
16

1 Végkövetkeztetésemet előre bocsájtom : 
Michal Habaj, a kortárs szlovák költészet ta-
lán legizgalmasabb hangjának, mondjuk így, 

halk szavú fenegyerekének legutóbbi verseskötete, 
a Caput Mortuum a szcéna legeredetibb, sötéten tün-
döklő alkotása. Az túlzónak tűnő ex cathedra kije-
lentés mellett objektíve tanúskodnak a kötet megje-
lenését (2015 ősze) követő recenziók, szubjektíve pe-
dig : Habaj kötetének újraolvasása két és fél év után 
még intenzívebb és perverzebb olvasói vágyat és ér-
telmezői kalandot rejt. Mindezt csak tetézi az, hogy 
e sorok most Merva Attila fordításában magyarul is 
megszólal(hat)nak.

A  kötetcím elsőre talán entellektüel hangulatkel-
tésnek tűnik, egy kód, amelyet meg kell fejteni („ha-
lott fej”), fogalom, amelynek utána kell nézni a kul-
túrtörténetben, de legalább a  wikipédián, s  máris 
megkapjuk a  kontextust, amelyben a  kötet elhelye-
zi magát – s amely csak látszólag visz közelebb hoz-
zá. A cím az alkímiai kulcsfolyamatok közül az első 
fázisra, a nigredora utal (elsötétedés, feketedés), mely 
a természetben leggyakrabban a bomlás, rothadás és 
dekompozíció jeleségeiben talál párhuzamot, az ele-
mek olyan szétesését jelenti, amelyben azok önmaguk 
eredetéhez térnek vissza, olyasmi, mondjuk egy asztro-
nómiai hasonlattal, mely akár Habajé is lehetne, mint 
a csillagköd, olyan kavargó por és hamu-felhő, amely 
halott csillagokból (felrobbant szupernóvákból) szár-
mazik, és amelyekből egy középpont köré sűrűsödve 
új csillagok keletkeznek. Az idő ebben a folyamatban 

fonákjára fordul, az apokalipszisből a genezis felé tart, 
azaz, ahogy a Jelenések könyvének vége felé olvashat-
juk ; új ég s új föld teremtetik.

Vagy Új Jeruzsálem, hiszen János Izajás prófétára 
reflektál. Az Új Jeruzsálem, a Metropolisz futuriszti-
kus asztrovilága ott lebeg a korpusz versei felett. Alatta 
pedig Bábel. „Poemata posthumanismi speculativus” – 
szól a belső címlapon szereplő alcím, mely a korpuszt 
egyszerre nyitja meg az alkimista traktátusok speku-
latív allegorikus és hipertetuális olvasati módjai előtt. 
Valamiféle alkimista-poszthumán kísérlet zajlik. Az 
emberen túli tartományt jelölő homunculus, az új em-
ber, amely a bölcsek kövének antropomorf allegóriája. 
A versek nem azt kérdezik, mi jön az ember után, ha-
nem hogy mi van az emberen túl. Ez az emberen tú-
li ember az időn túli idő világában van otthon. A jö-
vő próféciája a múlt testamentumának nyelvén beszél.

A molekulákká fragmentált kulturális hagyomány 
prima materjája alkotja e beszéd nyelvtanát. A Nagy 
Mű a prima materiával kezdődik, amely mindenhol 
fellelhető, mégsem ismeri fel az avatatlan szem. Egyes 
traktátusok szerint „a szarban találtatik meg”, a bom-
lásban, végtermékben, bioszemétben. Nem véletlen te-
hát, hogy a kötet anyagának sokféleségére reflektálva 
így fogalmazott a szerző : „[mindez] inkább az egyesí-
tés és teljesség felé vezető út szemete.”

Ahogy a  cím, úgy a  versekben elszórt, kriptikus 
utalásokként megjelenő kulturális kódok is vándor-
útra csalják az értelmezői éberséget. A kultúra szöveg-
univerzumából sokfelől érkeznek elemek e korpusz-
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ba, némely sor a sci-fi sorozatok nyelvhasználatát, né-
mely kép a katasztrófafilmeket, vagy épp a fogyasztói 
társadalom hétköznapiságát idézik, de találkozunk 
itt az apokalipszisek utolsó háborút leíró narratív ele-
meivel, a történelem fragmentálódását jelző krónikási 
megszólalással, a virtuális metavilágot berántó digitá-
lis szókinccsel éppúgy, mint a prófétikus exklamáció 
expresszivitásával és talányosságával, rejtvényszerűsé-
gével. Ha csak a tulajdonnevekből válogatunk, máris 
szembetűnik a versek „szereplői”-nek igen sokféle szár-
mazása (pl. Buddha a Downing Streetről, Lady Gaga, 
Leonardo do Vinci, Ruppert Murdoch, Szent Ferenc, 
Astaré, Oroszlánszívű Richárd, Henri-Bernard Lé-
vi, Pelé, Miss Universe, Julio Estevez, IX. Piusz, Kate 
Moss, Szent Genovéva, Antikrisztus, Maimonidész, 
XVI. Lajos, kirgiz király, Tesla generális, stb.) hogy 
a „helyszíneinek” sokfélesége is (Svidník, New York, 
Wachau, Pokol, az X-12-es Jupiter kolónia, a Jeniszej 
partja, Kábul, Alfa Centauri, stb.).

