
kotta a koreográfiát. A darabot itt-
hon nem, de Nyugat-Európában
negyedszázszor adták elõ, ráadásul a
franciaországi premier a berlini fal
leomlásakor volt.

A Táncban a sötéttel egy szonett-
koszorú címe is, a mesterszonett
azonban elmaradt. A mottók több-
ször Plotinoszt idézik, de másutt
Hérakleitosz és Hamvas Béla sorai
is olvashatók. Ez a filozofikus-misz-
tikus ciklus az élet értelmét, a lélek
világát kutatja, s az üdvözülés útját
keresi. �Emelkedünk és süllyedünk�,
a test és a lélek nem egyek, de ha egy
visszahulló pillantás az értést tükrö-
zi, már ez is megváltás. A kötet vé-
gén Új versek találhatók. A Szakadás
a versolvasás és a versírás közti di-
lemmát veti fel: azért kell olvasni,
hogy megtörténjen az átszakadás az
írásba. A legutolsó költemény, az
Ami nem az enyém egy gyönyörû
számadás, �a világtól lassan búcsú-
zóban�.

Kodolányi Gyula verseinek olva-
sásakor egy filozofikus alkatú alkotó
képe körvonalazódhat az olvasó
elõtt, ami talán a prózaverses jelleg-
bõl, a képtechnikából és a japán
haiku-forma esetenkénti alkalmazá-
sából együttesen adódik. A hatvan
életév felének költõi termése így iz-
galmas elmélyülést kínál � táncban a
sötéttel.

SZALAI ZSOLT

(Kortárs Kiadó, Bp., 2002. 256 o. 1942 Ft)

Bodor Béla: 
Ragtime a Vérnõszõ Barommal

Bodor Béla gyûjteményes könyvébe
rövidebb költeményeibõl válogatott
össze egy kötetre valót. A versek
többnyire 1989 után keletkeztek és
jelentek meg, ám olvashatók itt
olyanok is, amelyek a szamizdat-
korszak miatt eddig csak gépiratban
voltak hozzáférhetõk.

A könyv tematikusan hét ciklus-
ra oszlik; a könyv legelején egy ma-
gányos vers áll, hatvannyolcas õszi
sanzon címmel. A hatvanas évek
hangulatát jól visszaadják a sorok; a
kort aktualizáló klisék, a versbe
ágyazott szójátékok különös ízt ad-
nak a sanzonnak. Az kötet elsõ cik-
lusa (Ragtime) 1979 és 1982 között
született. A már említett szójátékok,
a fonetikus írásmód kiteljesedik, az
olvasó gyakran a köznyelvitõl eltérõ
formulákba ütközik, amit azonban a
könnyed, gördülékeny elõadásmód-
nak köszönhetõen nem érez sem
erõltetettnek, sem elviselhetetlen-
nek. A furcsa helyzetdalok a min-
dennapos élet apró momentumait
jelenítik meg: szülõszobától az ele-
fánton át a háborúig olvashatunk itt
mindenrõl � a szerzõ hamisítatlan
elõadásmódjától kísér(t)ve.

A második ciklus, A horror meta-
fizikája a nyolcvanas évek elején ke-
letkezett. A ciklusban több hosszabb
lélegzetû költeményt találunk. Érde-
kes, rövid címeket viselnek a versek;
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mindez helyzetteremtés, ürügy arra,
hogy a horror mítosza életre keljen.
A hughesi mítoszteremtés, a téma
felületes körüljárása, az apróbb tör-
ténések alapos szemügyre vétele itt
is megfigyelhetõ. Visszatérõ szerep-
lõként fel-feltûnik a vámpír nagy-
mamája, aki egyszersmind az olvasó
kalauza is lesz. A versekben erõteljes
a szövegköziség érvényesülése �
fõként a 19�20. századi brit�ameri-
kai irodalmi irányvonal érezteti ha-
tását.

A szívós fúvósok ezek az elõzõ
rendszer mindennapjai között élõ
ember gondolataival, gondolkodá-
sával ismertet meg. Különösen ta-
nulságos látleletet tár elénk a Milan
Kunderának címzett ajánlott vers � a
sorsközösségrõl, a közös szerep vál-
lalásáról Közép-Európában. Nem
alkotnak külön ciklust, mégis emlí-
tést érdemelnek azok a versek, me-
lyeket a szerzõ József Attila legszebb
öregkori versei címmel aposztrofált.
Az említett szövegköziség itt is érvé-
nyesül; József Attila gondolatai so-
rok mögé bújtatva jelennek meg, a
szerzõ új gondolatai, kiegészítései
köré rendezve.

A pokol tornásza ciklus darabjai-
ban a filozófiai fejtegetések is szere-
pet kapnak. A versek kivétel nélkül
szonettformában íródtak. A szonet-
tek azonban modern tartalommal
telnek meg; az áthajlások, a kiszólá-
sok ezzel együtt sem mennek a tar-
talom rovására. A Vérnõszõ Barom
szonettjei férfi és nõ kapcsolatát mu-

tatják be, férfiszemmel. A szerelmi
líra modern, extravagáns, sajátos
változatával állunk itt szemben.
Egészen rövid ciklust alkot a �Ne
félj!� címû, amely élet és halál határ-
mezsgyéin vezeti az olvasót. Az
utolsó rész darabjai között pedig
már idõben hozzánk egészen közeli
verseket is találunk. Ilyen a Stephané
Mallarmé levele Bill Clintonnak,
melyben a költõ Mallarmé stílusá-
ban szólítja meg az exelnököt a
Lewinsky-ügy kapcsán.

Bodor Béla könyve összességé-
ben a posztmodern líra jegyeit viseli
magán; aki szereti az extravaganciát,
a meglepõ helyzeteket, az ötletes kép-
alkotást, nem fog csalódni benne.

SÜTÕ CSABA ANDRÁS

(Orpheusz Kiadó, Bp., 2002. 81 o. 1300 Ft)

Fehér Béla: 
Triptichon

Felfokozott várakozást kelthetett,
amikor a szerzõ így nyilatkozott ak-
kor még készülõ mûvérõl: �Életem
legfontosabb könyvét írom. [�] Ez
lesz az utolsó könyvem. Többet
nem írok. Kivonulok az irodalom-
ból.� Egyrészt érdeklõdve várjuk, ki
lehet-e vonulni az irodalomból.
Másrészt valóban fõ mû színvonalú
eredmény született, ami nem jelenti
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