
FIGYELý

àA HIDEG HOLD S A F¹LD
K¹Z¹TT REPºLNIÊ
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az Àra nincs felt¡ntetve

NÀdasdy çdÀm arra a k¢rd¢sre, hogy mi¢rt
fordÁtotta le a SZENTIVçN°JI çLOM cÁmü drÀ-
mÀt, Ágy vÀlaszolt: àMegrendel¢sre ¢s p¢nz¢rt.
GothÀr P¢ter rendezû k¢rt f´l... ValÂszÁnüleg az¢rt
engem, mert tudta, hogy Ártam ilyen tÀrgyÃ verse-
ket, ¢s tudta, hogy szeretem a darabot.Ê (SzÁnhÀz,
1995. januÀr.) ValÂban, ´t ilyen tÀrgyÃ verse
van, az OBERON K¹PENYT VESZ, az OBERON

URALKODIK, az ESKºVý, a TºND°RKIRçLY,
TöL SOKAT VçLLALSZ ¢s az ATYJA LESZñL A FIA-

TAL TºND°RKIRçLYNAK. Ez talÀn nem sok, de
a csek¢ly szÀmÃ, ´sszesen szÀztizenk¢t àmajd-
nem minden versÊ k´z´tt nem is kev¢s, s bizo-
nyos jelentûs¢get tulajdonÁthatunk annak,
hogy NÀdasdy k´lt¢szet¢ben mÀsk¡l´nben
nagyon ritkÀn utal a kulturÀlis hagyomÀnyra.
TovÀbbÀ az is ¢rdekes, hogy ezek a versek
meglehetûsen elszÂrva talÀlhatÂk a k´tetben,
s feltünû, hogy mindig Oberonnal kapcsola-
tosak. Az ¢rtelmezû arra gyanakszik, hogy
annak a k¢pzetk´rnek, amelyet Oberon neve
felid¢z, ¢s annak a viszonynak, amelyet a k´l-
tû ehhez a k¢pzetk´rh´z kialakÁtott, emble-
matikus fontossÀga lehet NÀdasdy szÀmÀra.
Innen n¢zve a mellett a hatalmas k¢rd¢s mel-
lett, hogy az Ãj magyar SZENTIVçN°JI çLOM

hogyan interpretÀlja Shakespeare-t, annak a
kisebb k¢rd¢snek is l¢tjogosultsÀga lehetne,
hogy mit Àrul el a fordÁtÀs NÀdasdy k´ltûi
term¢szet¢rûl.

Nem szerepversekrûl, legalÀbbis nem
plasztikusan kidolgozott ¢s kipoentÁrozott
alakoskodÀsokrÂl van szÂ, hanem olyan uta-
lÀsokrÂl, amelyek tÀvoli ´nreflexiÂ formÀjÀ-
ban ¢rintkeznek a k´ltûi magatartÀssal ¢s e

k´lt¢szet alanyÀnak karakter¢vel. Ebben per-
sze annak, hogy Oberon egy szerep, jelentû-
s¢ge van, mint ahogy annak is, hogy ebben
a szerepben ä àaz ´nazonossÀgnak fittyet hÀny-
vaÊ (TºND°RKIRçLY, TöL SOKAT VçLLALSZ) ä
k´nnyed varÀzslatra k¢pes. A k´nnyüs¢g
mint sziporkÀzÂ szellemess¢g (¢s annak
visszav¢tele, ¢s a visszav¢tel visszav¢tele) ä ez
a motÁvum mÀr NÀdasdy elsû k´tet¢nek re-
mek cÁm¢ben is megjelenik: KOMOLYABB VER-

SEK. àElismerem, TitÀniÀm, hogy ¢n / ä minden
sziporkÀzÂan szellemes / tulajdonsÀgom mellett ä
nem vagyok / az Àtlag f¢rfisÃllyal m¢rhetû, / nin-
csenek csontjaim. K´nnyü vagyok, / ÀtjÀrlak, elbo-
rÁtlak, bÀrsonyos / bÃrÀba foglak minden nyÀrk´-
z¢pig, / s a legr´videbb ¢jen veszlek el, / mikor az
¢n csizmÀm is f¢rfid´ng¢st, / ember sarkÀnak vÀltott
dobbanÀsÀt / utÀnozza. MegsÁnylem azt az ¢jt, /
mert mÀsnap reggel, mÁg a t´bbiek / el¢gedett mo-
sollyal mennek vÁz¢rt, / s m¢g a takÀcs is nyÃjtÂz-
kodva hÃzza / szorosra szÁjÀt (bÀr nem tudja, m¢rt)
ä / addig nekem egy elhagyott berekben / gyakorla-
tozni kell, hogy Ãjra menjen, / hogy menjen ez a
rohadt rep¡l¢s.Ê (ESKºVý.) Egy mÀsik Oberon-
vers ¢rinti a t¡nd¢rkirÀly-k´lt¢szet lebegû,
rep¡lû k´nnyüs¢g¢nek visszÀjÀt: à...hiÀba tud-
ja zajtalan kez¢vel / az alvÂkat a mÀsik oldalukra
/ fordÁtani ä a tett csak vicc marad, / ettûl nem fog-
nak megterm¢keny¡lni. / HiÀba tudja Àtlebegni,
orrÀt / befogva, erdej¢nek d´gszagÃ, / Àllott meleg-
tûl ¢lve bomlÂ ÀrkÀt, / ezzel nem d´fte szÁven a go-
noszt.Ê (OBERON URALKODIK.)

