
vésbé látom a zsinórpadlást, meg azt is, hogy
milyen finoman, alig észrevehetô mozdula-
tokkal mozgatja az egész masinériát. „Ragacsos
kézzel gyúrtam a paprikás csalit”, olvasom, s rög-
tön tudom, hogy egy kislány beszéli el az éjsza-
kai kalandot. „Adjátok ide azt a kis dobozt”, ezt a
horgászó férfi mondja, aztán megint a gyerek-
lány: „de inkább félrenéztem, féltem a kukacoktól,
hogy pont ilyen van a halottakban is”. Ez már-már
sok, kifeslik a célzat, de aztán a képek máris
összemosódnak, minden alakot vált, sötét tar-
talommal telítôdik, a vers visszatérô motívu-
mai máshová mutatnak. „Az utolsó idôben le-le-
csuklott a feje”, ez most (az elôbb a gyerek feje
csuklott le az álmosságtól) a hihetôleg beteg
férfira vonatkozik. A vers elején a kislány „fél-
renéz”, mert nem esik jól a kukacokra néznie,
aztán a vers végén, szinte hangsúlytalanul:
„megbillent a csónak, így jó lesz, félrenéztem”, s ép-
pen mert ilyen mellékesen van odatéve ez a
„félrenéztem”, halljuk ki belôle (mert önkénte-
lenül visszakötjük a vers elejéhez) a haláltól va-
ló iszonyodást. Ez a vers, mint Tóth Krisztina
versei általában, elsô személyben szól. Csak-
ugyan elsô személyben, s lehet, némelyek ezen
fanyalognak. Én azt mondom, jó, hogy nem
igazodik másokhoz, hagyja, hogy erôs tehet-
sége irányítsa. Énlíra, neki ez jön ki a száján.
De többnyire az az érzésünk, hogy verseinek
két tere van, az egyikben ô beszél, a másikban
valami más. Mert miközben magáról beszél,
mintha médiuma volna egy mindnyájunkat il-
letô üzenetnek.

Lator László

A KÖZTES KÖLTÔ

George Szirtes: The Budapest File
Bloodaxe, Newcastle upon Tyne és Corvina, 
Budapest, 2000. 208 oldal

Határ Gyôzô, az Angliában élô magyar költô
egy versében azt tanácsolta George Szirtesnek,
az Angliában élô angol költônek, hogy „maradj
meg angolnak: jól tudod / hogy változtatásra nin-
csen ok”,1 sôt a folytatásban egyenesen Vö-
rösmarty SZÓZAT-ának romantikus erkölcsi im-
perativusát szegezi a magyar születésû angol

költônek: „angol költônek lenned – élj / bárhol –
végzet szívhang szenvedély // szigethazád melynek
híveül / szegôdtél: légy rendületlenül / létednek
nyelv-háza – angolul”. Határ, akinek bôséges
történelmi tapasztalata van arról, hogy mit je-
lent magyar költônek nem lenni itthon és
annak maradni Angliában, versében aligha at-
tól féltette Szirtest, hogy múltját – vagy aho-
gyan az identitáskeresô expedíciókat irodalmi
emelkedettséggel nevezni szokás, „gyökereit”
– keresve magyarul kezd írni, és betagozódik a
magyar líratörténetbe.

Ahhoz visszahozhatatlanul kihullott belôle
az a negyedszázad, amely 1956 és 1983 között
eltelt. Attól kezdve, hogy nyolcéves gyerek-
ként szüleivel Angliába települt, Szirtes folya-
matosan felejtette a magyar nyelvet egészen
addig, amíg felnôttként, harmadik verseskö-
tete megjelenése után föl nem ébredt benne az
érdeklôdés szülôhelye és családi múltja iránt.
Ettôl kezdve rendszeresen hosszabb-rövidebb
idôt tölt Magyarországon, és az elfelejtett
nyelv mindjobban megelevenedett benne. El-
sôsorban azáltal, hogy hazai és angliai kiadók
megbízásából klasszikus és kortárs magyar
szerzôket fordított angolra. De néhány könyv
angolra fordításától még nem válik valaki ma-
gyar költôvé.