2 A Habaj-kötetet körülvevő diskurzusban lép-
ten-nyomon említésre kerül az „angažovaná 
poézia” fogalma, mely leginkább a közéleti 

költészetnek feleltethető meg – a szlovák és cseh iro-
dalomban a fogalom tágabb is, s a hozzá társuló ér-
telmezések is sokrétűbbek. (A kifejezéssel a Lázadás 
c. vers utolsó részében metafikciós kiszólásként talál-
kozunk : látják, valaha ezt / elkötelezett költészetnek 
hívták / ma pedig /a szerződés kiegészítésének neve-
zik”.) A közéletiség legszembetűnőbben a Levél beru-
házónak/építettetőnek (List developerovi) kapcsán me-
rült fel, amely annak idején a Pravda napilapban je-
lent meg, és a pozsonyi Kolibán (ahol tudomásom 
szerint maga a szerző is él) esedékes beruházás ellen 
tiltakozik a költészet eszközeivel – melynek eredmé-
nyességét itt, vagy Pozsony más, beruházók áldozatá-
ul eső locusain, kár is firtatni. Az avantgárd angazsált 
elszántsága és az irónia elidegenítő reflektáltsága pá-
rosul a versben, míg egy ponton a beszéd forrásvidé-
kéről származó kiáltások törnek fel, fenyegetés, sőt, 
egy óegyiptomi papirusztekercsre illő átokformula is 
beépül a szövegbe.

„ez a költészet előjoga :

a te betonépítményedtől eltérően
sosem veszíti el az érdeklődést,
éber, mint a ragadozó madár,
míg meg nem szerzi zsákmányát.

sosem leszel többé biztonságban
a verstől
mely neked íródott.

nem éled túl ezt a verset,
az építményeid sem élik túl,
neved a porba vész.”

Más versekben a  társadalom, sőt, a  civilizáció kriti-
kája egyszerre hétköznapi és apokaliptikus hangvétét 
megtöri egy másik hang, mintha távoli hang szólna 
a pusztában, vagy a kihalt pozsonyi utcákon, talán ki-
áltás. Dörgedelem, kinyilatkoztatás, káromkodás, át-
kozódás, felszólítás, prófécia.

Éppen ez a  forrásvidék az, ahonnét Habaj költé-
szete ered. A  megszólalás atavisztikus öntörvényű-
ségét a  beszéd retorikai pozícionáltsága határozza 
meg, a nézőpontváltások, a narratív elemek, a gyako-
ri exclamatio és salutatio, az ismétlések, mind olyan 
retorikai eszköz, amely az alkimista retortáihoz és 
lombikjaihoz hasonlóan határt szab a  benne kavar-
gó prima materiának, amelyben anyaölként megfo-
ganhat a jövő, amely az ellentétek egyesülésének nyo-
szolyájává lehet (ld. a Conjuctio c. verset, mely az al-
kimista folyamat ezen fázisában végbemenő egyesü-
lést e hagyományhoz híven a  szexualitás nyelvén ír-
ja le) és amely nem engedi kiszabadulni a lombikból 
a spiritust, amely malőr a reneszánsz-kori traktátusok 
szerint a bölcsek kövének előállítását oly sokszor meg-
hiúsította. Nem csoda, hiszen pont Mercurius, az al-
kimisták barátja és csalafinta ellensége mesterkedésé-
nek tulajdonították a jelenséget.

Talán Mercurius számlájára írható a rejtjelezés mel-
lett, melynek csalijára az olvasó ugrik, hogy aztán orrá-
nál fogva vezessék, az a humor is, amely a jövő (jelen ?) 
véres valóságát elemeli, amely legkivált önreflexiók-
ban és metafiktív kiszólásokban jelenik meg. A Caput 
Mortuumban a címlap után találunk listát a kötet ki-
adását jóváhagyó hivatalokról és bizottságokról (pl. 

„Költői Tevékenységszabályozó Hivatal”), aztán ki-
húzott, ill. kifeketetített (mely gesztussal majd a ver-
sek közt lapozgatva is találkozunk) mottó sorai alatt 
Beda Venerabilis nevével. (A szlovák „beda” szó nyo-
morúságot, szörnyűséget, kárt jelentő jajszó, a „Beda 
Ctihodný” név így Tiszteletreméltó Jaj-ként is fordít-
ható). Önironikus bejegyzéssel és ajánlással is talál-
kozunk („Európa nemzeteinek és a szlovák népnek”).

