
SZENTESI ZSOLT 

Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy „a »pusztulás« 
mint végső megalkotódás"1  

(Petri György: Hogy elérjek а napsütötte sávig) 

Szokványos nyári éjszakának indult. 
Sétáltam kocsmáról kocsmára. 
Talán éppen a Nylonban ittam, 
A HÉV-végállomás mellett, a Margit hídnál 
(vagy azt akkor már lebontották?). Nem tudom, 
lehet, hogy a Boráros téren. 
Ezek a séták mindig 
reggelig vagy épp két napig tartottak, 
és akárhová vezettek. 
Mindenesetre, valahol ültem, ittam. 
(Akkor még akármit - kóstolódó ifjúság.) 
Még nem olvastam a kocsmákban, 
nem, nem, még nem temetkeztem 
könyvbe-újságba, nem fixíroztam az asztal lapját. 
Még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. 

„Fizetsz valamit?" kérdezte egy dohánykarcos 
női hang a hátam mögül. Fiatal hang volt. 
„Kérjél" - mondtam felé fordulva. Ötven 
körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt, 
koszmós világosbarna haj; 
beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas 
kötőhártya, aquamarin* szemek, 
megsárgult, fehér műszálas pulóver, 
barna nadrág, szemétben talált fehér strandcipő. 
Kevertet kért és sört, pikolót. ízlését nem vitattam. 
„Eljövök egy húszasért" - mondta. Ezen 

meglepődtem. 
Az ár - árnak - képtelenül alacsony volt (már 

akkor is). 
Ismertem a Rákóczi téri kurzust. Húsz forint az 

nem ár. 

* Hülyeség. Aquamarin szemed neked van. A nő-
nek? Mit tudom én. Csak akarok valamit ajándékozni 
annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed szí-
nét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorító-
an elesett, magam pedig legyek valamivel megérthe-
tőbb. 

Másrészt a nő nem állta volna meg a helyét 
a Rákóczi téren, sőt semmilyen téren. 
Az lett volna logikus, hogy ha akar valamit, ő 

fizet. 
De sokkal többet. Márpedig akart. „Gyere, 
akarom" - mondta - , „nagyon szeretnék." 
Soha nőt nőiességében megbántani nem tudtam 
(hacsak nem kifejezetten ez volt a célom). 
No de hogy... Mentem; úgy éreztem: muszáj. 
Hiszen űzött voltam és zavaros, 
mint a fölkavart iszap akkoriban, és 
csak ezekben az „Eszpresszókban", „Büfékben" 
érezhettem némi álfölényt 
a nélkülözés és hajléktalanság valódi 

nyomorultjai között. 
Sokáig vonszolt egy hosszú utcán, hozzám bújt. 
Ez kínos volt, de szerves része a törlesztésnek. 

Átöleltem, 
egy pincében kötöttünk ki, nagyon sok lépcsőt 
mehettünk lefelé valami nem tudni honnan 

derengésfélében. 
Az ágy. Befilcesedett vatelindarabokból 

összekotort alom. 
Nem vetkőzött, csak megoldotta, lejjebb tolta 

magáról a nadrágját, 
„így szoktam meg, ha bokor alatt dugok" 
- mondta közvetlenül. Nem volt ellenemre, 
magam is csak a legszükségesebb mértékben, 
meg a zakómat dobtam le - inkább legyen 

koszos, mint gyűrött. 
„Csókolj meg." Hát igen, ez elkerülhetetlen. 
Avas szájszaga volt, ajka pikkelyes, nyelve, 
szájpadlása száraz, mintha egy üres 

szardíniásdobozban 
kotorászna a nyelvem - mindjárt fölvérzi az 

éles perem. 
Rettegtem, hogy menten a szájába hányok, 
ettől viszont röhöghetnékem támadt, 
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ömlöttek durva bőrére a könnyeim, amíg 
ura lettem a perisztaltikának. A lába köze 
szűk, száraz. Alig tágul alig se nedvesedik. 
„Várjál" - mondta, és belevájt ujjaival 
egy megkezdett margarinba, magába masszírozta, 
aztán még egy adagot. 
„ENNI is fog még ebből?" 
„Meg tudom mosni valahol magam?" -

kérdeztem később. 
Egy csőcsonkra mutatott. A víz kilövellt, merő 
lucsok lett a nadrágom, mintha behugyoztam 

volna. 
„Ez is hozzátartozik" - mormoltam. Egy 

ötvenesem 
volt még. A fejét rázta: „Mondtam, hogy egy 
húszas, és ez nem az ára. Én akartam, a húszas 
meg egyszerűen kell." „Akkor adj vissza" -

mondtam - , 

„értsd meg, nincs húszasom." „Hülye vagy" 
- mondta - „ha vissza tudnék adni ötvenből, 
nem kéne a húszasod" mondta logikusan. 
És a következő pillanatban elaludt nyitott szájjal. 
Vállat vontam („ha ilyen büszke vagy"), 
zsebre gyűrtem az ötvenest, megtaláltam a 

zakóm, 
és botorkáltam fel a lépcsőn. 
Hogy elérjek a napsütötte sávig, 
hol drapp mhám, fehér ingem világít, 
csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, 
oda, hol szél zúg, fehér tajték sistereg, 
komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, 
émelygés lépesei, fogyni nem akaró mínusz-

emeletek, 
nyári hajnal, kilencszázhatvanegy. 

A költemény első olvasásra meglehetős nagy valószínűséggel vált ki ellenér-
zéseket, sőt bizonyos részei undort befogadójából, hiszen „.. .a vers alapvető 
esztétikai minősége, lírai hatásának kulcsa az alantasság, ez pedig Petri 
(alantas elemekkel egyébként is bőven megtűzdelt) élménylírájában is egye-
dülálló. Első olvasásra úgy rémlik, mintha a versben egyéb esztétikai minő-
ség nem is volna jelen."2 Miként Keresztury Tibor, Petri monográfusa írta, 
utalva egyúttal az alkotás remekmű voltára: „E nyolcvanöt soros mű az alan-
tas esztétikai minőségének abszolutizálásával alighanem egyedülálló állo-
más az újabb magyar líra történetében - páratlanul kihívó radikalizmussal 
lép túl ugyanis a közízlés diktálta normák keretein."3 Bizonyára olyanok is 
akadnak, akik szerint ez nem líra, s a költészet, tágabb értelemben a művé-
szet megcsúfolása egy ilyesfajta szöveget műalkotásnak nevezni. Jelen értel-
mezéskísérlet - a m ű interpretációjának nyilvánvaló célján túlmenően - ép-
pen arra kíván rámutatni , hogy még egy ilyesfajta szöveg is jelentős esztéti-
kai értékkel bírhat, „s hogy ami ily módon létrejött, az valóban költészet, 
méghozzá a maga nemében hibátlan költészet".4 A trágár, obszcén kifejezé-
sek, és a szituáció közönségesként ható bemutatása egyaránt jelentős sze-
mantikumképző, s egyúttal ön- és létértelmező, az individuum léthelyzetét 
igen pontosan kifejezésre juttató funkcióval bír.5 Azaz a vulgáris lexika és 
helyzetbemutatás nem önmagáért van, a cél nem egyszerűen a megbotrán-
koztatás, vagy akár valamiféle vélt vagy valós tabuk ledöntésére tett provo-
katív kísérlet (persze, Petrit ismerve, némileg talán az is), hanem mindez úgy 
konstruálódik b e l e / m e g a versbe/n , hogy az egyszerre mutat rá a lét leszo-
rítottságára, valamint az én önkínzó attitűdjére, de e kín által egy nem szak-
ralizált értelemben vett megváltás-/megváltódásigényre, a megtisztulás 
iránti vágyra is. Az eddigiek összegzéseként, s a talán nem véletlenül idegen-
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kedő befogadók számára figyelmeztetésként akár Arisztotelészt is idézhet-
nénk, aki szerint „vannak dolgok, amelyeket önmagukban nem szívesen né-
zünk, de a lehető legpontosabb képük szemlélése gyönyört vált ki belőlünk, 
mint például a legcsúnyább állatok vagy a holtak ábrázolásai";6 s ehhez a kö-
vetkezőket fűzi hozzá Lukács György: „ . . .egy tárgy okozta művészi öröm-
nek a receptivitásban történő gyönyörteli átélésének semmi köze sincs ah-
hoz, hogy vajon konkrét megvalósulását [...] az életben mint realitást öröm-
mel fogadnánk-e. Az esztétikai képződménynek és hatásának lényegét 
éppen az adja, hogy az ember a művészi ábrázolásban ellenállás nélkül, sőt 
lelkesülten fogadja magába mindazt, amit az életben elutasít, amitől mene-
kül, undorodik vagy fél."7 Más megközelítésben: a művészet egyik gyakori 
alapképlete jelenik itt meg - ad absurdum: a mocsokban, a szennyben való 
megmártózás, a tisztátalanságba való öngyötrő alászállás esetleg megnyit/wf-
ja a kaput egy teljesebb, értéktelítettebb, emberibb lét felé. 

