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Itt is kétféle nézőpontról, kétféle útról beszélhetünk. A korszak experimentális lírájának a kétféle vál-
tozata itt is szépen megjelent. Az extrovertált, kiáltás-típusú gondolkodás, amelyik harsányságában is 
a változtatás és a változás igényével lép fel, valójában belső társadalmi feszültségek megjelenítését is vál-
lalta. Ez volt Szkárosi Endre performansz- és hangköltészetének jellemzője is. A korszak alternatív köny-
nyűzenei formációi, a punk és a progresszív rock olyan képviselői, mint például a már említett Beatrice, 
szívesen vették a hasonló gondolkodású experimentális költők megjelenését, amilyen Szkárosi is volt. 
Ilyen értelemben a Szkárosi-előadások is „robbantak”, olyan rejtett politikai üzenetekkel is bírtak, ame-
lyekben mindig benne volt a társadalmi feszültségek kifejeződése. A másik lehetséges út az akusztikus 
költészetben a minimál- vagy a repetítív zene irányába való tájékozódás volt, amelyik inkább az intro-
vertált, jel-típusú gondolkodásnak volt a kifejezője. Ez az az út, amelyiket a repetítiv költészettel magam 
is választottam, nem véletlen, hogy az Új Zenei Stúdióval tartottam kapcsolatot, köztük Sáry László zene-
szerzővel, és vele léptem fel ilyen típusú fesztiválokon. A minmalizmus, a repetíció, a belső gondolkodás, 
a meditáció megjelenítése lett ebben az utóbbi esetben igazán fontos. Ugyanakkor hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a kétféle szemlélet igen sok alkalommal találkozott, a jel-típusú, meditatív, repetitív hangköl-
tészetben is rendkívül erősen kifejeződhetett a kor feszültsége, és a extrovertált, a beat- és punkzenéhez 
jobban kapcsolódó akusztikus költészet is rendkívül sok meditatív, a szöveget jelként értelmező elemet 
tartalmaz.

Mindkét változata az ilyen típusú hangköltészetnek a nyolcvanas évek terméke. Jellemzésképpen csak 
két nagyszerű eseményről ejtek szót. 1986-ban, amikor Párizsban, a nemzetközi Polyphonix-fesztiválon 
léptünk fel, volt alkalmunk megmutatni az akusztikus költészet magyar változatának két perspektíváját 
az akkori francia közönségnek. Hihetetlen élmény volt látni azt, hogy amerikai, brazil, francia alkotók 
ismerik fel bennünk azokat a művésztársakat, akik egy akkor nagyon élő, eleven avantgárd lírának va-
gyunk a megújítói. 1986-ban, Párizsban egy pillanatra megint együtt volt a magyar és nemzetközi művé-
szeti gondolkodás, nem mondhatta akkor senki, hogy mi bármilyen értelemben csak „követői” lennénk 
az európai vagy a nemzetközi avantgárd törekvéseknek.

Egy jó tízéves periódus vette akkor a kezdetét, ami a nemzetközi avantgárd szerveződésekben való 
részvételt is jelentette egyben. A Polyphonix számos rendezvényén szerepeltünk együtt, köztük hazai fesz-
tiválokon is. A magyar avantgárdnak ismét jó híre volt a világban, ezt is bizonyítja az, hogy 1995-ben 
a CIPM-ben (Centre International de Poésie Marseille), vagyis Dél-Franciaországban igen komoly erőfeszí-
téseket tettek azért, hogy Kassák művészete és a magyar avantgárd bemutatásra kerüljön. Kassák konst-
ruktivista képzőművészeti munkáiból és képverseiből nagyszabású kiállítás nyílt (Fajó Jánossal ketten 
szerveztük oda a kiállítás anyagát), és hárman, Papp Tibor, Szkárosi Endre és jómagam meghívottként 
irodalmi esten mutattuk be a kortárs magyar avantgárd költészetet. És megintcsak jellemző az is, hogy 
miközben itthon ekkor már inkább hallani sem akartak a kortárs avantgárdról, és egy újkonzervatív 
hullám próbálta eliminálni mindazt, amit létrehoztunk, aközben a nemzetközi és ezen belül a francia 
irodalmi elit figyelmet és pénzt áldozott a magyar avantgárd képviselőire.

Amikor hangköltészetről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy volt egyszer egy nyolcvanas évek, 
volt egyszer egy mára már majdhogynem eltagadott avantgárd megújulás. Olyan műfajok születtek, ame-
lyek egy időre eltűntek. Úgy tűnik, ezek a műfajok mára ismét reneszánszukat élik.

DANYI GÁBOR

Mit őriz meg Marszüasz bőre? 

A performansz emlékezete a szövegtérben
(Krusovszky Dénes A felesleges part című kötetéről)

A performanszművészet test és anyag jelenlétére épülő gyakorlatai merényletet követnek el minden 
olyan művészeti megnyilvánulás ellen, amelynek kultúrtechnikái a produkció és a recepció aktusát idő-
ben szétválasztó mechanizmusra: a távollét praxisára épülnek. A performansz merénylet a „szövegként 
felfogott kultúra” eszméje ellen,1 merénylet a „szimulákrumok elsőbbsége” ellen.2 Ugyanakkor a per for-
mansznak, amennyiben nem kíván a pillanatban feloldódva nyom nélkül elveszni, hanem ellenkezőleg: 
történeti dimenzióra, hatástörténetre kíván szert tenni, ki kell szolgáltatnia magát az emlékezet olyan 
archívumainak, mint a fotó, a videó, a film vagy éppen az írás, amelyek képesek ellátni a mulandó jelen-
ségek dokumentálását és reprodukcióját.3 Ezek a performanszok lejegyezhetősége, archiválása mellett 
elköteleződni látszó eljárások nem csupán a mediális átfordítás,4 hanem az ezzel együtt járó következmé-
nyek: a jelenlét meghatározó pillanatától való eloldódás, az átíródással járó veszteségek, az archiválha-
tatlan részletek és a befogadás módjainak radikális megváltozása miatt válnak kérdésessé. Különösen 
éles problémaként jelenik ez meg az írás esetében, hiszen az olvasásra/hallgatásra szánt szöveg egészen 
más befogadási módokat implikáló kódrendszert használ, mint az összművészeti jelleggel bíró, az érzék-
szervek plurális mintázatú operációs terét megnyitó, a test jelenvalóságát demonstráló, és ezzel az érzéki 
tapasztalatot az értelmezés elé helyező performansz. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy 
számos performatív alkotás – főleg a body art munkákra jellemző módon – egyenesen dokumentációs 
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céllal készült, kizárva az élő akcióból a nézőket, így az esztétikai érték nem a dokumentáció mögött rejlő 
aktus sajátja, hanem magáé a dokumentumé.

A performansz és az átírás viszonyának e kettős fénytörésében érdemes feltenni a további kérdéseket. 
Vajon mit képes megőrizni az írás a performansz tapasztalatából, és milyen technikákra szorul annak 
érdekében, hogy a performanszot valamilyen módon jelenvalóvá, élővé tegye a szövegben? Mit képes fel-
mutatni az a szöveg, amely bármennyire is igyekezik az akcionalitás dimenzióit a megmutatás és a szín-
revitel szempontjából maradéktalanul megőrizni, már hozzáférhetetlenül elfedte azokat? Mi az, amit 
sikerülhet átmenteni az akcionalitás performatív erejéből egy szövegtérbe, és ez hogyan változtatja meg 
a szöveg működését? Milyen tapasztalatot jelent az írás számára a performansz élő hagyományával való 
találkozás? Milyen új, esztétikai minőség jöhet létre egy olyan szövegben, amely a performanszot tekinti 
kiindulópontjának?