3 Ezek a  gesztusok, a  kötetkomponálás csa-
varjai már a költő előző köteteiben is fontos 
szerepet játszanak a címadáshoz hasonlóan : 

gondolok itt elsősorban a 2012-es Michal Habaj cí-
mű (és szerzőjű) könyvre, de ennek lehetősége már 
az első, az 1997-ben megjelent 80-967760-4-5 cí-
mű (és ISBN számú) kötetben is ott volt. A szerzői 
én (de)konst ruá lá sa, a maszkos játék, az arcrongálás 
trükkjei mindegyik kötetben kardinális szereppel bír-
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nak. Nem mellesleg két kötetet Anna Snegina, Jesze-
nyin hősnőjének neve alatt jegyez a költő : Pas de deux 
(2003) és Versek a  hagyatékból (Básne z pozostalosti, 
2009). A 263 oldalas Michal Habaj c. kötetben a szer-
ző a végleteking vitte az említett eszközök használa-
tát, de a versekben már témák tekintetében is meg-
találjuk a Caput Mortuum ígéretét – a repetíciók és 
variációk koreográfiájában, a néhol mantrákra emlé-
keztető szekesztettséget, az ősidő újraírásában (Ádám), 
a párhuzamos univerzumok és a  reinkarnációk nar-
ratívaszervező erejében, a  kiáltvány jelleget öltő po-
litikai szatírában, a különös, meditációs technikákra 
emlékeztető versnyelvben. Ha végigtekintünk Habaj 
költészetén, világosan rajzolódik ki két, csak első rá-
nézésre ellentétes tendencia növekedése és párbeszéde. 
A költői megszólalás radikalitásában rejlő öntörvényű, 
sokszor egyenesen anarchikus attitűd, és a kötetkom-
pozíció megszerkesztettségében, az allúziók rendsze-
rében és a szöveg állandó reflektáltságban megnyilvá-
nuló humor és játék intellektuális attitűdje feszül egy-
másnak megteremtve Habaj költői világának izgalmas 
feszültségét. Utóbbi tendencia lábjegyzeteként szük-
séges megemlíteni Habaj irodalomtörténeti munkás-
ságát, kutatási területéhez – a két háború közti szlo-
vák költészethez – kapcsolódva ugyanis három tudo-
mányos monográfiát jegyez.

Petr Borzič, az ifjabb cseh költészet figyelemremél tó 
alkotója, akivel kapcsolatosan szintén gyakran előke-
rül az angazsált irodalom címkéje (főleg utolsó előtti, 
Az időjárás Európában [Počasí v Evropě, 2013] c. kötete 
okán) figyelmeztet arra, hogy Habaj költői radikalitása 
és a megszólalás performanciája a költészet eretehéz 
vezet vissza. „Habaj költőként való önértelmezése na-
gyon ősi, nagyon orfikus, és bármily ironikusan he-
lyeződik is bele ebbe az irtózatos kontextusba, vala-
miféle paradox remény sugárzik belőle.”*

Habaj prima materiája egyben az idő (fel)oldószere 
is, hiszen végül is eldönthetetlen, hogy a kultúra rom-
halmazáról és a múlt reciklációjáról, vagy a jövő his-
tóriájáról van-e szó. Remek példa az idő bújócskájára 
az Eszmélet c. vers kezdő versszaka :

„Amit az adott napon megérzel,
    mondottam,
ahhoz a mából már nem térhetsz
   vissza az időben.”

Az időről való beszéd pozíciói a kötetben gyakran visz-
szájukra fordulnak – máig nyugtalanít az fonákság, 
amelyre a szerző akkor reflektált, amikor e kötete kap-

csán faggattam : „Talán sokkal jobb az emlékezetünk, 
mint gondoljuk, és funkciói közül az egyik a jövőre 
való emlékezés képessége.” Az Ártatlanság és Ítélet c. 
versek narratívái a történelmet, mint a múlt idő elbe-
szélést az apokaliptikus jövő irányából dekonstruálják. 
A prófétikus beszélő valójában a múltba helyezett jövő 
krónikása, a jövőben megvalósuló múlt jósa. „Ez egy 
híradás az emberiség utolsó és első napjairól.” – ol-
vassuk egy helyütt. Oroszlánszívű Richárdról lehe-
tetlen eldönteni, hogy történelmi alak-e (Ölelés). Az 
idő olyan ország, amelyet a Léthé és Mnémoszüné 
folyó szel át (Sors).

