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FIGYELŐ

KRITIKAPÁLYÁZAT

CSAK EGY SZEMÉLY

Petii György versei a szerző előadásában 
Lemez és kazetta. Felvételvezető: Wilheim András 
QUINX 1991. QUI 10S 044, QUI 403 044

Verset hallgatni és közben a feltételezett al
kotói személyiséget megszólaltató előadóra is 
ügyelni -  könnyű, élvezetes dolog. Az elő
adásra figyelni inkább, semmint az elhang
zottakra, ekként kivonva magunkat az egyes 
művek közvetlen hatása alól -  nehézkes bár, 
mégsem haszontalan, kivált amikor a költő és 
a versmondó személye azonos. Ekkor ugyan
is eloldódik végre a magunkra csomózott kö
tél, nem kell tovább szigorúan tárgyilagosnak 
maradnunk, a költeményből szipolyozni ki 
mindazt, mit az eleven társtól remélünk: út
mutatást, vigaszt, viselkedési mintát, támaszt, 
segélyt és szabadulást enmagunk elbírhatat- 
lan gondjaitól, A művé holt ajánlatból szemé
lyes példa lesz ismét, s vele érzékelhető kö
zelségbe kerül egy szemlélet-, egy gondolko
dás-, egy fogalmazásmód, olyannyira, hogy a 
hangütés és a stílus betölti érdeklődésünk te
rét, háttérbe szorítja az addig uralkodó tema
tikus elemeket és a szerkesztést, melyen az 
önálló alkotás nyugszik. A versépítkezésre, 
ciklusra, kötetre korlátozódó száraz tudá
sunk fölfrissülhet általa, a költői technika 
vizsgálatának helyébe más lép, így példái a 
magatartásé.

Amióta költői voltában megszűnt a dal, és 
a szoros formai kötelmekkel járó hosszabb el
beszélés is kiavult a poézisből, megnehezült 
az előadók dolga. Nem elegendő többé a 
hangjukat kölcsönözni a versnek s ritmusra 
kényelmesen recitálni bármilyen szöveget, 
értelmezniük kell, tetszik, nem tetszik tartal
mi egységekben újrateremteni a költeményt. 
Az érzelmi, hangulati, gondolati ívet -  külö
nösen terjedelmes művek esetében -  csupán

egyes részívekből lehet rekonstruálni, eme 
vonatkozásban tehát a vershallgatás a mű
egész alatti szintek benyomásaival gazdagítja 
a műértést. Egy-egy előadóest, illetve lemez 
anyagának összeállítása természetesen válo
gatás is; hogy a teljes életműből mit emel ki 
és rendez sorba az interpretáló, az rajta mú
lik. Tevékenysége mindenesetre új, értékelő 
mozzanatokkal teli, az addigi ciklikus vagy 
kötetszintű szerkesztéshez képest magasabb 
síkon zajlik. A „vers alatti” és a „vers fölötti” 
sík kényelmes pozíciót kínál a hallgatónak, 
ami a műben nehezen érthető volt, az átte
kinthető, világos lehet onnét.

Könnyű volna mármost avval kérkedni, 
hogy az alábbiakban kizárólag előadói telje
sítményéért dicsérjük majd a szerzőt, s alko
tói ereje helyett interpretátori ügyességére fi
gyelünk csupán, könnyű volna és hamis. Bár
mennyire rémisztő lett légyen annak, ki te
remt, hadakozzék ellene akárhogyan, mi
helyt idáig jut, már nem csak egy személy. Ver
sei, magatartásának kinyomatai eredeti figu
rát idéznek elénk, azt, akivé formálódott, s 
akit homályos adósságérzettől, no meg az 
aurájáért érzett irigységtől hajtva szívesen je
lenítenek meg a társművészetek alkotói is. 
Ma az egyéniség nyomasztóan hiányzik. 
Szembeötlő tehát, amint fölbukkan, ki teheti, 
képben-hangban rögzíteni igyekszik múlé- 
kony csodáját. Egyszerre munkál e szándék
ban annak tudata, hogy noha kétségkívül 
hasznos és eredményes a művek alkotóktól 
független, elemző értékelése, historikus kör
nyezetükből teljesen kiforgatni mégse érde
mes őket, mivel eltárgyiasulnak végleg, és ha
szontalanná válnak; valamint az, hogy a szá
mos lehetséges értelmezés közül létrehozójáé 
bár korántsem egyedül érvényes, de kitünte
tett, ha másért nem, hát azért, mert olyan sa
játosságokra utalhat bennük, amelyek a kül
ső elemző számára hozzáférhetetlenek.