Határ valószínûleg attól intette Szirtest,
hogy az angol költészetben afféle hívószava,
állandó kritikai jelzôje legyen a magyar. Van-
nak divatos népek, ilyen lett az utóbbi évtize-
dekben az ír, de magyarnak lenni még soha és
sehol a világon nem volt divat. A magyarul
nem tudó Liszt Ferenc nyíltan hirdetett ma-
gyarságába nem kevés provokatív szándék ve-
gyült, s ha többet jelentett is az olyan látványos
demonstrációknál, mint amikor Lord Byron
albán öltözékben festette le magát, mégiscsak
a romantika egzotikum iránti érdeklôdésé-
nek megnyilvánulása volt, s mint ilyen, magán
hordozta a divat elemeit. De végül Liszt nem
teremtett magyardivatot, sôt Nyugaton gú-
nyos támadásoknak volt kitéve.

Szirtes, ha nagyon hangsúlyozza magyar
származását, egytémájú költô lesz, a líratörté-
neti összefoglalóknak maga szállítja azt a cím-
két, amely, ha meg nem bélyegzi is, de leszû-
kíti költészetét. Magyar gyökereinek vállalásá-
val korlátozza saját szerepét a kortárs angol lí-
rában, és így nem válhat azzá, aki e nélkül az
idioszinkrázia nélkül lenne. És nemcsak a kri-
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tika szemében. Ahogyan a gyerekkori emlékek
és úti élmények költészetének egyre nagyobb
területét hódítják meg, úgy ô maga az angol
költészeten belül mégiscsak magyarrá válik,
angolul író magyarrá. Ezek az aggodalmak
nem teljesen alaptalanok.

Ha George Szirtesben fölmerültek is aggá-
lyok, annak nyoma a versekben nem maradt.
De a kötet elôszavában kitér a kérdésre. Azok-
ról a ciklusairól szólva, melyekben a történel-
mi háttérrel átszínezett magyarországi családi
emlékeket dolgozta fel – és ebbôl jó néhány
van, elég csak a METRO, THE PHOTOGRAPHER IN

WINTER [A FÉNYKÉPÉSZ TÉLEN], THE COURTYARDS

[UDVAROK], TRAVEL BOOK [ÚTIKÖNYV], PORTRAIT

OF MY FATHER IN AN ENGLISH LANDSCAPE [APÁM

ARCKÉPE ANGOL TÁJBAN] címûekre gondolni –, ezt
mondja: „Nem szándékoztam »megírni« Magyar-
országot vagy Angliát. Ezek a nemzeti (ha nem
mindjárt nacionalista) fogalmak esetlegesek és véle-
ményem szerint gyakran károsak. Amint felismer-
tem, hogy a helyszínek háttértémává váltak, tör-
vényszerûen az elôtérbe kerültek, de ahogy ez mind
tudatosabb lett bennem, egyre határozottabban ala-
kot öltött egy harmadik és valószínûleg sokkal erô-
sebb téma, amely azonban azzal fenyegetett, hogy ér-
vényteleníti mindkét helyszínt. A nemzetiséggel és
kulturálisan beágyazott fogalmakkal az a legna-
gyobb gondom, hogy törvényszerûen kizárják azo-
kat, akik vándorló, sodródó, kóboroló árnyak. Iri-
gyelhetem azokat, akiknek gyökereik vannak, de
nem léphetek a területükre. Ugyan mi értelme lenne,
hogy úgy írjak, mint W. N. Herbert , Tony Harrison,
Seamus Heaney vagy mint egy liverpooli, londoni
vagy kelet-angliai? De még csak úgy sem írhatok,
mint egy budapesti. Az olyan íróknak, mint én, so-
sem lehet részük efféle jellegzetesség. [...] Nem Ma-
gyarország vagy bármely más hely érdekes itt. Ha-
nem a köztesség. A hangok vegyítése a saját hang.”2

Azok a költôk, akiket az idézett passzusban
Szirtes említ, mind jól lokalizálhatók: W. N.
Herbert skót, Seamus Heaney ír, Tony Harri-
son leedsi. Szirtes azonban nem magyar, az ô
lokalizálható régiója, mint azt oly pontosan
érzékeli, a köztesség. Ami lényegébôl adódóan
lokalizálhatatlan.