A mű címe - amely egy hiányos mondatnak is tekinthető (legelsősorban az 
„azért" utalószó érthető, gondolható az elejére) - már metaforikusán tartal-
mazza az imént említett teljesebb, pozitívabb értékképzetű létet, illetve a fe-
lé való haladás vágyát, a „napsütötte sáv" szintagmában. A vágyakozást a 
mondat célhatározói értelme mutatja (azért, hogy), valamint az egyes szám 
első személyű önfelszólítás. E grammatikailag, s részben szemantikailag 
nyilvánvalóan hiányos mondat pedig azonnal implicit módon jelzi a lírai én 
hiányérzetét, létének értékhiányos voltát. Emellett a hiányt nyilvánvalóan 
sugározza az olvasó felé a szintaktika, hiszen hiányzik az utalószó, illetve a 
főmondat. (Mi legyen, mi történjék, miért fontos - s még több kérdés is felte-
hető lenne a ki nem mondott főmondatra vonatkozóan - „hogy elérjek a nap-
sütötte sávig"?) A „napsütötte sáv" metafora kettősséget foglal magába. 
A szintagma első szava értéktelítettséget fejez ki, míg a „sáv" egy szűk, leha-
tárolt, keskeny területrész (ráadásul hidegséget, ürességet fejez ki, kissé 
tárgyszerű a „napsütötte" szó vitalitást is magába rejtő jellegéhez képest), s 
közvetetten jelzi a vágyakozó én mélységes hiányérzetét, létének leszorított-
ságát; hisz legalább egy kevéskét szeretne elérni, egy „sávig" szeretne eljutni (s 
itt kiemelhető az -ig toldalék, azaz hogy nem oda, hanem addig óhajt elérni a 
versbeli én, ezzel is minimalizálva a célt, de tovább növelve a hiányba taszí-
tottság érzetét), kapni valamennyit a napsütésből. (A cím egyébként a mű 
zárórészének egy tagmondatában fog újra előbukkanni, ott történik majd 
pontosabb, teljesebb értelmezése.) 

A költemény nyitómondata megadja egyrészt a mű egészének alaphangját, 
jellegzetes hangnemét, melynek lényege az egyszerűség, az epizáló, elbeszé-
lő, már-már narrátori hangütés, a leíró-bemutató hangfekvés és dikció. 
A mondat egyszerű megállapítás, mely egy mindennapi szituáció (legalább-
is a beszélő számára), illetve történéssor ígéretét hordozza (mutatja ezt a 
„szokványos" jelző). Ám a mondat mellékértelme emellett egyfajta figyelem-
felkeltés, s ez egy ellentétet is magába rejt: olyannak indult, szokványosnak -
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de nem az lett. Az „éjszaka" szó pedig a sötétség felé haladást, az abba való 
alámerülést előlegzi. Ez önmagában negatív is lehetne (a sötétség mint a ne-
gativitás, sőt a halál gyakori toposza), ám a „szokványos" melléknév, vala-
mint a textus egész prózaisága eltünteti e vélt mellékjelentést. A második 
mondat, ha lehet, még egyszerűbb, mint az első. A figura etymologica 
(„kocsmáról kocsmára") a „szokványosságot", a szituáció gyakoriságát jelzi, 
s az egész fokozza az epizáló hangnemet. A következő mondatban folytató-
dik, s ezáltal erőteljesebbé, hangsúlyosabbá válik a hangfekvés, a versbeszéd 
eddigi jellege, míg az előttünk álló személyiség pedig úgy tűnik, a társada-
lom peremén élő lecsúszott figura, egy különösebb cél nélküli (hacsak a kocs-
ma és az ivás nem az), némelyest vegetatív lét megtestesítője (lásd az „akár-
hová" dőlt betűvel szedett helyhatározót), aki hangsúlyozottan lefelé stilizál-
va jeleníti meg önmagát. Ezen első „versszak" mélyszerkezeti jelentésvilágá-
ban a bizonyosság és a bizonytalanság együttes jelenlétét figyelhetjük meg. 
Egyrészt látszólag aggályosan pontosí tó megnevezések („Nylonban"; 
„HÉV-végállomás mellett"; „Margit hídnál"; „Boráros téren"; „mindig reg-
gelig"), másrészt bizonytalanságra utaló megjegyzések („talán éppen"; 
„vagy azt akkor már lebontották?"; „nem tudom"; „vagy épp két napig"; 
„akárhová vezettek"; „valahol") keverednek egymással. A tér- és idődimenzió 
ezen ambivalenciája egyszerre fakad a személyiség emlékező, megidéző, 
múltba tekintő attitűdjéből, a jelen és a múlt tudatbéli váltakozásából (keve-
rednek fejében a bizonyos és bizonytalan elemek), valamint az élőbeszédsze-
rűséghez közelítő, kötetlen előadásmódból (lásd fentebb: epizáló, elmesélő-
elbeszélő, szándékoltan a mindennapiságon nyugvó hangnem, dikció), 
melyben természetes módon jut szerephez a töredékesség (rövid, tömör, 
ténymegállapító egyszerű mondatok) és a közbevetés. Egyúttal pedig az is 
nyilvánvalóvá válik, hogy ami előttünk zajlik, az emlékezés, egy esemény-
kor) felidézése - vagyis a vers kettős idősíkban mozog már itt is: a megidézés jele-
nében és a megidézett múltban. Nem véletlenül jegyzi meg Kulcsár Szabó Ernő 
Petri lírájáról szólva, hogy nem egy vers „[betudható] olyan belső öndialó-
gusnak, amelyik Petri lírájában mindig egy jól kivehető jelenbeli beszélő és 
annak korábbi szerepei között zajlik le. Vagyis olyan én-változatok között, 
amelyeknek az osztottsága nem szinkrón-nyelvi indokoltságú, hanem 
»hosszmenti«, időbeli okai vannak. Az egykor vitt szerep énje az, akitől a 
vers aktuális alanya rendre épp azáltal »különbözik el«, hogy érvénytelen-
nek, már nem vállalhatónak ítéli a korábbi én tematizált szerepeit."8 (Azt fűz-
ném ehhez hozzá, hogy majd a mű legvége - némileg, részlegesen - cáfolja is 
a fentebbi idézetbe foglaltakat - de erről lásd ott.) Igen pregnánsan igazoló-
dik a szerző e megjegyzése a „strófa" második részében sűrűsödő kifejezé-
sek révén: „akkor [...] még nem". E többször is szereplő „még nem" egyút-
tal a személyiséget eltávolítja jelenbeli énjétől. Hol kissé nosztalgikusán, hol 
pedig ironikusan mutat ja be részben korábbi, részben mostani önmagát. Az-
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az mind múltbeli, mind jelenbeli egyéniségének vannak olyan jegyei, melyek 
egy része értékes, más része értéktelen (ezért is csak részlegesen igaz e vers-
re az imént idézett megállapítás-töredék). A distanciateremtésből fakadóan 
mindenesetre mostani énje higgadtabb, okosabb, lényeglátóbb, ám ugyanak-
kor keserűbb, kiábrándultabb is; a hajdanvolt, illúziókkal teli, ártatlan sze-
mélyiségre (és időkre) egyszerre tekint némileg ellágyuló nosztalgiával, más 
aspektusból pedig iróniával. Mindez annak is köszönhető, hogy „a dia-
logikus ön-kettőzés egy versen belül többnyire kontrollált marad; a nyelvi já-
ték ellenére mindig kivehető, mely alanyi pozíciók között zajlik le a beszéd 
interakciója".9 (E nyilvánvaló, s később is igen markánsan megfigyelhető dis-
tanciateremtés következtében kevésbé tudok egyetérteni Márton László azon 
megjegyzésével, hogy „a költő meg sem próbálja distanciálni magát az alan-
tasságtól, ellenkezőleg, fürdik benne".10) S nagyjából a fentebbi kettősség jel-
lemzi a lírai alany viszonyát a mához is: többet tud, rálátása van múltjára és 
jelenére, sőt képes önmagára és a jelenre egyaránt távolságtartással tekinteni 
(régen, a versbeni történéssor „előtt"-jében e képessége valószínűsíthetően 
hiányzott), ám ezzel egyáltalán nem bizonyos, hogy közelebb került saját lé-
nyéhez, létezéséhez, illetve ezek lényegiségéhez. S még egy fontos különbség 
a múlt és jelen között: a régebbi időkben kevésbé volt meghatározó személyi-
ségjegye a magány. Jelenbeli keserűsége és kiábrándultsága részben talán eb-
ből is eredeztethető, ahogyan erre a kétértelmű strófazáró mondat is utal: 
„Még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám". Ennek az idegességnek pedig 
egyszerre lehet oka a magány, és e magány megzavarása (akárcsak - általá-
nosabban - a múlt és jelen nyilvánvaló ellentétessége). 

