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A kéziratban fennmaradt Live Oak, with 
Moss című tizenkét versből álló klaszter 
a Whitman-líra értelmezésének egyik leg-

megosztóbb forrása. Amellett, hogy perdöntőnek bi-
zonyul egyes korábbi életrajzi kérdésekben, egyben 
új vitákat is generál. Az 1860-ban először megjelent 
Calamus ugyanis nem egyéb, mint a nevezett kézirat 
földarabolt, újraszerkesztett, majd harminchárom to-
vábbi verssel kibővített tisztázata. A korábbi és a vég-
legesített szövegváltozatokat összehasonlítva pedig tet-
ten érhető a költő azon törekvése, hogy az eredeti vers-
füzér vallomásos személyességét a publikált verzióban 
tompítsa, ködösítse, és végeredményben elkendőzze. 
De milyen célból? Vajon azért-e, hogy az olvasók fel-
tételezett prüdériájához igazodjon? Vagy inkább va-
lamilyen esztétikai megfontolásból? Miként a Whit-
man-enciklopédia idevágó szócikke summázza, „bár 
arra bőséggel találunk bizonyítékot, hogy Whitman 
erős vonzalmat érzett a férfiak iránt, az kevésbé vilá-
gos, hogy vajon létesített-e homoszexuális kapcsolato-
kat és ünnepelte-e költészetében a férfiszerelmet, vagy 
inkább elfojtva, pusztán a kulturálisan elfogadottabb 
vallási, politikai és művészi kifejezésformákba szubli-
málva jelent meg számára.”1 A kérdés a Calamus-ciklus 
elmélyültebb olvasása szempontjából megkerülhetet-
len. Az alábbiakban áttekintést adunk az ennek kap-
csán kialakult vita főbb kérdéseiről, az érvelések irány-
vonalairól és reflektálunk azok lehetséges tanulságára.

A Live Oakot felfedezője, Fredson Bowers közli elő-
ször, 1953-ban, saját filológiai szakfolyóiratában.2 Év-

tizedekig kell várni azonban, hogy szakmai figyelmet 
gerjesszen. A szikrát Alan Helms 1992-es tanulmánya 
szolgáltatja. Olvasata, mely nem a ciklus eredeti, kéz-
iratos formájához nyúl vissza, hanem a Calamusban le-
tisztázott darabokat veszi alapul, pusztán sorrendjüket 
rekonstruálva, nemtetszést is kivált, például Herschel 
Parker részéről, aki rámutat, hogy ez a „szabadosság” 
az eredeti szerzői szándékra vonatkozó legfontosabb 
tanulságot téveszti szem elől; Parker szerint ugyanis 
ha Helms az eredeti szövegeket olvasná, evidens len-
ne számára, hogy a Live Oak nem más, mint egy „me-
leg kiáltvány”.3 Érdekes azonban, hogy ami a whitma-
ni műhelymunka végeredményének megítélését ille-
ti, mind Helms, mind Parker hasonló következtetést 
von le: a Calamusban a férfiszerelem öncenzúrája győ-
zedelmeskedik. Mint Betsy Erkkila 2011-es tanulmá-
nya megjegyzi, Helms és Parker azt a széles körben el-
terjedt nézetet osztják, mely szerint a költő az 1850-
es években lezajlott homoszexuális krízisét követően 
élethosszig tartó öncenzúrába és – identitáspolitikai 
terminussal élve – „szekreterbe” (closet) menekült vol-
na.4 Erkkila bírálata azonban kisarkítja és némileg le 
is egyszerűsíti a szóbanforgó olvasatokat. A Live Oak 
értelmezésének tétje nem csak, és nem is elsősorban 
a biográfiai tisztánlátásé, még kevésbé az identitáspo-
litikai „progresszióé”. Nem árt hangsúlyozni, hogy itt 
elsősorban verseknek szánt szövegeket elemzünk. Az 
a hipotézis tehát, mely szerint a Calamus egy szekre-
terköltészet volna önmagában nem degradálná a cik-
lus lírai értékét; sőt akár az ellenkezője is igaz lehet: 
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az elsáncolódás kényszere olyan termékenyítő feszült-
ségként értelmezhető, melynek a Calamus esztétikai 
értéke is adósa. Az életrajzíró Gary Schmidgall egyik 
legfrissebb tanulmánya például kifejezetten ennek 
jegyében tárgyalja a ciklust. Nézete szerint a szekre-
ter egy „megszentelt hely” Whitman számára, ahová 
a biztonság és túlélés céljából ismételten visszavonul-
hat, hogy „hitelesen, önmaga hangján” szólalhasson 
meg.5 De hogy világosabban lássuk a fenti vita termé-
szetét, ideje a Live Oak és a Calamus közti különbsé-
geket a konkrétumok szintjén is összefoglalni.