A gondolkodás és a lélegzet ritmusa, a be
széd üteme, hangfekvése egyszeriben kézen
fekvőnek mutatja a költemény formáját. 
Hogy miért ilyen vagy olyan egy vers dalia
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ma, lefutása, azt a szerző: Babits, Füst Milán 
vagy akár Illyés, Weöres beszéde nyomban 
megérteti. (Füleltek is az utódok annyira, 
hogy a technika kínálta esélyekkel új fogalma
zási, alkotási metódust fejlesztettek ki, az el
illant dalnoki évek után létrehozva a színpa
don megjelenő és csupán kép-, illetve hang- 
felvételen elérhető „új” hangköltészetet.)

A költői előadások rögzítésének közvetlen 
oka természetesen sokkalta prózaibb, kevés
bé emelkedett. Olykor a kegyelet, máskor 
mohó sikerszomj indokolja, leggyakrabban 
persze az egyedüli, a kizárólagosan helyes ér
telmezés vágya. Előadó és hallgató egyként 
erre tör, s a csalszándék ritkán lepleződik le 
profi előadói képességek által, ellenkezőleg, 
az alkotói sajátosságok és a dilettáns vers
mondás gyengeségei mintegy összeadódnak, 
egymást erősítik, alaposan próbára téve a 
költészet teherbíró képességét. Csupán az 
igazán nagy poézis viseli el e súlyokat, s an
nak megszólaltatása hoz maradandó élményt 
a markáns értelmezéssel. Minden egyéb pró
bálkozás hJvságos és bizarrságával mulattató. 
Titkos összefüggés rejlik az alkotás és meg
szólaltatásának minősége közt, rossz anyag
ból legföljebb a különleges képességű alkotó 
dolgozhat, ám akkor őt inkább szavalómű
vésznek, semmint költőnek kell tartanunk.

Petri Györgyöt senki sem vádolhatja avval, 
hogy született színész. Sötétbarnára pároló
dott hangja rekedtes, néha elkásásodik. Ha
mar kifullad, beszédtechnikája gyenge. Aszt
matikusán kapkod a levegő után, versmon
dás közben a nyálát nyeli, szörcsög, nyög és 
sóhajtozik, és a hangmérnökök minden igye
kezete ellenére jól érzékelhetően fészkelődik 
a helyén. Egy-egy frázist nem bír végig kitar
tani, elhallgat, újrakezdi. Feltételezhetően 
nemcsak külön-külön mondta szalagra verse
it, hanem egyiknek-másiknak olykor több
ször is nekirugaszkodott, a váltás -  miként A 
vékony lánnyal esetében is -  megfigyelhe
tő. A félresiklások és bakik ilyen javítása per
sze nem válna díszére egy profi előadónak, s 
alighanem elmarasztalnék az illetőt, ha 
ennyire bizonytalanul, változó diszpozícióból 
kezdené a verset, mint ő. Érdemes ügyelni 
nyitásaira, amint lendületesen vagy ingerül
ten odakap, hogy néhány szónyi keresgélést 
követően végre beletaláljon a megfelelő rit
musba és szabályosan ütemezzen, soha más

