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Mit akarsz?
Hány akarat fér bele 

egy kötetbe? Hány 

akarat fér bele egy 

életbe? Hány akarat 

képes két akaratot 

képezni? Áfra Já-

nos új kötete az idei 

könyvhétre jelent 

meg Két akarat cím-

mel, hat ciklussal, 

sok akarattal és egy 

élettel. A kötet címe 

alapján két irányra 

készül fel az olvasó, 

esetleg jó és rossz 

harcára, vagy két 

ember kommunikációjára. Ehhez ké-

pest rengeteg akarat ölt testet, ame-

lyeket mégis lehet kett�ként értelmez-

ni. Minden versnél két külön akarat 

fi gyelhet� meg, a  lírai én akarata, és 

egy annak ellentmondó akarat. Így 

tud kett�vé tömörülni a sok. Mert a 

lényeg nem a külön akaratok ismerte-

tése, hanem annak bemutatása, hogy 

minden minimum kett�, és ebbe a 

kett�be minden beles�ríthet�. A  Két 

akarat központi témája a szerelem 

különböz� stációkban, ez f�zi össze a 

verseket. Ezek a stációk a gyerekkor, 

ifjúkor, feln�ttkor, öregkor; mindegyik 

különböz�, és mégis hasonló akara-

toknak ad hangot.

A  Gyermek és póráz ciklusból a 

gyermek akaratát, vágyait olvashatjuk 

ki, melyek a szül�k elvesztésér�l, a kí-

vülállóságról, az eltávolodásról szól-

nak. A  következ� ciklus, A  keresés 

rítusa az ifjúvá n�tt lírai én szerelmi 

bolyongásait mutatja be. A reményte-

len szerelmes ifjún keresztül a vágy, 

a romantika iránti akaratot ismeri meg 

az olvasó. A  társra találást követ�en 

már a félelem is he-

lyet kap a ciklusban, 

mely a dacos össze-

tartozás, örökkéva-

lóság akaratával áll 

kapcsolatban: „ha el-

hagysz, olyan leszek, 

akár egy évszak, / 

minden évben visz-

szatérek, eltüntetni a 

másnak f�zött ebé-

det” (33.). A  követ-

kez�, Kétfajta szere-

tet cím� ciklus talán 

az, amelyik a legin-

kább kapcsolódik a 

címbéli két akarathoz. Itt valóban két 

vágy szólal meg, az egy pár két kü-

lön akarata, aminek következménye, 

hogy a lírai én ott ragad egy pontban, 

mivel az akaratot nem � irányítja, � is 

alá van vetve hatalmának. A  leger�-

teljesebben Az üresség ígérete cik-

lusban szólal meg a magány, amely 

az individuum tárgyiasításához vezet. 

A lírai én bábuvá válik, egy mindenbe 

belenyugvó bábuvá. Az akarat itt már 

nem lázad, elfogad mindent, csupán 

egyetlen vágy fogalmazódik meg: ne 

az individuumot sértsék, hanem azt 

a bábut, tárgyat, amivé vált, amivé 

tették. A következ�kben a tulajdonlás 

is el�térbe kerül, amelynek akaratából 

megszületik a féltékenység. Ugyanitt 

ismét a szerelem és az elszakadás 

jelenik meg. Az Aki végez kötetzáró 

ciklus a gyászmunkáé, az emlékezés 

helyszínéé. Megjelenik a vég, a  hiány 

akarata is, hogy végül a kötetzáró 

versben a lírai én számot vessen társ-

talanságával, életével, akaratával.

Rengeteg akarat egy életben, egy 

kötetben, mégis ugyanazok, csupán a 

Áfra János, Két akarat, Kalligram, 

 Budapest, 2015
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hangszín, a  megközelítési mód más. 

