
módon behálózza és elcsábítja mostohaanyját,
dona Lucreciát, bár az asszonyaférjébe szerel
mes. Amikor fény derül a történtekre, a pár el
válik. Itt ér véget az első regény. Tudjuk azonban,
hogya szerelem győz mindenek felett - úgy
hogy szükségeltetett egy folytatás. Fonchito nem
bírja elviselni apja és rnostohája szenvedését, és
hihetetlen fondorlatokkal újra összebékíti őket.

A pajkos, fülledt erotikájú mesében három
figura összetett alakja rajzolódik ki. Don Rigo
berto a limai felső tízezer megszokott életét éli
napközben, éjjelente azonban csodás kalando
kat él át feleségével. Szerelmi életüket túlfűtött

fantáziával teszik gazdagabbá. Különös mono
gámia szemtanúi vagyunk - két test összetarto
zása a képzeletbeli megcsalások által erősödik.

Don Rigoberto és dona Lucrecia történeteket ját
szanak el, képzőművészeti alkotásokból és alvi
lági históriákból nyernek hozzá ihletet. A felesé
get számtalan szerepben ismerjük meg.

Néha Tiziano csábító Vénusza, máskor Fra
Angelico Angyali üdvözletének érintetlen Mári
ája, vagy az Egon Schiele képein szereplő pros
tituált, később egy korzikai maffia-vezér alkal
mi szeretője. Fonchito, aki előbb szétválasztja,
majd újra összehozza a párt, maga Amor, a fel
sóbbrendű hatalom, "a rózsás gyermek, akit a
reneszánsz festők oly szívesen ábrázoltak a sze
relmi jeleneteikben. hogy tisztasága még inkább
kiemelje a szerelmi párviadalt". Ugyanakkor
Egon Schiele reinkarnációjának tartja magát, és
a borult elméjű festőhöz illő módon rendezi
nemcsak élőképeit. hanem a közelállók életét is.

A mesteri szerkesztés különleges olvas
mánnyá varázsolja a két regényt. A történetfo
lyamot minduntalan megakasztják az elmélke
dések. Természetesen az erotika elméletének ju
tott a főszerep. "Az erotika kreatív és individu
ális", mondja don Rigoberto, aki ennek a kreati
vitásnak köszönhetően látja és elemzi a világot.
Az örömszerzés a kiindulópontja, akár a folya
matosan megújított, de állandóan 4000 kötetből

és 100 festményből álló gyűjteménye régi da
rabjait égeti el, akár a feminizmusról. a társada
lom felépítéséről nyilvánít véleményt, vagy a
"Mens sana in corpore sano" kijelentés kapcsán
becsmérli a sportos életet.

Az erotika itt nemcsak a szeretkezés művé

szete, hanem a test minden részének szokatlan
felmagasztalása. "A boldogság most íme, a fül
kagylóm mélyén lapul" - Don Rigoberto az ol
vasó számára meghökkentőörömforrásokat ta
lál. A valós, világ és a képzelgések világa össze
mosódik. Abrándozások és "igaz" történetek
kavarognak, szinte krimiszerű fordulatokból.
lassan áll össze a történet. Komolyan vett játék
ká válik az erotika, a művészetek, az élet, az

878

írás. A két regény pedig egy agyafúrt író meg
mosolyogtató és elgondolkodtató, csalafinta já
téka. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003)

pAP VERA-ÁGNES

MODERN SORSOK ÉS KÉSŐ
MODERN POÉTIKÁK

Az angol/amerikai irodalmi köztudatban aligha
találunk ismertebb szerzőpárost, mint Sylvia
Plath és Ted Hughes. Eletük és költészetük oly
annyira összefonódó és egymás létébó1 építkező,

hogy felrúgva a recepcióesztétika minden szabá
lyát, kijelenthetjük, élet és irodalom, alkotás és
személyes történéseink szorosan összefüggnek.
Elettörténetük mítosszá fejlődött az utóbbi évti
zedek során, az olvasói érdeklődés pedig egyre
csak fokozódik. Feszült érdeklődéssel várjuk,
mit rejtenek Plath 2025-ben felnyitandó. a
Hughes-archívumban őrzött naplójegyzetei, s
vajon mennyiben igaz, hogy Hughes öntörvé
nyűen cenzúrázta a Plath-hagyatékot?