Ezek a kérdések különösen éles fényben láttatják Krusovszky Dénes A felesleges part című kötetében5 
dokumentált irodalmi kísérletet, amely inspirációját a performansz emlékezetéből nyeri, és – legalábbis 
a megértés és az értelmezés előzetesen megkövetelt koordinátáit tekintve – függőségi viszonyt épít ki a 
performansz hagyományával. Ez akkor is kérdéses, ha a kötetben megidézett performanszok nem saját 
szemmel látott, a maguk jelenvalóságában megtapasztalt akciók lejegyzései, vagyis nem „élő perfor-
man szok” dokumentációi, hanem „medializált performanszok”6 – vagyis vagy már valamilyen módon 
archivált performanszok, vagy hangsúlyos performatív karakterrel bíró, nyelvi kiterjedéssel, sőt mitikus 
dimenziókkal rendelkező, történetszerű alakzatok – újraírásaként működnek.

Krusovszky kötete három, eltérő típusú performansszal épít ki kapcsolatot. Marszüasz történetét, 
amely a kötet inspirációjának és szerkezetének szempontjából a legfontosabb, nevezhetjük „mitológiai 
emlékezetű performansz”-nak, amelyben Marszüasz büntetése az isteni művészet hatalmát, elérhetetlen-
ségét és meghaladhatatlanságát bizonyító áldozati rítus. Hart Crane modern amerikai költő öngyilkos-
sága, ahogy az Orizaba fedélzetéről a matrózok szeme láttára a tengerbe veti magát, miután azok néhány 
szexuális célzás után összeverik, „biográfiai emlékezetű performansz”. Chris Burden megidézett akciói 
pedig – a Deadman, a Five Day Locker Piece, a Shoot, a Trans-Fixed, a Through the Night Softly, a Velvet 
Water és a Doorway to Heaven – „dokumentációs emlékezetű performansz”-ok.7 Az effajta típusokba 
rendezés leginkább azt a domináns narratív szerkezetet jelzi, amelyben a fenti performatív jelleggel 
bíró események megőrződtek, miközben a határok természetesen korántsem ennyire élesek (például Hart 
Crane élettörténete és korpusza az öngyilkosság nyomatékosító-hitelesítő irodalmi toposza miatt köny-
nyen kaphat mitológiai színezetet).

Marszüasz mitológiai története és annak különböző stációi rendkívül kedvelt irodalmi és képző-
művészeti témák: ennek a hagyománynak a tételes megidézése Pandora szelencéjének felnyitásához ha-
sonlatosan hozna bajt a szövegre: a történet változatai és a szerteágazó értelmezések szövevénye túlbur-

5 KRUSOVSZKY Dénes, A felesleges part, Magvető, Budapest, 2011. (A kötetből vett idézetek lapszámait zárójelben 

hivatkozom a főszövegben.)

6 A különbségtételhez lásd FISCHER-LICHTE, I. m., 92–101.

7 Vö. Chris BURDEN, Documentation of Selected Works 1971–1974, VHS, USA, 1975.

jánzana e szövegvilágban. Ezért csak résnyire nyitom – a történet, figyelmen kívül hagyva az esetleges 
változatokat, röviden így szól: a szatír, aki a Pallasz Athéné által eldobott fuvolát megtalálva a hangszer 
művészévé válik, elbizakodottságában versenyre hívja ki Apollón istent. A versenyen, amelynek szemtanúi 
és ítészei a múzsák, Marszüasz elbukik, így megegyezésüknek megfelelően az isten azt tehet Marszüasszal, 
amit csak akar. Marszüasz büntetése különösen kegyetlen: Apollón élve megnyúzza a szatírt, vérét a 
Maiandrosz folyóba ereszti. A szilanosz bőre, amely a hagyomány szerint Kelainai városában, a folyó 
torkolatánál egy fenyőfán lóg, fuvolaszó hatására mozogni kezd, ha azonban Apollón tiszteletére énekel-
nek himnuszt, meg sem mozdul.8

Krusovszky kötete az Anish Kapoor által tervezett, a Modern Tate-ben 2002/2003-ban látható instal-
láción keresztül folytat párbeszédet a mitológiai eseménnyel.9 Kapoor műve, amelynek fotója a kötet bo-
rítóján szerepel, a szatír lenyúzott bőrének fenséges látványával sokkolja a nézőt. A kötet középpontjában 
álló Marszüasz polifón ciklus Az egész szerkezet címet viselő darabja részletesen bemutatja Kapoor mű-
vét. Az installáció méreteire jellemző, hogy „nem volt olyan nézőpont, amiből az egész szerkezetet be 
lehetett volna látni”, ahogy a kötet borítóján is csak egy töredékes részlet látható, amelynek tölcsérszerű 
alakja egy gigantikus hangszerhez teszi hasonlatossá a látogató feje felett „lenyúzott emberi testként” 
lebegő anyagot. Az anyag különlegességét az nyújtja, hogy egyrészt „színre és tapintásra is tökéletesen 
hasonlított a megalázott emberi húsra”, másrészt pedig „ha egészen közel hajoltak hozzá, állítólag lát-
szott, hogy az anyag folyamatosan remeg” (47). A remegés utalhat Marszüasz fuvolaművészetére azáltal, 
hogy a remegést a hangszerszerű tölcsér akusztikájaként jeleníti meg, és utalhat a testtől elválasztott bőr 
traumájának remegő emlékezetére is. A hatalmas membrán remegő bőrt szimuláló együttesében így a test 
és a hang feletti rendelkezés elvesztésének traumája egyaránt testet ölt. A lebegő membrán látványának 
teljes egészében soha nem belátható volta pedig nem csupán a fenségesség esztétikai hatásával bír, ha-
nem mintha azt állítaná a látogatók által felvehető lehetséges nézőpontokról, hogy azok az installáció által 
megidézett hatalmas test sajátjai, s így ezek a látószögek értelemszerűen nem tudják érzékelni a szobortest 
egészét. Kapoor installációja tökéletesen uralja és strukturálja azt a teret, amelyet létrehoz: a Marsyast 
nem lehet kívülről szemlélni, csupán a tér részévé válva megtapasztalni.

Nem véletlen, hogy A felesleges part szövegterének középpontjában álló motívum egyrészt egy olyan 
mitológiai esemény emlékezetét őrzi, amely a metamorfózis aktusa során önmaga artefaktumát és emlé-
kezetét hozta létre, másrészt hogy a mitológiai hagyománnyal egy olyan installáción keresztül lép kap-
csolatba, amely a szimulákrum és a kiállítótér performatív erejét segítségül híva válik Marszüasz törté-
netének új médiumává.