A  család akarása, szerelem akarása, 

társ akarása, majd a megvilágosodás, 

hogy mindez valójában nincs is: „De 

csak egy, aki több, aki bárki lehetne, 

mert sokakból áll, / hisz a fejemben 

raktam össze. Bárki, aki még senki 

sem, / senki, aki ott lakozhat bárki-

ben, talán felé törekszem.” (97.).

A Két akarat versei közül tizenegy 

képz�m�vészeti inspirációból szüle-

tett, amit a szerz� csupán a kötet 

végén jelöl meg, azaz els� olvasásra 

nem lehet ezekr�l tudni. Ezek a társ-

m�vészetek ihlette versek végigvo-

nulnak a teljes köteten. A m�faji sok-

szín�ség mellett ezek is tarkítják, és 

részben le is lassítják az olvasást. Hiá-

ba nincs megjelölve az ihlet forrása a 

vers olvasásakor, felismerhet�, hogy 

valaminek a leírásai, el�hívva így az 

olvasó érzelemvilága mellett képzel�-

erejét is, ezáltal részben megakasztva 

az olvasást, mégis tökéletesen bele-

simulva a ciklusokba. Ezek a versek 

olyan leírást adnak az �ket ihlet� fest-

ményr�l, fotóról, illusztrációról, hogy 

a legtöbb esetben akár rekonstruálni 

is lehetne azokat. Például a Súlytalan-

ság cím� verset olvasva, egy fordított 

ház jut eszembe, fej nélküli alakokkal: 

„A  parkettázott plafont / szürkésen 

barnára csiszolták, / beépítve az élet 

alaki nyomait, / hogy továbbtörjenek 

az id�t�l / szétrepedt falak a lelógó 

fekete / végtagok terhe alatt.” (67.).

Brok Bernadett

A titkokat (ne) lesd meg
Turi Tímea ebben a kötetében – éppúgy, mint az el�-

z�, Jönnek az összes férfi ak cím�ben – csak nagyon 

pontos meglátásokat és csak nagyon pontosan tárgyal. 

A cím a borítón a következ�képpen jelenik meg:

A

dolgok,

amikr�l

nem

beszé-

lünk

Sejthet�, hogy nem a címlap esztétikája miatt vág-

ta félbe a költ�n� a beszélünk szót. Mintha a „beszé-” 

rész tetsz�legesen folytatódhatna. Beszéd? Beszélés? 

Vagy a beszél ige egész ragozási sora következhetne 

itt? Alighanem. Ezzel már a kötet borítója kitágítja az 

értelmezési lehet�ségeket, és jókora feladatot bíz a 

befogadóra. A cím sokat ígér: hogyan lehet valamir�l beszélni, beszélnem, be-

szélnünk és így tovább, ha egyszer nem beszélünk róla? Turi Tímea magasra 

teszi a lécet és ingoványos talajon fut neki, de bátran kijelenthetjük: sikerült az 

ugrás, mondatai ezúttal is sokáig visszhangzanak az olvasó fejében.

Turi Tímea, A dolgok, 

amikr�l nem beszélünk, 

Magvet�, Budapest, 2014
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A  cím elolvasása után rögtön többféle elvárást is megfogalmazhatunk a 

kötettel szemben: azt várhatjuk, hogy eltitkolt, elhallgatott témákról lesz benne 

szó, amikr�l kellemetlen beszélni; vagy éppen olyanokról, amelyek a hétköz-

napokban említésre sem lennének méltóak. Kivéve persze, ha a líra mint olyan 

említést tesz róluk. Milyen titkok is ezek? Valószín�leg a mi titkaink, melyekr�l 

mi, kollektíve nem beszélünk. S�t: voltaképpen nem feltétlenül ugyanarról nem 

beszélünk, de mindenki számára van valami, amir�l nem beszél. Hogyan le-

hetséges emberi nyelven megfogalmazni ezeket a titkokat? Kézenfekv� válasz 

lenne, hogy hallgatással. A kötetben így a tartalom tökéletes összhangban van 

a nyelvi formával, hiszen kollektív tapasztalatokról szól, amelyek mégis sok 

vakfolttal rendelkeznek. Így amellett, hogy a réseket az olvasó saját gondolatai-

val töltheti meg, a leírt (kimondott) dolgok nagyon is pontos útmutatást adnak 

a hézagok helyén álló kérd�jelek behelyettesíthet�ségét illet�en.

