
Péczely Dóra írása a Berlini Költõfesztiválról

Vasárnap, a hosszú és rideg tavaszt kiváltó erõteljes júniusi kániku-

la, délután és Berlin. A kedvenc nyugat-európai városom, melynek

túristajárta negyedébõl küzdöm ki magam a Mauerparkba, azaz a

„Falparkba”, bár németül ütõsebben hangzik. Igen, az egykori Kelet-

és Nyugat-Berlin határán fekvõ területre igyekszem, mert egymástól

függetlenül három ember javasolta, hogy oda mindenképp, és feltét-

lenül a hetedik napon, majd meglátom, és érteni fogom, de nem le-

het elmesélni. És most, hogy nézem a domboldalról a piknikezõ-süt-

kérezõ ezreket, el sem tudom képzelni, milyen lehet itt hétfõtõl szom-

batig, mert ez a Rendszerbõl itt felejtett zöldterület nem a Central

Park a maga bonyolult rendezettségével, hanem mondjuk egy állan-

dósult Woodstock. Hétköznap csak a nem túl egyenletes gyep, ösz-

szevissza fák és nyilván néhány kutyás a közelbõl, gondolom. 

De minden vasárnap fesztivál dúl a Mauerparkban: Berlin kiköltözik

grillezõvel, teafõzõvel, az összes gyerekével. Együttesek, bandek,

bandák játszanak minden lankán, minden fûcsomón, minden elkép-

zelhetõ felállásban, minden stílusban. És nem tudok olyanba bele-

hallgatni, ami a maga nemében ne lenne színpadképes. Középen

vásár, ahol bármit lehet kapni, ami kisebb egy hûtõszekrénynél: má-

zsányi bakelit, gyönyörû textilékszerek egy barcelonai lánynál, régi-

ség és trendiség kavalkádja.  (Nézem itthon a telefonos fotóim, alig

adnak vissza valamit abból az õrületbõl, izgalomból és szabadság-

energiából, ami a Mauerpark minden négyzetméterébõl árad.

Mauerparkot Budapestre is!) 

De már négy óra, szóval irány vissza a Belváros, majd a tegnap

esti elsõ sörözés helyszíne, az Akademie der Künste, ahol a sörön

kívül az évi egyhetes Poesiefestival eseményei folynak. A nyitó-

program „a világ hangja” (Weltklang) címû ünnepélyes felolvasás

volt, amit már csak a neve miatt szívesen meghallgattam volna. 

A fesztivál alapszerkezete beszélgetésekbõl és felolvasásokból áll,

nemzetközi meghívottakkal és minden évben van egy kiemelt or-

szág és egy központi téma. Az elõbbi idén Finnország volt, a ma-

gyar este a központi témából nõtte ki magát egész estés program-

má, mert a Thementag 2013-

ban: a haza. Ebben a „tematiká-

ban” költészetileg meglehetõ-

sen erõsek vagyunk. 

•

A magyar est kurátora Kalász

Orsolya költõ és mûfordító, aki-

vel az elmúlt hónapokban hétrõl

hétre gondoltuk végig, kik által

és milyen mûfajokkal teremtõd-

jön meg egy olyan értelmezése

a magyar mûvészeteknek Ber-

linben, mely minden szempont-

ból mutatja azt a sokszínû, szer-

teágazó, kimeríthetetlen erõt és

szépséget mozgató kultúrát,

amilyennek mi látjuk, és láttatni

akarjuk ezen a fesztiválon.

A hotelbõl elõzõ nap gyalog sé-

táltunk át a Tiergartenen keresz-

tül a patakkövek burkolta

Akademie der Künste-ig. A bur-

jánzó zöld park ösvényein sétálva Kemény István (költõ, és nem

csak a Búcsúlevelet írta, van tíz verseskötete, és akkor most a pró-

zát még nem is említettük, mert nem amiatt vagyunk itt), aki DAAD-

ösztöndíjjal élt itt egy évet, megmutatja nekünk a parkban lakó nyu-

lak törzshelyeit. 