A felesleges part fizikai könyvteste egyfajta bőrként viseli magán a papírborítót Kapoor installá-
ciójának és a kiállítás terének egy részletével, bár a kötet bibliográfiai kódjait tekintve ez egyáltalán 
nem hangsúlyos. A megnyíló szövegtérbe való belépés, amely Krusovszkynál soha nem magától értető-
dő, mintha e kapoori térbe való bebocsáttatást is magában foglalná. A kötet élén álló mottók után rögtön 
következő paratextus („Beljebb jutunk mégis” [7]) a határ átlépésének aktusát és a határ ellenállásának 

8 Sz[ergej]. A[lekszandrovics]. TOKAREV, Mitológiai enciklopédia, I., Gondolat, Budapest, 1988, 714.

9 Bővebben lásd http://anishkapoor.com/156/Marsyas.html.
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változatokat, röviden így szól: a szatír, aki a Pallasz Athéné által eldobott fuvolát megtalálva a hangszer 
művészévé válik, elbizakodottságában versenyre hívja ki Apollón istent. A versenyen, amelynek szemtanúi 
és ítészei a múzsák, Marszüasz elbukik, így megegyezésüknek megfelelően az isten azt tehet Marszüasszal, 
amit csak akar. Marszüasz büntetése különösen kegyetlen: Apollón élve megnyúzza a szatírt, vérét a 
Maiandrosz folyóba ereszti. A szilanosz bőre, amely a hagyomány szerint Kelainai városában, a folyó 
torkolatánál egy fenyőfán lóg, fuvolaszó hatására mozogni kezd, ha azonban Apollón tiszteletére énekel-
nek himnuszt, meg sem mozdul.8

Krusovszky kötete az Anish Kapoor által tervezett, a Modern Tate-ben 2002/2003-ban látható instal-
láción keresztül folytat párbeszédet a mitológiai eseménnyel.9 Kapoor műve, amelynek fotója a kötet bo-
rítóján szerepel, a szatír lenyúzott bőrének fenséges látványával sokkolja a nézőt. A kötet középpontjában 
álló Marszüasz polifón ciklus Az egész szerkezet címet viselő darabja részletesen bemutatja Kapoor mű-
vét. Az installáció méreteire jellemző, hogy „nem volt olyan nézőpont, amiből az egész szerkezetet be 
lehetett volna látni”, ahogy a kötet borítóján is csak egy töredékes részlet látható, amelynek tölcsérszerű 
alakja egy gigantikus hangszerhez teszi hasonlatossá a látogató feje felett „lenyúzott emberi testként” 
lebegő anyagot. Az anyag különlegességét az nyújtja, hogy egyrészt „színre és tapintásra is tökéletesen 
hasonlított a megalázott emberi húsra”, másrészt pedig „ha egészen közel hajoltak hozzá, állítólag lát-
szott, hogy az anyag folyamatosan remeg” (47). A remegés utalhat Marszüasz fuvolaművészetére azáltal, 
hogy a remegést a hangszerszerű tölcsér akusztikájaként jeleníti meg, és utalhat a testtől elválasztott bőr 
traumájának remegő emlékezetére is. A hatalmas membrán remegő bőrt szimuláló együttesében így a test 
és a hang feletti rendelkezés elvesztésének traumája egyaránt testet ölt. A lebegő membrán látványának 
teljes egészében soha nem belátható volta pedig nem csupán a fenségesség esztétikai hatásával bír, ha-
nem mintha azt állítaná a látogatók által felvehető lehetséges nézőpontokról, hogy azok az installáció által 
megidézett hatalmas test sajátjai, s így ezek a látószögek értelemszerűen nem tudják érzékelni a szobortest 
egészét. Kapoor installációja tökéletesen uralja és strukturálja azt a teret, amelyet létrehoz: a Marsyast 
nem lehet kívülről szemlélni, csupán a tér részévé válva megtapasztalni.

Nem véletlen, hogy A felesleges part szövegterének középpontjában álló motívum egyrészt egy olyan 
mitológiai esemény emlékezetét őrzi, amely a metamorfózis aktusa során önmaga artefaktumát és emlé-
kezetét hozta létre, másrészt hogy a mitológiai hagyománnyal egy olyan installáción keresztül lép kap-
csolatba, amely a szimulákrum és a kiállítótér performatív erejét segítségül híva válik Marszüasz törté-
netének új médiumává.

A felesleges part fizikai könyvteste egyfajta bőrként viseli magán a papírborítót Kapoor installá-
ciójának és a kiállítás terének egy részletével, bár a kötet bibliográfiai kódjait tekintve ez egyáltalán 
nem hangsúlyos. A megnyíló szövegtérbe való belépés, amely Krusovszkynál soha nem magától értető-
dő, mintha e kapoori térbe való bebocsáttatást is magában foglalná. A kötet élén álló mottók után rögtön 
következő paratextus („Beljebb jutunk mégis” [7]) a határ átlépésének aktusát és a határ ellenállásának 

8 Sz[ergej]. A[lekszandrovics]. TOKAREV, Mitológiai enciklopédia, I., Gondolat, Budapest, 1988, 714.

9 Bővebben lásd http://anishkapoor.com/156/Marsyas.html.
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leküzdését sejteti, míg a kötet nyitóversében való ismétlődése („egyre beljebb jutunk mégis” [9]) a moz-
gás folytonosságára utal. A kapoori emblémán keresztül a szövegtérbe történő belépés hangsúlyossá 
váló aktusa során egy performatív térbe jutunk, ahol a szövegek elrendezettségének mélystruktúráját 
mintha a kiállítási tér egyfajta szimulációja szolgáltatná, ahol a már említett performanszok másolatai 
(valamint néhány megidézett festmény „képe”) hálózatszerűen összekapcsolódva láthatóak.

A kötet performatív tere anélkül strukturálja a performanszok megidézésének aktusát, hogy előre 
meghatározná a befogadási módokat: az olvasó – akár egy kiállításon – választhatja a lineárisan történő 
előrehaladást, melynek során a különböző performanszok egymásra rétegződő módon tapasztalhatók 
meg, de összeolvashatja például Hart Crane a cím paratextusainak segítségével narratív ciklusba ren-
dezhető történetét is. A tér bejárására Hart Crane hajóútjának narratívája kínál modellt, amely kiegészül 
Chris Burden Ghost Ship című installációjára tett utalással, ahol a kormányos és matrózok nélküli vitor-
lások a kiállítóteret éppen átszelő pillanatban láthatóak, valamint egy Gottfried Benntől származó idézet-
tel, amely szerint „olyan a vers, akár a phaiákok hajója, amelyről azt meséli Homérosz, hogy kormányos 
híján is nyílegyenesen befut a kikötőbe” (79). Bármilyen rendszer szerint is kíséreli meg bejárni ezt a teret, 
az olvasó bizonnyal nem tudja kivonni magát az alól a hatás alól, amelyet a szemantikailag egymásra 
rétegződő, egymást átható, performanszokat idéző montázsokból álló szöveghálózat kivált.10 Ezek a ré-
tegek az olvasás révén dinamikus szemantikai kölcsönhatásba lépnek egymással, de a test üres burká-
nak mindenütt jelenlévő struktúrája miatt leírhatók olyan akusztikai terekként is, amelyek egymásba 
nyílnak, és amelyek egymásban vernek az olvasás során megtapasztalható visszhangot. A hang azon-
ban nem a legjobb eszköz e viszony leírására, mivel azt rendszerint elfedi a szövegek nagyon precízen 
megformált képszerűsége. Abban a viszonyban, ahogy a szövegek „kommunikálnak” egymással, a test 
és a hang elvesztésének traumatikus tapasztalata – a kapoori mintát követve – összekapaszkodva mutat-
kozik meg.

A szövegtér centrumában – akár egy világítótorony – áll a Kapoor művét részletesen körülíró és azt 
immár a szöveg univerzumában installáló vers, amely a megalázott emberi hús szimulációjaként műkö-
dő membrán remegését szórja szét az egész szövegtérben. A remegés impulzusai különböző formákban 
térnek vissza. Hart Crane hajóra szállása pillanatában „egy hatalmas árnyék remeg a parton” (13), amely 
egyaránt értelmezhető a hajótest saját árnyékaként, de a szövegtér eme pontjára árnyékot vető Marszüasz-
installációként is. A „remegő árnyék” így egyszerre utal a hang és az anyag dimenzióinak veszteségeire 
is: a hang csupán füllel érzékelhetetlen fizikai mozgásként van jelen, míg az árnyék a fény bekereteződő 
hiányára és a test máshol létére utal, abban az értelemben, hogy a test nem ott van, ahol az árnyéka. Az 
(újra)olvasás asszociációs folyamatai megnyitják a tereket a szöveg különböző fragmentumai között, és ez-
zel szétdarabolják, vissza-visszatérésre, kitérőkre kényszerítik a lineáris olvasás célirányú mozgását is.