Ez tehát Szirtes válasza: ha akarna, sem tud-
na magyar költô lenni, aminthogy angol sem,
legalábbis abban az értelemben nem, ahogyan
például Ted Hughes az. Amikor angol nyelven
és az angol költészet hagyományain iskolázott
formanyelven – sok egyéb mellett – identitá-

sának arról a rétegérôl ír, amely a magyar tör-
ténelemhez, a magyar nyelvhez és magyar tá-
jakhoz köti, a legkevésbé sem visszafelé tájé-
kozódik. A budapesti tematikával nem éles
megkülönböztetô kontúrokat keres magának. 
Sôt nem is egy korábbi nemzedék vallomásos
identitáskeresésének kései követôje. Szirtes
ugyanis, szemben az amerikai vallomásos köl-
tôkkel, Lowellel és Berrymannel, nem elve-
szett személyiségét rekonstruálja költôi eszkö-
zökkel. A magyar tematika tehát nem prog-
ramszerû: csak éppen ha verset ír, nem tehe-
ti másként, mint ebben a sajátos szimultán
tudatállapotban. Olyan emigráns családban
nôtt fel, amely véglegesnek tekintette áttele-
pülését egy új hazába. A teljes asszimilációt
választották, ezért már a kezdetektôl angolul
beszéltek otthon is. És mégis, Szirtesnek köl-
tôként nem volt más választása, mint hogy vá-
lasztékos angolságát szellemi angolsága de-
konstruálásának szolgálatába állítsa. Szirtes
költészetének egyik paradoxona és talán leg-
izgalmasabb feszültsége ebbôl származik.

Ennek a paradoxonnak része az is, hogy két
évtizedes munkássága nyomán Magyaror-
szág mintha láthatóvá kezdett volna válni az
angol költészet térképén. Méghozzá oly mó-
don, ahogyan fordított mûnek eddig nem si-
került rárajzolnia. A magyar nyelv afféle félig
áteresztô hártya, és igen kiváló szellemek min-
den erôfeszítése ellenére sem Weöres Sándor,
sem Pilinszky János, sem más nem került a
nyugati kultúra eleven áramába. Hagyomá-
nyosan nagy befogadói hajlandósága ellenére
a magyar irodalomnak egyoldalú kapcsolata
van a világirodalommal. Magyar szerzô még
nem lett valóságos hatóerô, hivatkozási alap,
tájékozódási pont. Magyarország témaként
sem igen bukkan föl, egy-egy morzsától el-
tekintve, amit az olvasó inkább meglepôdve
vesz észre, mint például Douglas Dunn EURO-
PA’S LOVER [EURÓPA SZERELMESE] címû ciklusának
XIV. darabjában a „puszta” szót: „Éjbôl épült há-
zamban a hegyekben, / És napból épült házamban a
pusztán.”3 Vagy csodálkozva tûnôdik el azon,
hogyan került Jackie Kay WAITING LISTS [VÁRÓ-
LISTÁK] címû versébe egy magyar kávéskészlet:
„Kávét töltök / új magyar készletembôl.”4 Olyasmi,
hogy valaki minden magyar háttér nélkül for-
duljon a magyar történelemhez, népszokások-
hoz, vidékhez, mint ahogyan Ken Smith WILD

ROOT [VADGYÖKÉR] címû kötetében,5 amelynek
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a borítóját is a mohácsi busójárás képei díszí-
tik, párját ritkítja.

A THE BUDAPEST FILE, Szirtes tizenkettedik
verseskötete angol mércével mérve szokatla-
nul testes kötet. Nemcsak korábbi önálló köte-
teinél, hanem válogatott verseinél is majdnem
kétszer vastagabb. Tematikus elrendezésben
azokat a verseit gyûjtötte egybe, amelyek vala-
mi módon, családtörténeten, személyes élmé-
nyen keresztül Magyarországhoz kapcsolód-
nak. Ráadásul a kritika pontosan azért ünnep-
li a kötetet és Szirtes egész munkásságát, ami
a magyar irodalom régi, megvalósulatlan ál-
ma: angol szemmel nézve ugyanis Szirtes azok
közé tartozik, akiknek mûködése hozzájárul a
brit elszigeteltség felszámolásához. Ezt hang-
súlyozza Peter Porternek, a neves költônek 
az Observerben közölt kritikája: „George Szirtes
páratlan módon szólt hozzá a kortárs angol költé-
szet elszigeteltségérôl folyó vitához. Angliát Európá-
ba vitte.”6 Az Oxford University Press már az
1988-as METRO hátsó fedelére is ezt az idézetet
rakta, és most a Bloodaxe–Corvina közös ki-
adásán is ez szerepel.