Az eddigi rész egyszerre volt egy szituáció bemutatásának indítása (lásd 
első sor), és egy erőteljesen lefelé stilizáló, „alulretorizált és alulstilizált",11 

saját magát kegyetlen őszinteséggel prezentáló önbemutatás. A folytatásban 
- a lírában eléggé szokatlan módon, de a már eddig is megfigyelhető epikus 
jelleget tovább erősítve - párbeszéd szövődik a verstestbe. A cselekmény egy 
kocsmába vezet (lásd korábban: „Sétáltam kocsmáról kocsmára."). (A kocs-
ma mint különleges szerepet betöltő helyszín, az igazi, az értelmes lét, s 
egyúttal a versbeni én egyedül érvényes létértelmezésének némileg ihlető 
színtere más Petri-versekben is fel-felbukkan, például a Radnóti Sándornak 
címűben.12) Itt egy nő szólítja l e /meg a versbeni beszélőt, a helyszínnek és a 
szituációnak megfelelően durván és egyúttal felkínálkozóan. A hang nem so-
kat árul el a személyről, sőt kissé félrevezető („Fiatal hang volt."). A nő kül-
seje alapján egyértelműen rendkívül taszító, s ezt az érzést a naturalisztikus 
leírás csak hatványozza. (E végletes rútságnak [s e rútság bemutatása ho-
gyanjának] funkciója igazán majd később válik láthatóvá.) Az egyetlen pozi-
tív vonás az „aquamarin szem", amit azonban - ismét csak a prózából ismert 
módon, egy megcsillagozott lábjegyzetben - vissza is von a narrátorhoz is 
hasonlatossá váló lírai én. Az aquamarin zöldes vagy kékes színű változata a 
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berill nevezetű drágakőnek, azaz fokozottan értéktelített megnevezése egy 
szem színének. Ez az egyetlen pozitív jegy ellenpontozza a nő taszítóan un-
dorító voltát, s egyúttal a beszélő-emlékező szánalmát is kifejezésre juttatja 
(„Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának.. . hogy 
ne legyen olyan undorítóan elesett,..."). Ennek kapcsán jogosan jegyzi meg 
Szigeti Csaba: „Amikor a szerző lábjegyzetet fűz »a betű-enjambement újun-
dok módszeréhez«, nem pusztán egy tünékeny divattal szemben foglalt ál-
lást, hanem a (meleg, emberi) hang mellett, a betű ellenében... a lábjegyzet-
ként elhelyezett toldalék meggyőzhet a méltóság és a tapintat keverékének a 
létéről."13 Emellett a rút valóságot is képes (legalábbis időlegesen és részlege-
sen) enyhíteni ezzel. Kiemelendő a lábjegyzet záró sora („.. .magam pedig le-
gyek valamivel megérthetőbb"), mert ez az első jelentkezése egy, az alkotás-
ban később felerősödő tendenciának: a versbeni én számára e találkozás és 
történéssor reveláló erővel bír, s jelzi: meg kell érteni őt, az olvasónak meg 
kell(ene) látnia, mi volt a mozgatórugója annak, hogy ő, a beszélő úgy és azt 
cselekedte, amit. A nő jellemzésében sajátos vonás, hogy múltbeli és jelenbeli 
állapota helyeződik közvetetten szembe egymással (haj, pulóver, strand-
cipő). A valamikori (viszonylagos) értékek és a mostani értéktelenség közöt-
ti kiáltó disszonancia még erőteljesebbé teszi a negatív vonásokat, az undor 
érzetét. (Egyébként a jellemzés a hagyományos, „klasszikus" haladás, „sor-
rend" szerint történik: fentről fokozatosan haladva lefelé.) A lábjegyzetszerű 
hozzáfűzésnek - az eddig elmondottakon túlmenően - további lényegi jelen-
tései vannak. Ezzel a versbeni alany - narrátorféle alakként szerepeltetve ma-
gát - még erőteljesebben eltávolítja magát (s közvetetten a befogadót is) a 
megidézett történéstől, de implicit módon fel is hívja rá a figyelmet. Azzal, 
hogy mintegy „kiszól" a versből, hajdani és mostani énje még hangsúlyozot-
tabban válik szét. Ráadásul ezzel a „fogással" a megidéző szerepe mellé az 
értelmezőét, a magyarázóét is magára veszi (ahogy ez részben már korábban 
is megfigyelhető volt). Ennek kapcsán érdemes felidézni Tamás Attila egy ré-
gebbi, Petri első kötetének (Magyarázatok M. számára, 1971) megjelenésekor 
keletkezett kritikáját, melyben találóan jegyzi meg lírikusunk egyik specifi-
kumaként, hogy Petri „önnön gondolataival is vitázik"14, vagyis elég korán 
felbukkan az önmegkettőzés mint poétikai eljárás, illetve mint az önértelmezés 
módozata. Részben ennek is köszönhető a Petri-líra azon markáns jellegze-
tessége, hogy gyakoriak az ironikus hangváltások, párhuzamosan a(z) 
(ön)reflexivitással.15 Emellett e „betoldásban" valakihez szól a versbeni én, 
valószínűsíthetően kedveséhez („Aquamarin szemed neked van."), ezzel 
személyesebbé, közvetlenebbé válik a szituáció éppúgy, mint a megidézés 
aktusa is (s ez az érzés persze - közvetetten - áttevődik a befogadóra is). 
A költői beszéd (mely eddig sem volt a megszokott lírai) „megakasztása", az 
epizálás révén a versbeni személyiség pozíciói erőteljesen megrendülnek, 
illetve transzformáción mennek keresztül. A hagyományos centrumszerep, a 
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kivételes képességű és jelentőségű versbeni alany átalakul, pontosabban le-
értékelődik; az én helyzete, világlátása megrendül, de korábbi központi sze-
repe - ha igencsak devalváltan is - rnegmarad. Ez Petri lírájának specifikuma 
volt már a korábbiakban is, nem véletlenül jegyzi meg jogosan Fodor Géza, 
hogy a művek centrumában a „kikezdett, de nem szétesett személyiség"16 

