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érint. Ez nem olyan melankólia, amit Kosztolányi és Szép 
Ernő remekül tudott. Én azt szeretném, hogy erő legyen a 
szomorúságban, hogy erőt lehessen meríteni belőle, és arra 
sarkalljon inkább, hogy ne adja meg magát az ember.” (Vas 
Népe, 1999. május 22. Merklin T. interjúja.)
4. Ez a vonás a prózaíró Kosztolányira sokkaljellem- 
zőbb, mint épp a megidézett versbeli hangjára.
5. A kötetszerkezetről (és a verseket átfogó szimbo
likáról) lásd Szilágyi Márton értő írását (É S , 1999. 
február 19.)
6. A verset - mint Szabó T. Anna új kötetének egyik 
legjellemzőbb darabját - Lator László elemzi igen 
pontosan. (Népszabadság, 1999. március 13.)

Mesterházi Mónika

SOK MÁSIK, AKI UGYANAZ
Karafiáth Orsolya: Lotte Lenya titkos éneke 
noran könyvkiadó, 1999. 92 oldal, 686 Ft

Nehéz dolog nem agyondicsérni Karafiáth 
Orsolya első verseskötetét. Nem levágni azon
ban ugyanilyen nehéz. Megpróbálom meg
magyarázni, miért.

A huszonhárom éves költőnő a magyar 
írók végre normálisan induló nemzedékéhez 
tartozik. Versei egy ideje már jelen vannak 
az irodalmi lapokban, a szerkesztők örömmel 
közlik őket, mert érdekesek, hangulatosak, 
java részük poétikailag kidolgozott, gördülé
keny, formás darab. Felismerhető, azonosít
ható hangvételük van (legalábbis az utóbbi 
időben), aminek lényege a sajátosan nőies 
önirónia némi általános szkepszissel és deka
denciával fűszerezve, és megfejtési kódjukat 
magukban hordják, vagyis megértésüknek 
nem nélkülözhetetlen alapfeltétele Dante, 
Milton és a Le g s z -p a r  b s a d -p a  r i n -p o -c s h e i  

G T E R  könyv nélküli ismerete. Az irodalom
kedvelő közönségben pedig felfokozott vára
kozás él: időnként szeretnénk rokonszenves 
fiatal írókat-költőket felfedezni. Karafiáth 
Orsolya szimpatikus, fiatal és kétségkívül: 
költő -  kvalitásai bárkit meggyőzhetnek. Si
keréhez (ami persze relatív siker, hiszen a 
költészet kevesek és egyelőre egyre keveseb
bek ügye, bár nem lesz ez mindig így) min
den feltétel adott.

persze aki látott már karón varjút, az

ennyitől nem esik ámulatba. A jó  forma-, 
arány- és ritmusérzék, az érdekes témavá
lasztás abban a másik, nálunk megszokott és 
szinte már szakrális értelemben költővé nem 
teszi az embert. Hogy ebben az értelemben 
költővé válik-e valaki vagy sem, az csak jóval 
később derül ki, és az „utókornak”, a nem 
kortárs olvasóknak is beleszólásuk van. Min
denképpen köze van a dolognak a narráció 
hitelességéhez és valamiféle újat mondáshoz, 
ha nem is feltétlenül az avantgardista, de az 
Ady-féle értelemben: a költő megtanít ben
nünket új hangulatokra. Ebben a kérdésben 
a posztmodern teóriák mást mondanak, nem 
tartják önértéknek az eredetiséget, és ebben 
igazuk is van; más attribútumokkal együtt 
azonban nyilvánvalóan a vers fontos érték
képző eleme. Ezeknek az általánosabb eszme
futtatásoknak azonban külön bekezdést kell 
szentelnem.