Ha kétségeink támadnának Sylvia Plath köl
tői-írói nagyságával kapcsolatosan. érdemes el
olvasni a Rácz István és Bókay Antal által szer
kesztett tanulmánykötetet. A Tanulmányok Sylvia
Plaihrol és Ted HugJzesról alcímet viselő kötet írá
sai a budapesti British Council szervezte kerek
asztal-beszélgetésen hangoztak el először.

A kötet tematikailag két jól elkülöníthető

részből áll. A két bevezető tanulmány közül a
Bókay Antal által írott elsősorban poétikaelmé
leti kérdésekkel, a 20. század húszas éveitől je
lentkező tárgyias költészet romantikába nyúló
előzményeiről,hasonlóságairól és kűlőnbőzösé

geiről értekezik. Rácz István az 1945 utáni angol
költői nemzedék csoportosulásairól. elsősorban

a Movement-csoportról közöl beszámolót. A kötet
Platli és Hughes nevével jelzett második része ti
zenkét tanulmányt tartalmaz. John Drew Ted
Hughes és Sylvia Plath: egy bukolikus mítosz című

írása az egyedüli, amely a két költő művészetét

együttesen próbálja értelmezni. Tanulmányának
kiindulópontja Plath 1956-1957-ben írott versei,
valamint Hughes későbbi, a Birthday Letters-ben
közölt reflexiói. Drew Plath-képe az ifjúság köl
tőjét ragadja meg, azt a Platht, akinek költészeté
ben még csak látensen van jelen a halálfélelem.

A következő hat tanulmány tárgya Plath köl
tészete, illetve prózája. Donald E. Morse a "se
bezhetőség költői képét", Plath és a halál ternati
kájának viszonyát követi nyomon a költőnő

utolsó alkotói korszakában. Míg Morse Plath
elődeit Theodore Roethke és Lowell költészeté
ben véli felfedezni, Bollobás Enikő Plath költésze
tét a feminista olvasatok csapdáit kikerülve helye-



zi el a női hagyományban. A kötet legérdekesebb
tanulmányai Bókay Antal és Séllei Nóra nevéhez
fűződnek. Bókay A vallomás és a test poétikája cím
mel Plath és József Attila új tárgyiasságának ha
sonlóságait és kűlőnbözőségeit keresi. Séllei Nóra
szintén a "test" jelentését, illetve megjelenítését
értelmezi Plath Az üvegbura című regényében.
Séllei olvasata a kritikában uralkodó allegorikus
morális, az Esther Greenwood gyógyulásáról szó
ló olvasatot problematizálja. Az üvegbura karakte
reinek gyakran ironizáló tónusú elemzésére
Zsélyi Ferenc tanulmánya vállalkozik, Marinovich
Sarolta írása pedig a nőiség és írói hivatás proble
matikus viszonyára, valamint a női szerzői identi
tás megteremtésének gótikus előzményeire tér ki.

A kötet Ted Hughes költészetérőlszóló öt ta
nulmányának elsődlegeserénye, hogya versér
telmezések eltávolodnak attól az irodalomtörté
neti pozíciótól, amelyet Plath halála után a
kanonizációs folyamat Hughes számára kijelölt.
A tanulmányok nagyrészt a Prométheusz a szik
lán ciklus, illetve a Február 17. című vers értel
mezései. S bár VÖŐ Gabriella tanulmányának fő

tárgya az Adám és a szent kilencek című "hosszú
vers", az ,értelmezés mindvégig hangsúlyozza,
hogy az Adám és a Prométheusz a sziklán szerve
sen összetartozó, szerkezetükben és képi vilá
gukban egységes ciklusok, melyekben a költő vi
lágnézeti és esztétikai összegzésre törekszik.
Győri Zsolt a Varjúcímű kötet értelmezése során
a "varjú" motívumának jelentésrétegződéseit

tárja fel, Ferencz Győző pedig Agnus Deiaz ezred
végen címmel a Február 17. című vers verssze
rűtlenségénekművészi vonásait emeli ki. Hang
súlyozza, hogy Ted Hughes, akárcsak Nemes
Nagy Agnes, a kifejezhetőség határait, a létezést
megragadni képes nyelvi eszközöket kutatja. Ez
a poétika nem a modernista formakísérleteket
vagy a posztmodern nyelvben-létezést propagál
ja, sokkal inkább egy olyan "emberibb" lírai én
megteremtését, aki bár ki van téve a kor egzisz
tenciális elszigeteltségének, a természet erőinek,