áll; vagy ugyanerről még pontosabban Dérczy Péter: „A Petri-versnek tehát 
egészen különleges személyiségi-magatartásbéli struktúrája van: a m ű nem 
úgy fejez ki egy széthulló világot, hogy közben megtartja szervező, összefo-
gó középpontként a lírai én-t, hiszen ez egy koherens, kikezdhetetlen lírai 
személyiséget feltételezne; tehát nem egyszerűen a kívülre mutatás gesztusa 
a vers. A lírai hős ugyanúgy darabokban hever, mint az őt körülvevő 
valóság."17 Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez csak egy része annak, amiről 
Szilágyi Ákos a következőket írta még 1981-ben: „Petri lírájában [...] radiká-
lis szemléleti változás megy végbe, amely a költői forma minden szintjén új 
poétikaként (kiem. az eredetiben) realizálódik, hála Petri páratlan formatudá-
sának és művészi következetességének."18 Mindez természetesen párhuza-
mos a magyar lírában a hetvenes években végbemenő részben hasonló vál-
tozásokkal, például a tradicionális váteszszerep lefokozódásával, esetleg 
teljes eltűnésével, az énnek a versből történő részleges, esetenként teljes „ki-
iktatásával", „kiemelésével" (Tandori Dezső; az ún. arctalan nemzedék; 
Ver/s/ziók kötet). 

A nő kocsmai rendelése sem árult el különösebb ízlést („Kevertet kért, és 
sört, pikolót."), ám a felidéző én számára ez már egyáltalán nem volt megle-
pő, a látvány alapján nagyjából ezt várhatta. Mondata („ízlését nem vitat-
tam.") implicit módon egyszerre szenvtelen, narrátori hangon konstatáló, 
ugyanakkor kissé gúnyos, ironikus hatású is. Nem másnak lehetünk itt 
egyébként tanúi, mint az akár a realista regénypoétikából is jól ismert jellem-
zési eljárásnak: az iménti külső jellemzés, az ún. portré után a megjelenített 
személyiség bensőjének, habitusának felmutatása következik. (Ezzel, vala-
mint a korábban említett fokozatos lefelé haladással a külső jellemzést illető-
en, ismét csak egyfajta hagyományos narrátori pozícióra, illetve szerepre al-
ludál, játszik rá a versbeni én.) A nő rákövetkező felajánlkozása („»Eljövök 
egy húszasért«") igen durván hangzik, ám megjelenése és ízlése alapján nem 
különösebben mondható meglepőnek. E nyelvezet (mely végigvonul a ver-
sen) nagy valószínűséggel vált ki megdöbbenést, esetleg erős ellenérzéseket, 
sőt viszolygást a befogadók többségéből. A költemény egyik rendkívül lénye-
gi hatáseleme azonban épp ezekben a kifejezésekben, a profán diskurzusban 
keresendő, annál is inkább, mert (ahogyan erről majd részletesebben lesz 
szó) szervesen épülnek be a mű ehhez képest jóval elvontabb, axiológiai vo-
násokat is magába rejtő jelentésvilágába. A szövegbe beszúrt „ - mondtam", 
„ - mondta" újra csak epizáló (és profanizáló) elemek, s itt most a szóhaszná-
lat durvasága miatt kissé a beszélő/megidéző és a befogadó közötti távolság-
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teremtésnek is eszközei. Ráadásul e „köznyelvi diszkurzus elemeiből építke-
ző vers... valamely nehezen körülírható változata a kvázi-köznapi beszá-
molónak"19 (kiem. az eredetiben), melyben keveredik a költőietlen versnyelv, 
és a lefokozott, negatív szépségeszmény.20 Az egyébként is transzgresszív 
szituáció (Foucault) lassanként mind közönségesebbé válik, egyrészt a kifeje-
zések folyamatos durvulása, másrészt a nő további erőteljes lefokozása miatt. 
(Kissé hivataloskodónak, finomkodó hatásúnak tűnik, ám épp emiatt jól el-
lenpontoz a „kurzus" kifejezés.) Ez a nő még a jól ismert Rákóczi téren sem 
„állta volna meg a helyét". A versbeni én ezzel - legalábbis itt és látszólag -
fölébe nő, pontosabban túlzottan (mondhatni gyanúsan) fölébe helyezi ma-
gát az asszonynak. Ennek okát néhány sorral lejjebb tudjuk meg, mely sorok 
meghatározó jelentőségűek helyzetét, pozícióját illetően („Hiszen űzött vol-
tam és zavaros..."). A nő mondatai mögött egyszerre érezhetjük a pőre nemi 
vágyat, és a valakihez tartozni akarás, a gyötrő magány legalább időleges fel-
oldásának, megszüntetésének vágyát. Feladja női mivoltát, tartózkodását, 
hogy embernek s ugyanakkor nőnek érezhesse magát, hogy egyáltalán kap-
csolatot létesít(hes)sen valakivel. A versbeni személy persze maga is sok pon-
ton mutat rokonságot a „büfék", „eszpresszók" látogatóival, azaz rá is a 
marginalizáltság, a társadalom peremén élő létmód jellemző. Amiben több-
nek mondható, az a tartás megőrzése, s így valóban van/ lehet „némi álfölé-
nye" a „valódi nyomorultakkal" szemben. Azonban ezzel együtt is nemcsak 
hogy megérti őket, de vonzódik is hozzájuk, szánalmat érez irántuk, sőt va-
lamiféle bűntudat is gyötri. Igen kifejezően mutatja ezt először egy fél sor: 
„Mentem; úgy éreztem: muszáj." Majd néhány sorral lejjebb: „. . .hozzám 
bújt. / Ez kínos volt, de szerves része a törlesztésnek." (Kiem.: Sz. Zs.) A fölény, 
és a számára is megalázó helyzet miatti ellenérzések keverednek benne, az-
zal együtt, hogy e világ, e nyomorultak közti lét kapcsán mindig is ambiva-
lens érzések munkáltak benne: szeretet, együttérzés, szánalom, odahajlás, 
illetve undor, fölény, lenézés, esetleg valamiféle öntudatosság. Pozícióját is e 
kettősség jellemzi: velük is, de túl is rajtuk; benne élni e létben, de kissé a 
megfigyelő távolságtartásával. S ez jellegzetes attitűdje, létmódusza volt a 
hetvenes és nyolcvanas évek részlegesen margóra szorult, gyakran az alko-
hol pótszeréhez nyúló értelmiségének. így alakult ki egyfajta sors- és létkö-
zösség köztük, és „a nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorultjai kö-
zött". Az egyik fél esetében a kilátástalannak érzett /gondolt szellemi lét, a 
nyomasztó, alig-alig elviselhető, lényegi változásokkal még csak nem is ke-
csegtető, végeérhetetlennek tűnő ideológiai-politikai közeg, a másik oldalon 
az éppen csak a mindennapi vegetáláshoz elegendő, a lassanként mindin-
kább ellehetetlenülő anyagi lét sodorta egymás mellé ezeket a sokszor jobb 
sorsra érdemes egzisztenciákat. S az előbbiek természetesen egyszerre érez-
ték/ érezhették többnek is, kevesebbnek is magukat a másik csoport alakjai-
nál. Innen az az ambivalens életérzés, amit pregnánsan mutat a versbeni én 
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figurája, legelsősorban az igen jól kiválasztott és realizált pozíciójának kö-
szönhetően, melyben az azonosulás és távolságtartás kettőssége éppúgy 
determináló erejű, akárcsak a lírai és az epikai-narrátori személyiségjegyek 
keveredése. Ez az én benne van a verscentrumban, de lefokozottan, erősen 
lefelé stilizálva. Újraél és felidéz, átérez és elmesél, átél és értelmez, „egyszer-
re néz a világra és önmagára".21 Magabiztossága hiányzik, fölénye csak „né-
mi álfölény". Mindezért pedig valóban „törleszteni" kell. 

