőfi  költői forradalmának plebejus 
nyelvezete. Amikor a közös szókincsnek és metafo-
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rikának, a retorikai alakzatok hasonlóságának hála 
közvetlenné vált az átjárás a politikai szónoklat és 
a színpadi monológ, vagy egy olyan emblematikus 
költemény között, mint a Nemzeti dal.1·

Vajon ez a nagy pillanat valóban egyszeri és 
megismételhetetlen a nemzet történetében? Vajon 
az úgymond „refl ektálatlan” próféciának ma már 
tényleg nincsen esélye sem a költészetben, sem a 
politikában – ahogyan azt a vita második részében 
a kritikus Vári György ifjonti szenvedélytől fűtött 
barokkos körmondatai szuggerálták?

Az óda mint szónoki műfaj – Jurij Tinyanov, a múlt 
század elején létrejött új diszciplína, a verselmélet 
iskolateremtő teoretikusa 1922-ben még ezzel a 
címmel írt tanulmányt, elválasztva, ám ugyanak-
kor össze is kötve egymással a retorikát és a poéti-
kát (azt a két egymásra épülő tárgyat, mely annak 
idején a humán gimnáziumok kötelező tananyaga 
volt). Jó volna hát, ha körültekintőbbek volnánk, és 
nem söpörnénk le az asztalról a kérdést, hogy va-
jon napjainkban miért is távolodott el egymástól a 
politikusok és a költők nyelvezete és beszédmódja, 
s hogy ez a szakadék vajon most már így is marad 
– az idők végezetéig?

Az ezredforduló óta szaporodnak a jelek, me-
lyek alapján egy ellenkező irányú változást prog-
nosztizálhatunk. A világméretű fordulat kezdetét 
alighanem a New York-i World Trade Center ösz-
szeomlásától, 2001. szeptember 11-étől számíthat-
juk. De vajon miféle elmozdulást jelez a magunk 
kis magyar glóbuszán az a szóban forgó öt „haza-
fi as” tematikájú költemény2, mely most ehhez a tíz 
évvel későbbi vitához kiindulási alapul, amolyan 
apropóul szolgált?

Ami azonnal szembetűnő, az a hangsúlyos női 
jelenlét. Hiszen a szerzők közül ketten, Erdős Vi-
rág és Tóth Krisztina eleve a „gyengébb nemet” 
képviselik (már csak ezért is furcsa, hogy a vitában 
egyetlen nő sem kapott szót). A másik feltűnő sa-
játosság, hogy ezt az úgymond „hazafi as” temati-
kát négyen a szerzők közül egyfajta antropológiai 
(avagy mélylélektani) szemlélettel, a nemiség és 
a szexualitás áttételén keresztül közelítették meg. 
Igazolván, hogy amit Illyés Gyula emblematikus 
versében (Egy mondat a zsarnokságról) az ötvenes 
évek erőszakos hatalomgyakorlásról állított, az 
napjainkban még fokozottabban igaz: a társadal-

1 Lásd ehhez a 2009-es debreceni DESZKA Fesztiválra 
készült tanulmányt: Szász Zsolt – Pálfi  Ágnes: Korunk 
hőse, avagy a nyelv géniusza. Szín – Közösségi Művelődés, 
2010. június
2 A szerző és a cím alapján a versszövegek letölthetőek 
az internetről.

mi közéletben – az úgymond „politikailag kor-
rekt” nyelvhasználat ellenére – világszerte mind 
nagyobb teret hódít a rejtett vagy nyílt agresszió, 
mely egyre inkább jelen van a mindennapokban is, 
és a sejt-szintig áthatja, megalázza az embert mint 
nembeli lényt.

