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Péntek Imre

Szálinger Balázs: Halott porokból mindenféle úrnő című verséről

A férfi–nő viszony a költészet örök témája. Ennek a (szerelmi) viszonynak végzetes, végeérhetetlen testi-lel-
ki küzdelemként való bemutatása a 19. század végén, a századelőn jött divatba. Gondoljunk csak Vajda Gina-
verseire, vagy Ady Lédától való búcsúzkodásaira, a százegyedszer százszor tört varázsra. A végzet asszonyai 
meg-megkísértették testiségükkel, vonzalmukkal, szerelmükkel a többnyire élhetetlen poétákat. Szálinger Ba-
lázs – aki rendkívül vonzódik a 19. századvég és a 20. századelő költői műfajaihoz, szerepeihez – legutóbbi köte-
tében, az M1/M7-ben szembekerül ezzel a csapdahelyzettel: gyanakvóan tekint a körülötte forgó női világra. Ál-
arcok villannak fel, álmegadások kábítanak el, melyek a (gyanakvó) férfit ingoványos területre csalogatják. Bár 
hideg fejjel megállapítja (nincsenek illúziói): „Nők szabályozta kemény világ ez.” (Könnyű klarissza) Nőstény 
piétán feszül a bűnre csábító asszony, de a vesztes: „magát siratja”. Ezeknek az (ön)sorsrontó verseknek a forrás-
vidékéről eredeztethető A halott porokból mindenféle úrnő is.

Három versszak, három stáció a föl nem támadás, a végleges/végletes elutasítás Golgotájáig.   
Az első a kísértésről szól, a rég volt idők kísérteteiről, akik még a homályos nemlétből is életre támadhatnak…

Ahogy a költő írja: „Követhetetlen ritmusok mentén”.  Kísértetasszonyok, mindenféle úrnők kelletik magukat, 
a múlt ködéből csábítóan visszatérve. S a férfi védekezése e boszorkányos virtusra nem lehet más, mint a ráol-
vasás, az igazság ráolvasása a kellemkedő lidércre: „mit képzelsz, mégis / Mért nem kellettem, mikor kellettél?”    

Ez a kísértethad („Négy-öt királynő egyazon táblán”) már elfeledkezik eredeti céljáról: egymást tépik, szag-
gatják: „hullaszagúan egymásra fújnak”, s ez nem elég: „Csupa nőtestű Frankenstein hozza/ A nagy munkával 
átlépett múltat”.  Ha rajtuk múlna, kezdődhetne minden elölről… A második versszak a szinte obszcén fölkínál-
kozás komikumba fúló, beköszönő nagy jelenete: a „most már vihetnél” öntetszelgő-önmutogató hivalkodása. A 
hullaszagú mutatványnak azonban nem lehet sikere.

A férfi(as) démonűző szertartás végeredménye az utolsó versszakban megfogalmazódó ítélet. (A beteljesült 
idő ítélete.) A romlottságuk fétisét kínálgató női pankrátorok ebben a küzdelemben (harcban) lelepleződnek: 
„kiderül úgyis / Hogy csak érzéki csalódás minden, / Minden simító ujj és kacsintás…” Hamisságuk jogos meg-
vetésre talál. Az érzékiség örök kárhozatában bűnhődnek, mint valami újmódi pokolban. A költő kissé keserű, 
talán romantikus képet fest a „harcról” (a nemek csatájáról), amelyben egyelőre a férfiak („igen, királyok”) meg-
védik integritásukat. Elgondolkodtató az utolsó sor: „Halott húsuknál nem érnek többet.” Baudelaire még, mi-
dőn egy oszló állati tetemre bukkannak séta közben kedvesével, Egy dög című versében – a maga módján – ün-
nepli a bomlást, kedvesét sem vonva ki a körből: „Hiába, ilyen leszel te is, te drága / ilyen ragály és borzalom / te 
szemeim csillaga, életem napvilága / te lázam, üdvöm, angyalom…” Szálinger Balázs szentenciózus kijelentéssel 
rövidre zárja ezt az érzékiségnél megfeneklett kapcsolatot. Verbális „legyintése”  – „Halott húsuknál nem érnek 
többet” – persze ismét egy régimódi, „királyi” gesztus… A férfigőg önvédelméé. A megszenvedett erkölcsi fölény 
tudatáé. A „mindenféle úrnőnek” nincs, nem lehet bocsánat. Az olvasónak nincs más lehetősége, mint belenyu-
godni a vers kegyetlen érzelmi tortúrájába.