Az újabb magyar költészetben (nagyjából 
a Kemény Istvánék utáni nemzedék[ek] mun
káiban) megfigyelhető jelenség a költő ön
azonosságának bizonytalansága. Tovább cif
rázva Barthes teóriáját a szerző haláláról, azt 
lehet mondani, hogy ezekben az esetekben a 
szerző egyáltalán meg sem születik. A költő 
szerepeket, maszkokat próbál fel, és ez már 
nem az a fajta bújócska, amit Weöres folytat 
a PS Y C H É-ben vagy Faludy a Villon-átiratok- 
ban, sőt Kovács András Ferencnél is tovább
megy, pedig ő mindig maszkban versel, oly
annyira, hogy a saját arca is a saját arcát áb
rázoló maszknak tűnik. Ebben a pozícióban, 
amiről beszélek, a költő állandóan átváltozó 
maszkokat használ, az egyikben többé, a má
sikban kevésbé mutatja otthon lenni magát, 
de mindig (több-kevesebb) ironikus távolság
tartással. így, közvetetten, szerepválasztásá
val, a beleélés mélységével és a figura attitűd
jével mutat önmagára. Ebből adódóan ez a 
költészet mindinkább előadó-művészetként vi
selkedik: a tipikus vershelyzetek, témák, szö
veg- és műtípusok adottak (hiszen „mindent 
elmondtak már, minden mondatot leírt már 
valaki”), s az alkotói kreativitás a (szintén is
mert és adott) grammatikai, retorikai, poéti
kai alakzatok összehangolásában, variálásá
ban, az eszközkészlet használatában találhat 
teret. Nem jelenik meg az egyszeriség mint 
sajátosság, nincs világteremtés, a kompozíci
ónak nem az az alapelve, hogy a vers nyelvbe 
ágyazott testéről lefejtjük a fölösleget. Ez a
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költészet egyre inkább alkalmazott művészet, 
akár azt is mondhatjuk: iparművészet; ez a 
vers zene nélküli dalszöveg.

A megelőzöttségérzés persze másként is 
megfogható, és a költészettel foglalkozó iro
dalomteóriák szívesen ragadják meg a köl
tő munkáját a modern/posztmodern (ez itt 
ugyanaz) tudós tevékenységével való össze
hasonlíthatóságában: létezik egy (esetleg több), 
a korra jellemző költői paradigma -  ide értve 
az elfogadott és alkalmazott retorikai, poéti
kai, grammatikai alakzatok, választható té
mák, magatartásminták, műfajok, pózok stb. 
összességét -, a kezdő költő ebbe illeszkedik, 
elsajátítja a megtanulhatót, megkeresi a fej
leszthetőség irányait, és dolgozni kezd. (Akik 
lassan egy évszázada kérik számon éppen ezt, 
főként a technika elsajátítását a pályakezdő
kön, most örülhetnének. De nem teszik.)

Ezt a szerepjátékos (és egyben tudósi) imi
tációt gyakran egy másik játék egészíti ki: 
a pályakezdő úgy tesz, mintha bizalmas vi
szonyban volna költőtársaival. Ennek módja 
az ajánlás, a versbeli megszólítás (igaz, ez 
nem új: fél évszázada írnak a költők tege
ző és keresztnéven szólító verses üzeneteket 
egyebek mellett József Attilához), a közös 
helyszínek felidézése, fiktív üzenetekre írott 
válasz. Mintha a kezdő költő társadalmi be
ágyazottságában teremtené meg önmagát, 
vagyis azt a figurát, akit versbeli narrátorai 
irányítójaként kíván felvonultatni. A szerep 
azután (mint Térey Szomory-vonzalma) be
keríti, köré záródik.

Karafiáth Orsolya sajátossága, hogy meg
idézett és megszólított mesterei igen kevéssé 
vannak jelen versbeszédében: Parti Nagy, plá
ne Kassák, legfeljebb figuraként lehet vonzó 
a költőnő számára, eszközeiket kevéssé fedez
hetjük fel a versekben. De igazából Keményre 
is ez érvényes, és Schein Gábor is inkább csak 
egy ajánlásban mutatkozik. Térey már inkább 
jelen van -  főként a manírjai révén.

Ezzel szemben a „verseket játszó szemé
lyeket” Karafiáth nagy gonddal, aprólékosan 
formálja meg. Bizarr sorokat kreál nekik. 
Keverednek a kalandvágyó kamasz lány, a 
„bukott nő”, a dörzsölt, sőt unott szerető vi
selkedés- és gondolkodásmintái, életesemé
nyei. Valahol persze ő maga is ott van az ala
kok között (például a hetedik helyen), és éle
tének valós eseményei is az elképzeltek közé

illeszkednek. Ezt pedig megint kétfélekép
pen lehet értelmezni: mint szerepsorozatot, 
repertoárt, amivel az alkotó játszani szeretne, 
vagy mint személyének gazdagítására, ta
pasztalatmozaikok beépítésére való törekvést 
-  „Hiába fürösztöd önmagadban, /  Csak másban 
moshatod meg arcodat”. Szerepeket próbál ma
gára, vagy magát próbálja ki különböző sze
repekben. Egyelőre nincs kedve ahhoz, hogy 
ezt végiggondolja: ironizál, amikor verse té
májává teszi. „Gyűjtöm az élményanyagot, / zaftos 
pletykák alapját” -  írja egy pályatárssal kezdő
dő szerelem ürügyén; és persze itt sincs ér
telme feltenni a kérdést, hogy van-e ennek 
valóságalapja, vagy ez is a kettővel föntebbi 
bekezdésben írottakhoz tartozik.