Az út - ahol az előre haladás is csak „hosszú vonszolás" - sokáig tart, s vé-
gül egy mély pincében („nagyon sok lépcsőt / mehettünk lefelé...") ér véget. 
A sötétség (hisz csak valami „derengésféle" látszik) és a mélység, a lefelé irá-
nyuló mozgás gyakori, már-már archetipikus toposzai az értékhiányos, vagy 
afelé tendáló létnek, az értékkiüresedett létszituációnak, illetve ezzel párhu-
zamosan a pusztulásnak vagy valamilyen nagy megpróbáltatásnak. 

A nő lakhelyéről ezen túlmenően nem tudni meg semmit, egyedüli „bútor-
darabként" jellemzően csak az ágya szerepel (hisz a „látogatás" célja kizáró-
lagosan a nemi aktus), mely ugyanolyan undorító és nyomorúságos, mint ő 
maga; jellemző az elállatiasodott létre utaló metafora is („Az ágy... összeko-
tort alom."). Az aktushoz - hogy még inkább hiányozzék belőle mindaz, ami 
valamelyest emberivé tenné - még a testből is csak annyi kell, ami a 
„legszükségesebb mérték". A „bokor alatt dugás" durva kifejezése (ráadásul 
a „helyszín" eme megnevezése) újabb erőteljes fokozása a befogadó ellenér-
zéseinek, undorának. A hatás nyilvánvalóan taszító, s hogy a nő és férfi közt 
semmi különbség nincs már („magam is csak a legszükségesebb mérték-
ben") azt eredményezi, hogy a befogadói tudatban a versbeni én is teljesség-
gel lefokozódik. Zakója koszossága („inkább legyen koszos, mint gyűrött.") 
személyiségének beszennyezettségét fejezi ki közvetetten. Az aktus egyetlen 
emberi eleme a csók, ami azonban szintúgy rendkívül lefelé stilizáltán, 
mondhatni deformáltan, undort kiváltó módon jelenítődik meg. (Itt is van a 
penitenciára utaló szövegelem: „Hát igen, ez elkerülhetetlen.") A csók pedig 
a nő szájának milyensége következtében kín, gyötrelem, valóban egyfajta 
büntetés a versbeni én számára. A naturalisztikus képek (akárcsak külseje le-
írásakor) rendkívül visszariasztóvá, sőt taszítóvá teszik a nőt éppúgy, mint az 
aktus eme előjátékát. Az asszony szinte hüllőként, vagy halként jelenítődik 
meg („ajka pikkelyes"), szájpadlása szárazsága élesen sebző. Kiemelhető a 
„mintha egy üres szardíniásdoboz" hasonlat (a „pikkelyes ajak", a halra va-
ló rájátszás „folytatásaként" is), melyből az „üres" távolról magára a kapcso-
lat ürességére is utal, míg a jelzős szintagma jelentése egy semmire sem jó, el-
dobandó hulladék, akárcsak e nő, illetve e kapcsolat. (Ráadásul a szardíniás-
doboz, amikor tele van, akkor is elpusztult „lények" vannak benne.) Az un-
dor fokozódása („Rettegtem, hogy menten a szájába hányok") után a gyötre-
lem és a tehetetlenség jelenik meg együttesen („ettől viszont röhöghetnékem 
támadt"), végül marad a pőre aktusra is utalni képes kifejezés (perisztaltika). 
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A szóhasználat azért is erősen lefokozó jellegű, mert az, eredeti jelentése sze-
rint, a belek féregszerűen gyűrűző, tartalmat továbbpréselő mozgása, vagyis 
ezen erőteljes vegetatív jelleget magába foglaló mozgással metaforizálja a 
költő az aktus ritmikusságát, s emellett animálissá is tesz (lásd a féregszerű-
séget). (Lényeges, hogy e „perisztaltika" kifejezés utal a versbeni én feltörő 
hányingerére is - lásd a szó eredeti jelentését - , amelyen, ha nehezen is, de 
„úrrá lesz". Az aktus és a hányinger érzésének egybejátszására vonatkozhat 
Marno János megjegyzése is: „Észbontó oda-vissza játszás ez az emésztő, a 
nemző s ismét az emésztő »csatornák« között."22) A két embert látszólag csu-
pán a legsivárabb szexualitás, a pőre nemi vágy kapcsolja össze. S ha a viszo-
lyogtató undort még fokozni lehet, ez történik a margarin említésekor, „fel-
használásával". Ez már a versbeni én értékrendjének is sok - világít erre rá 
kérdése (a lényeget a nagybetűs írásmóddal még inkább kiemelve): „»ENNI 
is fog még ebből?«" Az aktus után képletes megtisztulási óhajként is felfog-
ható a kérdés: „»Meg t u d o m mosni valahol magamat?«" A legelemibb higi-
énés igények kielégítésére egy csőcsonk szolgál. Megtisztulás helyett kissé 
groteszk módon csupa víz lesz a nadrágja, s hasonlata pontosan jelzi (képle-
tes és valódi) beszennyezettség-érzete további fokozódását, s ugyanezt erősí-
ti a pejoratív szóhasználat is („mintha behugyoztam volna"). (Ugyanakkor a 
lexika közvetetten az imént végbement aktust is képes tudatunkba idézni 
[kilövellt; csőcsonk; lucsok lett a nadrágom], így kapcsolván össze az egyik 
beszennyeződést/beszennyezettséget a másikkal, s a kettő természetesen 
egymást erősíti.) A korábbi penitencia-motívum szerepel újra a férfi reakció-
jában: „»Ez is hozzátartozik«". A rákövetkező rész elsődleges funkciója, 
hogy érzékeltesse: itt n em anyagiakról volt szó a nő, s persze nem szexuális 
vágyról a férfi részéről. A nő csak a nemi vágy, a férfi a már emlegetett szána-
lom, illetve penitencia miatt akarta az aktust, s valamennyire talán sodródott is 
az eseményekkel - ami akkori létformájára valószínűsíthetően egyébként is 
jellemző volt. Ez az átértékelődés, illetve transzformáció mutatja, hogy a sze-
xuális kapcsolat mégsem a szokványosán „üzleti" jellegű. Hiszen a nő nem 
pénzt akart keresni („»Mondtam, hogy egy / húszas, és ez nem az ára. Én 
akartam, a húszas / meg egyszerűen kell.«"), csak kielégülni. (Emiatt talán 
kissé félrevezető lehet Marno János megállapítása a nőről: „öreg kurva".23) 
Míg a férfit pedig nyilvánvalóan nem a nemi vonzalom hajtotta a másik felé. 
Ezért volt olyannyira fontos annak részletező és naturalisztikus bemutatása, 
mennyire viszolyogató volt a nő, s végső soron maga az aktus is. Márpedig 
ha a szexuális kapcsolat ilyenformán sem szokványos jellegű, akkor nyilván 
sajátos a versbeni funkciója is - ahogyan ezt a költemény korábbi részei már 
jelezték, a zárlata pedig egyértelműen mutat s igazol. Az aktus után a vers-
beni én otthagyja a nőt, visszatér a mélyből (a pincéből) a felszínre, ami in-
nentől fokozatosan egyre metaforikusabb, jelképesebb értelmet nyer. Az utat 
az értékhiányos létből (lent) az értéktelítettebbe (fent) még ugyan nehezen 
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találja (ahogyan erre a „botorkáltam" jelképesen is érthető/értelmezhető ki-
fejezése is utal), de szándéka egyértelmű. S itt, újra felbukkanva nyeri el iga-
zán értelmét a mű címe is. A „napsütötte sáv" valóban egy viszonylagosani}.) 
értéktelített hely, ahová a vers alanya/beszélője vágyik. S itt e célhatározói 
mellékértelmű mondat már egyszerre interpretálható a múlt és a jövő idősík-
jában, kitágítva, s ezzel általánosabb értelművé és érvényűvé téve a szeman-
tikumot, a személyirányultságot és a temporális viszonyrendszereket egy-
aránt. A sötétből a világosság felé haladás (illetve az ez utáni vágy) értéktelí-
tettségét a környezettől erősen elütő ruhaszín is kifejezi („drapp ruhám, fe-
hér ingem világít"). De szövegszerűen, egyértelművé téve is olvasható: 
„csorba lépcsőkön föl a tisztaságig," (kiem.: Sz. Zs.). (A napsütötte sáv motí-
vumának egy jóval korábbi előképét, variánsát olvashatjuk a Csak egy személy 
című versben a Magyarázatok M. számára [1971] kötetben: „Ha lehetnék Ne-
ked / csak egy személy. / Végérvényes, bár esetleges, / mint rozsdás, görbe 
szeg / a meleg porban. / Mint árnyékfedte lépcső tetején / egyetlen villogó él." -
Kiem.: Sz. Zs.) A szöveg a korábbiakkal rendkívül éles kontrasztot alkotva 
metaforizálttá, illetve szinte patetikussá válik e zárórészben. Még rímek is 
vannak!24 E sorok már közelebb állnak a hagyományos vers-fogalomhoz. 
A végtelenség és a szabadság értéktelített fogalmait idézi a befogadói tudat-
ba a szél feltételezett, hallani vélt zúgása, illetve az ezzel párhuzamos tenger-
motívum („fehér tajték sistereg"). E verszárlat pedig egy jóval általánosabb, 
bár a textus mélyrétegeiben rejtetten eddig is meglévő jelentésvilághoz ve-
zetheti el a befogadót. Eszerint a hajdani, a megidézett én célja végig kettős 
volt (természetesen egyáltalán nem biztos, hogy akkor ez így megfogalmazó-
dott benne): egyrészt mennél lejjebb alászállni a mocsok, a bűn, az undor 
világába, s mindezzel egyúttal ad absurdum szembenézni, másrészt ezáltal 
penitenciát gyakorolni, bűnhődni, végső soron mindennek révén közelebb 
kerülni az esetleges megtisztuláshoz. A versbeni én szándékoltan a poklot, a 
maga számára kirótt, addigi életével, életvitelével rokon, azzal szoros kap-
csolatot mutató saját poklát járta meg (lásd pince, mélység, sötétség), alá-
szállt e végletesen negatív létbe, hogy egyúttal szembenézzen azzal, hogy ez 
segítse a remélt megtisztuláshoz. Mint valami modern kori, a bűnt, a poklot 
a saját életéből, személyiségéből kinövesztő Dante, aki valóságosan és jelképesen 
is az éjből, a sötétségből indul, és a világosságba, a „nyári hajnalba" ér el.25 

