
Lufiváros fényei

 Lawrence Ferlinghetti a City Lights társalapítójaként 65 évvel ezelőtt,  
1953-ban vágott bele a könyveladásba/-kiadásba

„Lélekben mindig ott vagyok,” mondja imádott, világhírű boltjáról, ami 
a Columbus Avenue-n található (North Beach).

És valóságban? Mennyi időt szentel a boltnak?
„Mint költőt,” nevet föl, „nem érdekel a valóság.”
Ferlinghetti már kevesebb időt tölt a City Lightsban, ahol a kiadó ko-

rábbi szerkesztőjével, a bolt társtulajdonosával, Nancy Petersszel oszto-
zik egy irodán. ám az ünnepelt árus, könyvkiadó, San Francisco egykori 
koszorús költője továbbra is aktív életet él, testben és lélekben egyaránt, 
olyan életet, amit a nála sokkal fiatalabbak is megirigyelhetnének.

Nem akármi valakitől, aki 2018. március 24-én, szombaton töltötte be 
99. életévét.

Egy esős délután Ferlinghetti melegen üdvözölte jelen interjú készítőjét 
második emeleti lakásában, North Beach egyik csöndes utcájában. Más-
nap már el is utazott Santa cruzba, ahol két hetet lesz együtt barátaival.

az elmúlt évtizedek során számtalanszor szakadt el a várostól, Big Sur 
egy árammentes faházában. Viszont az utóbbi két évben már nem járt 
arrafelé.

„Erdőlakó voltam,” meséli Yonkers (N. Y.) szülötte, aki az ötvenes 
évek elején telepedett le San Franciscóban néhai feleségével, Kirbyvel. 
Ma már túl nagy kihívás eljutnia a faházba.

Az utóbbi időben főleg csak bérlakása körül tesz sétákat. Harmincnyolc 
éve él itt néhány saroknyira az Embarcaderótól és az öböltől.

Frissességét nem csak sétával próbálja megőrizni. Otthoni, könyvekkel 
és újságokkal zsúfolt irodájában áll egy evezőgép is.

„Folyton használom, tulajdonképpen minden nap.”
Az evezőgép az Embarcadero YMCA huszonötös medencéjét segít el-

felejteni. „Harminc hosszot lenyomtam harminc perc alatt, de 10 évvel 
ezelőtt abba kellett hagynom.”

 Nem messze a géptől, nyitott tetejű kartondoboz hever tele a „Fer-
linghetti’s Greatest Poems” példányaival. a csinos kis válogatást tavaly év 
végén adta ki a New Directions, egy apró, tiszteletreméltó kiadó, amelyik 
1958-ban indította útjára Ferlinghetti legnépszerűbb, több mint egymillió 
példányban elkelt kötetét, Az elme vidámparkját.

Az elme vidámparkja Eisenhower idején jött ki – érthető, politikailag 
elkötelezett, humoros, szenvedélyes költészet, amely több generációhoz 
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is szólt –, Ferlinghetti mégis könnyedén idézgeti saját sorait. Szívesen sza-
val, érdes baritonja hol elhalkul, hol kirobban.

Újabb verseit, legalábbis azokat, amiket nem tud kívülről, kötetekből 
olvassa föl egy elektromos nagyító segítségével.

a romló látáson és némi nagyothalláson kívül azonban Ferlinghettinek 
láthatóan kutya baja. Továbbra is vág az esze, elegáns, mintás inget, sötét-
kék pulóvert és kerek lencséjű, teknőspáncél mintás keretű szemüveget 
visel. Jobb fülcimpájában szegecs. Színe szeme kékjéhez passzol, bozon-
tos, fehér szakálla pedig egy boldogan nyugdíjba vonult halászt idéz – 
olyasvalakit, aki mielőtt bevonult volna II. világháborús szolgálatára a ha-
ditengerészethez, homárt fogott Maine partjainál. Lawrence Ferlinghetti 
adta ki allen Ginsberg Üvöltését, amiért bíróság elé állították 1957-ben. 

