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Kántor Péter

A FARMER FELESÉGE

A farmer felesége 
meghívott magához 
mentünk ki a zöldbe 
nyikorgott a kertkapu 
tea, sütemény, könyvek 
szülők a szomszéd házban 
két öreg bécsi zsidó 
angol falak között 
az úgy volt
a törülközőben egy pók 
nagy és csöndes 
akár a balszerencse 
egy gondosan hajtogatott életben 
egy rámenős életben 
de melyik élet nem az? 
mesüge -  mondta neki 
egyszer egy East End-i pasas 
de mindenki mesüge 
táncolni, repülni, boldogulni 
produktumokat produkálni 
mindenki örökké akar élni 
és mindenki szívós 
csak egyesek szívósabbak 
miért, talán nem jó  élni? 
egyébként
a farmer nem farmer 
a felesége nem a felesége 
(egy másik nő a felesége) 
de a farm az farm 
és a farm az másutt van 
„olyan szörnyű dolgok történnek” 
mondta Antoinette 
írta Jean Rhys 
és olyan természetesen 
ahogyan a folyó folyik 
olyan természetesen 
kagylót ettem 
Carole pedig beszélt 
arról, hogy mások a férfiak 
és megint mások a nők 
erről sokat beszélt
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a nők hisznek a szavakban 
ismertem egy nőt 
az mindig kérdezett 
kérdés -  felelet 
azt hitte, ez az igazság útja 
azt hitte, van út
és hogy a dohányzás megrövidíti 
meglehet, megrövidíti 
visszatérve Carole-ra 
családra és hírnévre vágyott 
mint én aludni 
és nem lehet, nem jön össze 
de miért? miért? 
ő olyan szorgalmas és erős 
olyan nő
nem adja fel soha 
ne add fel soha!
ahogy a papa a talpon maradáshoz 
a mama a bécsi kávéhoz 
úgy ragaszkodsz te is 
olyan vasakarattal 
ahhoz, ami a tiéd
hiszen nem is lehetne jobban a tiéd
mint így, ez a nem-farm
a nem-férjjel, és a halott Jean
élő szavai a füledben
haladásod fűtőanyaga
és akármennyi szót gyűjtesz melléjük
mind ugyanazt bizonyítják majd neked
ugyanazt a történetet
a te történetedet
a ragaszkodásról
és ezért volnál te mesüge?
bár ha belegondolok
ebbe a ragaszkodásba
önmagadhoz, csakis önmagadhoz
az archoz, amit egy régi nyár
talányos víztükréből
magadnak kihalásztál
elég nyavalya ez azért
felemelő nyavalya, igaz
de mégiscsak
talán jobb lett volna
egy kicsit kevésbé ragaszkodni
hiszen az ember
úgysem veszítheti el önmagát
mint egy kesztyűt, egy gombot
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talán jobb lett volna
hagyni a sminkmestert, tegye nyíltan
amit titokban mindenképpen tesz
muszájból
minden arccal és minden nyárral
aminek a közepén vagy a végén
vágy már az elején is
valami nem stimmel
szél támad, vág)' köd
beboral hirtelen
szürke, hideg eső hullik
a könyvespolcok roskadásig könyvekkel
a csontok fáradtsággal
és még mindig nyár van
még mindig zöldek a mezők
hiába hallod a macskasírást
valahonnan a gyomrod mélyéből
hiába, hiába, hiába
csak mész előre, a zöldbe.

A TELHETETLENSÉG FOGALMÁHOZ

Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy) a 
lengyel irodalom legsokoldalúbb tehetsé
ge. Maradandót alkotott a festészetben, 
az esztétikában és a filozófiában is, az ab
szurd dráma divatja idején pedig korukat 
évtizedekkel megelőző drámái is világhí
rűek lettek. Regényei viszont, különösen 
Magyarországon, méltatlanul háttérbe 
szorultak. Ennek okai részben Witkiewicz 
esztétikai nézeteiben, műfaji hierarchiá
jában keresendők. A „tiszta forma” teore
tikusa úgy gondolta, csak a festészet és a 
dráma képes létrehozni azt az álomvilág
ra emlékeztető közeget, amely ráébreszti 
az egyént „a létezés furcsaságára”. A prózát, 
különösen a regényt erre alkalmatlannak 
találta (kivéve Brúnó Schulz novelláit), 
nem is tekintette művészetnek, ennek

megfelelően a „zseniális grafomán” a mű
gonddal is sok helyen adós marad. Wit
kiewicz számára a regény kényelmes és 
alacsonyrendű forma, amelyben kifejthe
ti egyéni bölcseleti nézeteit, vitatkozhat a 
kor divatos eszmeáramlataival, parodi
zálhatja kortársait és elődeit.

Mindez legjobb regényére, a T elhe- 
TETLENSÉG-re (Nienasycenie , 1930) is 
vonatkozik. A katasztrofizmus alapmű
veként számon tartott regény a történet
filozófiai pesszimizmus eszméit jeleníti 
meg Spengler és Ortega y Gasset szintjé
től a még csak nem is igényes publiciszti
kában terjedő sárga és vörös veszedelme
kig bezárólag.

A korszakban nagy divatját élte az ún. 
„sárga regény”, amely az orosz szimboliz