Senki sem hiheti ezek utÀn az id¢zetek
utÀn, hogy NÀdasdy çdÀm valamifajta t¡n-
d¢rkedû, a szÂ mÀgiÀjÀval ¢lû k´lt¢szetet üz,
¢s sokat bÁz a ritmika droghatÀsÀra. Nem, itt
nincs semmi àLulla, lulla, lullabÀjÊ a SZENT-

IVçN°JI çLOM t¡nd¢rdalÀban sem (amit Arany
az ¢rtelmes angol lullaby [= b´lcsûdal, altatÂ-
dal] szÂbÂl bÀtran Àttett lexikailag ¡res ma-
gyar k´ltûi hangeffektussÀ), sajÀt k´lt¢szete
pedig inkÀbb fanyarul tÀrgyilagosnak mond-
hatÂ. Legt´bbsz´r mindennapi helyzetek le-
ÁrÀsÀt olvashatjuk fojtott, gondosan nem kihe-
gyezett po¢nokkal, amelyek a vers alanyÀnak
megfigyel¢sei, ¢s ÀltalÀban vele is t´rt¢nnek;
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m¢gsem teljes a r¢szv¢tele. àEg¢szen nem lehet,
hogy eg¢szen lehessenÊ (SZ¹VEGES P°LDA).

Mi¢rt is nem lehet eg¢szen ebben a k´lt¢-
szetben, hogy eg¢szen lehessen? A lehets¢ges
vÀlasz sokr¢tegü, ¢s nem egy r¢tege ´sszef¡g-
g¢sbe hozhatÂ àOberonÊ alakjÀval, pontosab-
ban e szerep elk¢pzelhetû megrendez¢seivel.
A àszÁn¢szÊ, a àpozûrÊ, a àprofiÊ sz¡ks¢gsze-
rüen nem teljes involvÀltsÀga l¢p itt mük´-
d¢sbe. A megfigyel¢s r¢szv¢tlens¢ge tovÀbbÀ
paradox viszonyba ker¡l azzal a fikciÂval,
hogy ´nmegfigyel¢srûl van szÂ. Harmadszor
az ´nmegfigyelû egy sajÀtos büv´lûerû birto-
kÀban van ä ez maga a k´lt¢szet ä, amely k´l-
tûi anyagÀt tekintve korÀntsem magÀtÂl ¢rte-
tûdû, s amelyhez nonchalance-szal viseltetik:
a formÀt, ahogy mondani szoktÀk, teljes biz-
tonsÀggal kezeli, de ebbûl alig akar valamit
megmutatni, nemhogy felhÁvni rÀ a figyelmet.

N¢zz¡nk n¢hÀny p¢ldÀt: àElmondtam neki,
amibûl egy kukkot / sem ¢rthetett: viszontagsÀgaim
/ kicenzÃrÀzott, agyonstilizÀlt / t´rt¢net¢tÊ ä kez-
dûdik egy vers (MIELýTT EGY UJJAL IS). Egy
mÀsik, teljes eg¢sz¢ben: àMost kell a csÁziÂ, az
elt´k¢lt varÀzs, / a lÀthatatlan, hÀlÂs, objektÁv ta-
nÀcs, / korlÀtozatlanul kell most a hût´meg, / g´r-
bÁtsen hÀtakat, p´rk´ljen szûr´ket, / k¢mia kell ide,
vilÀgos k¢pletekkel, / vegy¢rt¢k ¢s k´t¢s, most nem
a l¢nyegem kell / (azt majd utÂlag, egy pÀrÀs-hÂ-
foltos este), / mintha nem volna szÀm, mintha nem
volna teste.Ê (UDVARLçS A HþV¹S ýSSZEL.)

Mint e kettû is, a legt´bb vers erotikus t´l-
tetü, ¢s ez az a k´ltûi varÀzslat, amely a min-
dennapi, gyakran banÀlis t¢mÀkat, a legt´bb-
sz´r sima blank verse- vagy egyszerü rÁmk¢p-
letü, de erûs ´sszecseng¢sü formÀkat f´lrepÁ-
ti. E versek erotikÀja nem teljesen individu-
alizÀlt, a shakespeare-i vÁgjÀt¢kok erotikus
l¢gk´r¢hez hasonlÂan a szem¢lyek f´lcser¢l-
hetûk, a MÀsik arc¢le bizonytalan. Kev¢sb¢
szerelmek, mint inkÀbb vÀgytÀrgyak. Egy
gyakran keserny¢snek, mÀskor szarkasztikus-
nak is nevezhetû jÀt¢kossÀg, nem a szerelem,
inkÀbb a szerelmess¢g a jellemzû: à...¢n ûsszel
szoktam Ãj szerelmet kapni, / mikor mÀr nincs me-
leg, s ¢n Ãjra dÃlt / vagyok, komoly szerelmek ¢r-
dekelnek, / szÁvfÀjdÁtÂk, bet´lthetetlenekÊ (SñS SZE-