(Keresztury Tibor is szól - igaz, csak érintőlegesen, az ötletet ki nem fejtve -
a vers „infernális síkjáról".26) Természetesen jelentős különbség, hogy Dante 
kívülről szemlélődő emberként, jobbára bűntelen valakiként járja végig a po-
kol halálon túli „lét"-szféráját. Nem ő akar megtisztulni, ő pusztán csak 
tudósít (felmutatva természetesen a korabeli, a középkor és a reneszánsz ha-
tárán álló világ-, ember- és létszemlélet sajátszerűségeit). Ezzel szemben Petri 
versének beszélője valamiféle bűnösség tudatában ereszkedik alá e végsőkig 
marginalizálódott, már-már animális lét infernójába, hogy ha nem is megtisz-
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tultan, de részben az az utáni vággyal (lásd nem sokkal az aktus utáni, már 
elemzett kérdését: „»Meg tudom mosni magam valahol?«"), részben a más-
féle lét iránti óhajjal („Hogy elérjek...") induljon el onnét felfelé. így kezdeti 
lépései sem a paradicsom, sokkal inkább a purgatórium felé (lásd: napsütötte 
sávig) tartanak. (Ugyanezen kontextusban „a nélkülözés és hajléktalanság 
valódi nyomorultjai" is a pokolban - igazságosan vagy igazságtalanul, akár-
csak Danténál - szenvedők figuráinak feleltethetők meg közvetetten.) S ezen 
infernális, távolról a dantei műre is rájátszó versvilág konstituálásához a lírai 
énnek végletesen lefelé kellett stilizálnia önmagát éppúgy, akárcsak a szituá-
ciót. Ez egyszerre két síkon történt, szinte teljes egészében megfosztva a ver-
set a líra szokványos attribútumaitól (leszámítva a verszárlatot). Egyrészt 
epikus elemek sokaságának alkalmazását figyelhetjük meg a dikcióban (pár-
beszédek; betoldások; lábjegyzet; narratív tényezők; történetelmondás, illet-
ve -megidézés; narrátorszerű versbeni alany; „kiszólás" a költeményből; meg-
kettőzött én [megidéző-megidézett; jelenbeli-múltbeli]; többszöri, szándékolt 
distanciateremtés e megkettőzött ének között; leírások; jellemzések). Szigeti 
Csaba így fogalmaz ennek kapcsán tanulmányában: „Petri csak a szövegek 
egy bizonyos t ípusú retorizáltságától fordul el, miközben odafordul azokhoz 
az eszközökhöz, melyeket a quintilianusi retorika terminológiai függeléké-
ben a következő címszavak alatt találunk: Felesleges szószaporítás, Bőbeszédű-
ség, Elkalandozás a tárgytól, Felfüggesztés, Habozó kérdés, Barthes-nál pedig így: 
Periphraszisz, Elhallgató közbeszakadás, Felfüggesztés."27 (Kiem. az eredetiben.) 
Másrészt a nyelvezet eltávolítása a megszokott líraitól (demetaforizálás; epi-
kus elbeszél us e lbeszé lő szavak és közönséges , vulgár i s lexémák és 
kifejezések, s természetesen ilyen maga a megjelenített versszituáció is, a ne-
mi aktusra, a puszta közösülésre csupaszított emberi kapcsolat). így tehát 
valóban nem önmagukér t szerepelnek ezen (saját magukban nézve persze 
valóban undorítóan taszító) elemek a versben, hanem mindezt csak ilyen 
végletesen, már-már viviszekcióként lehetett megjeleníteni, az állatias-vege-
tatív létbe alámerülve, ily módon képezve kontrasztot a bűn és bűnhődés, a 
mocsok és a megtisztulás vágya között. Illetve idézhetjük Kappanyos András 
megállapítását is, aki szerint „a Petri György által kigondolt, eljátszott és do-
kumentált figura azért merül meg az élet legmélyebb bugyraiban, hogy be-
piszkolódása által mi, olvasók a legeredetibb arisztotelészi értelemben meg-
tisztulhassunk. E katharzisz legnyilvánvalóbb szimbóluma a napsütötte 
sáv."28 így itt is igaz lesz Kis Pintér Imre Petri korai költészete kapcsán leírt 
véleménye: „e költészet [...] titka a költői eszközök és a diszharmonikus élet-
érzés olykor már-már döbbenetes összhangja, megfelelése".29 Emellett a mű 
provokatív módon hágja át a nagyobbrészt a kereszténységből táplálkozó, 
részben éppúgy álszent tabukat a nemiséggel kapcsolatban, mint az ún. szo-
cialista erkölcs - hisz „kilencszázhatvanegyben" vagyunk a megidézett időt, 
illetve a nyolcvanas évek végén a megidézés, azaz a versírás idejét tekintve -