A magyar irodalom felôl nézve Szirtes való-
ságos fônyeremény, hiszen ô igazán tudja, mit
kell Kosztolányi vagy Krúdy nyelvébôl meglát-
tatnia angolul, továbbá kortárs magyar köl-
tôk egész seregét juttatta angol hanghoz, még-
hozzá nem obskúrus, hanem neves kiadóknál,
sôt nem egy versüket az angolszász hagyo-
mány szellemében önálló köteteibe is beillesz-
tette. És mégis, noha versei elképzelhetetle-
nek a budapesti háttér nélkül, költészetében a
magyar vonatkozás az esetleges elem. Ide szü-
letett, oda került: de ez történhetett volna
másképp is. Költészetének változatlan lényege
nem az, amit másnál a „meggyökerezettség”
vagy a „hídfôállás” metaforák fejeznek ki, ha-
nem a köztes jelleg. Köteteinek címei, amikor
nem vizuális megfogalmazásra utalnak, mint a
THE PHOTOGRAPHER IN WINTER (1986), a BLIND

FIELD [VAK TÉR] (1994), a PORTRAIT OF MY FATHER

IN AN ENGLISH LANDSCAPE (1998), akkor az átju-
tás és átjuttatás eszközeit használják metafora-
ként, mint már igen korán, még valódi szere-
pének megtalálása elôtt a SHORT WAVES [RÖVID-
HULLÁMOK] (1983), majd késôbb a METRO (1988)
és a BRIDGE PASSAGES [HÍDÁTKELÔK] (1991).

Abban, hogy költészetét ilyenné formálja,
Szirtest segítette az a folyamat, amely a hat-
vanas évek végétôl erôsödött föl Nagy-Britan-

niában, s amelyet például Robert Crawford
1992-ben megjelent összefoglaló tanulmányá-
nak címe is pontosan jelez: DEVOLVING ENGLISH

LITERATURE [AZ ANGOL IRODALOM ÁTÖRÖKÍTÉSE].
Ez a folyamat nem korlátozódott Nagy-Britan-
niára, hanem világjelenség, de angol nyelvte-
rületen ennek eredményeképp került a figye-
lem fókuszpontja az angol vagy amerikai iro-
dalomról a perifériákra. Legelôbb talán az
északírekre, aztán általában az írekre, majd
skótokra, walesiekre, karibiakra, indiaiakra,
ázsiaiakra, afrikaiakra. Így lett a nyolcvanas-
kilencvenes évek fordulóján a bostoni irodal-
mi elit három csillaga az ír Seamus Heaney, a
karibi Derek Walcott és az orosz emigráns
Joseph Brodsky. Ezért vált olyan vitathatatlan-
ná V. S. Naipaul, Salman Rushdie jelentôsége,
ezért értékelôdik át legújabban olyan szerzôk
jelentôsége, mint az indiai R. K. Narayané. Ez
a folyamat nem ugyanaz, mint amikor kelet-
európai emigráns írók politikai okból na-
gyobb nyilvánossághoz jutottak. Ebben nem-
csak politika van. Ez annak a kornak irodalmi
önmeghatározása, amely a kultúrák értékhie-
rarchiája helyett azok mellérendelését vallja.
Az „angol nyelvû irodalmak” kifejezés így, töb-
bes számban használatos, és ez a többes szám
többé nem az angliai vagy amerikai irodalmi
központok irányítása alá rendelt ír, skót, indiai
perifériákat jelenti. Legalábbis elvben.

Szirtes költészete ebben az új helyzetben
(amelyet a posztmodern kor elnevezéssel szo-
kás illetni) azért játszik különleges és jelentôs
szerepet, mert nem a korábbi brit perifériák
felôl érkezett, hanem azokon is túlról, az an-
gol nyelvterületen kívülrôl. Nyelve ennélfog-
va nem dialektus, hanem – fôleg, mert Szirtes
Londonban nôtt fel – valamiféle regionális jel-
legzetességek nélküli, általánosságban vett an-
gol. Kimunkált versmondattana, szókincsé-
nek gazdag rétegezettsége és kötôdése az an-
gol költôi hagyományokhoz jellegzetesen an-
gol költôvé teszik. Az a távolságtartás, amellyel
tárgyát kezeli, az a visszafogottság, amellyel
hangja szól és költészetének formai jegyei az-
zal a vonulattal mutatnak párhuzamot, ame-
lyet a világ annyira angolnak lát, és amely a há-
ború után oly uralkodóvá vált a brit lírában. 
A Movement [Mozgalom] költészetéhez talán
azért lehet olyan alkotó sokszínûséggel kap-
csolódni, mert a legkevésbé sem mutatja egy
szervezett „mozgalom” markáns stílusjegyeit.