ként, A rálelés öröme és biztonsága az első és 
egyik legnagyobb különbség közte, valamint 
verseinek lehetséges más előadói közt. Ami 
korántsem természetes valamennyi költőnél, 
sőt paradox módon vajmi ritka. Petri belül 
van a versen, a mélyszerkezetéhez igazodik, 
akár a felszínen megjelenő látszólagos figye
lembe nem vétele árán is. Beszédének üte
mén és lélegzetvételén mérhető ez le, nem 
törődik a soregységgel, ahogy mondani szok
ták: gondolati értelmezést ad tehát, és tartóz
kodik a kínálkozó dallamok kizengetésétől, a 
rímek csengetésétől, melyek pedig rossz szí
nészeink kedvelt és többnyire sajnos egyedüli 
eszközei a pódiumon. Hallatsszák át bár a 
mégoly szabályos időmérték is -  az iménti 
példánál maradva: „a sovány szár soksebü fóld- 
izü térd” (A vékony lánnyal) - , nem enged 
csábításának. Legföljebb haloványan emlé
keztet rá, a háttérben tart valamennyi kis 
muzsikát, majdhogynem véletlenül beszűrő- 
dőt. Annál több gondja van a profikat rend
szerint kétségbeejtő, számukra megoldhatat
lan feladatot jelentő közbevetésekre, a záró
jelek, kurzivált megjegyzések érzékeltetésére. 
Ezzel azután meggondolkodtat a mestersé
gek szétválásának értelme felől, hiszen any- 
nyira tökéletesen képes megjeleníteni a han
gokban, amit a betűk cseréjével, illetve az 
írásjelekkel viszonylag egyszerű az oldala
kon, hogy az a legkiválóbb előadók dicsére
tére válnék.

Szó sincsen arról, mintha gyengén bánna 
az interpretátor egyetlen eszközével, széles 
skálán finoman változtatja hangszínét. Hang
ütéseinek választéka sem szegényes, a szava
kat ejti lágyan (A szerelmi költészet nehéz
ségeiről), fádan (Horatiusi), meleg ko
molysággal (Sári, ne vigyorogj rajtam), iro
nikusan (Élektra), meditatívan (A séta), éle
sen (A SOI-es parcelláról), dühösen (Visz- 
SZAPILLANTÓ TÜKÖR), közvetlenül (Az VAGY 
nekem), mesélőn (Hogy elérjek a napsü
tötte sávig), mély líraisággal (Improvizá
ció), kérlelőn (Csak egy személy) és mind- 
azonképpen, ahogyan csak egy érett líra föl
zenghet. Az indulatos nekiveselkedések 
rendre egyéni és versenként igencsak eltérő 
karakterű hangzáshoz vezetnek, melynek 
csupán összetevője, de nem irányadója a 
diszpozíció, vagy a beszédtechnika fogyaté
kossága, igazi meghatározója azonban a vers
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helyzet. Tartalmi tényezők uralkodnak a kül
ső forma felett. E bámulatosan gazdag meg
nyilatkozás a személyiségtől nyeri erejét, 
szinte valamennyi hibaként felróható dolog a 
javára szól. így például a Sári, ne vigyorogj 
rajtam elakadásai, ahogy a beszélő a kínos, 
felzaklató emlékekkel szembesülten a kész 
műbe kapaszkodik bár, avval vitetné magát 
az érzelgős múltidézés ingoványán át, de tor
ka elszorul mégis; vagy a másik hosszú vers, 
a Hogy elérjek a napsütötte sávig elreke- 
dései, sóhajai és végső szelíd ellágyulása, ami 
a költői önreflexió ritka pillanatában -  a még 
megfogalmazatlanban -  ragadja el: hiszen si
került, megvan a diadal.

Nemcsak az írott szöveg hangzóvá tételére 
törekedett tehát, s erőfeszítését sem korlátoz
ta a puszta értelmezésre: vállalja a személyes 
szólást, és a tematikusán is megjelenő önviták 
és reflexiók szellemében a művet magát érté
keli, melyet ugyan ő hozott létre, és ami az ő 
nyomát viseli, ám immár függetlenné vált tő
le, önálló életre kelt, idegen. Mi egyebet kí
vánhatnánk még a szeretet, az ismeret és a tá
volságérzék ilyen hármasán felül? Aki pedig 
kételkednék az ítélkezés biztonságában, an
nak ajánlatos végighallgatnia a válogatást: mi
féle én- és pályaképet rajzol a szerzői előadás, 
milyen minőségeket fogad el és érvényesít.

