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v A J N A  á D á M

„ez A KÖNyv RólAM szól”
Vida Kamilla: Konstruktív bizalmatlansági indítvány

éppen tíz év telt el azóta, hogy Kemény István Búcsúlevél című verse megjelent, elindítva a 
kétezer-tízes évek elejének líraértését alapjaiban meghatározó, közéleti költészetről szóló 
vitát. Az akkor kibontakozó diskurzusnak és a rendszerváltást követő két évtized közéleti 
verseit összegyűjtő Édes hazám antológiának egyik leglátványosabb tanulsága az volt, hogy 
a közéletiség akkor is jól kimutathatóan jelen van a költészetben, amikor kevesebb figyelem 
hárul rá. vida Kamilla már címében is politikainak ígérkező debütáló kötete olyan befoga-
dói közegbe érkezik, amelyben a múlt évtized elejének boomja után a közéleti líra elveszí-
tette kitüntetett szerepét, az olvasók az utóbbi két-három évben mégis többször találkozhat-
tak olyan verseskönyvekkel, amelyek kötetszinten is a politikai olvasást mint legalábbis az 
egyik egyértelmű megközelítési módot jelölték ki (például Nemes z. Márió: Barokk femina; 
Markó Béla: Egy mondat a szabadságról; Mărcuțiu-Rácz Dóra: már minden nő hazament).

ebbe a sorba helyezhető el vida könyve is, a Konstruktív bizalmatlansági indítvány 
ugyanis bővelkedik az explicit és implicit politikai utalásokban, egyik mottója gyurcsány 
Ferenctől származik, aki aztán megszólítottja is lesz a The Pointer Sisters című szövegnek, 
de felbukkannak a torz médiaviszonyok, az új városvezetés, a forradalom mint olyan, a 
kommunizmus és még az MDF is. Mégis azt gondolom, hogy a kötet valódi potenciálja 
nem a közéleti vonulatban rejlik. Ha vida könyvének tétjét ugyanis abban határoznánk 
meg, hogy képes-e új irányból közelíteni a politikumhoz, mást elbeszélni vagy másképpen 
artikulálni a hozzá fűződő viszonyt – és ezt az elvárást nemcsak vári györgy fogalmazza 
meg a közéleti költészetről szóló és-vitában,1 hanem a politika és művészet viszonyával 
kapcsolatban talán legtöbbet idézett kortárs gondolkodó, Jacques Rancière írásainak is 
visszatérő eleme,2 sőt, valami hasonlót kér számon maga vida is Nemes z. Márió Barokk 
femina című könyvéről írt kritikájában3 –, akkor azt a következtetést kellene levonnunk, 
hogy a Konstruktív bizalmatlansági indítvány inkább részsikereket ér el ezen a téren.

1 „Poétikai innováció nélkül – legalábbis versben – politikai inno-
váció sem képzelhető el.” vári györgy: Micsoda a politika? Élet 
és Irodalom, 2012/12. 

2 „A politika az a tevékenység, amely újrarendezi az érzékelés ke-
reteit, amelyeken belül a közös tárgyak definiálódnak”, az iroda-
lom politikussága pedig azt jelenti, hogy az irodalom részt vesz 
ebben a felosztásban. vö. Jacques Rancière: A politikus művészet 
paradoxonjai. Fordította: erhardt Miklós. In: A felszabadult néző, 
Budapest, Műcsarnok Kiadó, 2011, 43. 

3 „[A]z ábrázolás kísérlete is sokszor megelégszik sekélyes és/
vagy bulváros és/vagy ezerszer lerágott politikai-történelmi 
közhelyek parodizálásával, csavarásával.” vida Kamilla: 
engedjük szabadon. Élet és Irodalom, 2020/1.
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Ahogy azt Fenyő Dániel már jelezte a Literán megjelent kritikájában, a kötetben több 
esetben is „jól ismert megszólalásformák jól kivitelezett” változataival találkozunk.4 
látványos például Petri györgy költészetének hatása, főleg ami a magánélet és a politika 
összekötését illeti: mindkettejük esetében adott egy jól felismerhetően megrajzolt szemé-
lyes tér, amely elképzelhetetlennek és elbeszélhetetlennek tűnik (aktuál)politika nélkül. 
Természetesen ez a két tér már csak az eltelt évtizedek és az eltérő politikai szituációk 
miatt is sokban különbözik, az alapstruktúra és a program azonban hasonló. ez jól látszik, 
ha egymás mellé helyezzük Petri Karácsony 1956 és vida Gesztenyetaposók című verseit.  
A két szövegben megjelenő gyerekkori emlékek a visszatekintés perspektívájából, az em-
lékek versbe szervezése révén válnak politikailag jelentésessé. Petrinél a karácsonyra ka-
pott Capitaly társasjáték, vidánál az ’56-os forradalom évfordulójára készített makett 
olyan tárgyak, amelyekkel a versbeszélő a két szféra egymásra csúszását vagy, ha úgy 
tetszik, elválaszthatatlanságát tudja jelezni, miközben a fókuszban mégis végig az én vi-
lágban elfoglalt helye marad, nem pedig annak a világnak a helyzete. A zárlatok is a be-
szélőre futnak ki: „én, mint egy megfigyelő, / akit rossz helyen ejtettek le: / kicsi, idegen, 
kihűlt”, fejezi be Petri a versét,5 vida pedig a címre utalva, a gesztenyetaposást a szabá-
lyok megszegésének metaforájává téve írja: „Minden taposáskor megfogadom, hogy ez 
lesz az utolsó” (19.).