E drámai helyzet költői megfogalmazásában 
Erdős Virág Édes hazám című verse a legradikáli-
sabb: egy kiskorú roma prostituált tőről metszett 
stílusát, leplezetlen szókimondását imitálva szólít-
ja meg (avagy le) a férfi nem díszét, mindnyájunk 
„apaországát”: „Édes Hazám legkedvesebb / kliensem 
/ szép vagy jó vagy másnak nem jut / ilyen sem”. E mo-
nológ szatirikus élét mindenekelőtt a „nemváltó” 
verselés adja: ezt a női szájba adott szöveget szer-
zője a kanásztánc feszes, férfi as ritmusára kompo-
nálta.

Tóth Krisztina Bánk, magában című versének 
záró képe ugyancsak női szemszögből fogalma-
zott: a férfi -világ hétköznapi agresszivitását szem-
lélteti. A mikroszüzsé itt is drámaian jelenetezett: 
a hazát egy magányos hajléktalan nőt (vagy őt ma-
gát?) feltartóztató BKV ellenőr személyesíti meg: 
„Hazám, hazám, te ellenőr. / Ruhádon ott a karszalag, / 
és félterpeszben állsz”. Ez esetben a szerző egy konk-
rét pretextusra, Bánk bán Erkel által megzenésített 
nagymonológjára írta rá a maga szövegét, minden 
bizonnyal szándékosan váltogatva a tónust: hol 
tárgyilagos, hol együtt érző, már-már érzelgős hú-
rokat penget, hol játékos, hol inkább humoros ez 
a Bánk jelmezében megszólaló, hamisítatlan női 
hang. Talán ezért is hat az olvasóra annyira bru-
tálisan a másik nemet fi zikai konkrétságában meg-
jelenítő, dermesztően aszexuális zárlat.

Térey János Magyar közönye nemcsak a női szer-
zők, hanem Kemény és Nádasdy költői attitűdjé-
től is eltér. Mindenekelőtt azért, mert ez a szöveg 
bármifajta szexualitástól, erotikus felhangtól men-
tes; az önszeretet éppúgy hiányzik belőle, mint a 
részvét az általa megszólított nép iránt. „Két féltekéd 
nehéz szívvel bejártam” – ettől az egyetlen ellágyuló, 
empatikus sorától eltekintve Térey számvetése ri-
deg és komor, lehangolóan humortalan. Metrikai-
lag precíz drámai jambusai és a kompozíció ma-
gabiztos retorikai felépítése a klasszikus színpadi 
monológ emelkedett stílusát imitálja. Az összkép 
mégis felemás: a zavar, a töredezettség benyomá-
sát kelti. Mintha a költő a kötött forma ellenére is 
mind nehezebben tudná uralni a nyelvet, féken tar-
tani az átokszavai nyomán felhorgadó indulatokat, 
s megtartóztatni magát egyfajta lesújtó ószövetségi 
próféciától. Az első két sor olvastán még tiszta és 
világos, ki beszél itt és kihez: „Fölpaprikázva, s meg-
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vezetve, népem, / nyakadban ízlésed szerinti úrral…” 
Sőt, mintha a nép egyes szám első személyű birto-
kos személyragja egyfajta sorsközösségre, a költő 
plebejus identitására, rokonszenvére utalna. De 
aztán hirtelen túl sok lesz a ránk olvasott negatív 
tulajdonság ahhoz, hogy méltónak gondolhassuk 
magunkat bárkinek a rokonszenvére is: önmagasz-
talás, öngyűlölet, önkorlátozás, gőg, sértés és sértő-
dés – sorolja Térey nemzeti karakterünk valóban 
előnytelen oldalait. Ám attól tartok, hogy ez a ró-
lunk alkotott kép mégiscsak torzít. S talán azért lett 
ilyen egyoldalú, mert a költő mintha mégsem be-
lülről, hanem kívülállóként, a maga felsőbbrendű-
ségének tudatában szemlélne minket, e kis magyar 
glóbusz életükért küzdő lakóit.