A felvétel idején, 1991. január 18-án és 
19-én még nem létező gyűjteményes kiadás 
beosztása szerint hétkötetnyi, több száz vers
ből szerkesztette egybe a költő-versmondó 
két lemezoldalnyi anyagát, Tanulságos, ho
gyan választott. J ószerivel elhagyta vala
mennyi közvetlenül politikai irányultságú 
költeményét, noha közismertségét elsősorban 
nekik köszönheti. Az egyedüli, címében leg
alább arra hajazó, A 301-es parcelláról sem 
evidensen politikai mű. Ha tipizálni kellene, 
inkább a létösszegző versek közé sorolnánk 
ezt is, s egy magatartás megnyilatkozásaként 
értékelnénk. Megtisztultan a csinnadrattás 
napi aktualitásoktól, végre már nem foglal
koztatják a diktatúrák ünnepi menetelései, 
érdektelenek egy tekintet, egy faág, egy kavics 
mellett. A belső beszéd szerelmi és egziszten
ciális lírának kedvez, minden egyéb csupasz 
állítások sora legföljebb, nem nehezen kibon
takozó kényes adománya a dialógusoknak.

Egyik interjújában a hosszú hallgatások 
közötti „versömlés”-eiről beszélt, arról, hogy 
csupán rövid időszakokban termékeny. Alig
ha véletlen hát, hogy nem egyenletesen vá
logatott köteteiből. A két ciklus, amit összeál
lított, a lemez A és B oldala, mindössze há
rom-négy ilyen költői szakasz termése, s bár 
követni látszik az időrendet, nem kronológi
án alapul. Annyira nem, hogy más költők ha
sonló szemlézéseivel ellentétben Petrinél 
szinte észre sem venni az idő múlását, a Ma
gyarázatok M, számára és a Valami isme- 
RETLEN-ből kiemelt darabok között mintha 
alig telt volna el számottevő idő. S csakugyan 
nem, mivel olyan léptéket választott, melyen 
ekkorka távolságok nem mérhetők. A témák 
köre és az állapotrajz változatlan, a közelítés- 
mód illeszkedik csupán a gondok éppeni for
máihoz, melyek pazar bőséggel kínálnak ki
meríthetetlen töprengenivalót. Petri úgy 
szerkesztette ciklusait, hogy kerüljék a meg
szokott és unalmas kapaszkodókat a ritkás 
gondolati csúcsok felé, helyette mindazon le
hetőséget felvillantsák, melyek egy erősen 
reflektív kelet-európai személyiség előtt nyíl
nak, egyaránt szót kapjon tehát a mélázó és 
a fölajzott, a szatirikus és a dühöngő vagy a 
kétségbeesetten perlekedő. A reagálások e 
sokféleségétől elfedett szerkezet bravúrja a 
nyitásoknál és a zárásoknál ötlik elő. „Gyakran 
úgy ébredek, mint halálom után” -  szól az első 
mondat, hogy azután -  méltóképpen -  az Is
tennel való beszélgetéssel záruljon a ciklus. 
„Sári, édes” -  kezdődik a következő, és befe
jeződik a lemez egy, Petrinél igen ritka him- 
nikus véggel:

„Hogy elérjek a napsütötte sávig, 
hol drapp ruhám, fehér ingem világít, 
csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, 
oda, hol szél zúg, fehér tajték sistereg, 
komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, 
émelygés lépesei, fogyni nem akaró 

minusz-emeletek, 
nyári hajnal, kilencszázhatvanegy.”

Illetlenség volna bármit hozzáfűznünk, az 
előadásról beszéltünk, ez az a pont, ahol el 
kell hallgatnunk.

Horányi Márta