A versek alulstilizált nyelve és vállalt fecsegése is idézheti részben Petrit, bár vidánál 
többé-kevésbé hiányzik a nyelvvel való játék, a poétikai kísérletezés. ettől függetlenül 
ezek többnyire szépen kidolgozott és jól szerkesztett versek, és a következetesen végigvitt 
megszólalásmód harmóniában van a közlés tárgyával. Úgy tűnhet például, hogy a Stafilici 
Stefi című vers utolsó két sora tömörebb is lehetne: ahelyett, hogy: „Úgyis elfelejtjük, úgyis 
pont annyira mindegy, / mint egy játék babának a koncepciós per” állhatna annyi, hogy: 
„elfelejtjük, mindegy, / mint játék babának a koncepciós per”. ám az ezt megelőző három 
sorból látszik, hogy ami elsőre fecsegésnek hat, az valójában átgondolt megszólalásmód: 
„A kistányérral az ágyba bújva legszívesebben / egész nap szorongva fifáznék / de inkább 
megebédelek, és a kéziratot javítgatom” (42.). A kötet folyamatosan kacérkodik a szenti-
mentalizmussal, és néhol egészen bravúrosan képes azt felforgatóvá emelni (például 
„egész életemben Boka akartam lenni, / ki más. Most is ezt akarom, / nézek rád, hosszan 
állom a pillantást, / meg is csókolhatnál, áts Ferenc” – 53.), helyenként viszont a valószí-
nűleg hasonló szándékkal versbeírt tapasztalatok megmaradnak a teatralitás szintjén (pél-
dául „Aznap súgtam neki először: / papa, ha nagy leszek, ígérem, lakosság leszek” – 12.).

Talán éppen az előbb említett harmónia az, ami túl nagy terhet helyez a versek állítá-
saira. Ugyanis ha a kizökkentés csakis tartalmi, kis túlzással prózai szinten történik meg, 
akkor a kötetnek valami újat és mást kell állítania a közösnek tételezett világunkról ah-
hoz, hogy politikai-esztétikai értelemben célt érjen, azaz hozzájáruljon a fennálló struktú-
rák és jelentések újragondolásához. Márpedig ezen a téren első pillantásra hendikeppel 
indul a Konstruktív bizalmatlansági indítvány, mivel alapfelállását tekintve nem hoz mar-
kánsan új tapasztalatokat a kortárs költészetbe.

ennek belátásához nem kell feltétlenül Petriig visszanyúlni. Időben közelebbi rokon 
lehet például Fehér Renátó 2014-es Garázsmenet című kötete, melynek kritikai megközelí-
tését alapvetően meghatározta, hogy a legtöbben generációs költészetként olvasták. 
Nagyon kézenfekvő a Konstruktív bizalmatlansági indítványhoz is a generációs költészet 
felől közelíteni, ugyanis nagyjából ugyanannak a programnak a nyomai fedezhetők fel 
benne, mint Fehér könyvében. Adott egy fiatal, vidékről Budapestre került értelmiségi, 
aki a felnőtté érést alapvetően a politika által meghatározottként beszéli el, miközben nem 
kerüli ki, hogy az intim kapcsolatokról is szót ejtsen. Ráadásul Biró Krisztián tavaly meg-

4 Fenyő Dániel: Radikális transzparencia, Litera, 2021. május 6. 
5 Petri györgy: Összegyűjtött versek. Budapest, Magvető, 2003, 222.
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jelent első kötete, az Eldorádó ostroma is erősen ebbe az irányba mutat, igaz, nála egy fokkal 
rejtettebben van jelen a politikum.

vidánál azonban Fehér és Biró köteteihez képest vers- és kötetszinten is erősebben 
látszanak a narratív építkezésmódok: „Haza akarok menni fifázni és chipset enni, / és 
soha nem csinálni mást” (59.) – fogalmaz vida ott, ahol Biró egy nyelvileg hasonló tapasz-
talatot képpel együtt közöl: „Úgy néz ki, hogy maradok itt, feladom / és újrakezdem. 
egyszerűen, / ahogy a rovarok két ablaküveg között”.6 A Konstruktív bizalmatlansági indít-
ványban így egyértelműbben jelenik meg a prózaként, sőt akár a fejlődésregényként való 
olvasás lehetősége is. ez utóbbiban látom ennek a kötetnek az erejét. Innen nézve az Ez a 
kiadó társadalmi szerepet vállal című vers zárósorát – „ez a könyv rólam szól, nem rólatok” 
(67.) – nagyon is érthetjük komolyan. A kötetben a versbeszélő valójában saját magát akar-
ja megérteni és nem a politikát, így pedig olyan perspektívából viszonyul a világhoz, és 
olyan belátásokra is tud jutni, amelyek újdonságként hatnak.