A „remegő árnyék” képéhez hasonlóan többjelentésű motívum a verset záró mozzanat – „egy testnek 
csak mélysége, csak légszomja van” (13) –, amely nemcsak a szelet befogó vitorlára enged asszociálni, de 
Marszüasz felfüggesztett bőrére is, melybe bele-belekap a szél, miközben utal a fuvolájával nem csupán 

10 Vö.: „Egy kifejezetten egyszerű történetet akartam / elmondani, ha jól emlékszem, de mielőtt / a végére értem 

volna, szétszóródott a lényege.” (KRUSOVSZKY, I. m., 45.)

kezeivel érintkező, hanem azzal a szájon keresztül a levegő áramlása révén összekapcsolódó zenevirtuóz 
szatír életbevágó veszteségeire is. Amikor Hart Crane-t összeverik a fedélzeten, „a lélek egy sötét kabinban 
reszket” (20), az utolsó hajnalon „a hajó mint egy gyáva állat, hirtelen megremeg” (24). A szöveget folyto-
nos mozgásban tartó finom remegés impulzusai hatják át azt a verset is, amely Chris Burden Doorway to 
Heaven című performanszára épül, melynek során a művész stúdiója ajtajában – élet és halál határán – 
állva két elektromos vezetéket kötött a testéhez, amelyek áramütést ugyan nem okoztak, de megperzsel-
ték a bőrét. A szövegháló e remegést közvetítő rendszere hasonlatossá válik az elektromos kábelhálózat-
hoz. „Mint egy elektromos kábel meztelen vége” – kezdődik a Visszaszűkül magától című vers (64), ahol 
„a kábel meztelen vége” azt a pontot jelöli, ahol a test és a remegés érintkezik, miközben eldönthetet-
lenné teszi azt a kérdést, hogy a remegés külső inger-e, vagy a test sajátja. Tágabb kontextusban ugyanis 
a szöveg nem lép ki a testként való szerveződés modelljének hatóköréből: az elektromos kábelhálózat 
csupán egy metafora annak leírására, amit másik oldalról a szöveg szülőcsatornaként, belek, erek háló-
zataként, az elektromosság idegrendszereként való identifikációja testesít meg. A test a szöveg modell-
jeként képződik meg, ahol „a bizonytalan testben szétáradó szégyen” (29) maga a remegés. Ez a remegés 
pedig a szöveg dinamikus voltának, performatív erejének biztosítéka, amely a szöveget folyamatos moz-
gásban tartva áll ellen a megértés totalitásának. Hiszen „ami már nem mozdul, az mind a miénk, ami 
még reszket, abból lesz majd a folytatás” (58).

Az egymásra rétegződő szövegek közötti kapcsolattartás egyik módja tehát a remegés, amely egyaránt 
magában foglalja a hang füllel érzékelhetetlen, puszta fizikai imitációját és a test traumáira emlékező 
tapasztalatot. Az artikuláció, a nyelv segítségével való közlési módok ezzel párhuzamosan szorulnak 
háttérbe. Bár a remegés akusztikai jellege megidéződik, amikor Marszüasz bőre a „legegyszerűbb furu-
lyahangra is összerezdül” (39), mintegy magába fogadva a levegő hangot közvetítő rezgéseit, ám a test 
remegése nem ver a fül számára érzékelhető hangot, mintha nem is a hang, hanem egy trauma kifejez-
hetetlen és néma tanúbizonysága volna: „Egy fonott kosárban raksz elém valamit, meg-megvonaglik, de 
hangja nincs, a takarót én mégsem akarom leemelni róla” (71).

Eközben a beszéd szövegben megjelenő akusztikai terei rendre idegen anyaggal telítődnek: „Mintha 
alufóliát dugtak volna a számba, hogy beszélni tudjak hozzád, előbb még tömörre kell rágnom” (49); má-
sutt: „úgy hallgattál, mintha faggyúval telt volna meg a szád” (64). Vagy: „A víz mint a bársony, hirtelen 
a tüdőmbe gyűrődik, és kiszorít mindent, ami mozdítható” (29). De hasonló képzeteket kelt „az éjszaka 
felköhögött cement” (56) és „a fecsegés lucskos vattája is” (58). Az artikuláció felszámolásával, a nyelvi 
közölhetetlenség tapasztalatának kifejezésével a szöveg olyan kommunikációs csatornák kiépítésére tö-
rekszik, amelyek a performansz, a body art, a képzőművészet által generált kifejezőeszközöket igyekez-
nek integrálni. „Mert a hús lélegzete mégiscsak mélyebb bármelyik szónál” (23). Ez a lélegzet, ez a finom 
remegés, ez a minimálisra redukált rezonancia, amely a legközelebbi kapcsolatban van a testtel, és amely 
a hallgatáson túl, de a nyelvi artikuláción még innen található, az egyetlen autentikus és őszinte beszéd-
mód lehetőségeként jelenik meg a szövegben.

A szöveg tere – akár Kapoor installációjánál a kiállítótér – a test saját, belső tereihez kötődve alakul ki, 
amely így eleve lehetetlenné teszi egy mindent átfogó külső nézőpont felvételét. Az olvasói szerep, amelyet 
megképez a vers, helyenként a voyeurizmushoz áll közel, amely a meztelen test bekeretezett darabjára 
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leküzdését sejteti, míg a kötet nyitóversében való ismétlődése („egyre beljebb jutunk mégis” [9]) a moz-
gás folytonosságára utal. A kapoori emblémán keresztül a szövegtérbe történő belépés hangsúlyossá 
váló aktusa során egy performatív térbe jutunk, ahol a szövegek elrendezettségének mélystruktúráját 
mintha a kiállítási tér egyfajta szimulációja szolgáltatná, ahol a már említett performanszok másolatai 
(valamint néhány megidézett festmény „képe”) hálózatszerűen összekapcsolódva láthatóak.

A kötet performatív tere anélkül strukturálja a performanszok megidézésének aktusát, hogy előre 
meghatározná a befogadási módokat: az olvasó – akár egy kiállításon – választhatja a lineárisan történő 
előrehaladást, melynek során a különböző performanszok egymásra rétegződő módon tapasztalhatók 
meg, de összeolvashatja például Hart Crane a cím paratextusainak segítségével narratív ciklusba ren-
dezhető történetét is. A tér bejárására Hart Crane hajóútjának narratívája kínál modellt, amely kiegészül 
Chris Burden Ghost Ship című installációjára tett utalással, ahol a kormányos és matrózok nélküli vitor-
lások a kiállítóteret éppen átszelő pillanatban láthatóak, valamint egy Gottfried Benntől származó idézet-
tel, amely szerint „olyan a vers, akár a phaiákok hajója, amelyről azt meséli Homérosz, hogy kormányos 
híján is nyílegyenesen befut a kikötőbe” (79). Bármilyen rendszer szerint is kíséreli meg bejárni ezt a teret, 
az olvasó bizonnyal nem tudja kivonni magát az alól a hatás alól, amelyet a szemantikailag egymásra 
rétegződő, egymást átható, performanszokat idéző montázsokból álló szöveghálózat kivált.10 Ezek a ré-
tegek az olvasás révén dinamikus szemantikai kölcsönhatásba lépnek egymással, de a test üres burká-
nak mindenütt jelenlévő struktúrája miatt leírhatók olyan akusztikai terekként is, amelyek egymásba 
nyílnak, és amelyek egymásban vernek az olvasás során megtapasztalható visszhangot. A hang azon-
ban nem a legjobb eszköz e viszony leírására, mivel azt rendszerint elfedi a szövegek nagyon precízen 
megformált képszerűsége. Abban a viszonyban, ahogy a szövegek „kommunikálnak” egymással, a test 
és a hang elvesztésének traumatikus tapasztalata – a kapoori mintát követve – összekapaszkodva mutat-
kozik meg.

