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ban továbbra is arra fi gyelmeztet, hogy mindezek mögött fajsúlyos, 

a kimondás, leírás tétjével bíró mondanivalót nem feltétlenül érdemes 

keresni.

Korpa más kritikusai elsősorban az egyedi hangot emelik ki pozití-

vumként a szerző első kötetéből. Én is úgy gondolom, hogy a radikális, 

mindent uraló széttöredezettségben találhatunk olyan mozzanatokat, 

amelyek egyedivé teszik a megjelenített (szöveg)világot. Az eddig 

említetteteken túl felfedezhetünk még olyan búvópatakként megjelenő 

motívumokat is, mint a szüzesség és szűziesség, vagy éppen a defl o rá-

ció újra és újra (értelemszerűen más-más kontextusban) megemlített 

aktusa. De egyedi, ahogyan a modern technológiai eszközöket össze-

kapcsolja korábbi korok jellegzetes tárgyi világával („egy évszázados 

nappali és / a benne világító notebook ökonómiája” [31]).

Nagyon sok olyan apró vonása van tehát a kötetnek, ami kiváló ki-

indulási pont egy elsőkötetes szerző számára,  de az Egy híd térfogatárólt 

ennek ellenére csupán egyfajta felütésnek érzem, olyasfajta pozitív ér-

telemben vett fi gyelemfelkeltésnek, amely elsősorban nem önmagáról 

szól, hanem előkészíti a terepet valami ezután következőnek. Úgy hi-

szem, nem ez a kötet fogja determinálni az ezután megjelenőket, hanem 

fordítva: Korpa Tamás későbbi kötetei fogják sokkal nyilvánvalóbban 

meghatározni majd ennek a debütáló könyvnek a fontosságát vagy eset-

leges érdektelenségét.
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AMIKOR A PORNÓ KÖTI ÖSSZE

Azt olvasom, hogy nincs hová visszamenni, meg hogy krummbachtali 

fürdőmedence, Schillerhöhe, Westbahnhof, marbachi múzeum és Köt-

telkarnickel – és képzeletemben már körvonalazódik is a számkivetett, 

hazátlan keleti költő alakja, aki igazán csak nyugaton tapasztalhatja 

meg, milyen sovány is a hazai poéták kenyere. Aki, belekóstolva egy 

„jobb életbe”, joggal érezheti úgy, hogy nincs miért visszatérnie, nincs, 

ami visszahúzná. A problémafelvetés nem túl újszerű, de megvan a ma-

ga aktualitása. Csehy Zoltán legújabb, Nincs hová visszamennem című 

kötetének programadó verse azonban második olvasatra részben (vagy 

egészében) felülírja az első benyomásokat: „Visszamegyek a fehérne-

műboltba, / megveszem azt a szép fehér alsót, / vaskos fekete szalag-

pánttal, meg talán azt / a tengerkék úszógatyát is, retrónak mondják, / 

de nekem e téren nincs hová visszamennem, / tehát itt kezdem a törté-

nelmet” (Nincs hová visszamennem). A „visszamenés” itt nem egy olyan 

dologra vonatkozik, ami valaha létezett, de mára eltűnt, elveszett, ha-

nem valamire, ami teljesen előzmény nélküli. A cím felől közelítve a 

kötet felé tehát azt kell szem előtt tartanunk, hogy miben mutatkozik 

meg ez a gyökértelenség.

A legutóbbi, 2010-es Homokvihar című kötethez képest számos je-

lentős változás észlelhető Csehy költészetében. A hosszúversek szinte 

teljesen háttérbe szorultak (egyedül az Egy Schubert-dal a diosz ku ro-

szok ról idézi a Homokvihar terjedelmes gondolatáramlásait, bár annak 
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nyitóversével [Webern halála] vagy éppen az utolsó, címadó darabbal [Ho-

 mokvihar] ez sem veheti fel a versenyt), helyüket egy-másfél oldalas, nem 

egyszer csattanóra kifuttatott alkotások vették át. Pletykák, futamok 

– a kötet saját műfaji besorolása szerint. Ami nem jelenti azt, hogy ezek 

a versek komolytalanok lennének, hogy félvállról lehetne venni őket.

Az azonban kétségtelen, hogy a Nincs hová visszamennem sokat en-

gedett a Homokvihar elitizmusából, olvasóval szembeni elvárásaiból. 