Ezt a költészetet nem merész formai kísérletei
jellemzik, azaz formai kísérletei nem a forma
lebontására, hanem további lehetôségeinek
feltárására irányulnak. Szirtes is kedveli a zárt
strófaszerkezeteket, a terzinát és szonettet. No-
ha az angol költészet évszázadok óta fenntar-
tásokkal kezeli a rímeket, Szirtes makacsul rí-
mel, óvatosan tágítva a lehetôségeket a disz-
szonancia felé. Nem véletlen, hogy az ameri-
kai költôk közül John Crowe Ransom és An-
thony Hecht költészetét becsüli sokra, kortár-
sai közül pedig az olyan technikailag is kiemel-
kedô szerzôkét, mint Derek Mahon vagy Peter
Scupham. Ezektôl a költôktôl távol áll min-
denfajta harsányság, beleértve a magáért való
formai virtuozitás harsányságát is.

Szirtes bizalmatlan óvatossága mélyrôl fa-
kad. ENGLISH WORDS [ANGOL SZAVAK] címû versé-
ben ezt írja: „Nem bízom a szavakban. Múzeum-
ban / tárolt érzéki tárgyak, csábító / hangjukat nem
lehet nem hallani, / de vastag üveglap fedi el ôket.
/ Visszataszítóan üresek.”7 (118.) Ez nem elvont
nyelvelméleti alapokon nyugvó, wittgenstei-
niánus kétely a szavak iránt. Szirtes bizalmat-
lansága tapasztalati természetû. THE LOOKING-
GLASS DICTIONARY [TÜKÖRSZÓTÁR] címû verscik-
lusának tizenkettedik szonettjében felidézi azt
a nyelvi bizonytalanságot, amelyet otthonról
hozott: „E fél-angol, fél-magyar kis világ, / ez a
szüleim makaróni-nyelve – / fôleg apámé. Nincs lej-
tése, lágy / hullámzása. A szavak csak csepegve /
mossák körül lehetô tárgyukat, / felvillannak és el-
emésztik ôket.”8 (178.) A tizennegyedik szonett-
ben így folytatja: „A fellázadt nyelvbôl elköltözött
/ a jelentés. A jelkód elveszett. / Bár tudnál olvasni
a sorok között, / vagy beszélnél pünkösdkor tüzes
nyelveket”9 (179.), s végül a tizenötödik szonet-
tel így zárja le a ciklust: „Magyarország, Anglia:
beszélô tükör, / nyelvi árnyak hona, ki-ki illeghet, ül-
het, / nincs jelentés, a szavak kiürültek.”10 (180.)

George Szirtest ezek a kételyek és tapaszta-
latok nem arra indítják, hogy a nyelvi konst-
rukciók még viszonylag ép maradványait is
szétszerelje. Talán azért nem, mert hozzá már
eleve szétszerelt állapotban érkeztek. Nem vé-
letlen, hogy a ciklust Gabriel Fitzmaurice ír
költônek ajánlotta. Szirtes az angol nyelvet
éppúgy kívülrôl szemléli, mint az írek, és ha-
sonlóképp kívülrôl néz anyanyelvére is. Neki
ebbôl a helyzetbôl kell a maga angol nyelvû
költészetét létrehoznia. Nincs mit tovább bon-
tania, a nyelv további dekonstrukciója az ô
szempontjából már értelmetlen. De rekonst-

ruálnia sem lehet azt, ami számára sosem léte-
zett. Marad tehát a konstruálás: versei kellô
gyanakvással kezelt nyelvi elemekbôl építkez-
nek. Nyelvi konstrukciói egyszerre vannak be-
lül és kívül az angolságon. A megtévesztésig az
angol hagyományba illeszkednek, csak éppen
minden sorukkal hangsúlyozzák, hogy illesz-
kednek. Ha csak úgy reflektálatlanul szólná-
nak, nem kellene illeszkedniük.