ebből a perspektívából lesz izgalmas például a versbeszélő valláshoz fűződő viszo-
nyát vizsgálni. A bibliai utalások ugyanis itt nem csupán kulisszaként vannak jelen vagy 
metaforáiként valami másnak, és még csak nem is metafizikai síkon érvényesülnek, ha-
nem nagyon is a személyeshez kötve. A hit a közösnek tételezett kultúránk része, vala-
hogy viszonyulnunk kell hozzá, állítja a könyv. Kritikusan vagy kétkedőn, de semmiképp 
sem elvből elutasítón vagy reflektálatlanul. A kötet egyik legizgalmasabb verse is éppen 
az a Szem és Jáfet, amelyben Biblia és popkultúra, vallásba vetettség és Isten számonkérése 
érnek össze, új perspektívába helyezve a kötet egészében központi témaként előkerülő 
hatalmi viszonyokat is. Az Egy másik húsvét előttben a valláshoz fűződő viszonyt még a 
mindent átható naivitás jellemzi, a gyerek versbeszélő érzékeli, mennyire alapvetés a hit 
abban a világban, amelyben ő is mozog, és próbál az élet más területeiről ellesett stratégi-
ákkal viszonyulni hozzá („Jézus, / akivel amúgy szívesen találkoznék, / mert szeretek 
ismerkedni” – 37.). A Szem és Jáfetben viszont már egészen más hangvételt látunk („Hát 
mit érdekel engem a teremtett világ, mondta Noé, / elindulok egyedül, bassza meg, leg-
közelebb ne tessék / másnak a nyakába varrni, ha igazságot akarsz tenni” – 38.). A min-
denki rövidítése című szövegben pedig explicitté is válik a program: „Meg akarom ismerni, 
kivel osztozkodtam a dalokon. / Ha valaki az enyémekért valóban meghalt a keresztfán, 
/ akkor úgymond a miheztartás végett” (17.). ez a három vers innen olvasva éppen ezt a 
munkát igyekszik elvégezni. 

Az önfelfedezés útja mindazonáltal nem kronologikusan ábrázolt, inkább hasonlít te-
rápiához, melynek során nem egy nagy kidolgozott történetként, hanem ziláltan, részle-
tekben dolgozódnak fel az események. ám a kötet végén találunk egy összegzésként is 
olvasható verset, így kifejezetten kínálkozik a lehetőség arra, hogy a nyitóverssel össze-
vetve megpróbáljunk valamiféle karakterfejlődést detektálni. A könyv első, Majd visszaté-
rünk rá a kommunizmusban című versének kulcsfogalma a bizonytalanság, ami nemcsak 
abban nyilvánul meg, hogy nem derül ki, mire is kellene visszatérni, mert a beszélő nem 
emlékszik rá, a megszólított esetében pedig nem lehet bizonyítani, hogy emlékezne, ha-
nem abban is, hogy a lezárás szintén egy el nem döntött kérdéssel és ennek a kellemetlen 
következményével jár: 

Le kell vennem a pólóm, és a méretben nem jó,
pántján bolyhos melltartómban kényszerülök
ülni a körben, mert a felelsz vagy merszben
nem tudok válaszolni arra, hogy a forradalomért
adnám-e véremet. (8.)

6 Biró Krisztián: Eldorádó ostroma. Budapest, Jelenkor, 2020, 14.
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A könyv címét is adó utolsó vers viszont kategorikus kijelentéssel zárul: „Nem akarlak 
tovább hibáztatni csak azért, / mert nyelvileg megoldható” (70.). Az persze nem teljesen 
egyértelmű, hogy ki itt a „te”. Az utolsó előtti vers megszólítottja ugyanis elég egyértel-
műen gyurcsány Ferenc, konstruktív bizalmatlansági indítványt pedig a magyar történe-
lemben egyedül ellene nyújtottak be a parlamentben. Természetesen nagyon félrevezető 
lenne csakis az ő alakja felől olvasni a verset, és sokkal valószínűbb, hogy önmegszólítás-
sal van dolgunk, de nagyon bátor gesztus vida részéről rájátszani egy ilyen értelmezésre. 
A záróversben egy további kívánság fogalmazódik még meg: „A történeteket, amiket el-
meséltem másoknak rólad, / és amik nem is rólad, hanem másokról szóltak, / szeretném 
végleg elfelejteni” (70.; kiemelés az eredetiben). Ha ezt a két jövőre vonatkozó tervet a 
kötetben ábrázolt karakterfejlődés végpontjának tekintjük, akkor kijelenthetjük, hogy egy 
felnövekvéstörténet végéhez értünk. Nem nyugvópont ez, hanem éppen az elrugaszko-
dás helye. Hogy költészetileg is megtörténik-e az elrugaszkodás, azt viszont már a követ-
kező kötet tudja megválaszolni. érdemes lesz várni.


