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V.
Michele di Lando nem ismert
utcanévtábla Rómában. 
A történelem úgy lendül tova
Mint ahogyan nyikorgó kereke
Viszi előre a bicikli vas vázát
Egyik utcából nyomtalanul tűnik
El, és ring a következő barokkos
Kerthelyiségig alig pislákoló
Hatóságilag előírt lámpával 
A történelem úgy lendül tova
Mint ahogyan többféle levélből
Álló bizonytalan nagygyűlése
A barna és vörös és sárga avarnak
Egy dohány ízű november régi 
Újságpapírján 
Ezért hát ne próbáld visszahozni
Ami vissza nem térhet úgysem
Ne emlékezz és felejts el minket
Tanulj meg elfelejteni minket
De lépj azok helyébe
Akiknek helyébe mi is léptünk
Valamikor.
Teremteni! Elfoglalni! énekelni!
Lobogni! Táncolni! Tettet
Nagy gonddal és erővel 
Aratni. 

ó csöndes olvasás és hangos felolvasás
könyvnyomtatás
éretlen és érett középkor
ó bensőséges kapcsolat
olvasó és szöveg között
vad tudós és hasznos olvasásról szövegelünk
szemezgetünk a szöveggel
a szövegből a szövegért
a szövegértésért ó anyám
ismeretszerzés céljából ismerkedünk
a nőkkel a szövegekkel
még fel kell nőnünk a szövegekhez
de jó a szöveged!

felolvasással gazdagodunk
és szegényedünk
nem olvasunk és elszegényedünk
és más olvassa fel nekünk
a forradalmakat és a birkák csodálatos életét
a polihisztorok a piacokon énekelnek
jaj anyám ki gombolyította le a tekercset
ki vitt magával tekercskönyvet a toalettre?
ó kódexek oldalak fejezetek töréspontok
de miért akkor és miért pont ott?
olvasom és írom és szerkesztem a szöveget
képeket olvasok én édesanyám
olvasom írom létrehozom
azonnal lefényképezem és posztolom
véglegesség szerzőség és tekintély oda már



A Petri-szakirodalomban megkerülhetetlen közhely ma már lírájának depo-
etizáltságáról beszélni, s arról, hogy ez az eszköztelenség valójában milyen
gondos költői szövegformálás eredménye.1 Ha híres verséhez, a Hogy elérjek
a napsütötte sávig… cí-
műhez közelítünk, azon-
ban nemcsak az egyik leg-
karakteresebben „lefelé
stilizált”2, „deteriorizált,
antipoétikus”3 szövegével
találkozhatunk. A vers
ugyanis nem pusztán köz-
napi hangot üt meg és be-
szél el látszólag köznapi
módon egy morálisan ki-
fogásolható, erkölcsi normákat áthágó történetet, de egyenesen visszatet-
szést, undort kelt az olvasójában. olyannyira, hogy Szentesi Zsolt, a vers
egyik elemzője az „alantasság”-ban jelöli meg a vers legfőbb esztétikai mi-
nőségét, s egyetérthetünk vele abban, hogy e tekintetben az „alantas ele-
mekkel egyébként is bőven megtűzdelt” Petri-lírában is egyedülálló szöveggel
van dolgunk4, mely a magyar líratörténetben is mérföldkövet jelent5.

A rút, mint esztétikai minőség alkalmazása a művészetben természe-
tesen korántsem új keletű, már Arisztotelésznél megjelenik6, s az esztétika-
elmélet azóta a katarzissal hozza összefüggésbe. A vers fentebb említett
elemzései is a megtisztulás hatáseszközeként értékelik a szöveg „undort
keltő” elemeit, igen helytállóan mutatva rá, hogy a címben szereplő „napsü-
tötte sáv”-metaforika tartalmazza azt a pozitív értékképzetet, amelynek vá-
gyát a szöveg éppen annak ellentétével, az alantas megjelenítésével, nyelvi
szinten pedig a címbéli hiányos szintaktika alkalmazásával jelenít meg.7

Ha a vershez továbbra is pusztán esztétikai szempontokkal közelítünk, aligha
mondhatunk el róla többet, mint az eddig megszületett, fentebb megidézett
kiváló elemzések. 

jelen dolgozatomban azonban más elemzői érdektől vezérelve olva-
som újra a verset. A Hogy elérjek a napsütötte sávig… etikai olvasatát kísérlem
meg felmutatni. Arra a kérdésre keresem a választ, milyen új értelmezési di-
menziók nyílnak meg a vers olvasatában, ha a szöveget az irodalomértés eti-
kai szempontjaival szembesítjük. A vers etikai olvasatáról beszélve azonban
szükségesnek tartom mindenek előtt egy rövid kitérővel annak rövid felvá-
zolását, mit is jelenthet az „etikai olvasat” egy irodalmi, különösképpen
pedig egy lírai szöveg esetében.

Az úgynevezett etikai kritika egy újonnan előtérbe került diskurzus mű-
vészet és etika viszonyáról, melynek eredményei paradigmatikus fordulatot
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egyidejűleg alkot fogyaszt és kreatív
a gyújtogató
lángra lobbantja a tekercset a szalmabálát
telefonjával lefényképezi és kiposztolja
jaj anyám ki gombolyította le a szöveget?
ki olvasott képernyőn tekercset?
biblia helyett képregényt lapogatott 
vagy talán lapozgatott a szegénylegény?
a feljegyzések és a felejtés
bölcsebbé teszik a népet
ha szobrász volnék itt szobroznék most veletek
vagy kódexet másolnék monitorra
felolvasnám hangosan a csöndet 
amíg a csöngei villamos csönget

marhacsontra vésném fel kérdésemet
vagy teknősök hasi páncélján
keresném a választ dühödten felhevülten

idén is jó lesz a szövegtermés felség
s ezt hírül adják majd a krónikák
a szövegekben s a képeken
esőért imádkozik az ég fia
mert bizony bölcsebbé tesznek bennünket
a feljegyzések és a felejtés

vagy az imádság
de a mester személyesen adja át
a titkos tanítást
én pedig nektek szeretettel
átvételi elismervény ellenében
itt és most ezt a marhacsontot


