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Pet�cz András

Variáció és vendégszöveg
Mint arról már korábban többször is ír-

tam, eddigi pályám során több alkalom-

mal használtam úgynevezett „vendég-

szöveget” munkáimban. Gyakorlatilag a 

nyolcvanas évek közepét�l megjelennek 

sorok, mondatok a verseimben, amely 

sorok, mondatok utalnak valamilyen ko-

rábban született m�re, szerz�re. Err�l a 

sajátos építkezési, szerkesztési és írói 

módszerr�l részletesen is írtam már a 

mintegy negyed századdal ezel�tt megjelent A jelben-létezés méltósága cím� 

esszékötetemben, a kötet egyébként néha még ma is fellelhet� antikváriumok-

ban, sokáig ajánlott egyetemi szakirodalom volt az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán, tehát olyan könyvr�l beszélünk, amely ismert lehet a kortárs irodalmat 

kedvel�k és a szakma körében. Mindezt azért említem, mert ilyen módon a 

mostani mondandóm egy részét már korábban kifejtettem, méghozzá írói pá-

lyám elején, és csak érdekességképpen említem, hogy hozzáállásom ehhez a 

kérdéshez azóta sem változott lényegesen.

Munkáimban a vendégszöveget, vagyis azt a szövegrészt, amelyet egy másik 

szerz�t�l vettem át, variációs lehet�ségként használtam, és használom ma is. 

Ez annyit jelentett az én esetemben, hogy ismert vagy kevésbé ismert verssort, 

szállóigévé lett mondatot dolgoztam bele a saját versembe, vagy ahogy a fen-

tebb említett könyvemben err�l részletesen beszámolok, egy-egy költ�el�d, 

„mester” m�vét mintegy újradolgoztam, továbbírtam. Az idézett sorok igen sok 

esetben az általános magyar m�veltség részei, közismert, mindenki által több-

ször is idézett mondatokról van szó, hogy példát is említsek, ilyen volt József 

Attila híres sora, „a semmi ágán ül szívem”, amelyet különböz� formában, de 

többször is felhasználtam. Ezek az utalások a kontinuitást jelzik: ehhez és ehhez 

a szerz�höz, ehhez és ehhez a m�höz kapcsolódom, erre utalok, amikor írok 

valamit. Ez a típusú variáció tehát a szövegre épít, a közismert szövegre, és amit 

hasznosít, a vendégszöveget, mindenki minden további nélkül vissza tudja ke-

resni. Mindezt azért említem, mert fontos tudnunk azt, hogy semmiféle „lopás” 

nem történik ebben az esetben, nem is beszélve arról, hogy munkáimban min-

den alkalommal alcímként odaírtam: „X.Y.-variáció”, hogy tudja minden olvasó, 

tudatosan hasznosítom, használom fel az adott alkotó ismert sorát, ismert mon-

datát. Ezzel kétszeresen is utalok az alkotóra, és jelzem köt�désemet életm�-

véhez, mintegy kifejezve azt is, hogy kvázi utódjának vallom magam a magyar 

irodalom történeti láncolatában. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ilyen mó-

don, eddigi munkásságom során született József Attila-, Kassák Lajos-, Pilinszky 

János-, Weöres Sándor-, Berzsenyi Dániel-variáció, hogy számos kortárs költ�t 

vagy nemrég elhunyt költ�el�döt most ne is említsek. Aki fi gyelemmel kísérte 
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eddigi pályámat, láthatta ezt a sorozatot, kötetben is így jelentek meg a versek, 

visszakereshet�, még akkor is, ha az újabb gy�jteményekben aztán a korábban 

kötetben megjelent versek esetében az alcímet elhagytam.

Van a variációnak egy másik lehet�sége, és ezt is gyakran alkalmaztam, 

klasszikusnak számító alkotók esetében is. Ez pedig éppen nem alkalmazza 

a „vendégszöveget”, hanem a témát vagy a formát hasznosítja. Ilyen volt az 

1986-ban megírt Szeptember végén cím� versem, amelyben egyetlen sort vagy 

szót sem veszek át Pet�fi  híres verséb�l, de magát a témát teljesen újraírom, 

méghozzá úgy, hogy az én versem tökéletes mása lesz a Pet�fi -alkotásnak, szin-

te sorról sorra ugyanazt írom meg, csak éppen más szavakkal. Ez is variáció, és 

ez is utánakereshet�, köteteimben, legutóbbi válogatott kötetemben is fellelhe-

t� ez az alkotás.   Hasonló törekvés, amikor az ismert, egy-egy alkotóhoz kap-

csolható formát hasznosítom: ilyen, amikor úgynevezett „Balassi-strófában” írok 

verset, ekkor is jeleztem a versem els� kötetbeli megjelenésekor, hogy Balassi 

Bálint-variációt olvashatnak, amikor a munkámat kezükbe veszik az érdekl�d�k.

A variáció minden esetben a vers anyagszer�ségére utal, arra, hogy els�-

sorban is m�alkotással állunk szemben, m�alkotást olvasunk, amely m�alko-

tásnak megvan a maga törvényszer�sége, megvannak a maga szabályai. Err�l 

is hosszabban beszélek az 1990-ben megjelent könyvemben, most csak annyit, 

hogy a verset, egyáltalán a szöveget mint anyagot kezelve a zenében már is-

mert építkezéshez juthatunk el, vagyis ahhoz az elvhez, hogy minden szöveg 

és minden zenem� témájában, motívumaiban megújítható, újrafeldolgozható. 