De Szirtes költészetében a nyelvi kérdés
nem válik önreflexiók végtelen tükörjátékává,
a nyelv bizonytalansága nem számolja fel a
mûvet, nem oldódik fel benne a szerzô. Oly-
kor a közelébe jut, mint a TRAVEL BOOK címû
ciklusban, amelyben nyelv és személyiség köl-
csönösen kikezdik egymást: „Az én, mint egy
gép, termeli, darálja, / ôrli a zagyvasággal tele-
firkált / fecniket, melyekkel táplálkozik.”11 (181.) 
A vers mégis a remény hangjával zárul: „Az
számít, hova mész. Jöjj, remény. Jöjj haza”12 (188.),
amit a szövegen belül semmi más nem indo-
kol, mint a köztes állapot, amely a sehol sem
létbôl bármikor átcsaphat valahol létbe, igaz,
ideiglenes otthonát nyomban el is vesztheti.
Elképzelhetô, hogy Szirtes kezdetben identi-
táskeresô indulattal fordult budapesti emlé-
keihez, de valószínûleg hamar ráébredt, hogy
azt nem találja meg bennük. Sok minden mást
találhat viszont, például nyomait annak, hogy
mi lehetett volna és hogy mi nem lett Magyar-
országon, és ezt összehasonlíthatja azzal, hogy
mi lett vagy hogy mi nem lett Angliában.

Ez a köztes lét teszi hangját egyszerre meg-
hitten otthonossá és elérhetetlenül távolság-
tartóvá. Ezért merül fel a sorok közül oly gyak-
ran szüleinek az alakja, akiknek sorsán keresz-
tül saját sorsa közelébe juthat. De csak a kö-
zelébe. A THE PHOTOGRAPHER IN WINTER címû
ciklusában öngyilkos anyjának állít emléket. 
A fegyelmezett versszakok higgadtan leíró
mondataiba még irónia is vegyül: „Kérlek, / For-
dítsd felém fejed, ne vonakodj, / Mosolyogj, mintha
nem volnál halott, / Csak átlépsz egy párhuzamos
világból.”13 (85.) De éppoly elemi fájdalom van
a versbe zárva, mint bármely szenvedélyes-val-
lomásos kaddisba. A költô a vers végén lefény-
képezi az anyát, aki maga is fényképezett. „Le-
fényképeztél, / Megkettôztél. Két bôröm, két fejem
lett, / Osztódom. Valami zavarni kezdett – / Azt hi-
szem, a hangom.”14 (91.) Az anyáról készített
fényképen így a fiú jelenik meg, a fiú, akinek
már saját hangja van.

És ezért kötôdnek ezek a versek olyan gyak-
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ran helyszínekhez és emlékekhez, helyszínek
emlékéhez, még akkor is, ha semmit sem vár-
hat tôlük. Szirtes hatalmas utat tett meg, hogy
erre a tudásra szert tegyen. A THE BUDAPEST

FILE felépítése ezt az utat követi végig. A ver-
seket három dossziéba sorolta. Elsô versei a
gyerekkori emlékeket és a hányatott sorsú csa-
lád történetét dolgozzák fel. A METRÓ-ban idô-
utazást tesz, hogy a háborús évek borzalma-
it, a bujkálást, a munkatábort megjárt apa és 
a koncentrációs tábort megjárt anya emlékét
felidézze. A második dosszié más szemszög-
bôl, ifjabb éveinek angliai jelene felôl nézve
kísérli meg ismét összeállítani a képet. Ebben
a ciklusban kaptak nagyobb számban helyet
korai, még a magyarországi utazásai elôtt ki-
adott köteteibôl származó versek. A harmadik
dossziéba a megtalált, valóságos város verse-
it sorolta. Így alkotta meg versekbôl a saját
Budapestjét, amely több, mint emlékfoszlány, 
és több, mint úti élmény. Konstrukció. Ezt az
építményjelleget vizuálisan is megjelenítik 
a kötet illusztrációi: Clarissa Upchurchnek 
(a költô feleségének) budapesti utcákról és
bérházak udvaráról, homlokzatáról készített
egyéni hangulatú, remekbe szabott grafikái.