6 1 0 



t r i v i a l i t á s é s m e g t i s z t u l á s v á g y , a v a g y . . 

hasonló jellegű tilalomfáit. Hiszen valahol az álszentség is akadálya az érték-
telítettebb létnek. S ezért lényeges, hogy a költeményben (amint ezt már ko-
rábban érintettem) a szexuális kapcsolat abban az értelemben sem szokvá-
nyos jellegű, hogy a nő célja - bármilyen is, bármiként szólítja is le a megidé-
ző személyt - nem a pénzkereset, hanem a kielégülés, s a férfit sem a nemi 
vágy hajtotta bele az együttlétbe. A kifordult kapcsolat és szituáció implicit 
módon mutatja az értékrend kifordultságát, felborult voltát.30 Sajátos, hogy a 
végletes durvaság és közönségesség ellenére is érezhet valamiféle szánalmat 
a befogadó a két „szereplő" iránt. Hisz eltorzultságukkal, úgyszólván szinte 
állati szintre súllyedtségúkkel együtt is úgy képes a megidéző elénk tárni 
mindezt, hogy érzékelhetjük: akárhogyan is, de mégiscsak valahol emberi lé-
nyek azok, akik előttünk vannak. Rejtetten visszacsempészi Petri a humá-
num alapértékét a költemény egyébként igencsak eltorzult, deformálódott 
világába is. A már a prostitúcióból is kikopott nő éppúgy magányos és társ-
ra vágyik (még ha ily módon is), mint a szintúgy magányosan kóborló, 
„kocsmáról kocsmára" járó férfi. Részleges és látszólagos állatiasodott vol-
tuk ellenére is képesek a befogadóban a tragikum érzületének megidézésére, 
felkeltésére. Emiatt is talán túlzóan sommás Tarján Tamás azon megállapítá-
sa, mely szerint ami a versben megjelenik, az a „minden összhangzatot nél-
külöző állatiság".31 S ugyancsak némi felülvizsgálatra, illetve átgondolásra 
érdemes Görömbei András lírikusunk versvilágának egészére egyébként leg-
nagyobbrészt valóban érvényes véleménye, hogy Petri György költészetében 
egyetlen bizonyosság a hiány. „Világhiány, személyiséghiány, a lét egységes 
szemlélhetőségének a hiánya szervezi a verset."32 Emellett felvethető egy 
másik aspektus felől az a kérdés is: nem a magyar lírában a XIX-XX. század 
fordulóján gyakran megjelenő perdita-kultusz deformálódott megjelenéséről 
van-e itt szó részlegesen? A nő ugyan már kikopott a prostituáltságból (ha 
egyáltalán az volt), de a két személy magányban történő egymásra találásá-
nak, illetve lecsúszottságának, marginális létének, a lét peremére taszítottsá-
gának motívuma már rokoníthatja a két lírát. Ráadásul a kapcsolat (persze 
éppen deformált, animális voltában) döbbenti rá a lírai ént a tisztaság iránti 
vágyra (ami esetleg addig is megvolt benne, e történéssor hatására pedig erő-
teljesebbé válik, sőt meg is fogalmazódik, lásd a verscím mondatát). Ez pedig 
vélhetően újabb távoli párhuzam a két, egyébként nyilvánvalóan jelentős kü-
lönbségeket is felmutató líra között. Míg egy másik párhuzamra - igaz, nem 
konkrétan vizsgált versünk kapcsán - Tverdota György hívja fel a figyelmet: 
„Két ponton különösen erősnek és szívósnak vélem a Fleurs du Mal szerzője 
és a magyar költő közötti rokonságot: a bűntudat és a rúthoz való rögeszmés 
és provokatív fixálódás terén."33 Mint ahogyan a jelen költeményben is: a lí-
rai én bűntudata éppúgy mögötte van cselekvéseinek (s ezzel együtt ter-
mészetesen!?] valamiféle megtisztulásvágy), akárcsak a rúthoz való vonzó-
dás - amint erre már korábban is utaltam. S még a gyökerek sem oly nagyon 
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különbözőek a két költő világképét, létszemléletét megvizsgálva - mutat 
ezekre rá Tverdota György tanulmányában. 

A versbeni én - amint erre korábban utaltam - erőteljesen lefokozottan je-
lenítette meg önmagát . Erre azért is volt szüksége, mert valamiféle bűntudat 
gyötörte. Ennek oka éppúgy lehetett saját léte, mint a mások (elesettek, „a 
nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorultjai") iránti, szánalommal is ve-
gyes tehetetlenségérzés. Márton László megállapítását felidézve: „Petri ci-
nizmusa [...] soha, egy pillanatig sem válik embertelenné. [...] Ami tisztán 
kikristályosodik a mocsokból: a részvét a tárgy iránt (amennyiben a tárgy a 
másik ember, pontosabban a Nő) és a kíméletlenség a tárgy iránt (amennyi-
ben a tárgy ő maga)."34 De leginkább - s ezért is ez a vers végső kicsengése -
az értékhiányos és az értéktelített lét közötti, önmagában is pregnánsan ma-
nifesztálódó disszonancia. Ezért is van a versben többször szó „muszájról", 
„törlesztésről", „elkerülhetetlenségről", arról, hogy „»Ez is hozzátartozik«", 
így kapcsolódik egymásba a költemény végére a penitencia motívuma a po-
koljárás és megtisztulásvágy motívumával. Mert a remélt tisztaság - amihez 
a megélt mocskon keresztül vezetett az út - „komoran feloldoz". De hogy 
mindez csak remény, s nem bizonyosság, arra a rákövetkező, az előzőhez ha-
sonlatosan némelyest oxymoron-jellegű határozós szintagma utal: „közöm-
bösen fenyeget". A lírai személyiség valóban „émelyegve" halad fölfelé e tör-
ténéssor után a lépcsőn („émelygés lépesei"), melyek végeérhetetlennek tűn-
nek számára („fogyni nem akaró"), ezzel is érzékeltetve: a „napsütötte sáv" 
elérése még igencsak távoli, s ezért kétséges is. 