magatartása alapvetően a küzdelem vállalása.
Plathnak és Hughesnak az a dilemmája, hogy

lehetséges-e még, és ha igen, hogyan, a remény
telennek, magára hagyatottnak ítélt személyes
léthelyzetet objektivált formába önteni, művészi
tárggyá avatni. A kötet tanulmányaiból - a sok
hangú tanulmányírók kitűnő elemzéseinek ered
ményeképpen - világosan kitetszik, hogy költé
szetük feltárása a személyiség önnön drámaisá
gának a feltárása is egyben. Személyes ügy,
mondhatnánk, emberi és alkotói értelemben egy
aránt. (Janus/Gondolat, Pécs - Budapest, 2002)

NAGY MELINDA
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CSEREl szxsz LÁSZLÓ: VÁROK
IGAZ SÁRKÁNYT

Kései igazságtétel. Így jellemezhetjük,a költő vá
logatott verseit tartalmazó kötetét. Eletének 80
éve során egyetlen versgyűjteményétvehette ke
zébe, 1944-ben a Vigilia adta ki Hegyibeszéd. cím
mel. A fiatal költő ekkor a fronton harcolt. Igére
tesen indult lírikusi pályáján nem haladhatott le
hetősége szerint. 1944 végén fogságba esett,
négyesztendő után tért haza, s a lírától távol, fi
zikai munkásként dolgozott. Bár hazatérte után
a Művészeti Tanács ösztöndíjban részesítette, az
irodalomban csak a hatvanas években jelentke
zett, leggyakrabban a Látóhatárban. Verseinek
kedvező fogadtatása arra ösztönözte, hogy köte
tet állítson össze, s lelkesülten írta prózai műveit
is. Pedig nagyon nehezen élt: írógépét zálogból
váltotta ki, a gyári munka mellett fűtőként is
ténykedett, reménykedve, hogy verseskönyvének
megjelenése után teljes jogú tagja lehet az irodal
mi életnek. Majdnem négy évig hitegették, majd
visszakapta a kéziratot. Ezzel tulajdonképpen le
zárult írói pályája. 1995-ben elfeledetten hunyt el.
Amint a kiadó jellemzi: "Nemcsak származása,
hanem költői világa is az erdélyi magyarörmény
szellemiség legnemesebb vonulatába sorolja őt."

Cserei Szász László ígéretes, jó költő volt, az
erdélyi balladás hagyomány folytatója. Verseire
nem a bonyolult kifejezésmód jellemző, világos
képei a természettel való bensőséges kapcsolatá
nak bizonysága. Egyik legszebb költeménye a
Fenyó'kről szól. Jellegzetes 20. századi témát fo
galmaz meg benne: a városba kényszerült em
bernek a "neon-nap" iránt érzett idegenkedését.
A versben megjelenített óriási fenyő a hazatalálás
és a lélek visszanyert szabadságának mitikus táv
latokat sejtető jelképe. Ahogy elfutottak az évek a
költő mellett, nosztalgikusabb, szomorkásabb lett
helyzetérzékelése; néhol az öregedő Arany öniró
niáját, egyszeru bölcsességét idézve: "Néha ara
nyat szórt arcomra a nap, - nem irigyeltem a
csörgő aranyakat" (A virágok tiszta hangját).

A sors igazságtalansága, hogy akire a kény
szerű hallgatás burája leereszkedik, bármilyen
tehetséges is, iszonyú küzdelmet vív a kifejezés
mikéntjének megtalálásáért, hiszen a vissz
hangtalanság szükségszerüen elbizonytalanítja,
nem vagy csak nagyon ritkán képes látványos
változásokra. Cserei Szász mindvégig hibátla
nul beszélt egyfajta költői nyelvet. Olvasója nem
egyszer tetten éri azokat a képeket, kifejezéseket,
amelyek mentén haladva a líra megújulásának is
tevékeny szereplője lehetett volna. A Maradok
például pontos, hagyományos önjellemző közlé
sekkel indul, de záró részében meglepően válto
zik a hang, s egy tragikussá növesztett szobor-