Hiszen vakfoltokkal találkozunk a férfi - és n�i jelleg megértésére tett kí-

sérletekben; férfi  és n� kapcsolatában pedig még inkább. Teljesen homályos 

a fi gyelem, az emlékezés, az emlékek torzulása és kérdéses önazonossága: 

„� majd hamarabb érkezik haza, / pontatlan emlékekkel, a levél lesz pontos” 

(Másik vakság). Vagy az életnek a halál aktusa fel�li vizsgálata, mint ahogy az 

id� megfoghatatlanságán való töprengés: „Innen már átüt az utolsó naptárlap 

a többin” (Játszótéri anyák). A kötet központi témái ezek, amelyek tárgyalá-

sakor az emberi élet egészen profán dolgait, akár használati tárgyakat vagy 

mindennapos jelenségeket állít a magasztossal szembe, illetve mellé, mely 

ett�l válik életszer�vé, átélhet�vé, egyszersmind mindenki számára isme-

r�ssé. Illetve: talán nem is mindenki számára – de bizonyosan minden n� 

számára.

„A próbafülke fényében

er�sebben látszanak a sz�rszálak

a szám fölött, mint otthon

[…]

ilyenkor bármennyit el tudnék

költeni.”

�������(Kahlo csipesze)

Turi Tímea visszafogott, mégis zavarba ejt� stílusban szól a hagyományos 

n�i szerepr�l. A kérlelhetetlen �szinteségnek ezt az ostromát feltehet�en egy 

n�i magazin se bírná el, de a férfi  kollégái által több ezer éve építgetett ideali-

zált n�alak bástyája sem:

„Legyen az arcom egy szemrehányás.

Ronda. És szeressék a férfi ak.

És szégyelljék magukat azért, mert tetszik.”

�������(Egy kitörött székláb)

Talán éppen eljött ennek az ideje. Talán a tabukról, éppen, mert tabuk, 

csak a leg�szintébben érdemes beszélni. Illetve, tekintettel arra, milyen divatos 

kifejezés a tabu, fi gyelemre méltó döntögetése ma már csakis teljesen újszer� 
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megoldásokkal lehetséges. Az eddig �szintének véltnél még �szintébb megol-

dásokkal, jelen esetben a puritán profánba fordításával.

Az anyám szüzessége verscím és a n�i prüdéria szépelgésének provoká-

ciója közé egészen nyugodtan kitehet� az egyenl�ségjel. De a cím hagyján:

„Hazudtat az anyjával magának vétlen, védtelen

mozdulatot. Pedig az anyja épp kilenc hónapra

született egy fotó nélkül maradt esküv� után,

� pedig […]

Kilenc hónappal a »Ki tud többet a Szovjetunióról?«

elmaradt dönt�je után.”

A kötet nemcsak leélt életekr�l, hanem a döntések következményeképpen 

le nem élt életekr�l is beszél, emiatt végigkíséri egy párhuzamos dimenzió. 

Ugyanaz az árnyék, amely az elmulasztott lehet�ségein rágódó embert követi: 

„Száz életük is lehetne, / de az � életük épp ez, / és csodaszép, hogy a száz 

más / átüt ezen az egyen” (Férfi ak ülnek a kertben). Az egyszer�, de nem ma-

gától értet�d�, néhol elcsukló, mégis pontosan megfogalmazott gondolatok 

mindeközben ellentmondások (vagy ellentmondásosnak vélt jelenségek) egész 

sorát képesek egységgé gyúrni. Mintha Turi Tímea mindezzel azt üzenné: az 

egész valóban több a részek összességénél.