A szövegtér centrumában – akár egy világítótorony – áll a Kapoor művét részletesen körülíró és azt 
immár a szöveg univerzumában installáló vers, amely a megalázott emberi hús szimulációjaként műkö-
dő membrán remegését szórja szét az egész szövegtérben. A remegés impulzusai különböző formákban 
térnek vissza. Hart Crane hajóra szállása pillanatában „egy hatalmas árnyék remeg a parton” (13), amely 
egyaránt értelmezhető a hajótest saját árnyékaként, de a szövegtér eme pontjára árnyékot vető Marszüasz-
installációként is. A „remegő árnyék” így egyszerre utal a hang és az anyag dimenzióinak veszteségeire 
is: a hang csupán füllel érzékelhetetlen fizikai mozgásként van jelen, míg az árnyék a fény bekereteződő 
hiányára és a test máshol létére utal, abban az értelemben, hogy a test nem ott van, ahol az árnyéka. Az 
(újra)olvasás asszociációs folyamatai megnyitják a tereket a szöveg különböző fragmentumai között, és ez-
zel szétdarabolják, vissza-visszatérésre, kitérőkre kényszerítik a lineáris olvasás célirányú mozgását is.

A „remegő árnyék” képéhez hasonlóan többjelentésű motívum a verset záró mozzanat – „egy testnek 
csak mélysége, csak légszomja van” (13) –, amely nemcsak a szelet befogó vitorlára enged asszociálni, de 
Marszüasz felfüggesztett bőrére is, melybe bele-belekap a szél, miközben utal a fuvolájával nem csupán 

10 Vö.: „Egy kifejezetten egyszerű történetet akartam / elmondani, ha jól emlékszem, de mielőtt / a végére értem 

volna, szétszóródott a lényege.” (KRUSOVSZKY, I. m., 45.)

kezeivel érintkező, hanem azzal a szájon keresztül a levegő áramlása révén összekapcsolódó zenevirtuóz 
szatír életbevágó veszteségeire is. Amikor Hart Crane-t összeverik a fedélzeten, „a lélek egy sötét kabinban 
reszket” (20), az utolsó hajnalon „a hajó mint egy gyáva állat, hirtelen megremeg” (24). A szöveget folyto-
nos mozgásban tartó finom remegés impulzusai hatják át azt a verset is, amely Chris Burden Doorway to 
Heaven című performanszára épül, melynek során a művész stúdiója ajtajában – élet és halál határán – 
állva két elektromos vezetéket kötött a testéhez, amelyek áramütést ugyan nem okoztak, de megperzsel-
ték a bőrét. A szövegháló e remegést közvetítő rendszere hasonlatossá válik az elektromos kábelhálózat-
hoz. „Mint egy elektromos kábel meztelen vége” – kezdődik a Visszaszűkül magától című vers (64), ahol 
„a kábel meztelen vége” azt a pontot jelöli, ahol a test és a remegés érintkezik, miközben eldönthetet-
lenné teszi azt a kérdést, hogy a remegés külső inger-e, vagy a test sajátja. Tágabb kontextusban ugyanis 
a szöveg nem lép ki a testként való szerveződés modelljének hatóköréből: az elektromos kábelhálózat 
csupán egy metafora annak leírására, amit másik oldalról a szöveg szülőcsatornaként, belek, erek háló-
zataként, az elektromosság idegrendszereként való identifikációja testesít meg. A test a szöveg modell-
jeként képződik meg, ahol „a bizonytalan testben szétáradó szégyen” (29) maga a remegés. Ez a remegés 
pedig a szöveg dinamikus voltának, performatív erejének biztosítéka, amely a szöveget folyamatos moz-
gásban tartva áll ellen a megértés totalitásának. Hiszen „ami már nem mozdul, az mind a miénk, ami 
még reszket, abból lesz majd a folytatás” (58).

Az egymásra rétegződő szövegek közötti kapcsolattartás egyik módja tehát a remegés, amely egyaránt 
magában foglalja a hang füllel érzékelhetetlen, puszta fizikai imitációját és a test traumáira emlékező 
tapasztalatot. Az artikuláció, a nyelv segítségével való közlési módok ezzel párhuzamosan szorulnak 
háttérbe. Bár a remegés akusztikai jellege megidéződik, amikor Marszüasz bőre a „legegyszerűbb furu-
lyahangra is összerezdül” (39), mintegy magába fogadva a levegő hangot közvetítő rezgéseit, ám a test 
remegése nem ver a fül számára érzékelhető hangot, mintha nem is a hang, hanem egy trauma kifejez-
hetetlen és néma tanúbizonysága volna: „Egy fonott kosárban raksz elém valamit, meg-megvonaglik, de 
hangja nincs, a takarót én mégsem akarom leemelni róla” (71).

Eközben a beszéd szövegben megjelenő akusztikai terei rendre idegen anyaggal telítődnek: „Mintha 
alufóliát dugtak volna a számba, hogy beszélni tudjak hozzád, előbb még tömörre kell rágnom” (49); má-
sutt: „úgy hallgattál, mintha faggyúval telt volna meg a szád” (64). Vagy: „A víz mint a bársony, hirtelen 
a tüdőmbe gyűrődik, és kiszorít mindent, ami mozdítható” (29). De hasonló képzeteket kelt „az éjszaka 
felköhögött cement” (56) és „a fecsegés lucskos vattája is” (58). Az artikuláció felszámolásával, a nyelvi 
közölhetetlenség tapasztalatának kifejezésével a szöveg olyan kommunikációs csatornák kiépítésére tö-
rekszik, amelyek a performansz, a body art, a képzőművészet által generált kifejezőeszközöket igyekez-
nek integrálni. „Mert a hús lélegzete mégiscsak mélyebb bármelyik szónál” (23). Ez a lélegzet, ez a finom 
remegés, ez a minimálisra redukált rezonancia, amely a legközelebbi kapcsolatban van a testtel, és amely 
a hallgatáson túl, de a nyelvi artikuláción még innen található, az egyetlen autentikus és őszinte beszéd-
mód lehetőségeként jelenik meg a szövegben.

