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Az összegyűjtött versek rendkívül össze-
tett könyvtípus: egyszerre kelti a gon-
dos, filológiai munka eredményeként 

kialakított, teljes pályaképet bemutató szövegkonglo-
merátumot, és egyszerre sugall egyfajta kalandparkot 
is, melyben kényünk-kedvünk szerint kalandozhatunk 
a korszakok, szövegek között. Ez a módszer szinte an-
tológiává alakítja a  folyamatos szöveget, hiszen min-
den költőben lakik legalább egy másik is, a fiatalkori 
én, a szerepjátszó én. Nem homogén Petrőczi Éva köte-
te sem, olvasható így is, úgy is: pályakép-összegzésként 
lineáris módon és tabulárisan, vagy ugrabugrálva az 
egyes szövegek, témák, motívumok, korszakok között.

Pákolitz István 1971-ben a Jelenkor márciusi számá-
ban három fiatal költőt mutatott be: Németh Gabri-
ellát, Petrőczi Évát és Parti Nagy Lajost. Petrőczi Évá-
ról többek között ezt írta: „Verseiben a  sokfelé tájé-
kozódó, magányát feloldani akaró, társkereső költő 
szól hozzánk, aki az élet célját-értelmét tiszteli, képi 
megfogalmazása ezért olyan erőteljesen friss és derűs.” 
A költő ebben a válogatásban két versével szerepelt: az 
Egyedül a vasárnappal és a Tettyei délelőtt című szöve-
gekkel, amelyek valóban előrevetítették későbbi lírája 
főbb, Pákolitz által is megfigyelt vonásait.

Kenyeres Zoltán 1980-ban így jellemezte Petrőczi 
versírói módszerét: „Petrőczi Éva az élet józan számba-
vételére törekszik úgy, hogy kevés szóval, eszközökkel 
takarékoskodva létállapotának csontozatát mutatja be. 
Filozofáló hajlam vezeti, de nem filozófia. Versei refle-
xiók, visszahajlások, kis jeleneteket visz színre, és aztán 
visszahajlítja őket önmagára, sorsára, lelkiállapotára.” 

Az összegyűjtött versek anyagával ez az állítás valóban 
alátámasztható: ebben a költészetben nincs magakel-
lető ragyogás, teátralitás vagy dekorativitás, a reflexi-
ós elem a maga puritán közvetlenségében van jelen.

A „filozofáló hajlam” a költői világértelmezés terepén 
teljesen otthonosan teljesedik ki, gyakran spirituális szí-
nezetet is nyer, s nem egyszer a színre vitt jelenetek sem 
magát az eszmét vagy a gondolatot boncolgatják, ha-
nem azok születésének körülményeit, a hozzájuk köt-
hető alkotó egyéniségek életkörülményeit rekonstru-
álják. Sokkal fontosabb a konkrét léthelyzet találékony 
elképzelése, mint maga a létről való bölcselekedés. Er-
re a tudós attitűdre Petrőczi Éva rendkívül erős öniró-
niával és szellemesen reagált tréfás ön-sírversében: „Bár 
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mindig / száz dologban loholt, / ő polihisztor / sose 
volt, / csak gyerek-kézirat-főzőcske-bolt / között ingá-
zó polihisztérika. // Áldás izgő-mozgó poraira.” Vasa-
di Péter 1991-es recenziójának, amelyet az Életünk-
ben jelentetett meg, címébe emelte az idézőjelezett 
polihisztérika szót: ezt Kádár Judit később (2002-ben 
az Alföld hasábjain) a nőköltőkről szóló kritikai férfi-
beszéd analízisekor „tréfásnak szánt”, de végső soron 
a sztereotípiás előítéletekre rájátszó ötletként marasz-
talt el. Ebből a „polémiából” is látszik, hogy érzékeny 
diskurzussal állunk szemben, még akkor is, ha a jelen-
ség valójában Petrőczi Éva leleményességét és keserűen 
önreflexív humorát vetíti rá a kor viszonyaira és a női 
szerzők helyzetére.

Az összegyűjtött versek dinamikáját is a nagyon ci-
zelláltan kimunkált gondolatiságot ellenpontozó, sok-
szor önmarcangolóan keserű, máskor önfeledten ki-
bontakozó humor adja. A kitartó munka, a tehetség 
elismeréséért folytatott jogos küzdelem különösen gaz-
dag eszköztáráról van itt szó. A Petrőczi-líra e jelleg-
zetessége mellé kívánkozik a folyamatosan érzékelhető 
önreflexivitás rávetülése a történelmi hagyományokra, 
a kulturális emlékezetre, önmagunk költői kipróbálása 
a múltban. E tekintetben figyelemreméltó az az eltö-
kéltség, mely mind a nőirodalmi emancipáció, mind 
az aktuális szellemi provokációk feszültségterében ki-
bontakozik. Az elődkeresésben talán csak Károlyi Amy 
törekvései hasonlíthatók ehhez, de Petrőczi reakció-
ideje a kortárs történések és a múlt tapaszatalatainak 
egymásra kopírozása révén sokkal gyorsabb. Lendü-
letes reakciók ezek, költői rajtaütések egy-egy élmé-
nyen, jelenségen, történeti, sokszor irodalomtörténé-
szi megfigyelésen alapuló tapasztalaton. „A református 
Lorántffy Zsuzsanna és a már említett evangélikus Pet-
rőczi Kata Szidónia nem példaképek, hanem társnő-
im örömben és szenvedésben, hallgatásban és alkotás-
ban egyaránt” – nyilatkozta Petrőczi Éva Bodó Már-
tának a Korunk számára 2007-ben. Ez a nyilatkozat 
világossá teszi retrospektív módon is a költő emanci-
pációs törekvésein túl a lírai én belső finomszerkezeté-
nek működését, és rávilágít az összegyűjtött versanyag 
eredendő dialogicitására is. Erdei T. Sándor is kiemel-
te a Hárfakalitka című kötetről írt kritikájában, hogy 