Mindez még nem baj, hanem sajátosság. 
A költőnő feltehetőleg nem átgondoltan szer
keszt, hanem belső hallására, arányérzékére, 
tehetségére hallgat. Az azonban már baj, 
hogy nem elég erős az utólagos kontrollja 
belső hallása fölött. Túlzásnak tartom Lator 
László minősítését, aki a versek egy részét se- 
lejtnek titulálja, de tény, hogy jó néhány da
rab hatását tökéletlen megoldások rontják le. 
Gyakran látjuk, hogy egy-egy hangzatos, ha
tásosnak látszó megoldás kibillenti a verset 
saját logikájából. „...a nád /  szemedben őrzi meg 
sötét tavát” -  írja a CSOPAK (1996)-ban, majd 
az ELSÜLLYEDT SZÍNEK-ben: „a szemedre gondol
tam éppen /  ahogy tenger önti el termeit”. A ver
sekben megszólított úr meglehetősen flexibi
lis látószervvel rendelkezhet. Egy másik vers 
zárlata álomképnek mutatja magát: „Amíg al
szunk, az esőt áteresztik /  a falak. Új kastélyt von
nak fölénk /  a bőrünkből kioldódó cseppkövek” -  
de ebben a minőségben sem tudom elképzel
ni, sem biológiai, sem speleológiai megköze
lítésben; topológiailag pedig végképp.

A „formában írt”, mintakövető darabok 
némelyikét verstanilag látom problematikus
nak; főként azokat, melyekben ez a mintakö
vetés átgondolatlan, vagy egyszerű figyelmet
lenségből ered. Például a SZOBÁINK NOVEM
BERBEN kezdősorai így hangzanak: „hová hú
zódhatnál be /  ha nincsen már értelme /  még az 
árnyékoknak sem /  ezek itt csak novemberi /  szobák 
fűtés nélkül”. Könnyű felismerni azt a negyed
feles jambusból hangsúlyossá vált sort, mely 
bizonyára a középkori diákdalhagyomány 
közvetítésével alakult az anakreóni sorból né
pi formává, és amit Csokonai után főként Pá-
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lóczi Horváth Ádám gyűjteményéből isme
rünk, de mulatónótától betyárballadáig sok
féle variánsban gyűjthető. Ez a versnyitó, bo- 
korrímes (és milyen rosszul rímelő!) három 
sor (vagy négy, ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy az első három hatására gondolatban a 
negyediket is a hetedik szótag után szakítjuk 
meg, ott, hogy novembe) rettenetes felütéssel 
indítja a verset. Ironikus pozícióban is nehéz 
lenne elviselni, és itt nyoma sincs iróniának. 
Azt hiszem, Karafiáth valahogy úgy ír verset, 
hogy egy vizuális előképpel együtt a vers dal
sémája idéződik fel, és amikor a vers elké
szült, már nem tud megszabadulni ettől az 
előképtől. Nem tudja elfogulatlanul ellen
őrizni, hogy mit is csinált.

A rímekre visszatérve: Kosztolányi óta a 
maga helyén elfogadott, hangulatos verskel
lék a kancsal rím. Karafiáth előszeretettel él 
is ezzel az eszközzel, és a maga módján csak
ugyan mulatságos a pirítós/paritás vagy a négy 
etüd/Nagyatád rím. Másutt azonban egyszerű
en csak rossz, igénytelen rímekkel találkozunk. 
Ilyenekkel: mosópor/kabáton; változik/árulkodik; 
manőver/game over; szégyent rám/fruskán; csalód- 
nál/parókák; csodálkozol/arcodon. A rím valaho
gyan -  pontosan, ferdén, rontottan, disszo- 
nánsan vagy összehangzón -  mindig zene. 
Ezek a szópárok egyszerűen csak kínosak.