Míg az előző kötet esetében a megfelelő (főleg ókori görög, latin, illetve 

zenei) műveltség vagy az alapos utánajárás hiánya sokszor meggátolta 

a megértést, egy mélyebb olvasat kialakítását, addig a mostani darab-

jai túlnyomó többségükben ezek nélkül is befogadhatóak, a különböző 

utalások felfejtésével csupán újabb jelentésárnyalatokat fedezhetünk 

fel. Ebből következik, hogy a Nincs hová visszamennem egy széles, vegyes 

összetételű közönség érdeklődésére tarthat igényt, szemben a Homokvi-

harral, amelynek ideális olvasóit egy igen szűk csoport tagjai alkotják.

De a legszembetűnőbb változást mégiscsak az új tónus, a személyes 

hangvétel jelenti. Míg a Homokviharban csak elvétve találkoztunk ez-

zel a fajta megszólalásmóddal – akkor is inkább szerepjátékok formájá-

ban (például az Eboracus ciklus negyedik darabjában vagy a Hadrianus 

a Kaszión-hegyen szakasz Mitológia című részében), nem pedig egy egy-

séges lírai én megnyilvánulásaiként –, addig a Nincs hová visszamen-

nem olvasása során éppen ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk: az egyes 

szám első személy hiányára kapjuk fel a fejünket. A személyes hangvé-

telhez nem szükségszerűen kapcsolódik egy egységes lírai én, Csehy 

egy-egy visszatérő motívummal mégis eléri, hogy ugyanazt a meg-

szólalót feltételezzük minden vers mögött.

A megszólaló magyar anyanyelvű, magyarul ír. Ez legjobban a Te 

hogyan írsz? című versben ragadható meg: „De végeredményben, / ha 

egészen őszinte akarnék lenni, a valóság az: / tollal vagy ceruzával, pa-

pírra, számítógépbe, magyarul”; de azok a szöveghelyek is ezt a benyo-

másunkat erősítik, ahol a fordítás vagy az idegen nyelv használata válik 

refl ektálttá. Például az előbb említett műben: „Odajön, és megkérdi: 

»te hogyan írsz?« / Persze nem így, angolul kérdi vagy németül”; az Ösz-

töndíj kezdősoraiban: „Ich bin kein Komponist, ich bin ein Dichter, / 

mondom halkan a liftben / az öregnek”; vagy a Timothy Liu Kemény 

bizonyság című versét fordítom középső szakaszában: „A harmadik sor 

adja magát: / Vasalóval kiégetett motelszőnyeg. / A negyedik megoldha-

tatlan, / a glory jelentéstöbblete kimarad belőle: / Minden fi gyelme a 

késő éjjeli szopólyukra irányul.”

Továbbá a megszólaló férfi : a Szerelmes versből, Az egyetemi docens 

kezdetűből vagy az Idegen anyag címűből ez tisztán kiolvasható (ezek-

ről a későbbiekben még lesz szó, az idevágó szöveghelyeket majd akkor 

idézem). Férfi , aki idegen helyeken jár, idegen emberekkel érintkezik 

(„A krummbachtali fürdőmedencéből madarak isznak. / Nem járnak 

ide fürdőzők, […] / A drótkerítés mögül nézem / a rajzást” [A krumm-

bachtali fürdő]; „Van egy buggyantott tojás képű csaj, / aki mindig le-

megy a Westbahnhofhoz / vásárolni, aztán fölcipekedik a buszra, / és 

nem zavarja, hogy hatalmas póréhagymák / lógnak ki a táskáiból. / 

Valamilyen oknál fogva ki nem állom” [Cipelő]).

És nem utolsósorban van két gyereke („Akkor még nem volt nős, 

persze / és nem volt két gyereke, mint nekem” [Bordélyház]; „alom, ürü-

lék, bogyó, drazsé, / »nyuszika«, mondja a lányom” [Húsvét I.]; „A gye-

rek legjobban Händelre alszik, / ehhez nyilván hozzájárul Andreas 

Scholl is” [A gyerek legjobban Händelre alszik]). A példákból jól látható, 

hogy ez az egységes lírai én a Nincs hová visszamennem három része 

közül (I. Idegen anyag, II. Nehéz kotta, III. A szerelmesek elszakítása) leg-

erősebben az elsőben van jelen, de, ha kissé háttérbe húzódva is, a má-

sodikban és a harmadikban is végigkövet minket. Ívet ad a kötetnek, 

összefűzi a különböző témákat, arra készteti az olvasót, hogy összeol-

vassa a verseket.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, Csehy legújabb kötetében a „nincs 