A kötet másik jellegzetessége, hogy a legevidensebb és legtriviálisabb szte-

reotípiáinkra kérdez rá, újragondoltatja az olvasóval sokat használt szavaink 

jelentését: „már nélkületek is tudok / egyedül lenni” (Esni el). A  „jól ismert” 

jelenségeket viszont nemcsak megkérd�jelezi, hanem pellengérre is állítja. 

Akikr�l ír, boldog és boldogtalan „könyvel�k”, a „klasszicizált középszer”, „hi-

vatalnoktársak”, a férfi ak („Egy fél életen át büszke lenni arra, hogy nem dugta 

meg!” [A férfi ak apró kis titkai]) és a n�k („A  játszótéri anyák. Mind regényt 

akarnak írni, / de csak a bevásárlócéduláig jutnak” [Játszótéri anyák]). Szó 

sincs itt viszont g�gr�l, mivel a lírai én önmaga felé legalább ilyen mérték� 

iróniával fordul – lásd például az idézett próbafülke-jelenetet. A szóban forgó 

vers címe: Kahlo csipesze, amellyel a szerz� Frida Kahlo mexikói fest�n�re és 

köztudottan er�s arcsz�rzetére utal. A címek összességében külön tanulmányt 

érnének meg igen er�s asszociációs felhívásuk és a versekkel való kölcsönha-

tásuk miatt. Hogy csak egy másik példát említsünk: a Konkáv piknik különösen 

eltalált cím, f�ként a vers leger�sebb sorának tekintetében: „Nincsen szó arra, 

ami nem elhallgatás.”

A kötetben sokszor visszatér� fordulat a pont meghatározása; olyan ponté, 

amely egyrészt érkezést, másrészt elindulást jelent; ahonnan valami egészen 

más kezd�dik, mint ami addig volt, legyen szó egy életr�l vagy életek köl-

csönhatásáról, azaz emberi kapcsolatokról, társadalmi jelenségekr�l – mint az 

emigráció, a  társas magány vagy a generációs különbségek. Hogy a lírai én 

egyfajta számadás atmoszférájában meditál, az a megszámlálás, megnevezés, 

visszatekintés, emlékezés és változás toposzainak s�r� felbukkanásából válik 

egyértelm�vé. Ahogy ezen a folyamaton végigkísérjük a szerz�t, megértjük, 

miért annak látja csak értelmét, hogy azokról a dolgokról beszéljen, amikr�l 

nem beszélünk.
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Az életnél 
semmi sem izgalmasabb

Bábos világmindenség – olvashatjuk az alcímben, 

s valóban, nem túlzás azt állítani, hogy Szálinger 

Balázs gyerekdrámája mindent magában foglal, 

ami egy élet indulásához elengedhetetlen. Kom-

pakt útravaló barátságról, szerelemr�l, önkeresés-

r�l, mintegy beavatás – hangsúlyozottan nem csak 

gyerekeknek.

Szálinger ügyes kézzel nyúl egy olyan tör-

ténethez, mely �sid�k óta a magyar nép ha-

gyományában él, melyet mindannyian ismerünk, 

de talán gyermekkorunkban hallottunk utoljára. 

A  korábbi feldolgozásokkal (például Jankovics 

Marcell 1981-es animációs fi lmjével) összevetve 

nem eszközöl nagy változtatásokat, azonban ha 

eltér az eredeti történett�l, annak mindig lényeges 

jelentése van. Nem egyszer�en a cselekmény vagy 

a részletek aktualizálásáról van itt szó (persze ilyen 

is akad b�ven, s mind rendkívül ötletes: mennyivel egyszer�bb például elkép-

zelni egy „kása” helyett „krumplipürét” f�z� manót), hiszen a látszólag apró 

változások végül egész más kicsengést adnak a történetnek, a hangsúlyok a 

mese álomvilágától az élet dicsérete felé tolódnak.