Ekkor csapta meg először a hírnév szele: Ferlinghettit és a City Lights 
eladóját, Shigeyoshi Muraót letartóztatták, és bíróság elé állították. Pre-
cedens értékű ítéletében Clayton W. Horn bíró kihirdette, hogy a beatköl-
tő műve nem obszcén.

azóta Ferlinghetti politikai aktivista hangja semmit sem lágyult. Trump 
elnök kapcsán is egyértelműen fogalmaz: „Trump gonosz figura. Nagyon 
veszélyes. Szerintem komolyan kell őt venni. Azért ül ott, hogy hazavágja 
a demokráciát.”

Életvidám ember, vagyis egy itáliai bevándorló gyermekeként nem 
engedheti el vendégét anélkül, hogy meg ne ajándékozná egy olasz köz-
mondással, ahogy ő mondja, „bölcselkedéssel a jövő generáció számára”: 
„Mangia bene, ridi spesso, ama molto.” (egyél jókat, nevess gyakran, sze-
ress nagyon.) Majd nevetve hozzáteszi: „És ne cseszd el”.

– Mint sok más nagy író, ön is sportesemények tudósítójaként kezdte. Em-
lékszik történetekre?

– Felejthetőek voltak. (Nevet)

– Látott maga előtt valamilyen zsurnalisztakarriert?
– Oh, persze. Nekem úgy tűnt, az egyetlen dolog, amihez értek, az az 

írás, az egyetlen, amihez van némi tehetségem. Szóval arra gondoltam, 
elmegyek oda, ahova Thomas Wolfe járt egyetemre, és talán egyszer majd 
olyan leszek, mint ő. Az én generációm számára a Nézz vissza, angyal! 
nagyon sokat jelentett. ezt a könyvet el kell olvasni, amikor az ember úgy 
18 év környékén van. ha negyven vagy ötven évesen veselkedsz neki, túl 
romantikusnak, ömlengősnek fogod tartani.

– Miért döntött Párizs mellett a világháború után?
– Kábé két évet éltem a francia nagynénémmel még egészen kisgyer-

mekként, mert anyám megbetegedett, és nem tudott foglalkozni velem. 
a nénikém magával vitt Franciaországba, Strasbourg mellé, és elég sok 
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időt töltöttem ott ahhoz, hogy jól megtanuljak franciául, egyébként ma is 
megy még. hosszú évekbe telt, hogy visszatérjek oda. a háború után, 26, 
27 évesen aztán eljött a lehetőség, és úgy éreztem, az a második ottho-
nom. Visszatérek a második otthonomba.

– És ott munkával teltek a napok, ugye? Ahogy említette, ott diplomázott. 
– Igen, de a szakdolgozatomat egy kávézó mélyén írtam – Café Mabil-

lon volt a neve a Boulevard Saint-Germainen.

– Megvan még?
– Persze, de ma már turistahely. És sokat lébecoltam George Whitman 

könyvkereskedésében, La Librairie Mistral néven futott akkoriban. 1961 
táján Shakespeare and company névre váltott. George volt a legrégebbi 
barátom. rengeteget lógtam a Shakespeare and companyban, sokszor 
meglátogattam George-ot – sokszor megszálltam ott.

– Mármint az emeleten, ahol elszállásolták az embereket.
 – Igen.

– Melyik évben járunk?
– Lássuk, mikor jártam ott először, talán 1947-ben. Aztán 1950. január 

1-jén otthagytam Párizst. A következő nap pedig már itt talált.

– Miért pont San Francisco?
– Úgy éreztem, ez az utolsó határvidék, ami persze ma már nem igaz. 1951-

ben még tényleg egy nyitott városról beszélhettünk, úgy tűnt, azt csinálsz itt, 
amit csak akarsz. annyi minden hiányzott ahhoz, hogy igazi városként te-
kintsen rá az ember, annyi mindenben fel kellett zárkóznia, és sok mindent 
megteremtenie. Nézzük csak a könyvesboltokat: délután ötkor mindegyik 
bezárt, ráadásul hétvégén ki se nyitottak. Nem lehetett bennük leülni. És ál-
talában ott toporgott a sarkadban egy eladó megtudakolandó, mit szeretnél.