A könyv utolsó verse a SOIL [TALAJ] címet vi-
seli. Mivel a kötet emlékezéstôl élményig ível,
nem lenne meglepô, ha a talaj, a föld, a rög
metaforája azt jelentené, hogy a költô meglel-
te hazáját. Hazatalált. És Szirtesnek oka és jo-
ga is lenne rá, hogy ezzel áltassa olvasóit és
magát. De miért tenné? A szavak elvezetik egy
darabon: „sehova nem mehetsz, / csak haza”.15

(207.) Ha ez lenne a szerzô végszava, bizony
vaskos közhellyel zárulna a könyv. Csakhogy
az állítást ugyanazzal a lélegzettel követi a
visszája is : „amit nem lelni sehol”.16 Ami a továb-
biakban következik, mert ez még csak a zárlat
kezdete, az mélyen jellemzô George Szirtes
költészetének szelíd hajthatatlanságára. Szel-
lemes retorikai alakzattal az állítás és tagadás
kettôsségével egy újabb kettôsséget szegez
szembe: „s noha / itt van, megvan a biztos talaj, /
rajta állsz, de nem utazhatsz oda, / nem ismered”.17

Nem az ellentétek tükörjátéka miatt olyan re-
mek ez a befejezés, bár amiatt is. Hanem sok-
kal inkább azért, mert az ellentétek tükörjáté-
kával úgy fejezi be a verset – és a kötetet –,
hogy a külön sorba tördelt ige („know”) pozitív
állítását az elôzô sor segédigéjével („cannot”)
már elôre érvénytelenítette. 

Szirtes megszerzett tudása a nem tudás, ott-

hona pedig az a darab talaj, amin éppen áll.
Ha nincs hol megvetnie a lábát, hát abból csi-
nál költészetet. A köztesség tünékeny létálla-
potának versei maradandó nyomot hagytak a
jelenkori líra történetében.
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shadows. I may envy the rooted but I cannot enter their
territory. What sense would it make for me to write like W.
N. Herbert, or Tony Harrison, or Seamus Heaney, or a
Liverpudlian or a Londoner or an East Anglian? I cannot
even write as a Budapester. Writers like me cannot intrude
into such specificity. [...] It is not Hungary or any other
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ckie Kay: THE ADOPTION PAPERS [ÖRÖKBEFOGADÁSI IRA-
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6. “George Szirtes has made a unique contribution to the
debate about the insularity of contemporary English po-
etry. He has taken England into Europe.”
7. “I cannot trust words. One cultivates / the sensuous
object in a locked museum: / their sounds are dangerous
and must be heard / voluptuously, but behind thick glass.
/ Their emptiness appals one.”
8. “This tiny world, part Hungary, part England, / is the
macaronic my parents speak – / my dad especially. There
is no bland / unbroken stream. The words seem to leak / in
drips, wearing all sensible matter, / making minute im-
pressions, exhausting them.”
9. “The language here blankly refuses to mean / what it’s
supposed to. The signs are lost. / If you could only read the
space between / or babble in fiery tongues at Pentecost.”
10. “Hungary, England are verbal shadowlands / of spo-
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ken glass where all may sit and preen, / blank languages
whose words refuse to mean.”
11. “The ego grinds and grates like a machine / producing
tiny slips on which is written / the nonsense it feeds upon.”
12. “The question is where you go. Come hope. Come
home.”
13. “Please / Co-operate with me and turn your head, /
Smile vacantly as if you were not dead / But walked in pa-
rallel worlds.”
14. “I am exposed / And doubled. I have grown two-faced,
split skins, / Become a multiple. Something begins / To
bother me – I think it’s my own voice.”
15. “there is nowhere to go / but home”.
16. “which is nowhere to be found”.
17. “and yet / is here, unlost, solid, the very ground / on
which you stand but cannot visit / or know”.