Mind nyelvileg, mind vizuálisan igen szórakoztató olvasmány Szálinger 

Fehérlófi ája. Az Orpheusz Kiadó kemény kötéses, nagy bet�s, mesekönyveket 

idéz� kiadása, s benne az eredeti bábjátékból kimerevített fotók igencsak szí-

nessé teszik az értelmezést: nem egy rajzolt h�s áll el�ttünk, hanem egy kicsit 

teszetosza, vörös hajú, szepl�s hús-vér ember, aki azonban csalódásai ellenére 

elnyeri végül a láthatólag valóban szépséges királykisasszonyt, azt az „egyszer� 

lányt”, akiért harcolt a sárkány ellen.

A m� egyik er�ssége nyelvezetében rejlik, s nyelvhasználata tulajdonképp 

le is képezi mindazt, ami miatt ez a dráma a fi gyelemre méltó alkotások sorába 

Szálinger Balázs, Fehérlófia, 

Orpheusz, Budapest, 2015

„pedig itt állnak, már a kapuban várnak

a dolgok, amikr�l nem beszélünk,

és a dolgok, amikre nem is gondolunk.”

     (A dolgok, amikr�l nem beszélünk)

És ha gondolunk is: a  kötet elolvasása után bizonyosan máshogy, mint 

eddig.

Gangel Noémi
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léphet. Kétféle szöveg váltogatja egymást az olvasás során: van, hogy egyfajta 

ráolvasásszer�, az �smagyar hagyományba nagyon jól illeszked� monológot 

kapunk, vagy az egyik szerepl�, vagy a „hangok” részér�l; más helyeken pedig 

könnyed, humoros hangvétel� párbeszédek viszik el�re a cselekményt, melyek 

nagyon is mai, néhol csaknem óvodai, gyermeknyelvi párbeszédeket idéz� 

hangvételben zajlanak. Így például az egyik legmulatságosabb rész, a király-

lány („Mentsmegmentsmegmentsmeg!”) és Fehérlófi a („Nyugodj már le!”) pár-

beszéde sem a megszokott magasztos keretek között mozog. A komoly üzenet 

kiválóan van tehát csomagolva, s noha vannak direkt mondatok (ami egy gyer-

mekeknek szóló drámában nem meglep�), mégsem annyira az értelemre ható, 

sokkal inkább a szívben összeálló üzenetet kapunk.

Ez a nyelvben is megfi gyelhet� kett�sség, a hagyománytisztelet, s ugyan-

akkor a modern fordulatok azok, melyek felpezsdítik magát a történetet is: 

Szálinger apró változtatásai tisztelik az �smagyar hitvilágot, mégis er�sen 

az európai drámahagyományhoz kapcsolják a történetet. A  mitikus elemek, 

a természet hangjai mind-mind �rzik a magyar pogány tradíciót, azonban az 

alvilágba leszálló, majd onnan visszatér� Fehérlófi a, vagy a három személyben 

egy királylány (ami csak Szálingernél jelenik meg ebben a formában), sokkal 

er�sebben utalnak a keresztény hagyományra. A poklok megjárása persze más 

fontos h�st is felidézhet bennünk: Odüsszeusz vagy Dante is eszünkbe juthat, 

de valahogy a krisztusi fi gura (akit elárulnak barátai, aki testével táplál) vagy 

a biblikus elemek (például a névadás) sokkal er�sebben átütnek a szövegen. 

A tematikától elvárhatóan azonban nem a baráti megbocsátásról szól ez a szö-

veg, nem is a szeretetr�l, mely „mindent elt�r”, hanem az apokaliptikus igaz-

ságosztás pillanatáról, arról a szimpla tényr�l, hogy aki rosszat cselekszik, meg 

is fog lakolni. Ennek fényében máris könnyebben értelmezhet� az az apró kü-

lönbség, miszerint Fehérlófi a az eredeti történett�l eltér�en nem megöli h�tlen 

barátait, hanem visszatérvén a halálból, a jókat maga mellé veszi, a rosszakat 

pedig az alvilágba küldi.