A szöveg tere – akár Kapoor installációjánál a kiállítótér – a test saját, belső tereihez kötődve alakul ki, 
amely így eleve lehetetlenné teszi egy mindent átfogó külső nézőpont felvételét. Az olvasói szerep, amelyet 
megképez a vers, helyenként a voyeurizmushoz áll közel, amely a meztelen test bekeretezett darabjára 
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irányulva a látvány egy tekintettel nem átfogható voltának bizonyítéka. A négy Ornamens címet viselő 
darab egyikében „egy résen át látod darabjait” a gyűlő anyagnak (59), egy másikban pedig „egy idegen 
szempár nézi, hogy ordítva alszol” (75). A megfigyelőt a megfigyelttől elválasztó, csupán rést hagyó anyag, 
valamint az alvás és az ébrenlét perspektívában elváló állapotai egyrészt felosztják a jelenlét tereit, más-
részt az elválasztott rétegeket a közöttük hidat verő tekintettel fogják össze, így a „te” grammatikai alak-
jában szövegbe épülő, hol az egyik, hol a másik „oldalon” felbukkanó olvasói szerep az érzéki megta-
pasztalás számára a voyeur titkos, ott létét titkolni kénytelen pozíciója és a megfigyelt kiszolgáltatott 
jelenléte segítségével üt rést az elválasztottság falain, és csempészi vissza az olvasót az idő és a tér 
szinkronitásába. Ugyanakkor az ént elbizonytalanító és a megnyúzott bőr formájában a másik konstruk-
cióját is létrehozó átváltozás a test sajátjaként működő nézőpontokként is értelmezni engedik a fenti 
passzusokat, amelyek a test határainak és jelenlétének meghatározhatatlanságát is artikulálják, miköz-
ben – a bőr test hiányában való ki- és visszafordíthatóságának tapasztalata nyomán – elbizonytalanítják 
a kint és a bent dimenzióit: „Csakhogy amiről azt gondolom, kint van, hirtelen belülre fordul, vagy for-
dítva, nem tudom, nem látok tisztán” (44). Hart Crane történetében, amikor a kapitány megállítja a ha-
jót, „sötét van, akár egy elhagyott testben” (30). Egy korábbi szövegrészben pedig – amely az egyes szám 
első személy által jelölt hely kitöltetlensége miatt a szöveg önmagára vonatkozó kijelentéseként is olvas-
ható – „lassan mindent megemésztek, mintha egy nagyobb test gyomra lennék” (24). Bármi történik is 
a szövegben, a megnyúzott Marszüasz történetének szemantikai ereje és a rétegzettség struktúrája miatt, 
a mise en abyme folyamatosan jelenlévő eszközének köszönhetően betagozódik egy nagyobb organiz-
musba: a test kikerülhetetlenül bekereteződik a Marszüasz bőre által jelölt határokkal. A megnyúzott 
bőrnek a test hiányát jelölő, az ürességet körbeölelő struktúrája számos metaforában bukkan fel a szö-
vegben. A kötet első ciklusának címe – Mint egy vászonzsák – az üres, levetett bőr képét idézve helyezi 
kontextusba a ciklus verseit. A kréta és az aszfalt által megidézett, a holttestet körülrajzoló keret (9), a leg-
sötétebb ponyva alá befekvő (14), a szekrényt magára záró (19) vagy a tartály fölé hajoló Chris Burden (29), 
a legombolhatatlan, átázott szövetkabát (16), a mindenféle felesleges holmival telepakolt üres doboz (17), 
a sötét kabin, amelyben a lélek reszket (20), a levegőtlen pajta (27), az üres, kopott sporttáska (31), a szaba-
don engedett üres koporsó (35), a rongyokba tekert én, a saját kesztyűjében váró kéz (46) – és még sorol-
hatnánk – a test és a burok struktúrájának ismétlődő fel-felbukkanásai. „Az esőkabát alatt szégyentelje-
sen átizzadt ing” képe pedig (48), amely a kívülre utasított nedvességet hirtelen belül mutatja fel, a testen 
kívüli és belüli tartományok határainak elmosásához, a testen kívül létező világok felszámolásához já-
rul hozzá. A test így a szöveg terének mélyebb, performatív erővel rendelkező struktúrájaként működik.

Az olvasás során a szövegek között képződő párbeszéd biztosítéka az a szemantikai háló, amely az 
anyagok szüntelen átváltozásának pillérei közé van kifeszítve: „amit tejjel üzentek, rozsdára fordítom, 
amit bőrrel, azzal inkább csak eljátszok az árnyékban, akár egy bontókéssel a kíváncsi hentesgyerek” (9) 
– olvasható a kötet nyitóversében. A fedélzeten állva Hart Crane is elcsodálkozik: „miért állok itt, miféle 
zavaros anyagcsere partjai ezek […]?” (15) A kötetben a testet finom mozgásba hozó remegéshez hasonló 
módon áradnak szét az anyagok, amelynek metaforája a lassú szivárgás. „Gyűlik mégis valami anyag itt 
[…], szétoldódik minden részletébe, mint egy anyag gyengébb szervessége” (59). A gyűlő anyagok – ahogy 
a Kideríthetetlen a forrása című vers tanúsítja – mintha a hangból táplálkoznának, amely már felszá-

molta saját eredetét, eloldódott a jelenlét identifikáló dimenzióitól, és valami eltérő struktúrájú anyaggá 
alakulva szivárogna egy immáron lokalizálhatatlan pont irányából.

Az átváltozás és az anyagcsere folyamatosan jelenlévő motívuma magában hordozza a performanszok 
anyagszerű beíródásának problémáját, ami legalább akkora kihívást jelent a szöveg számára, mint 
amekkorát a performansz technikáinak integrálása és a performatív terek kiépítése jelent.

A Krusovszky kötetének élén álló mottók („Mindenkit számba vett és senki sem hiányzik […]”; 
„A gyermeknek azt mondod: Zárd be az ajtót! / S ő: Jön valaki? / – Igen, fiacskám, Marszüasz bőre!”) 
egyrészt arra utalhatnak, hogy a megnyúzatás során testétől megfosztott szatír saját bőreként él tovább: 
a bőr megszemélyesíti Marszüaszt, aki jelen van, még ha teste hiányzik is, másrészt úgy is érthetők, hogy 
Marszüasz nem tartozik a „mindenki” csoportjának kategóriájába (hiszen kívül reked a számbavételez-
hetőség identifikáló aktusán), hanem félelmet keltő idegenként, az ajtó kívülre zárandó másikként mutat-
kozik meg. A John Berrymantől és a Vladimír Holantól származó mottók a jelenlét–távollét, valamint az 
én–másik fogalompárjai segítségével, egymásra vetülve jelölik azokat a szemantikai tereket, amelyek 
kontextusában a kötet szövegei (részben) értelmezhetővé válnak.

A mitológiai történet szerint a bőr emlékszik azokra a (zenei) hangokra, amelyek Marszüasz szörnyű 
átváltozását megelőzték, de emlékszik a megnyúzatás traumájára is, még akkor is, ha a bőr passzivitása 
miatt a mozdulatlansága a felejtéssel analóg állapotként is értelmezhető: az Apollón-himnuszok hangjai 
a rettegés attribútumaiként éppen azáltal dermesztik meg a bőrt, hogy emlékezetébe idézik az elfelejteni 
vágyott kínokat. Marszüasz bőre saját testének szimulákrumává válik: a levetett bőrt tömlőként11 felfújó 
levegő Marszüasz régi alakját idézi és „testesíti meg” újra. Marszüasz átváltozása a jelenlét anyagszerű-
ségét egy, a távollétet megtestesítő anyagszerűségre cseréli fel. A Marszüaszt reprezentáló, helyettesítő, 
szimuláló, magát a megnyúzás performanszát is medializáló bőr traumája az identitás problematikussá-
gát úgy artikulálja, hogy azt a mediális átíródás aktusával kapcsolja össze. Az anyagcsere folyamatának, 
a testben cirkuláló anyagok modelljének integrálásával az átváltozás toposza a testről készült, sohasem 
totalizálható felvételek egymásra rétegződésévé alakul át. Az identitás, az „én” „mint akit egy hagymába 
zártak” (44), nem rendelkezik kijelölhető középponttal, csak „a jelenlét összecsúszó rétegei” (74) közötti 
térben válik értelmezhetővé.

A Szellős, árnyékos címmel ellátott, Marszüasz büntetését a test megnyúzásának instrukciói formá-
jában feldolgozó részben (41) a megnyúzás aktusa az írás metaforájává válik abban az értelemben, hogy 
a bőrön tett bemetszések, vágások sorjázása a szöveg betűinek fehér felületből való kimetszéseként is 
érthetők, amennyiben az olvasás általi kibetűzés egybeesik a szöveg által leírt performatív aktusokkal. 
A bőr puszta felülete az, ahová ily módon a test távolléte és hiánya a performansz során beíródik, a trauma 
(emlékezetbe történő) beíródásának és (felejtéssel történő) eltörlésének kegyetlen játéka azonos szintre 
kerül a performansz újrajátszásával, amely így a performansz beíródásának sajátos ellentmondásaira is 
felhívja a figyelmet.