Ilyen volt nekem a nyolcvanas években az a Weöres-variációm, amely Harang-

kondulás címmel jelent meg: itt tulajdonképpen egy valódi „zenei motívumot” 

használtam újra, kaptam fel, variáltam. Ez a fajta variálhatóság, „építkezésjelleg” 

egyébként utal arra a „konkrét m�vészeti” elvre, amelyet a XX. század elején 

Theo van Doesburg, illetve Piet Mondrian fogalmazott meg, és amelyet aztán a 

konkrét és vizuális költészet mesterei el�szeretettel hasznosítottak, miszerint a 

vers, a m�alkotás „épít�elemekb�l” áll össze, és anyagszer�sége éppoly meg-

határozó, mint tartalmi mondandója. Ha elfogadjuk azt az elvet, miszerint a m� 

minden esetben „anyag” is, amelynek „teste” van, akkor nem nehéz belátnunk, 

hogy ennek az anyagnak a kezelése maga is m�vészeti alapelv lehet.

Tulajdonképpen éppen ezért van létjogosultsága a vendégszövegnek mint 

olyannak, hiszen a szerz� nem tesz mást, mint egy adott épít�elemet haszno-

sít, vagy éppen újrahasznosít. A probléma, ami a vendégszövegek létét meg-

kérd�jelezheti, nem itt van els�sorban, hanem, és ez nagyon kényes téma, 

a szerz�i jog, vagyis a szerz�ség, a tulajdonjog az, ami igazi kérdéseket vet fel.

Nyilvánvaló, hogy minden m�alkotás személyhez kötött, így büntetlenül 

visszaélni a szerz�i joggal, vagyis m�alkotásokat, vagy akár csak m�alkotások 

egy jelent�s részét „hasznosítani” anélkül, hogy megjelölnénk az eredeti m� 

szerz�jét, nem lehet. Ez nemcsak lopás, a  szó leghétköznapibb értelmében, 

hanem az olvasó, valamint az irodalmi élet megtévesztése is. Meggy�z�désem 

tehát, hogy minden idézés, vagy éppen „idéz�jel nélküli” hasznosítás csak ak-

kor lehetséges, ha a szerz�, aki mintegy újraépít egy adott szöveget, betartja 

az arányosság és a szerz�i jog kényes egyensúlyát.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Csupán annyit, hogy egész m�alkotásokat 

nem tehetünk „magunkévá” anélkül, hogy ne jeleznénk, az adott szövegnek ki 
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a szerz�je. Továbbá azt is jelenti, hogy amennyiben „szövegtöredéket” hasz-

nálunk, akkor is jó, ha feltüntetjük a forrást, illetve akkor „mentesülhetünk” a 

forrás megjelölésének kötelezettsége alól, ha az adott szöveg annyira közis-

mert, annyira része az általános m�veltségnek egy adott kultúrán belül, hogy 

a forrásmegjelölés feleslegessé válik. Nyilvánvaló, hogy a magyar irodalomban 

nem kell külön megjelölni, hogy Pet�fi r�l van szó, ha valaki újra leírja valahol 

azt, hogy „Talpra, magyar”, mert ez a mi mindennapjainkban közismert szöveg.

A „vendégszöveg” megjelenése a francia új regény idejére tehet�, els�sor-

ban Georges Perec munkássága révén terjedt el. De Georges Perec esetében 

sem volt szó egész m�alkotások név nélküli „hasznosításáról”, tehát plágium 

semmiképpen sem történt.

Nem megnyugtató ennek a kérdésnek a helyzete a magyar irodalomban, 

ez egy olyan probléma, amit rendezni kell, rendezni kellene. Mint közismert, 

Esterházy Péter a Harmonia Caelestis cím� könyvében számos elbeszélést 

„használ fel”, anélkül hogy megjelölné az eredeti m� szerz�jét. Egészen hosz-

szú elbeszélések vannak úgy „idézve” a könyvben, hogy sem idéz�jel nincsen, 

sem utalás az eredeti szerz�re. Magam jól ismerem például Danilo Kiš híres 

elbeszélését, a  Mily dics� a hazáért halni cím� munkát, amelyet Esterházy 

gyakorlatilag változtatás nélkül, néhány szó kihúzásával újraközöl, és nem 

jelöli az eredeti szerz�t. Hallottam ugyan, hogy talán a könyv angol kiadásá-

ban ez a jelölés megtörtént, nem tudom, hogy az újabb magyar kiadásban 

van-e bármilyen utalás az eredeti szerz�re, de az énáltalam ismert kiadásban 

semmilyen jelölés nincsen. És, ezt is tudni lehet, err�l már esett szó, több is, 

különböz� lapokban, kiadványokban, nem Danilo Kiš az egyetlen szerz�, aki-

nek a m�vét „hasznosította” Esterházy ebben a könyvében, magam konkrétan 

tudok Görgey Gábor vagy Rapai Ágnes m�veir�l, hogy talán kevésbé ismert al-

kotókat említsek. A magam részér�l az ilyen típusú „vendégszöveg”-változatot 

elfogadhatatlannak tartom, és meggy�z�désem, hogy egy egészséges irodalmi 

világban a szöveg tulajdonjogának kérdése els�dleges és sérthetetlen. Azt kell 

hogy mondjam, ez az a kérdés, amelyet még megnyugtatóan tisztázni kellene. 

Hogy „vendégszöveggel”, közismert idézettel zárjam mondandómat: „ez (is) a 

mi munkánk, és nem is kevés”.

Botz Domonkos

Kifordított világ
A könyv lapjai közt nem
Levél, hanem egy lepke
Töredezett szárnya;

Simogatásra hivatott kéz
Jobbára ökölbe zárva
Rázza dühét a világra,

És ami eddig volt árva,
Az jobb sorsára még
Várhat, mert annyira

Még nem fordult ki
Magából a világ, hogy
Feledné az ököljogát…