Fontos része lehet a gyermekirodalomnak ez a régi-új történet, ugyanis az 

alapvet� és egyértelm�en tanító mondatok mellett (például ”Önz� voltál, ezért 

jól se laktál”) igaz értékeivel talajt tol a mai, igencsak elveszett gyermekek alá. 

Dráma a megkérd�jelezhetetlen összetartozásról, az önmagunk másikban való 

felismerésér�l, a transzcendensre való nyitottságról – azoknak az értékeknek a 

hirdetése tehát, melyek a mai gyermekek zilált gondolkodásmódját észrevétle-

nül egy megtartó mederbe terelhetik.

Nemcsak a gyermekeket tanítja azonban Szálinger Balázs drámája. Erre talán 

a leginkább akkor döbbenhetünk rá, mikor a három ostoba barát, Fany�v�, K�-

morzsoló és Vasgyúró „elvekkel” dobálózik („Nekem is van elvem. Én csak visz-

szajövök.”), hiszen egyértelm�, hogy csak mi, feln�ttek értjük ezt a görbe tükröt, 

arról nem is beszélve, hogy a mai magyar társadalom jelent�s hányadának maga 

az elv szó még mindig er�sen terhelt az „elvtárs” jelentéssel. Így emel ki tehát 

bennünket is a valóságunkból azáltal, hogy egyértelm�en refl ektál rá; a szerep-

l�k kicsinyes harcain keresztül láthatjuk magunkat, s azt, hogy milyen szánalma-

sak is vagyunk, amikor ahelyett, hogy cselekednénk, elvekkel dobálózunk.

Ami a dráma szimbolikáját illeti, szintén nagyon gazdag jelentésrétegekkel 

találkozhatunk. A klasszikus szimbólumok mellett (például Kapanyányi Monyók 
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szakállának letépése, s  ezzel erejének, tekintélyének elvevése) számos mély 

és újszer� erkölcsi utalást magában rejt� szimbólumot is felfedezhetünk, így 

például Fehérlófi a, a kiválasztott h�s alakja mellett igen hangsúlyos a királykis-

asszony mint „átlagos lány”, s általa a „minden ember egyszeri és megismétel-

hetetlen, minden lány egy csoda” gondolat.

A dráma legszebb része kétségtelenül maga a zárlat, Fehérlófi a és a Király-

lány párbeszéde, mely Madáchot felidézve az új élet megjelenésével, s ezáltal 

a remény feltámadásával pozitív kicsengést ad az egész történetnek. Szálinger 

m�ve maga az élet dicsérete, mely sok forrásból merít, nem új, de mégis örök 

motívumot frissít fel: az, akit kisemmiztek, megaláztak, és megjárta a poklot 

is, végül az életet magasztalja. A  f�h�s szájából számtalanszor elhangzik az 

üzenet: az élet értelmes eltöltése legyen a célod, ne felesleges dolgokat csinálj, 

legyen jelent�sége tetteidnek.

Fontos dráma tehát az új Fehérlófi a, mert hagyományainkhoz tesz hozzá 

valamit. Kevés olyan gyermekdarab van manapság, mely valós, klasszikus er-

kölcsöket támogat (h�ség, élet), mely pozitív, igenl�, megtart, s ugyanakkor 

vicces, szórakoztató. Ennek szemléltetésére álljon itt a drámát lezáró párbe-

széd, mely esszenciálisan magában foglalja mindazt, amiért érdemes kézbe 

venni Szálinger Fehérlófi áját.

KIRÁLYLÁNY

Te vagy a dal, mit a szívem talált,

Nem tudja még, félve dúdolja csak.

FEHÉRLÓFIA

Visszajöttünk, mert láttuk a halált,

S az életnél nem volt izgalmasabb.

Mirk Klára