„Emlékként vagy emlékeztetőként” való értelmezése esetén a bőr úgy is működik, mint egy tiszta 
felület, egy fehér (papír)lap, amely a trauma által okozott amnéziaként törli el a beíródás betűjeleit: „és 

11 Vö. HÉRODOTOSZ, A görög–perzsa háború, VII/26.
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irányulva a látvány egy tekintettel nem átfogható voltának bizonyítéka. A négy Ornamens címet viselő 
darab egyikében „egy résen át látod darabjait” a gyűlő anyagnak (59), egy másikban pedig „egy idegen 
szempár nézi, hogy ordítva alszol” (75). A megfigyelőt a megfigyelttől elválasztó, csupán rést hagyó anyag, 
valamint az alvás és az ébrenlét perspektívában elváló állapotai egyrészt felosztják a jelenlét tereit, más-
részt az elválasztott rétegeket a közöttük hidat verő tekintettel fogják össze, így a „te” grammatikai alak-
jában szövegbe épülő, hol az egyik, hol a másik „oldalon” felbukkanó olvasói szerep az érzéki megta-
pasztalás számára a voyeur titkos, ott létét titkolni kénytelen pozíciója és a megfigyelt kiszolgáltatott 
jelenléte segítségével üt rést az elválasztottság falain, és csempészi vissza az olvasót az idő és a tér 
szinkronitásába. Ugyanakkor az ént elbizonytalanító és a megnyúzott bőr formájában a másik konstruk-
cióját is létrehozó átváltozás a test sajátjaként működő nézőpontokként is értelmezni engedik a fenti 
passzusokat, amelyek a test határainak és jelenlétének meghatározhatatlanságát is artikulálják, miköz-
ben – a bőr test hiányában való ki- és visszafordíthatóságának tapasztalata nyomán – elbizonytalanítják 
a kint és a bent dimenzióit: „Csakhogy amiről azt gondolom, kint van, hirtelen belülre fordul, vagy for-
dítva, nem tudom, nem látok tisztán” (44). Hart Crane történetében, amikor a kapitány megállítja a ha-
jót, „sötét van, akár egy elhagyott testben” (30). Egy korábbi szövegrészben pedig – amely az egyes szám 
első személy által jelölt hely kitöltetlensége miatt a szöveg önmagára vonatkozó kijelentéseként is olvas-
ható – „lassan mindent megemésztek, mintha egy nagyobb test gyomra lennék” (24). Bármi történik is 
a szövegben, a megnyúzott Marszüasz történetének szemantikai ereje és a rétegzettség struktúrája miatt, 
a mise en abyme folyamatosan jelenlévő eszközének köszönhetően betagozódik egy nagyobb organiz-
musba: a test kikerülhetetlenül bekereteződik a Marszüasz bőre által jelölt határokkal. A megnyúzott 
bőrnek a test hiányát jelölő, az ürességet körbeölelő struktúrája számos metaforában bukkan fel a szö-
vegben. A kötet első ciklusának címe – Mint egy vászonzsák – az üres, levetett bőr képét idézve helyezi 
kontextusba a ciklus verseit. A kréta és az aszfalt által megidézett, a holttestet körülrajzoló keret (9), a leg-
sötétebb ponyva alá befekvő (14), a szekrényt magára záró (19) vagy a tartály fölé hajoló Chris Burden (29), 
a legombolhatatlan, átázott szövetkabát (16), a mindenféle felesleges holmival telepakolt üres doboz (17), 
a sötét kabin, amelyben a lélek reszket (20), a levegőtlen pajta (27), az üres, kopott sporttáska (31), a szaba-
don engedett üres koporsó (35), a rongyokba tekert én, a saját kesztyűjében váró kéz (46) – és még sorol-
hatnánk – a test és a burok struktúrájának ismétlődő fel-felbukkanásai. „Az esőkabát alatt szégyentelje-
sen átizzadt ing” képe pedig (48), amely a kívülre utasított nedvességet hirtelen belül mutatja fel, a testen 
kívüli és belüli tartományok határainak elmosásához, a testen kívül létező világok felszámolásához já-
rul hozzá. A test így a szöveg terének mélyebb, performatív erővel rendelkező struktúrájaként működik.

Az olvasás során a szövegek között képződő párbeszéd biztosítéka az a szemantikai háló, amely az 
anyagok szüntelen átváltozásának pillérei közé van kifeszítve: „amit tejjel üzentek, rozsdára fordítom, 
amit bőrrel, azzal inkább csak eljátszok az árnyékban, akár egy bontókéssel a kíváncsi hentesgyerek” (9) 
– olvasható a kötet nyitóversében. A fedélzeten állva Hart Crane is elcsodálkozik: „miért állok itt, miféle 
zavaros anyagcsere partjai ezek […]?” (15) A kötetben a testet finom mozgásba hozó remegéshez hasonló 
módon áradnak szét az anyagok, amelynek metaforája a lassú szivárgás. „Gyűlik mégis valami anyag itt 
[…], szétoldódik minden részletébe, mint egy anyag gyengébb szervessége” (59). A gyűlő anyagok – ahogy 
a Kideríthetetlen a forrása című vers tanúsítja – mintha a hangból táplálkoznának, amely már felszá-

molta saját eredetét, eloldódott a jelenlét identifikáló dimenzióitól, és valami eltérő struktúrájú anyaggá 
alakulva szivárogna egy immáron lokalizálhatatlan pont irányából.

Az átváltozás és az anyagcsere folyamatosan jelenlévő motívuma magában hordozza a performanszok 
anyagszerű beíródásának problémáját, ami legalább akkora kihívást jelent a szöveg számára, mint 
amekkorát a performansz technikáinak integrálása és a performatív terek kiépítése jelent.

A Krusovszky kötetének élén álló mottók („Mindenkit számba vett és senki sem hiányzik […]”; 
„A gyermeknek azt mondod: Zárd be az ajtót! / S ő: Jön valaki? / – Igen, fiacskám, Marszüasz bőre!”) 
egyrészt arra utalhatnak, hogy a megnyúzatás során testétől megfosztott szatír saját bőreként él tovább: 
a bőr megszemélyesíti Marszüaszt, aki jelen van, még ha teste hiányzik is, másrészt úgy is érthetők, hogy 
Marszüasz nem tartozik a „mindenki” csoportjának kategóriájába (hiszen kívül reked a számbavételez-
hetőség identifikáló aktusán), hanem félelmet keltő idegenként, az ajtó kívülre zárandó másikként mutat-
kozik meg. A John Berrymantől és a Vladimír Holantól származó mottók a jelenlét–távollét, valamint az 
én–másik fogalompárjai segítségével, egymásra vetülve jelölik azokat a szemantikai tereket, amelyek 
kontextusában a kötet szövegei (részben) értelmezhetővé válnak.