Megbámuljuk a pár méternyire tõlünk óvatos figyelemmel leg-

elészõ tapsifüleseket, és költõi kérdéseket maga a költõ tesz fel:

ezen nyulak vajon miért nem szaladnak ki az úttestre, honnan tud-

ják, hogy veszélyes, és a rókák, már ha vannak, miért nem falják fel

a nyulakat? Borbély Szilárd választ nem ad, elvégre költõi kérdések-

re nem egy másik költõnek kell felelnie (vagy mégis?), mert épp tig-

riseket vizionál a pázsiton békésen tollasozó családok mögé, és

más mosolygó nagymacskafejeket a park halastavának nádasába.

Borbély Szilárd költõ, író és az irodalomtudományok kandidátusa,

úgy tizenhét könyvvel a háta mögött, pedig még ötvenéves sincs.
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Szemzõ Tibor nemzetközi porondokon is híres performer, zene-

szerzõ, médiamûvész im-ígyen ismerkedik a magyar költészet jelen

idejû referencialitásaival, miközben közösen figyeljük lépésrõl lé-

pésre haladva a park rezdüléseit és fényeit. Rideg Luca kísérõnk

és segítõnk vezetésével aztán hamarosan az Akademie der Künste

teraszán kezdünk hozzá a kisbusszal érkezõ Presszó Tangó Libidó

nevû együttes tagjaival a csapatépítéshez, melyet hajnalig folyta-

tunk egy a magyar romkocsmák mintájára létrejött vendéglátóipari-

egység belsõ kertjében („A hangulat: mint egy néptánctáborban” –

hogy Szõcs Petrát idézzem).

A magyar est a Miért és hogyan po-

litikus a magyar költészet? címû beszél-

getéssel kezdõdik telt ház elõtt Borbély

Szilárd, Kalász Orsolya, Závada Péter

és jómagam részvételével, dr. Wilhelm

Droste nagyszerû vezetésével. Egyik ki-

indulópontunk az Édes hazám címû an-

tológia , melyben több száz magyar

nyelvû kortárs vers került, és ami végig-

olvasva azt a tanulságot készteti levon-

ni, hogy ezt a típusú költészetet legin-

kább a „közéleti” jelzõvel érdemes illet-

ni. Wilhelm Droste irodalomtörténész egy remek bevezetõt mond,

melyben Petõfitõl indulva a német hallgatóság  támpontokat kapha-

tott a magyar költészet ezen szép ívérõl. Elmondtuk, hogy a hazai

költészet önként és dalolva használja a hagyományos témákat és

formákat, és hogy még a slam poetry-estek sem telnek úgy el,

hogy egy-egy József Attila-sor vagy egy Radnóti-idézet ne épülne

be valamelyik szövegbe.

A második felvonásban elõször Kemény István lép színpad-

ra, majd Szõcs Petra (aki filmrendezõnek tanult, és most jelent

meg az elsõ verseskötete Kétvízközt címmel), Závada Péter (ze-

nész, slammer, tavaly nagy érdeklõdés fogadta Ahol megszakad

címû kötetének megjelenését), aztán Borbély Szilárd és Beck

Zoltán következik. A verseket a szerzõk magyarul olvasták fel, és

Christiane Lange és Kalász Orsolya németül tolmácsolta a kö-

zönségnek, a bevezetõt Can Togay, a berlini Collegium

Hungaricum igazgatójától hallhatta a mélyen tisztelt publikum. A

megrendülést – mennyire másként hangzanak egy új közegben

ismert versek és dalok – elõször tapasztaltam életemben: az

egyértelmû otthonosságot az egyszerre kívülálló, bár személyes

érintettségét el nem vesztõ pozíció váltotta föl. Így hallgatni Ke-

ménytõl A Kossuth téren, Szõcs Petrától a Drága gyerekeim

vagy Závada Pétertõl a Mész címû verset hideglelõs élmény.

Borbély Szilárd a Próteusz a pszichiátrián címû kegyetlenül szép

hosszúversének elejét magyarul kezdi el felolvasni, majd átvált

németre, a magyar nyelvû folytatást pedig a kivetítõn követhetõ.

Kalász Orsolyával a költészetrõl való folytonos értekezéseink so-

rán többek közt arra jutottunk, hogy kár lenne nem megmutatni a

magyar költészet és dalszövegírás együttállását a berlini

Poesiefestivalon, így zárásként Beck Zoltán, a 30Y nevû zenekar

dalszövegírója és frontembere lép színre. Ahogy dalnokhoz illik:

egy szál gitárral és olyan lendülettel-profizmussal, hogy az élet-

korát tekintve nagy amplitúdót mutató közönség idõsebb tagjait

is a székükhöz szögezi.

