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ZS¹TEM °S TABU

Ginsberg vers¢rûl

Freud, persze, egy szÂbukfenccel meg-
id¢zve. Csak, hogy jelezz¡k: az ´szt´n´k
¢s a v¢rszomjas indulatok dzsungel¢ben
bolyongunk.

Ginsberg a K¹NY¹RG¹M URAM (PLEASE

MASTER) cÁmü vers¢t 1968-ban Árta, k´-
tetben, az AMERIKA BUKçSA (THE FALL OF

AMERICA) cÁmüben, 1972-ben, ¹SSZE-

GYþJT¹TT VERSEI-nek k´tet¢ben 1980-
ban jelent meg. Megjelent tovÀbbÀ k¡l´n-
b´zû antolÂgiÀkban ¢s a TçRCSçZZ EGY

VERSET elnevez¢sü hangzÂ versantolÂ-
gia sorozatban hanglemezen is; ez utÂb-
bin olyan k´ltûk tÀrsasÀgÀban, mint Ro-
bert Lowell ¢s Sylvia Plath ä egyik sem a
szabadszÀjÃsÀgÀval sokkolÂ, à¡v´lt´zûsÊ
k´ltû.

°n a verssel elûsz´r a hetvenes ¢vek
mÀsodik fel¢ben kezembe ker¡lt k´tet-
ben talÀlkoztam, a Neal Cassady (az
ºV¹LT°S-ben m¢g csak a monogramjÀ-
val mint àN. C., e k´ltem¢ny titkos hûseÊ tünik
f´l) eml¢k¢re Árott el¢giÀk sorÀban, ¢s Àt-
futottam rajta. Mintegy tÁz ¢vvel k¢sûbb,
1986-ban azonban, miutÀn Ginsberggel a
budapesti V´r´smarty t¢ren folytatott
tÀrsalgÀsunk sorÀn àÀtizzadt mezk¢nt kicse-
r¢lt¡k ¹SSZEGYþJT¹TT VERSEI-nketÊ (in:
VEND°GELýADñK 1; O. O.: A KOZMIKUS

GAVALL°R; Orpheusz k´nyvek, Budapest,
1990), majd haza¢rve belelapoztam a
k´nyvbe, ¢s egyebek k´zt Ãjraolvastam
ezt a verset is, valami f´lrobbant bennem,
mint annak idej¢n, amikor elûsz´r olvas-
tam v¢gig az ºV¹LT°S-t. AzÂta t´bbsz´r
is megkÁs¢rtett a gondolat, hogy magyar-
ra fordÁtsam, de a szÀnd¢k valÂra vÀltÀsÀ-
hoz mindig hiÀnyzott valami; hogy mÀst
ne mondjak, hosszÃ ¢veken Àt a sajtÂsza-
badsÀg.

Most, hogy rÀnk k´sz´nt´tt, nekiÀl-
lunk disznÂlkodni?

Nem a jÂzan eszem ment el az im¢nt,
amikor a magam egy verssorÀhoz tÃlzott
bûkezüs¢ggel m¢rtem a k´nyv¢szeti ada-
tokat. Ezzel az ´nironikus gesztussal is
csak azt kÁvÀntam hangsÃlyozni, amit e
bevezetû minden eddigi s tovÀbbi mon-
datÀval, hogy az irodalmi sz´vegek keze-
l¢s¢nek, tÀrgyalÀsÀnak, megÁt¢l¢s¢nek,
befogadÀsÀnak megvannak a maguk ke-
m¢ny, szakmai szabÀlyai. Verset v¢gsû so-
ron csak a k´ltûi megvalÂsÁtÀs szintje sze-
rint minûsÁthet¡nk, s nem aszerint, hogy
hÀnyan ¢s mennyire talÀljÀk tÀrgyÀt bot-
rÀnyosnak, m¢g akkor sem, ha, mint ese-
t¡nkben, a vers tÀrgyÀnak sokkolÂ szo-
katlansÀga a minûs¢g m¢rlegel¢s¢be is
belejÀtszik. Nem a k´ltû f¡ls¢rtû szÂhasz-
nÀlatÀt Âhajtjuk rigÂf¡tty¢ hazudni, a
k´lt¢szetnek ig¢nyl¡nk annyi m¢ltÀnyos-
sÀgot, amennyi megilleti.

A K¹NY¹RG¹M URAM botrÀnyos, nagy
vers. HÁr valamirûl, amirûl eddig nem
volt hÁr. HÁr, mely Ãgy lehetett hÁrr¢, hogy
kifÃrta a hÁrhozÂ oldalÀt. HÁr arrÂl, ami
k´z¡l¡nk, emberek k´z¡l egyvalakivel
valahol valamikor megt´rt¢nt. HÁr, nem
mondunk tÃl nagyot, az emberis¢grûl.