Ugyanakkor sok olyan vers van, amelyben 
az invenció átüt minden kisebb-nagyobb fo
gyatékosságon. Ilyen az Eg y  EL  N E M  K ÉS Z Ü L T  

F É N Y K É P  vagy a Ki  A D JA  A  M Á S IK A T? (bár ez 
utóbbit néhány recenzens nem szereti; nem 
tudnak megbarátkozni a gondolattal, hogy 
egy -  szóismétlés -  rokonszenves fiatal költő
nő a frig id  picsa kifejezést használja). Ezek is 
szerepjátékok, de konzisztensek, megoldá
saik nem külsőlegesek, nem a hatásra ügyel
nek, és önmagukon túlmutatva megjeleníte
nek egy világot. Másutt pedig egyes sorokat 
találunk, melyek megkapóak, és amelyekben 
a költő nem igyekszik maszk mögé bújni. 
Nem „vallomásos” itt sem, csak nem törődik 
a dologgal. Ilyen a N A P L E M E N T E  VIS E G R Á D O N  

kissé frázisszerű, de a maga helyén szép két 
befejező sora: „Hihetetlen utazás lesz /  ittmarad
ni még veled” vagy az ...A Z T Á N -t záró négy sor: 
„Először látom szépnek /  magam. Itt a női wc /  tük
rében, te általad /  homályosan.”

Ars poetica-értékű, éppen az emlegetett 
sokarcúságot tematizáló vers a kötet címadó

ja, a Lo t t e  Le n y a  t i t k o s  é n e k e . Úgy gon
dolom, hogy minden költői sajátosság, akár 
a legirritálóbb is, új minőséget nyer azáltal, 
hogy vers témájává válik. Úgy látom, hogy 
Karafiáth Orsolya költői ambíciói, tervei eb
ből a költeményből fejthetők ki a legjobban. 
Itt tehát elidőzöm kissé.

„A hangom mindig újra más” -  kezdi a ver
set. Ez tény. De mi a magyarázata?

„A hangom mindig újra más: 
ú j végszavak, ú j főszereplők -  
ha szólnék is, csak suttogás, 
kihúzott rész egy rossz szövegből.”

A kiinduló megállapítás irodalomelméleti- 
leg is korrekt: csakugyan, minden íródó ver
set „új végszavak”, azaz új horizont, új kon
textus vár. A rejtett metafora megszemélyesíti 
a verset; úgy beszél róla, mint színészről, aki 
erre az új végszóra vár, hogy színre léphes
sen. Csakhogy mindjárt „új főszereplők”-ről is 
szó esik, s ez már azt sejteti, hogy a vers nar
rátora az új darabok állandó rendezője. (Ez 
egybecseng azzal, amit korábban mondtam a 
költészet eltolódásáról az előadó-művészet 
felé.) A következő sor is ezt támasztja alá: „ha 
szólnék is, csak suttogás” -  a darabban a rende
ző szokott suttogva megszólalni... vagy talán 
a súgó? Meglehet. De hogyan érthetjük a ne
gyedik sort: „kihúzott rész egy rossz szövegből”? 
Két eset lehetséges: vagy a „minden szerep rossz 
szerep, minden szöveg rossz szöveg” (talán mert 
csak utánzata valaminek, ahogy az ókoriak 
gondolták) deklarációja ez, vagy a paradoxo
nok túlhajtásának eklatáns példája. (Egy a 
sok közül. Karafiáth hajlamos rá.) A követke
ző sorokból aztán az derül ki, hogy a költő 
mégiscsak szereplőként tekint magára. Sutto
gás helyett is inkább énekel már, ezt-azt, amit 
éppen kell.

„Most díva, most kéjnő vagyok, 
most csitri, John megunt babája. 
Kántálás, könnyű sanzonok: 
ahogy az alkalom kívánja.”

Ez az ellentmondás pedig végérvényesen 
feloldatlan marad, amire újabb paradoxon kö
vetkezik.

„Ha szólnék is, csak néma song, 
mi rejtett dalra válaszolt.”
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A kétsoros kis refrént két újabb négysoros 
strófa követi.

„A Holdat nézem. Napjaink 
porondját festő szürke Holdat.
H a szólnék is, csak álca, smink, 
siker a képzelt színpadoknak.”

A Hold a szimbolikában az átváltozás meg
testesítője. A napjaink porondjára eső hold
fény természetesen a reflektor sárga fénykö
rére emlékeztet. Ez a fény azonban (megint 
csak) paradox módon szürke. Kérdés, milye
nek lehettek napjaink, mielőtt szürkére szí- 
neződtek. Azt akarja ez jelenteni, hogy az át- 
változás/átváltoztatás szürkíti el -  álcával, 
sminkkel -  azt, ami eredetileg színes volt? 
Vagy inkább a teljes színtelenség az eredeti 
állapot, amihez képest a szürke az elérhető 
színesség felső foka? A paradoxonok sora 
folytatódik.

