
génynek talán e legszerencsétlenebb
szereplõje találja meg egyedül a bol-
dogságot és a nyugalmat. Visszaköl-
tözik a hegyekbe, megmaradt sze-
rettei közelébe, és a gerje elõtt üldö-
gélve teljesen úgy érzi magát, mint
egy kánkisasszony: elõtte a sztyepp
és a Város. És hogy mi van mögöt-
te? Az nem számít. Azzal nem is sza-
bad törõdni.

A cseh írónõ, Petra Hùlová fiata-
lon írta meg ezt a nõregényt, olyan
selymesen vitriolos tollal, hogy az
ember elõször örül, amikor egy-egy
jelenetben magára ismer, majd gyor-
san elszégyelli magát. Prózája fol-
korisztikus misztikával van áthatva,
ami a népmesékhez szokott magyar
fülnek különösen jólesik. A szöveg-
ben lépten-nyomon felbukkanó
mongol szavak pedig a regény végére
szívünkbe íródnak-ivódnak.

A nõi szerep deformálódásának
örök problémáját mutatja meg vég-
telenül kemény és lírai hangon ez az
írónõ vagy írólány. Mongóliában a
nõ a városba kényszerül, ahol elve-
szíti gyökereit, Magyarországon a
nõ a városban él, ahol próbálná fel-
idézni a gyökereit. Nõiessége utol-
só hajtásait, mielõtt lelketlen, min-
denkit eltaposó férfivá kellene vál-
nia.

FINY PETRA

(Fordította Barna Otília, Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 2004, 356 oldal, 2300 Ft)

ÉÉsszzaakkii  ffuuvvaallllaatt
Fiatal norvég költõk antológiája 

Hét fiatal norvég költõ. Öt fiú és két
lány. Hárman 1980-ban születtek,
ketten �81-ben, a többiek �83-ban és
�84-ben. Hármuknak jelent meg ed-
dig verseskötete, egyiküknek regé-
nye. Leginkább csak internetes újsá-
gokban publikáltak mostanáig. Pá-
lyájuk elején járnak tehát. És már
�eljutottak� hazánkba is. Minden-
képpen különleges dolog ez, hiszen
annyi jó költõ és író van itthon szin-
túgy, mint a világ egyéb részein,
akikrõl, akiktõl keveset hallottunk �
még annyit sem, mint errõl a hét fia-
talról. És mégis, õk itt vannak, ki-
nyomtatva. Goromba, de talán nem
indokolatlan kérdés: szükség van itt
pár ifjú norvég verselõre? Vegyük
szemügyre õket, mielõtt bármit
mondanánk!

Az S címet viselõ költemény
például elég jól jellemzi Sandra
Maria Aksethet: �mosolyod izga-
lomtól remeg, de én / a szemhéjad
mögé lopakodom / gerinceden fut
tenyerem / nyakadnál megáll, ujja-
im / körülölelik, gondolatban köve-
ted / lélegzetünk eláll / tüzes vul-
kán / kráter peremén köröz ujjad /
mohón szürcsölöd a magmát�.
Akseth versei többségükben ehhez
hasonló, majdnem-szürrealista vízi-
ók. Az élõ és az élettelen egybemo-
sásával különös világot teremt,
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melynek kulcsfogalmai a hús rángá-
sa, a parázs, a vér, a mocsok stb.
A hatás nem olyan erõs (persze az
összehasonlítás is értelmetlen, ha túl
komolyan vesszük�), mint mond-
juk a gyakran hasonlókkal operáló
Adynál. Akseth befelé forduló, fej-
lõdõ személyiségének viharait pró-
bálja kifejezni ezekben a furcsa, né-
hol megkapó, néhol azonban már
önmagukat karikírozóan eltúlzott
képekben.

�Alszom, mert / aludni akarok /
nem kivagyi terpeszkedõn / nem is
ártatlan, amolyan / tessék-lássék mó-
don / hanem ahogy nekem tetszik /
szememre húzott kalappal / senki /
ne lássa, hogy / � lány létemre � / fo-
lyik a nyálam� � írja Lisa Charlotte
Baudoin Lie. Az elsõ tõle szereplõ
mûvet leszámítva a címei uniformi-
záltak (Díszcsomagolás 1, 2 stb.,
Alufólia csomagolás 1, 2 stb., Hullám-
papír csomagolás, 1, 2 stb.). Az ötlet
valószínûleg egy teljes köteten vé-
gigvonulva válna igazán hatásossá.
A versek nem avantgárd mûvek,
ahogyan a címek alapján joggal el-
várhatnánk. Inkább személyes meg-
jegyzéseknek látszanak, gyanítom,
szándékosan egyszerûsítettek. Azt,
hogy sikerül-e ebbõl kibontani a
nagy gondolatot, még nem tudni,
de sok jel mutat arra, hogy talán
igen.

A többiek mûveinek értelmezé-
séhez segítségünkre lehet a divatos
japán mûfaj, a haiku, amely valószí-
nûleg mindannyiukra hatással volt.