Ginsberg verse ä tudtommal ilyen szÂ-
kimondÂ r¢szletess¢ggel a vilÀgk´lt¢szet-
ben elûsz´r ä k¢t f¢rfi szeretkez¢s¢t Árja le,
illetve ¢pp hogy nem ezt teszi, enn¢l sok-
kal nagyobb dolgot visz v¢gbe, amikor a
puszta leÁrÀs pornÂfilmbe illû k´zelk¢peit
a k´lt¢szet eszk´zeivel, a k´znapian dur-
vÀt az eksztatikusan ÀhÁtatossal elegyÁtve,
az ¢lûbesz¢d ÀradÀsÀt litÀnia mÂdjÀra,
makacs ostinatÂkkal tagolva (¢s ezzel per-
sze Walt Whitman versformÀlÀsÀt, s ha az
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´v¢t, akkor sz¡ks¢gk¢ppen Whitman
egyik legfûbb ihletû forrÀsÀ¢t, a BIBLIç-¢t
is f´lid¢zve) szerelmi jelenett¢ emeli. Ha
van f¡l¡nk a vershez, f¡ggetlen¡l attÂl,
hogy mi magunk tenn¢nk-e azt, amit a je-
lenet szereplûi tesznek (¢n p¢ldÀul nem;
a vers tÀrgyÀt illetûen a kanti sz¢ps¢gmeg-
hatÀrozÀs ¢rtelm¢ben t´k¢letesen ¢rdek-
telen vagyok), az egyezm¢nyesen ki-
mondhatatlannak Át¢lt szavak kimondÀ-
sÀban rekordot d´ntû sz´vegbûl ki kell
hallanunk a gy´ny´r¢ben megisten¡lû
ember himnuszÀt.

Egy nagyon is tudatos k´ltû müv¢t.
EksztÀzis ide, tabut´r¢s oda, Ginsberg el-
sû lÀtÀsra minden tekintetben szabados-
nak tetszû sz´vege annak rendje ¢s mÂdja
szerint meg van szerkesztve. Amikor mÀr
¢pp belefÀradnÀnk a sorkezdetek egy-
hangÃsÀgÀba ¢s a mindent-a-nev¢n-ne-
vez¡nk szÂkimondÀsÀba, a k´ltem¢ny ko-
rÀntsem titkos hûse egy pillanatra hang-
nemet vÀlt, feltünû, tûle szokatlan tartÂz-
kodÀssal p¢nisznek mondja azt, amit ko-
rÀbban nem annak mondott, hanem rez-
zen¢stelen arccal fasznak nevezett, az
eg¢sz sz´vegen v¢gigvonulÂ ¢s a n¢hÀny
kiv¢teltûl eltekintve mindig a sor elej¢n
ÀllÂ szÂpÀr fel¢t pedig a sor v¢g¢re veti,
elakadÂ l¢legzettel àrossz helyen vesz le-
vegût,Ê azaz l¢legzetv¢telnyi idûre megt´-
ri a monotÂniÀt, komponÀl. TudatossÀg-
rÂl tanÃskodik a sz´veg k¢t alapszavÀnak
megvÀlasztÀsa is; a please ¢s a master szÂ je-
lent¢sÀrnyalatai Ãgy irizÀlnak, mintha a
szavak maguk is Àtvenn¢k a mind f¢kte-
lenebb¡l remegû test izgalmi ÀllapotÀt. (A
master t´bbek k´z´tt jelent mestert is, de
jelenti a rabszolga urÀt ¢s parancsolÂjÀt,

a gazdÀjÀt is; a magyar uram szÂ jelent¢se
egy Àrnyalatnyival k´zelebb van az ¢ghez,
a GazdÀhoz, ahogy Babits nevezi a
Mennyek UrÀt a JñNçS IMçJç-ban, ez¢rt
van rÀakasztva a magyar vÀltozatra k´-
l´ncnek, f´ldi nehez¢knek a besz¢lt nyelv
hibÀsan hasznÀlt szÂalakja, a k´ny´r-
g´m.) Mindent egybev¢ve tehÀt Ginsberg
sz´veg¢t bÀrmennyire v¢rlÀzÁtÂnak talÀl-
juk is, semmik¢pp sem tekinthetj¡k mocs-
kos szavak rendezetlen halmazÀnak.

Az itt a k¢rd¢s, hogy hol hÃzÂdik a mü-
v¢szi szabadsÀg hatÀra.

Az egyik korban itt, a mÀsikban ott.
AjÀnlok mÂdszer¡l n¢mi b´lcsess¢get

¢s belÀtÀst.
Hoffman bÁrÂ mondta m¢g a daliÀs ́ t-

venes ¢vekben Burroughs k´nyv¢rûl, a
MEZTELEN EB°D-rûl, a k´nyv ellen be-
nyÃjtott bÁrÂsÀgi kereset elutasÁtÀsÀt in-
dokolva: àLegfûbb indÁt¢ka ¢s c¢lja kortÀrsi
tÀrsadalmunk megd´bbent¢se l¢v¢n abbÂl a
meggondolÀsbÂl, hogy min¢l jobban megvilÀ-
gÁtsa hiÀnyossÀgait ¢s gyenges¢geit, maga a
k´nyv nem tartalmaz alantas gondolatokat.Ê

Ginsberg sokakat megd´bbentû dol-
gokrÂl besz¢l sokakat megd´bbentû mÂ-
don, hogy f´lfogjuk: az û szerelme is sze-
relem, mint bÀrmely mÀs szerelmes¢.

ä Rohadt buzik! ä mondja erre korunk
hûse, a fundamentalista.

°n m¢gis hadd legyek derülÀtÂ. S´t¢t
¢vszÀzadokban hÂh¢r kez¢re adtÀk a
boncolÀson ¢rt orvost, ma m¢gis bete-
kinthet¡nk akÀr dobogÂ szÁv¡nk belsej¢-
be is.

Hadd higgyem, hogy hosszÃ tÀvon a
jobbik ¢n¡nk¢ a j´vû.

OrbÀn OttÂ