A mi generációnk gondolkodására kevesen hatottak annyian,

mint Ludwig Wittgenstein Logikai-filozófiai értekezése, azaz a

Tractatus. Szemzõ Tibor Magyarország egyik legjelentõsebb kor-

társ zeneszerzõje már a kilencvenes évek elején elkezdett dol-

gozni ennek a különleges értekezésnek színpadi mûalkotássá for-

málásán, mely folyamat egy állomásaként 1995-ben lemez is ké-

szült belõle.

A Szemzõ-féle Tractatus Berlinben Witt-

genstein szövegének szinte csak né-

hány mondatát emelte ki és emelte fel:

zenével, hanggal, filmmel és többnyelvû

megszólalásával egy performatív, egy-

személyes szimfóniává komponálta.

A magyar est végén fellépõ Presz-

szó Tangó Libidó nevû szentendrei

ihletett-ségû zenekarnak már két nagy-

lemeze jelent meg, az elsõ

Keletközépeurópai, az utóbbi Másik or-

szág címmel idén tavasszal. Bármelyik

lehetne ennek a berlini magyar estnek a címe is, és a dalszöve-

geik, melyeket az énekes-gitáros Kabai Viktor ír döntõ többségé-

ben, szintén azt a bonyolult, úgy történelmileg, mind mûvészileg

sokszínû szövegvilágot hozza, mint a magyar csapat fellépése

Berlinben.  Az öttagú és alakulása óta tagcsere nélkül mûködõ

zenekar táncra perdítette az igazgató Thomas Wohlfahrtot is, aki

szeretné létrehozni a Deutsches Poesiezentru-mot. A magyar es-

tet megtisztelte részvételével a neves német költõnõ, Elke Erb,

aki a verseket meghallgatva elmondta, hogy ilyen különleges

költõi megközelítésekre nem tudna példát mondani a német kor-

társ költészetben.

Ha véletlenül valaki nem tudna róla, létezik a  nemzetközi köl-

tészeti portál, mely azt tûzte ki célul, hogy a világ sok-sok orszá-

gának, azoknak is sok-sok költõjének angolra és németre fordíttat

verseit, melyeket feltölt erre az oldalra az eredeti vers mellé, majd

magyar nyelvû hangfelvétel is készül, a költõk elõadásában. 

Nálunk a Petõfi Irodalmi Múzeummal kötöttek szerzõdést, és a je-

len levõ nagyszerû Wernitzer Júlia vezényletével halad elõre a

projekt. Többek közt Györffy Ákos, Jász Attila, Parti Nagy Lajos,

Szijj Ferenc, Térey János, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs versei-

nek fordításait olvashatjuk három nyelven a jól átlátható portálon,

és most tovább bõvül Borbély és Kemény anyaga, és felkerülnek

Szõcs Petra, Závada Péter versei és Beck Zoltán dalszövegei is.

A német fordítók: Kalász Orsolya és Matthias Kniep vagy Monika

Rinck.

Szõcs Petra – aki sohase látott annyi hajnalt, mint ebben a pár

napban – mondja végül legszebben: egy ilyen út után hazafelé

nem is lenne olyan tragikus lezuhanni a repülõvel. Berlin lehetõsé-

get adott, és Berlin láthatta, hogyan lettünk esõ után, szürke felhõk

közt napsugárban ívelõ szivárvánnyá.
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Ha véletlenül valaki nem tudna róla, létezik a

nemzetközi költészeti portál, mely azt tûzte ki

célul, hogy a világ sok-sok országának, azok-

nak is sok-sok költõjének angolra és németre

fordíttat verseit, melyeket feltölt erre az oldalra

az eredeti vers mellé, majd magyar nyelvû

hangfelvétel is készül, a költõk elõadásában.

Nálunk a Petõfi Irodalmi Múzeummal kötöttek

szerzõdést, és a jelen levõ nagyszerû

Wernitzer Júlia vezényletével halad elõre a

projekt. 