„Ez nem rivaldafény. Kigyúlt 
reflektor árnyékokra törve.
Lehunyt szemem mögött az út 
egy ócska, régi öltözőbe.”

Ez már a paradox értelmezés lehetőségét 
is elutasítja. A Hold tehát nem rivaldafény. 
Hanem mi? Egy reflektor, amely kigyúlt, 
majd összetört? Vagy egy tört árnyékokat ve
títő fényszóró? És a következő két sorban 
egyáltalán mi az állítmány? A reflektor árny
fénye lenne a szóban forgó út? Vagy ez már 
másik gondolat, és rejtett állítmánya a létige: 
szemem mögött van az út? Talán a refrénva
riáns eligazít:

„Ha szólnék is, csak néma song -  
refrénje újra csöndbe fo n t.”

A fényhiány-fény és a színhiány-szín mellé 
újabb jelenség: a hanghiány-hang sorakozik. 
Lassanként feladjuk az értelmezés kísérleteit. 
Van azonban még egy versszak.

„Elhallgatok, s ez újra más: 
bűvös, hamis -  miért csalódnál?
Maradt a megkopott varázs: 
pezsgők, vad slágerek, parókák...”

eltéríti a legyintést, amivel lemondanánk az 
értelmezésről. Ha a beszéd beszédképtelen, s 
hatása csendbe fonja a beszélőt, mit lehet 
mondani a hallgatásról? Azt, hogy a hallgatás 
hamis csend. Ez pedig visszamenőleg átértel
mezi a korábbi paradoxonokat, határok közé 
fogja őket. A fényhiány-fény, a színhiány-szín 
és a hanghiány-hang a vers világában elérhe
tő legfényesebb, legszínesebb, leghangosabb 
valamivé válik, aminek birtoklásáért meg kell 
küzdeni. Ha ezt nem tesszük, csak a magára 
hagyottan sötét, néma, szürke világ marad. 
Az embertelen világ. Hiányzik belőle az ered
ménytelen erőfeszítés, az elvárható szolidari
tás a nyomorult világgal, a munka, ami em
lékezetünkben egy sosem volt aranykor ké
peit jeleníti meg, amikor a varázs még teljes 
fényében csillogott, a fejet haj borította (erre 
már csak a paróka emlékeztet), s a szürküle
tet nem esték, hanem estélyek követték, fény
nyel, színekkel, hangos zenével. Hallatlanul 
sötét kép -  pontosan illeszkedik a többi vers 
viháncoló pesszimizmusához, apokaliptikus 
iróniájához. Itt azonban nem irónia, hanem 
éppen szentimentális nosztalgia a fedőréteg. 
A verébszürke sanzontragédia jól érthető, vi
lágos ívű, sőt közhelyszerű előképeket eleve
nít fel, és a bonyolult paradoxonszövevényre 
a megértés emlékének fényét vetíti. Érthető
vé stilizálja az érthetetlent. Mesevilág. Világ.

Erre az ambivalenciára gondoltam, ami
kor leírtam ennek a dolgozatnak az első 
mondatait. Nem vagyok biztos a dolgomban, 
bár a költőnő által bemutatott bizonytalan
ságnak a közelébe sem jutok. Azt hiszem, am
biciózus költői program megvalósítására való 
törekvés első dokumentuma ez a kötet, ami
nek kétségkívül megvan a tehetségbeli fede
zete. ígéretes kezdet. Óvatosságra int azon
ban, hogy nagyon sok ígéretesen induló pá
lyát láttam az elmúlt évtizedekben, és alig 
emlékszem olyanra, amely sikerrel kitelje
sült. A magyar költőnők pályájának a tipikus 
menete: revelatív első kötet, önismétlő máso
dik, azután pedig szürkeség vagy semmi. 
Igaz, gyakran a férfiakkal is ez történik, de 
mégiscsak mások az arányok. Talán meg kel
lene próbálnunk másképp szeretni pályakez
dő költőnőinket -  kevesebb elnézéssel, de 
több komolysággal, világuk mélyebb megér
tésére való akarattal.

Ez a paradoxonokat felülíró paradoxon Bodor Béla