hová visszamennem” hangulat, a gyökértelenség, az előzménynélküli-

ség és az ezekkel szorosan összefüggő idegenségérzet nemcsak temati-

kusan van jelen, nemcsak a költemények tárgyaira vonatkozik, hanem 

az új beszédmódra is. Ám az előbbiekről sem szabad megfeledkezni. 

Hiszen a Nincs hová visszamennem éppen azt a kérdést feszegeti, hogy 

hányféleképpen tapasztalható meg az idegenség. Beszélhetünk róla 

ökológiai értelemben: ezt teszi a Gumikesztyű című alkotás, melyben 

a kiszakítottság, az eredeti, megszokott környezettől való elválás meta-

forája jelenik meg (furcsa mód nem a távozó, hanem a környezet szem-

szögéből: „a föld maga se hitte, / hogy ez megtörténhet, / hogy kiszakít-

hatják belőle, pedig már meggyökerezett, / hogy csak így, egyszerűen, 

kitéphetik, / ráadásul egy közönséges, steril, orvosi gumikesztyűvel”). 

Beszélhetünk róla nyelvi-kulturális értelemben is: a Görögök, Az ide-

genvezető vagy például a Nagyapámék című alkotás nyelv és identitás 

relációjában gondolkodik az idegenségélményről. A kötet első szaka-

szának címadó verse, az Idegen anyag pedig a nemek közötti különb-

ségről vall („Valójában hazudok neked, / csak a saját farkam érdekel, 
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[…] / ahogy / újra meg újra / megismerkedik a / sejtelmes, ismerős, / 

de végeredményben mégis csak menthetetlenül / idegen anyaggal”).

E témák közül az utolsót mindenképpen érdemes közelebbről is meg-

vizsgálni, hiszen Csehy legújabb kötetében a nemiségre és a szexualitásra 

vonatkozó kérdések előtérbe kerülnek. Ezek állnak egyes alkotások fó-

kuszában (például Mint a nyugdíjasok, Tantraszex, Szerelmes vers, Helyre 

áll a rend), máshol nyíltabb vagy homályosabb utalások formájában van-

nak jelen. Igaz, ezen a téren Csehy Zoltánnak van hová visszamennie. 

Itt elsősorban nem is költői, hanem műfordítói munkásságára gondo-

lok: Hárman az ágyban című versantológiáját 2000-ben adta ki a Kal-

ligram, lapjait ógörög és latin nyelvű erotikus költemények töltik meg. 

Ez a kötet két okból is fontos a Nincs hová visszamennem szempontjából.

Egyrészt, mert a Hárman az ágyban rendezési elvének az olvasóra 

gyakorolt hatása itt is érvényesül: gondolok itt arra, hogy a befogadó 

sokkal könnyebben felfejti egy burkolt erotikus vers metaforáit, ha a 

művet leplezetlen pornográf alkotások fogják közre, mint ha elszigetel-

ve, önmagában találkozna vele. Hiszen verset olvasni egy dolog, köte-

tet pedig egy másik – nem mindegy, hogy milyen művek állnak egy 

költemény jobb és bal oldalán. „Éjjel, amikor hazaértem az üres lakás-

ba, / és jó volt bejönni a nyirkos, aszexuális hidegből, / hirtelen elkapott 

a vágy, hogy szeretkezzek veled, / hogy a magamévá tegyelek, hogy 

keféljünk, / hogy dugjunk, hogy basszunk, mint az állat” (Szerelmes 

vers); „Szerelmesek a homályos fa alatt, / furcsa betéte a tájnak, / a he-

lyükben dugnék is, / de ők semmit sem // csinálnak” (A homályos fa alatt) 

– ilyen és ehhez hasonló megfogalmazásokat a Nincs hová visszamen-

nem mindhárom részében találunk, aminek következménye, hogy egy 

idő után minden darabot megvizsgálunk ebből a szemszögből. Ez a 

megközelítés nem mindenhol lesz releváns (nem vagyok benne biztos, 

hogy a Cipelő „hatalmas póréhagymáit” vagy a Pár perc oszlopait falli-

kus szimbólumként kéne értelmeznünk), akadnak azonban olyan ver-

sek, melyek szexuális vonulatait még jobban kidomborítja (Múzeum), 

a Kutozov szerelmi halála olvasása során pedig a „behunyt szemű fi úra”, 

az „izmos lábai szétcsúsznak a nyakán” és „a far is elereszti őt” megfo-

galmazásokról rögtön egy homoszexuális aktusra asszociálunk.