Szó sincs ugyan arról, hogy bárme-
lyikük is írt volna ilyet, ám a versek
gyakran olyanok, mint néhány egy-
másba ragasztott haiku.

Stig Beite Løkent a szerelem és
a természeti táj (�mikor együtt éb-
redünk / ajkad mögé tûnik / az
aranyba hajló hold / Ujjaim / önál-
lóan életre kelnek / becserkészik /
arcod rejtekútjait�), Brynjulf Jung
Tjønnt a �családregényszerû� sza-
bad versek, Endre Russetet a gyer-
mekkora emlékképeibe szõtt fájdal-
mak és szorongások foglalkoztat-
ják. Morten Wintervold már nem
tartozik a �haikuzósok� közé deka-
dens, laza, ám kissé céltalan mûvei-
vel. A kötetben utolsó Thomas
Marco Blatt verskísérletei talán a
legérdekesebbek. Szabad versbe
tördelt történeteinek nincs eleje, se
vége, szereplõi is csak sejthetõk:
�reggel a lány új életre ébred. élet-
módja egyszer még követendõ pél-
da lesz, más kultúrákban � mondja
� talán törzsfõnök lánya lehetne.
rossz helyre született? barátaimnak
elárulom, hogy pillantása sokat
próbált emberé, szinte más lényét
tükrözi� (IV).

Mindenképpen értékelendõ,
hogy ez a néhány fiatal tehetség egy-
általán megjelenhetett nyomtatás-
ban, magyarul is. (Ehhez elengedhe-
tetlen volt Kovács katáng Ferenc
munkája, aki a verseket összeválo-
gatta, lefordította, és a kötetet il-
lusztrációkkal is ellátta.) Általuk is
tágult picit a hazai horizont. Ha má-
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sért nem, hát ezért is �szükség van itt
pár ifjú norvég verselõre�.

CSALA BERTALAN

(Szerkesztette Kovács katáng Ferenc, Új
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004,
96 oldal, 1470 Ft)

JOHN RIDLAND:

BBaallllaaddaa  BBrraahhmmss  
nnéévvjjeeggyyéérree

Egy könnyû-törékeny kötet csúszik
a tenyerembe észrevétlen, és befész-
keli magát oda. Hát jó, megvizsgá-
lom. Nézegetem a piros-barna borí-
tót és a két irányba szurkáló töltõ-
tollhegyeket, melyek akár az egyik
vers ikonjai is lehetnének: �Éreztem
valamit halálakor, / de nem szúrt át
sem felül, sem alól� (Elsõ villanel-
lám).

Ez a pátoszmentes ünnepélyes-
ség jellemzõ John Ridland majd
mindegyik versére. De csak olyan
mértékû fennköltség hatja át a so-
rokat, amely elengedhetetlen ah-
hoz, hogy az ember ne csavarodjon
be teljesen. Bár arról az alkotóról,
aki lefordította a János vitézt, mél-
tán gondolhatnánk, hogy bõvelke-
dik a mesefiguráktól zajos szenti-
mentalizmusban, de azért ne felejt-
sük el, hogy Petõfi eredetileg
Iluska halálával fejezte volna be a
történetet.

Hasonló szívet melengetõ és
szívet fagyasztó ambivalencia jele-
nik meg a Régi barátnõm neve egy
másik költõ versében címû alkotásban.
A régi kedves felbukkanása kapcsán
természetesen együtt hatódunk meg
a költõvel, de azért nem ködösül el
annyira a szemünk, hogy ne lát-
nánk: a szeretett lány gömbölyded
formái már csupán néhány betû ívé-
ben fedezhetõk fel egy költõtárs elé-
giájában.

Az agyserkentõ kétértelmûség
mellett vizuális pompa fogadja a
verssorok között bóklászó olvasót.
Szerencsére a finom rajzolatú képek
nélkülözik a barokkos túlzásokat,
visszafogottak és kimunkáltak.
A �felhõfürtök�, a �kisimuló vizek�,
a �sziklagerinc csigolyái�, a �gyász-
tól üres özvegy�, a �cukorfenyõ�, a
�gazdag magány�, a �pepita légy�
vagy a �gyönyörû amerikai mo-
soly�, sõt még a �pókbûvölõ dal� is
arról zenélnek, hogy az élet akkor is
lehet szép, amikor semmi szemet
gyönyörködtetõ nincs benne.

Fontos megemlíteni még a köl-
tõ erõs kötõdését a magyarokhoz.
Nem a véletlen mûve volt a János
vitéz fordítása sem. John Ridland
megfordult nálunk, és a sors akara-
tának köszönhetõen Kodolányi Já-
nos � a kötet egyik fordítója � épp
a János pincébe vitte õt és feleségét
vacsorázni. Az étterem falait János
vitéz kalandjai díszítik, tehát a be-
szédtéma és a késõbbi fordítási té-
ma is adva volt. A fordításról vers-

Figyelõ106