A mitológiai történet szerint a bőr emlékszik azokra a (zenei) hangokra, amelyek Marszüasz szörnyű 
átváltozását megelőzték, de emlékszik a megnyúzatás traumájára is, még akkor is, ha a bőr passzivitása 
miatt a mozdulatlansága a felejtéssel analóg állapotként is értelmezhető: az Apollón-himnuszok hangjai 
a rettegés attribútumaiként éppen azáltal dermesztik meg a bőrt, hogy emlékezetébe idézik az elfelejteni 
vágyott kínokat. Marszüasz bőre saját testének szimulákrumává válik: a levetett bőrt tömlőként11 felfújó 
levegő Marszüasz régi alakját idézi és „testesíti meg” újra. Marszüasz átváltozása a jelenlét anyagszerű-
ségét egy, a távollétet megtestesítő anyagszerűségre cseréli fel. A Marszüaszt reprezentáló, helyettesítő, 
szimuláló, magát a megnyúzás performanszát is medializáló bőr traumája az identitás problematikussá-
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A Szellős, árnyékos címmel ellátott, Marszüasz büntetését a test megnyúzásának instrukciói formá-
jában feldolgozó részben (41) a megnyúzás aktusa az írás metaforájává válik abban az értelemben, hogy 
a bőrön tett bemetszések, vágások sorjázása a szöveg betűinek fehér felületből való kimetszéseként is 
érthetők, amennyiben az olvasás általi kibetűzés egybeesik a szöveg által leírt performatív aktusokkal. 
A bőr puszta felülete az, ahová ily módon a test távolléte és hiánya a performansz során beíródik, a trauma 
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11 Vö. HÉRODOTOSZ, A görög–perzsa háború, VII/26.
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váratlanul ez a fehérség, ahogy elkezd mindent belepni, rátapad a kezemre, megül a szőnyeg szálai között, 
hirtelen elfedi a betűket is” (44). A kézhez tapadás szókapcsolata a vért és a bűnt, ezen keresztül pedig 
a traumát és a szégyent asszociálja, míg a szőnyeg szálai között megülő fehérség a szöveg szövetszerű 
elrendeződését, valamint a nyelv írásképében a betűket körülölelő fehér felületet sejteti. Ez a fehérség 
úgy is megjelenik a szövegben, mint olyan „terület, melyet többé nem borít árnyék” (55), amelyre a Lót 
feleségének vétkére is finom utalást tévő passzus szerint, akár az elfelejtett trauma tiszta lapjára, „vissza 
lehet nézni”.

Talán a türelmetlen szexuális vágy tudatosítja a Hart Crane udvarlását idéző versben, hogy „a dél-
után viasza ránk hűl, ha nem sietek” (15). A hűlő viaszburok, amely az alakot egyszerre elfedő és meg-
őrző réteg, ellenállást tanúsít a sietéssel szemben, amely folyamatos cselekvésként arra irányul, hogy 
szubjektumát szinkronban tartsa a múló idővel, hogy az a megfelelő pillanatban jelen maradhasson. 
A viasz kihűlésének befejezetlensége, az ennek ellenálló sietés a szöveget a performativitás és az átíródás 
egymásnak feszülő pillanatában igyekszik újra kontextualizálni és fogva tartani. Egy másik szövegben 
– „Kapualjban azt hitted, még várnak, falnak veted tétován a hátad, most már nem kell rohannod előre, 
rád feszül a lassúságod bőre” (59) – a várakozás tárgyaként való megszűnés, a várakozóval való kapcso-
lat felbomlása, vagyis a sietséget eleddig motiváló, de most megszűnő hit azt eredményezi, hogy a hűlő, 
vagyis lassan szilárduló viasz rétegéhez hasonlóan feszül a testre a „lassúság bőre”, amely a cselekvés 
elfedését és céltalanná válását a lassan bekövetkező mozdulatlansággal kapcsolja össze.

A Légypapírba csavarták című vers az idődimenziók elcsúszása – túl korán jövés, illetve  elkésettség – 
által okolja meg azt a megelőzöttséget, amelyre az írás tesz szert a kimondás aktusával szemben: „egy 
túl korán jött este asztallapjára ömlött sötét lisztbe írom le, amit kimondani már nem maradt idő” (57). 
Az írás tehát képes a jelenlét elcsúszó rétegeit megjelenítve visszajátszani valamit az idő szinkronitásának 
tapasztalatából, miközben a sötét liszt képe éppen a későbbi visszaolvashatóság lehetőségét teszi két-
ségessé. Ebből a szempontból a hang időben elcsúszott reakció a traumára a test szöveg által integrált 
remegéséhez képest: „mert lehet, hogy az ordításnak általában igaza van, az viszont biztos, hogy mindig 
túl későn érkezik” (44).

A performanszok újraírását is csupán másolatokként feltüntető szövegek egyikében, amelyek éppen 
azt a tapasztalatot erősítik meg, hogy a performanszok beíródása csupán ironikus viszonyban állhat a je-
lenlét praxisával, a friss aszfalt testszerű anyaga – amelyet egy korábbi szöveghelyen a kréta és az aszfalt 
holttestre asszociáló kapcsolata is megerősít (9) – felvevő-archiváló felületként működik, amely „megőriz 
egy elvétett lépést, rossz helyre rúgott kavicsot, galambszárnyat” (21). Ennek az anyagnak az ígérete nem 
más, mint az, hogy a szöveget a kihűlő test modelljének segítségével a jelenléttől ugyan elválasztott, de 
működését még magában foglaló pillanatban tartja, mielőtt a test hiánya – akár a szöveg gyomra – meg-
emésztene minden megőrzött anyagot. A bomlás képeit a „Mégsem egészen üres” záró ciklus ellensú-
lyozza, amely a kötetben számtalan alkalommal bekeretezett hiányt a megértés tapasztalatával mozdítja 
ki a teljes ürességből: „és legbelül az ismerős semmi, de mégis mintha pengne”, vagy: „egy legénység nél-
küli hajó halad át a horizonton, mégsem egészen üres, de amit visz, az ebből a pontból nem belátható” 
(79). Ez a megértés részben a test zajának, a remegésnek a hanggá való szemantizálásával következhet be: 
„saját tested zajából majd kiválik egy hangsor, egy idegen szempár nézi, ahogy ordítva alszol”. Miközben 

az akusztikai terek idegen anyagokkal való feltöltődése elszigeteli a beszédet az artikulációtól, a test 
traumájára emlékező bőr remegéséből, az anyagcsere szivárgásából összeálló testi zajok olyan akuszti-
kai források, amelyek a megértéstapasztalat artikulációjának egyetlen megmaradt lehetőségeit nyújtják.

Krusovszky kötete egy olyan irodalmi kísérlet dokumentuma, amely a szöveg működésének modelljévé 
és szervező struktúrájává a testet és a bőrt teszi meg, melyek emlékezete a performanszok során elszen-
vedett traumákra irányul, és amelyeknek akusztikai-traumatikus remegése performatív erőt kölcsönözve 
tartja mozgásban a kötet hálózatként felépülő verseit. A felesleges part a performansz beíródásának 
ellentmondásait az anyagszerűség és a temporalitás szempontjából tematizálja, a test távollétéből szár-
mazó veszteségekre az anyagcsere és az átváltozás motívuma segítségével kínál választ, míg a jelenlétet 
a szinkronitás–elkésettség fogalmai segítségével úgy bontja rétegekre, hogy azokban a beíródás lehető-
ségét is igyekszik láttatni. A voyeurszerű tekintet szövegbe építése pedig egy olyan szerepet hoz létre, 
amelynek köszönhetően az olvasó titokban mégis jelen van abban a térben, ahonnan a performansz 
mulandósága miatt értelemszerűen ki van zárva. A felesleges part a performansz, a body art és a képző-
művészeti installáció közlési módjainak, anyagszerűségének és jelenlétének kihívásaira választ keresve 
olyan szövegteret hoz létre, amely – a test és a hang elvesztésének traumáját újra jelenvalóvá téve – a kor-
társ költészet hasonlóan aktuális törekvéseit és a testről való diskurzust bizonnyal gazdagító tapaszta-
latot képes artikulálni.
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