Ferencz Gyôzô

LÁTHATATLAN HÁBORÚ –
ÖNIDEGEN TERÜLETEKEN

Végel László: Exterritórium. Ezredvégi jelenetek
Jelenkor, Pécs, 2000. 206 oldal, 1000 Ft

A kritikus gratulál az írónak, mondván, olvas-
ta legújabb könyvét, és nagyon tetszett neki.
Pár lépéssel a mondottak után pirul és sápad
el egyszerre, mikor rájön, hogy az EXTERRITÓ-
RIUM kapcsán nagyobb butaságot nem is ejthe-
tett volna ki a száján. („– Gratulálok, kedves
Frank kisasszony, remek munkát végzett, az
Ön naplója kitûnôen megírt könyv.”) Milyen
mércével mérhetô egy megélt háborús tapasz-
talatokat rögzítô írás? Milyen értelmezési ke-
retben tárgyalható? Milyen kritériumokat kell
figyelembe venni, hogy megragadhatóvá vál-
jon egy ilyen mû, s ne sorolódjon be olyan le-
hetetlen címke alá, mint a „háborús iroda-
lom”? Ezek a kétségek olyan további kérdé-
seket vetnek fel, amelyek az etikai felelôs-
séggel való számvetésen keresztül a „mi az
irodalom”? problémakörét is érintik. A nyelvi
és nem nyelvi valóság szétválasztása, a fiktív-
nek és nem fiktívnek vett történések/alakzatok
elkülönítése, a nyelv és az írás retorikai meg-
határozottságának tapasztalati megjeleníté-
se a különféle teóriák tág körébôl válogatva
mind figyelemre méltó és hasznos elmegya-

korlat lenne, de semmivel sem jutnánk köze-
lebb e konkrét mû tárgyalásának szempontjai-
hoz. A többféle értelmezési-olvasási lehetôség
közül a mû saját, belsô önértelmezése által 
is megerôsített, mintegy olvasási módként
felajánlott stratégiát fogok elônyben része-
síteni. De akár szépirodalomként, történel-
mi dokumentációként, esszéként, naplóként,
jegyzetekként, haditudósításként, vallomás-
ként, élettörténetként értelmezzük, vagy akár
mindegyik narratívájából részesültként tekin-
tünk rá, elméleti szempontból mindig megha-
tározhatatlan, kategorizálhatatlan marad mû-
faja és fajsúlya, melynek következményeként
az olvasót önmagával szemben támasztott hi-
ányérzet tartja hatalmában, amely az írás ál-
landó továbbgondolására készteti.

Maga a szerzô a jelenetek kifejezéssel oldja
fel némileg – egy szinten mûfaji problémaként
is értelmezhetô – bizonytalanságunk. „Nem ta-
láltál szavakat a történetekre. Csak képek és jelene-
tek tünedeztek fel, jelenetek, amelyek lassan-lassan
további apró jelenetekre bomlottak. Nem akadt egy
történet se, ami összefogta volna ôket. Hiszen a tör-
ténetet két dolog fogja össze: vagy az igazság, vagy
a hazugság.” (200.) A megírás jelenét és annak
dilemmáit is magában foglaló, tizennégy szá-
mozott jelenetbôl összeálló írás – amely az író
PEREMVIDÉKI ÉLET címû esszéfüzérének folyta-
tásaként, valamint az EGY HONTALAN LOKÁLPAT-
RIÓTA esszéjének (Magyar Lettre Internationale,
2001/tavasz) kiterjesztett társdarabjaként is
olvasható – valóban állóképszerû szituációk
szétbontásából hozza létre az emlékezet mo-
zaikdarabkáit, hogy azok többféle variációját
megteremtve, elrendezze ôket újra meg újra.
(„Ez a háború az emlékeidrôl, a tapasztalataidról,
az életedrôl szól [...] úgy tûnik, minden ismeret, amit
máskülönben ideig-óráig megszereztél, teljesen fe-
leslegessé vált. Ennek ellenére mégis megpróbálsz
válogatni emlékeid között. Hátha valamit meg-
menthetsz, hátha még sincs minden úgy, ahogy vé-
led.” [9.]) Az emlékezet hol személyes: az 1999.
március 24. és június 10. közti idôszakban a
NATO által bombázott szerb területek lakosa-
ként megélt mindennapi tapasztalatok fel-
elevenítése, azok elôzményeinek, lehetséges
következményeinek elemzése; hol a családi 
és nemzeti emlékezet folytonosságaként értel-
mezhetô, hol még tágabban, érintve a régió
(Kelet-Európa és a Balkán) XX. századi poli-
tikai, társadalmi, kulturális és vallási történé-

1544 • Figyelô