A vers legutolsó szövegelemeként szereplő „kilencszázhatvanegy" látszó-
lag felesleges; miért szükséges a felidézett emlék idejének megadása, az idő 
(látszólag túlzott) konkretizálása, hiszen az emlékezés aktusa, illetve a törté-
net a lényeges? Legelsősorban arra gondolhatunk, hogy e történés kivételes 
jelentőségű (legalábbis utólag visszatekintve) a lírai én számára. Ám az év-
szám megadása-definiálása azért is fontos elem, mert a megidézett eseménysor 
révén az akkori létállapot, létszituáció is megjelenik, újra át-, illetve megélhetővé vá-
lik. így újabb s íkon /módon játszik egybe az „elbeszélő" én és a lírai én, a 
megélő és az emlékező alakja, végső soron pedig múlt és jelen, sőt a jövő is. 
A versbeni én számára most is, a versírás idején is hasonló vagy épp ugyan-
az lehet a léthelyzet, mint annak idején (erre szintúgy utal a cím jövőre törté-
nő utalást is magába sűrítő jelenidejűsége), azaz mélyszerkezetileg igazoló-
dik: a verszárlatban olvasható bizonytalanság érzülete valóban jogos volt. 
Hiszen több mint két évtized telt el „kilencszázhatvanegy" óta, s az értéktelí-
tett létet, a megtisztultságot még mindig nem érte el a lírai személyiség. Ennek 
megfelelően nemcsak a megidézett én célja volt kettős annak idején - lásd ko-
rábban - , de a megidéző éné is most: az emlék jelenvalóvá tétele, felelevení-
tése, és a megtisztulás, a belső transzformáció utáni vágy újbóli kimondása. 
A mű két metaforáját idézve: még mindig a „föld alatt van" , a „mínusz-
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emeleteken", innen a „napsütötte sávon", mely ezek szerint valószínűsíthe-
tően még továbbra is a jövő idősíkjában létezik csak. S ez persze a vers legel-
ső részének (versszakának?) végéhez is kötődik: akkor „még nem" csináltam 
ezt vagy azt, most már igen, de érzékelhető: ez sem a remélt/vágyott létálla-
pot még. így felel a mű utolsó része/szava az első részben implicite leírtak-
ra. Az egzisztenciális válság érzete, a lírai én bizonytalan létszituációja ma is 
megvan még - ha más aspetusból tekintve, esetleg más okokból kifolyólag is. 
A tisztaság, az értékkiteljesedés csak a vágy, a remény szintjén van jelen - ezek 
szerint évtizedek óta - , de töretlenül megvan, akárcsak a most már létprogram-
ként, potenciális létkiteljesítésként is felfogható verscím: Hogy elérjek a napsü-
tötte sávig. S az elemzéskísérlet elején felvetett gondolatot lezárva, ezért értek 
kevésbé egyet - legalábbis e vers kapcsán - Kulcsár Szabó Ernővel, aki sze-
rint „a vers aktuális alanya [...] már nem vállalhatónak ítéli a korábbi én [...] 
szerepét".35 Hiszen itt éppen részleges szerep-, illetve helyzethasonlóságról, 
a személyiség szituáltságának párhuzamáról van szó a múltban és a jelenben. 
Ennek következtében az idő, az időélmény fogalmai - s ezek Pályi András 
szerint meghatározó súllyal bírnak a Petri-versek horizontjában36 - újabb as-
pektusait felmutatva tárulnak elénk. A kései József Attilát értelmező Németh 
G. Bélát idézve: „Az egzisztencia [...] voltaképpen már nem jelene, hanem 
jövője, nem létezése, hanem létezhetése szemszögéből is értékeli a múltat."37 

Ennek révén is látható: Petri valóban egyszerre negligálja, transzformálja és 
transzformáitan „visszalopja" a váteszséget, a lírai én lefokozottsága, 
„szerepnélkülisége"38 ellenére is egy önmaga által kiküzdött és megszenve-
dett létprogramot képes felmutatni. Ezért fogadható el csak részlegesen 
Görömbei András korábban idézett Petri-jellemzése.39 (Úgy vélem, még ak-
kor is igaz ez, ha e gesztus, ezen attitűd egyébként meglehetősen ritka a köl-
tői életműben.) Ebben az értelemben valóban nem nosztalgikus múltidézés a 
vers, hiszen egyébként is „mi sem áll távolabb Petritől, mint a nosztalgia".40 

Ezzel némileg párhuzamosan véleményem szerint helytelen a műnek a mun-
kásságon belül az ún. szerelmi költészet csoportjába történő beemelése. Még 
akkor is, ha Károlyi Csaba, a tanulmány szerzője felteszi azt a végül megvá-
laszolatlanul hagyott kérdést is, mely szerint: „De valójában anti-amors köl-
temények ezek, ellen-canzonék?"41 Úgy gondolom, hogy se nem szerelmi 
költemény e mű, se nem ellen-szerelmi vers, hanem igen markánsan részben 
én- és önkereső, részben létértelmező költemény. Mint ahogyan Márton Lász-
lóval sem igazán tudok egyetérteni abban, hogy „ez a vers Petrinek az Örök-
hétfő óta nyomon követhető élménylíráját viszi tovább".42 Ennél sokkal több-
ről és másról van szó. Igaz ugyan, hogy van egy versindító, megidézett él-
mény, amely teljesen áthatja a verstestet, de a mű ettől ugyanakkor „ellép", 
eltávolodik, jóval általánosabb, egyetemesebb horizontok felé képes elmoz-
dulni (lásd a lét- és önértelmezés, illetve a létprogramadás motívumait a 
mélyszerkezeti jelentésben). E mű kapcsán is elfogadható Tamás Attila még 
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1971-es észrevétele Petriről: „az »epikus« élménylíra egyedi-konkrét helyze-
teiből tud újból általános élmények szintjére emelkedni - vagy éppen meg-
maradni annak keretei közt, és mégis jelentőséget adni a pillanatnak".43 

Ugyanis, ahogyan Pályi András írta, „itt még egy régi, harminc évvel ezelőt-
ti görbe éjszaka emléke is valóságos misztériumjátékká válhat csupán attól, 
hogy körvonalazódik benne az idő eredendő kettős dimenziója",44 s Petri ké-
pes megtalálni „a triviálisban a misztériumot".45 Ez is jelzi, hogy - Petri sza-
vait idézve - „nincs az életben semmi eldobandó, nincsenek jelentéktelen 
események a művészet számára, a művészetben minden számít"46 (kiem. az 
eredetiben), hiszen éppen e mű is példája annak a korábban már említett je-
lenségnek, hogy egy önmagában véve undorító eseménysorból is születhet 
kivételes jelentőségű remekmű. S emiatt talán kevésbé tudom osztani 
Keresztury Tibor azon megállapítását az alkotást tartalmazó kötet (Valami is-
meretlen, 1990) egésze kapcsán, hogy „a könyv legerősebb vonulatában az 
evidencia súlyával és hitelével érződik a hagyományos értelemben vett nagy 
versek ígérete, de éppígy a költői szándék, hogy ne írja azokat meg. [...] A Va-
lami ismeretlen legjobb költeményeire egy ép, hiánytalan, kikezdhetetlen vers 
árnyéka vetül rá, az elkészült opus attól kanyarodik el, ahhoz mérendő, ahe-
lyett születik meg."4 7 Ezzel szemben véleményem szerint e mű kiemelkedő 
alkotása nemcsak e kötetnek, de az egész Petri-oeuvre-nek, sőt - talán nem 
túlzás - rangos darabja a huszadik századi magyar lírának is. (Éppen ezért a 
túlzott szerénység hangját vélem kihallani az 1999-es Amíg lehet című kötet 
nyitóversének első sorából: „A nagy mű immár végképp elmarad," [Sláger] -
hogy más költeményeket ne is említsünk most. S nyilván nem véletlen, hogy 
Orbán Ottó Petritől búcsúzó költeményében is e verset szőtte bele alkotásá-
ba: „Botrányos lázadó [...] Versei anyagává hódította / a német filozófiát s 
az ÁVÓ -t, / hogy szökött fogolyként járva a korszakos sötétben / elérhessen 
egy napsütötte sávot" - Petri György halálára.) Ezzel távolról rokonítható 
Keresztesi József vélekedése, aki Keresztury kötetét méltatva a következőket 
fogalmazza meg: „A pálya kései szakaszának leírásában nincs mit vitatnom, 
csupán néhány következtetést érzek túlzottan erősnek: véleményem szerint 
nincs szó éles, az egész eddigi életművet átértékelő-fölülíró-visszavonó vál-
tásról például a korszak gyönyörű szerelmi darabjaira egyáltalán nem illenek a fön-
ti leírások (kiem.: Sz. Zs.)".48 Hiszen jelen alkotás egyszerre az ún. szerelmi 
költészet át- és újraértelmezése, mely ugyanakkor ezen igazán ősi műfajvál-
tozatot szintézisbe kapcsolja a létfilozófiai és létértelmező, illetve gondolati 
költészettel. Emellett a mű „»a szép fogalmának folyamatos újraírása«, mely-
nek során az esztétikumon inneni és túli területeket a magyar lírai hagyo-
mány számára gyakorlatilag ismeretlen mélységekben térképezi fel",49 mert 
„ez a látszatra teljesen pátoszmentes költészet hatásában az archaikus drá-
mát találja újra fel; spontán, szinte észrevétlenül katartizál".50 
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