„az érzelem uralta lírikusoktól eltávolítja Petrőczi Évát 
figyelemre méltó intellektualitása, jelentékeny művelt-
sége, filozofáló hajlama, gondolkodó természete”, de 
ez csak részben igaz. Az érzelmi telítettség sokkal in-
kább egy közös érzékenység kiteljesítése nyomán ér-
vényesül, s ebből a közös tudásból táplálkozva sokszo-
rozza meg ennek a dialógusnak az eredményességét.

A választott költői nyelv mindig remekül igazodik 
a  tárgyból következő gondolati-poétikai környezet-
hez, s ezek a reflexiók nem egyszer szorosan összefüggő 
narratívákat alakítnak ki. Ez ugyancsak a fenti interjú-
ból származó idézettel is alátámasztható: az autentikus 

többes létezés egy tudatosan szinekdochikusan össze-
rakott egón keresztül nyilatkozik meg. Mihalik Zsolt 
már 1981-ben felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy 
a Petrőczi-líra ereje ott a legtapinthatóbb, ahol a költő 
személyes énje megmutatkozik, s ez a megmutatkozás 
többek között abban nyilvánul meg, hogy a szöveg kere-
setlenebb, közvetlenebb nyelvezettel szólal meg, a vers 
a köznapi beszéd alakmásává válva emelkedik költői 
magasságokba. Heléna bálja című jelenkoros kritiká-
jának egyik fontos megfigyelése az összegyűjtött ver-
sek egészére vonatkoztatható: „A versforma Petrőczi 
egyik erőssége, s a változatos külső formákban is fel-
fedezhető a belső forma egyneműsége: a műveket ösz-
szetartó fegyelem.”

Az összegyűjtött verseknek költő főhősei is lesznek, 
akik lépten-nyomon belakják a  teret és szinte társ-
szerzővé válnak: ilyen pl. a teljesség igénye nélkül Jé-
kely Zoltán, Petrőczy Kata Szidónia, Szenci Molnár 
Albert vagy Balassi Bálint életműve, melynek szeg-
menseivel a  szerző szinte folyamatosan költői „vitát” 
folytat. Más hangokat is beenged a maga világába, mi-
közben képes az említett szerzők hangján is megszó-
lalni. Petrőczi Éva, ahogy az közismert, nemcsak köl-
tő, hanem a puritanizmus korszakának egyik legkivá-
lóbb irodalomtörténésze, kutatója is, rálát tehát olyan 
területekre is, ahonnan költői intuíciója a tudósi eltö-
kéltséggel ötvözve képes revelatív észrevételekre, me-
lyek versbe kívánkoznak. Ez a különös kétlakiság ha-
talmas előny: nem egyszer a tudós következetességgel 
legfeljebb csak megsejthető jelenség a költő nyelv ter-
mészetéből adódóan művészi bizonyosságként nyer-
het érvényt. Emily Dickinsonról írt (megint egy kö-
zös pont Károlyi Amyval) tanulmányában (Nagyvilág, 
2014/10) remekül mutatja meg mindezt az esszé kere-
tein belül is: versfordításai köré egy nagyon is realiszti-
kus hálót sző, melynek minden szála az eleven léthez 
köthető, a köznapok realitásához, traumáihoz. Emily 
Dickinson szinte túlságosan közel kerül hozzánk, az 
ábrázolás kettős költői erejének köszönhetően. És ez 
a stratégia uralja az én megkonstruálásának alaptech-
nikáit is ebben a lírában.

Az összegyűjtött versek közel 500 oldala, ahogy az 
Kálmán  C. György előszavából kiviláglik, tulajdon-
képpen szerzői válogatás. A  versvilág a  bevezető, ta-
nulmány értékű írás szerzője szerint „meghökkentő-
en egységes”. Ez az egységesség a motívumok rácsoza-
tának és a  jelentésszóródás játékainak köszönhetően 
részleteiben igencsak gazdag képet mutat.   

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) költő, műfordító, iroda-
lomtörténész. Legutóbbi könyve a Kalligramnál : Aritmikus 
képzelet (2021).