Másrészt a Hárman az ágyban darabjait az is összeköti a Nincs hová 

visszamennem alkotásaival, hogy már ezek a műfordítások is elgondol-

kodtatnak azon, vajon mi az eltérés a pornográf és az erotikus költészet 

között. Roland Barthes a Világoskamrában fényképekről gondolkodva 

úgy különbözteti meg ezt a két fogalmat, hogy míg az előbbi „magát 

a nemi szervet ábrázolja”, addig az utóbbi éppen hogy elrejti azt, csak 

utal rá.1 Verbális megnyilvánulásokra, költészetre alkalmazva ezt a meg-

határozást úgy fogalmazhatunk, hogy míg az erotikus költemények me-

taforákkal beszélnek a szexualitásról, addig a pornográfok kendőzet-

lenül tárgyalják azt. Ebből a szempontból a Nincs hová visszamennem 

versei sokkal inkább tűnnek pornográfnak, mint erotikusnak. A lírai 

én egészen nyíltan vall nemi vágyairól, tapasztalatairól, a testiséggel 

kapcsolatos gondolatairól: „És nem érdekel semmi, senki, / elkaplak, 

és a lábad közé döföm, / kétszer felvágott hasadba, / mely két gyereket 

hordott ki nekem, / mert csak az élvezet érdekel” (Idegen anyag); „Egy 

intellektuális kisköcsög úgy mosolyog rád, / hogy borzadva látod a szá-

jában a farkad” (Party). Egy heteroszexuális férfi  hangja ez. Férfi  költé-

szet. Ami nem azt jelenti, hogy mindenáron férfi as, macsó akarna len-

ni. Sőt: a Nincs hová visszamennem két helyen is komikusan viszonyul 

a férfi asság egyik kortárs szimbólumához: „Előbb a szex, aztán jöhet a 

tantra, / mondta ő, az érzéketlen, szőrös férfi , / a sörivó, akit a lelki / 

dolgok nem igazán hoztak lázba” (Tantraszex); „Ha húszévesnek / ve-

szem őket, idén már 49-ek, / nyilván feltornáztak még pár kiló izmot, / 

vagy épphogy férfi as sörhasat” (Ajándék) – kár, hogy a férfi asság más 

modern „jelképeit” nem aknázzák ki a szövegek. Máshol pedig általá-

ban férfi atlannak bélyegzett tevékenységek gyakorlása közben láttatja 

magát a megszólaló: „Szeretek operákat hallgatni / egy pohárka jófajta 

bor mellett, […] / És megindultságot érezni, / lehetőleg férfi atlan köny-

nyekkel” (Újjáélesztés).

Az „idegen anyag” már a Homokviharban is úgy került elő, mint egy 

kívülről érkező, a testbe hatoló, azt felsértő eszköz („Ha átlyukasztaná 

egy stukkerral a fejét, / és hagyná, hogy vérrel vegyüljön az agyvelő, / 

ha tőrt döfne gótikus bordái közé, / és átkozódva helyezné magába az 

idegen anyagot” [Puccini. Mimi muffj  a]), a Nincs hová visszamennem 

első szakaszának címadó verse ezt a jelentést viszi tovább, a nemiségre 

vonatkoztatva azt. Az üzenet – férfi  a nőt, nő a férfi t csak mint az ide-

gent, a Másikat ismerheti meg – közhelyszámba megy. De még ennek 

ellenére is úgy érzem, a szexualitás középpontba helyezése jó döntés 

volt, képes összefogni a műveket; nagy az érdeme abban, hogy a könyv 

behajtása után úgy érezzük: nem csupán összegyűjtött verseket, ha-

nem egy kötetet olvastunk.

1 Roland Barthes, Világoskamra, ford. Ferch Magda, Európa, Budapest, 1985, 67–68.