Kemény István Búcsúlevél című versében nem 
a rációra apellál, mint Térey, hanem az érzelmek-
re. A megszólaltatott hang tulajdonosa „használ-
ni” akarja a szívét, amíg csak él – mint azt a záró 
szakaszban olvashatjuk –, s ezért dönt úgy, hogy 
korábbi életével szakítva útnak indul. Kemény 
mintha egy serdülő félben lévő kamasz (avagy 
egy enyhén értelmi fogyatékos rímfaragó) této-
va, mutáló hangján dadogná el, ami nyomja a lel-
két. Gyermekes csalódottságát, kiábrándulását az 
„édes hazából”, amelyet az ő tegnap még rajongva 
szeretett és csodált anyjával azonosított. Ám ez az 
anya – mintha valami gonosz varázslat történt vol-
na – hirtelen megöregedett. A mese ismerős, mint 
ahogy nem új az a tudatosan „lebutított” nyelvezet 
sem, mellyel a költő versének lehangoló tárgyá-
hoz idomul: „Gonosz lettél, vak és régi, / egy elbutult 
idegen néni, / aki gyűlöletbe burkolózva még / ezer évig 
akar élni.” De amint engedi magát élmény-közelbe 
kerülni ezzel a számára már kihűlt, élettelen tárgy-
gyal, az paradox módon mintha megelevenedne. 
A következő versszak – alighanem ennek a bizo-
nyos eltárgyiasító szőnyeg-hasonlatnak köszönhe-

tően – egy valóban átélt lélektani krízis erejével 
hat: a haldokló iránti tehetetlen szeretet kínját, 
a Fiú kényszerű elszakadásának drámáját hozza 
testközelbe: „Nem kértél, hogy mosdassalak, / annyit 
se morogtál, hogy hagyjalak, / mint egy szőnyeg, feküd-
tél a semmin, / elárulni se hagytad magad.”

Nádasdy Ádám költeménye, A hazafi úi hűségről 
úgyszintén „anyavers”. Be kell hogy valljam, az öt 
közül ez a szöveg okozta számomra a legnagyobb 
meglepetést. Mert szerzője vette a bátorságot, hogy 
ne a posztmodern kánont kövesse szolgaian, ha-
nem az alanyi költészet hagyományos, „én-áttéte-
lű” közlésformáját válassza. Kifejezetten üdítőnek 
és üdvösnek találom azt a nyílt és egyenes impe-
ratívuszt, ahogyan Nádasdy a kortársait feddi, 
próbálja jobb belátásra bírni: „Hazánkban, fi úk, nem 
szabad csalódni, / mert olyan az, mint az édesanyánk. 
/…/ a lába közül bújtatok elő, / s a szaga végig ott lesz 
rajtatok.” Az ítészek közül valaki szóvá tette, hogy 
őt ez a szag (úgy is, mint metonímia) zavarja egy 
kissé. Nekem kifejezetten tetszik. Mert jelen hely-
zetünkben jogosnak találom, hogy nemzeti identi-
tásunk megőrzése érdekében a költő bevesse akár 
ezt a végső érvet is, és legősibb érzékszervünkre, 
elemi életösztönünkre apelláljon.

E sikeresnek még nemigen nevezhető vitafó-
rum kapcsán Platón híres dialógusa, A lakoma is az 
eszembe jut. Az a passzus, amelyben Szókratész 
a disputa lezárásaként Diotimát, a papnőt idézi: 
Erósz nem más, mint „a szépségben való nemzés 
és szülés vágya”. De a politikai költészetről való 
érdemi párbeszéd folytatására szerintem az a té-
tel inspirálhat leginkább, amelyet az elsőként szóló 
Phaidrosz fogalmaz meg a két iker-istenség, Vé-
nusz és Mars viszonyáról: hogy a szerelem koránt-
sem csupán öncél, hanem az állampolgári erények 
forrása; hogy a virtus, a hősies önfeláldozás marsi-
kus erényét is Erósznak köszönhetjük…