LEK FöJNAK). A mÀsik neme gyakran megha-
tÀrozatlan, amikor meghatÀrozott, legt´bb-
sz´r fiÃ. (Mell¢kesen: elk¢pzelhetû olyan ren-
dezûi ¢rtelmez¢s, amely erotikus jelent¢st tu-
lajdonÁt annak, hogy a TitÀnia ¢s Oberon k´-

z´tti perpatvar egy àchangeling childÊ [Arany-
nÀl àvÀltott gyermekÊ, NÀdasdynÀl egyszerüen
àaz a gyerekÊ] k´r¡l forog, akit Oberon aprÂd-
jÀnak kÁvÀn.) A megkÁvÀnÀs tÀvoli lehetûs¢g¢tûl
a megkÁvÀnÀson, az alkalmi ismerets¢geken,
a kapcsolaton kereszt¡l addig a retrospektÁv
megbÀnÀsig terjed a versek legt´bbsz´r csak
rÀutalÂ ¢s nem felid¢zû erotikus spektruma,
amelyet egy korÀbbi, a k¢sûbbiekben mÀr el-
tünû tÁpusÃ nyÁltabban vallomÀsos szonett, a
D°LELýTTI S°TA Ágy fejez ki: àMÁg melletted me-
gyek, eszembe jut, / mit kellett volna akkor monda-
nom, / mikor tarkÂd alÀ szorult karom / ¢s f¢lk¢zzel
kellett zoknit, sarut // lerÀncigÀlni; szÀmban ´sz-
szefut / a szÂ, m¢rt nem besz¢ltem, ¢n barom, / mi-
kor kezed az egyik oldalon / felhÃzta ingem s az
´vembe nyÃlt? // Ha megvÀrom, mÁg magadtÂl ha-
jolsz rÀm, / ha merem arcodat kezembe venni, / hogy
markomat meg kelljen szoknia: // a vÀllad most nem
Ágy koccanna hozzÀm, / mintha k´zt¡nk nem t´rt¢nt
volna semmi, / csak marhÀskodÀs, biolÂgia.Ê

Akinek a legutÂbb id¢zett vers egyik sorÀ-
rÂl esz¢be jut a korabeli tÀncdal ä àNem ron-
tottam ajtÂstÂl a hÀzba, / °n megvÀrtam, mÁg ma-
gadtÂl szeretsz...Ê ä, az nem teljesen t¢ved. NÀ-
dasdy lÁrai kevercs¢ben van egy sanzonszerü
elem is. A k´nnyüs¢g ä java k´lt¢szet¢nek oly
sÃlyos programja ¢s probl¢mÀja ä n¢ha, ke-
v¢sb¢ eg¢sz versekben, mint inkÀbb egyes
megoldÀsokban (p¢ldÀul a tÃl jÂ rÁmel¢sben
vagy giccsk´zeli szentenciÀkban), megjelenik
a vele jÀrÂ komolysÀg vagy komoly tr¢fa n¢l-
k¡l is ä sÃlytalanul. Ilyenkor egy pillanatra a
lÁra alanya is a vilÀgfi vagy pontosabb ma-
gyarsÀggal a Lebemann egysÁkÃbb alakjÀtÂl
nyeri ´nazonossÀgÀt.

NÀdasdy çdÀm majd' k¢t ¢vtizednyi k´ltûi
tev¢kenys¢g¢nek jelentûs¢g¢t ¢s maradandÂ-
sÀgÀt azonban az adja, hogy jobbÀra csak
¢rinti ezt a ter¡letet, ¢s nem ¢r ott f´ldet.
àNeked nem Ãgy kell szÀmontartanod / hogyl¢t¡ket
(hisz tanÁtottalak!), / hogy odahajolsz ¢s rÀk¢rdezel;
/ neked r´pt´dben jobbra-balra kell / tekintened, Ágy
tÀmogatni ûket / a l¢t¢rt valÂ neh¢z k¡zdelemben.Ê
(ATYJA LESZñL A FIATAL TºND°RKIRçLYNAK.) A
shakespeare-i Oberon szavaival (NÀdasdy
çdÀm fordÁtÀsÀban) ez a k´lt¢szet megtanult
àa hideg hold s a f´ld k´z´tt rep¡lniÊ. A f´ld le-
gyen itt mindennapisÀg, banalitÀs, ¢rz¢kis¢g,
a hold sejtelmes rÀciÂ, a rep¡l¢s pedig a k´l-
tûis¢g t¡nd¢ri tudomÀnya.

RadnÂti SÀndor
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