Az időbeliség meghatározása, a különböző időszá-
mítások szerinti évszámok, játék tárgyává válnak, az 
előidő és a végidő rochadeja mindent elbizonytalanít. 
Hogy a számoknak, s más kriptikus jeleknek (nevek-
nek, hipertextusoknak, történelmi allúzióknak, stb.) 
milyen fontosságot kell tulajdonítanunk az olvasat te-
kintetében, hogy e szövevényesség kibogozásra vár-e, 
s  hogy Ariadné fonala felgöngyölíthető-e egy kohe-
rens, logocentrikus olvasat mentén, annak idején 
Habaj így válaszolt :

Szerzőként nincs semmiféle használati utasítá-
som, csak ezek a javaslatok. A Caput Mortuum 
világa túlságosan átláthatatlan hely, ahogy a mi 
világunk is az. Az idők, a naptárak, a vallások, az 
identitások, a valóságok pluralitásának világa ez, 
s az emberi szív és elme szinte esélytelen orientá-
lódni benne. […] A tanácstalanságot állandóan 
érezhetjük, de a kíváncsiságunkat és a megisme-
rés örömét meg kell őriznünk. Nem szükséges 
mindig tudnunk, mit jelentenek a dolgok. Az 
igazat megvallva, ezt szinte sosem tudjuk. Nyo-
mozzunk figyelmesen, de ne tulajdonítsunk na-
gyobb jelentőséget a nyomoknak, mint magá-
nak a nyomozásnak.”

A verseskötet darabjai azóta már spanyol, német, uk-
rán, olasz fordításban láttak napvilágot, jelenleg a kö-
tet francia, és a szerző verseiből válogató gyűjtemény 
mexikói kiadása készül.

Habaj több verse megjelent már magyar fordítás-
ban is zömmel a 2016-os Könyvfesztivál idején – s fő-
leg a Caput Mortuumból –, melynek Szlovákia volt 
díszvendége (konkrétan például Habaj is). Végeze-
tül álljon itt az érdeklődő olvasót eligazító, bizonyára 
korántsem teljes bibliográfia Michal Habaj magyarul 
megjelent munkáiról. [A versrészleteket itt Merva At-
tila fordításában idéztem.]

* Adam Borzič Velká zpráva o posledních a prvních dnech lidstva, Tvar 2017/2; online: https://itvar.cz/velka-zprava-o-poslednich-a-prvnich-dnech-lidstva
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4 
Versfordítások antológiákban :

Tóth László (szerk.) Gyalogösvények a Magasba – Nyolc 
(tegnapi és mai) szlovák költő, L’Harmattan Ki-
adó, 2016.

Németh Zoltán (szerk.) Szlováknak lenni csodás, 
Tiszatáj, 2016.

Versfordítások lapokban :

Sors ; A  pillanat ; Tűnődés, Látó 2016/4 (ford. Tóth 
László)

Coniunctio ; Elimináció ; Megrázkódtatás ; Meditáció ; 
Köztes tér ; Definitív (ford. Merva Attila) Irodal-
mi Szemle 2016/12

6 :66 ; Reintegráció (ford. Merva Attila), Irodalmi 
Szemle 2016/3

Karmageddon (ford. Merva Attila) Irodalmi Szem-
le 2015/7–8

Felhívás (ford. Merva Attila) Opus 2015/6
Levél az építtetőnek ; Zarándok (ford. Merva Attila) 

ujnautilus.info (2015.11.6 ; 2016.3.15)
Reggel ; Laudatio ; Nosztalgia ; A tél Pozsonyban (ford. 

Merva Attila) Opus, 2014/6, 14-16 p.
Idaho, Connecticut (ford. Tóth László) Irodalmi 

Szemle online (2012.11.06) http ://isz.bici.sk/
eleven/1438-michal-habaj-idaho-connecticut

Képeslap Párizsból, Egy udvarhölgy arcképe fölött, Tu-
tajok : Fájdalom karikái, A kastélyparkban, (ford. 
Tóth László) Irodalmi Szemle 2012/12

La décadence automatique ; Tél Pozsonyban ; (trakl track) 
(ford. Pšenák Ilona) Kalligram 2006/7-8

Tél Pozsonyban ; Falucska a völgyben ; Reggel ; A gyere-
kek történelme (ford. Vaszily Tímea), Kalligram, 
2005/7-8

recenziók :

Merva Attila : Az apokalipszis poszthumán lovasa (Ca-
put Mortuum), Irodalmi Szemle, 2016/3

Merva Attila : A vadon házinyula, avagy Michal Habaj 
a négyzeten (Michal Habaj Michal Habaj című 
kötetéről) Irodalmi Szemle 2015/7–8

interjú :

[Száz Pál] A költészet olyan, mint a kung-fu” (beszélge-
tés Michal Habajjal), Irodalmi Szemle, 2016/3 
[A  szerző idézett nyilatkozatai is innét szár-
maznak.]

Michal Habaj magyar hangja :

fotó: Ondřej L ipár