Az első dolog tehát, amire rájöttem, hogy nincs olyan könyvesbolt, ami 
összefogná a helyi irodalmi közösséget. Pedig ez nagyon fontos egy irodalmi 
közösség számára: legyen hol összejönnie. Nem röpdöshet csak úgy odakint 
a levegőben. Szóval már a legelején, 1953 júniusában, amikor a City Lights 
elindult, úgy terveztük, hogy a bolt váljon az ún. Berkeley Renaissance-ból 
kifejlődő irodalmi közösség gyűjtőhelyévé. És igazunk lett. Az emberek 
egyszerűen ráröppentek, hiszen hiányzott egy ilyen hely a palettáról.

– Visszatérve San Franciscóra, a változó városra, ön szerint miben válto-
zott legtöbbet az évek alatt?

– A téma körbejárásához egész könyvsorozatot kéne elindítani. 1951-
ben San Francisco kicsinyke régiós központnak számított. Igazán vidékies 
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hangulatú hely volt. Például kizárólag a city of Paris nagyáruházban árul-
tak croissant-t, pontosabban az alagsori kávézójában. Nevezhetjük vidé-
kiességünk próbakövének. (Nevet)

– Milyen irányba kellene változnia a városnak és a környéknek (Bay Area), 
hogy ne vándoroljanak el innen a művészek? 

– San Francisco ismét egy lufiváros – nagyobb lufivá fújódik, mint az 
aranyláz idején, a XIX. század közepén. Olyan ütemben változik San 
Francisco, hogy 15 év múlva rá se fogunk ismerni. North Beach ebből még 
inkább kimaradt, mint nem, de mára a város egyetlen óriási közlekedési 
dugó. az autók átalakítják és lerombolják a legtöbb várost, nemcsak ezt. 
autogeddonnak hívom ezt a jelenséget. az autogeddon megöli a váro-
sokat.

– Versei humor és pátosz keverékei. Ahogy Francis Ford Coppola kiválóan 
megfogalmazta: „Lawrence megnevettet, majd hirtelen orrba pancsol az igaz-
sággal”. Egyre nehezebb megőriznie a nevettetés képességét?

– Mi? Dehogy! Egyébként Francis abszolúte rátapintott a lényegre. Azt 
hiszem, a legtöbb versemben ez történik.

– Igen, mert a legutóbbi válogatáskötet olvasásakor arra jutottam, fiatalon 
szinte egy extatikus hangon szólal meg, aztán később, ahogy az idő múlása 
meg a politika ránehezedik az emberre, elkomorul.

– Hát igen, a lírai hangvétel a fiatalsághoz köthető. Fiatalon lírikus az 
ember igazán. Az idő előrehaladtával aztán tragikussá válik a hangvétel.

– Mi az utolsó verse?
– A Nation magazin hozta le. Címe: Trump trójai falova. „homérosz 

nem élt eleget / Hogy Trump trójai lováról recitáljon / Gyomrából az el-
nök emberei / Másznak elő a Fehér Házban hogy hazavágják a népural-
mat / És bevezessék a korporatív logika abszolút uralmát / Hajts fejet, oh, 
Közember / Hajts fejet!”

– Hogyan fogja ünnepelni a 99-et?
– Nem látok rá okot, hogy megünnepeljem. Öregebbnek lenni nem ad 

okot az ünneplésre.

– De azt tudja, mit fog csinálni azon a napon?
– Oh, egy kisebb családi összejövetelt tervezek. Ennyi.

(John McMurtrie írása a The San Francisco Chronicle-ben jelent meg 
2018-ban) – Domokos Tamás fordítása