Először is a cikluscímről: Live Oak, with Moss he-
lyett Calamus-leaves, végül egyszerűen csak Calamus. 
Az élő tölgy (quercus virginiana), melyet itt őstölgy-
nek fordítunk, az Egyesült Államok délkeleti részén 
honos tölgyfaj; hosszú életű, örökzöld, terebélyes; to-
vábbi jellegzetessége, hogy gyakran szeméremszőr-
zethez hasonlatos spanyolmoha telepszik rá. A soro-
zat kettes számú darabja alapján fallikus szimbólum-
nak is tekinthető, de mindenképpen valami olyasmi-
nek, mellyel a költő önmaga fizikumát rokonítja (ahol 
nem tüntetjük fel külön a fordítót, saját ad hoc fordí-
tást adunk meg, mint itt is):

Láttam, mint növekszik Louisiana egyik őstölgye,
Magában állt, mohaszakállas ágakkal,
Hogy társ nélkül tud nőni, mélyzöld lomb bomlik ki 

belőle boldogan,
És hogy külleme, nyers, egyenes, erőtől duzzadó, akár-

ha én volnék;
De furcsálltam, mint fakaszthat boldog s mélyzöld 

lombot, így, barát, szerető nélkül is, egymagában – 
mert én nem

tehetem.
Majd letörve egy ágat, levél volt rajta valahány, mo-

hát is csavartam köré,
Elhoztam, szobámba került, hogy szem előtt legyen;
Nem arra kell, hogy barátaim idézze, saját kedveseim,
(Hisz más se jár fejemben mostanság, csak ők;)
Bizarr zálogként őrzöm inkább – eszembe jut róla 

a férfiszerelem.
A tudat, hogy noha az a tölgy társak nélkül, Louisiana 

széles pusztájában is ott csilloghat,
Barát, szerető nélkül is élethosszig hajtva boldog le-

velét,
Én nem tehetem.6

A kálmos (acorus calamus) ehhez képest jóval enig-
matikusabb. Egyrészt egy sásfaj, s mint egyszikű, ter-
mészetesebben illeszkedik a kötetcímben megneve-
zett „füvek/levelek” sorába, másrészt a nádat jelentő 
görög kalamos szóhoz, melyből a latin calamuson ke-
resztül az angol elnevezés is ered, egy átváltozásmítosz 
is társul: az ifjú Karpos a Maiandrosz folyóba fullad, 
a parton gyászoló szeretője, Kalamos, pedig bánatá-
ban náddá aszik össze. Noha a szakirodalom egy ré-

sze a növény torzsavirágzatának alakja okán készség-
gel tekinti a kálmost priapikus szimbólumnak, a kö-
vetkező versrészlet elbizonytalanít e téren:

Lép egyik a vállam mellett, másik mögöttem, egye-
sek vállon, nyakon is karolnak,

Szellemek ők, kebelbarátok, holtak és élők – gyűlnek, 
többen, tömegesen, egy közöttük én,

Én gyűjtő, dalba, tavasszal, ott csatangolok velük 
osztogatva,

Zálogot szakítva innen-onnan – zálogot hajítva en-
nek-annak,

Ímhol! Fenyőgallyas orgonakék,
Ímhol, nadrág-zsebemben őrzött, floridai tölgyről té-

pett mohaszakáll,
Ímhol, pink is legyen egy foltnyi, koszoru-babér és 

maroknyi zsálya,
És ímhol: ez amit a tóból kiemelek ó, térdig vízben,
(Itt volt ő is gyöngéd legutoljára – és ide is tér meg, 

sose válunk el többé,
Ez lesz zálog a kamerádoknak mostantól – lesz ez 

a kálmos-gyökér,
Tovább ezt adjátok, ifjak, kézről-kézre! Vissza sen-

ki se nyújtsa!)
És juhart, és vadnarancsot vagy gesztenyét marékkal,
Ribizlifürtöt, szilvavirágot és aromás cédrust:
Szellem-gomolyag mágneskörében, én, ezeket, csa-

tangoló,
Mint mágnestű, mutatom az úton, vagy érintem, vagy 

lenditem feléjük,
Jelzem mi lesz egyiké, másiké – mindőjüknek jut va-

lami;
Csak amit a tóból húztam a partra, azt helyezve tar-

talékba;
Adok belőle majd – valaki ha bír, ahogy én tudok 

szeretni, úgy.7

A költő tehát nem a növény virágát, hanem gyöktör-
zsét tekinti jelképesnek. Mivel ez elsősorban drogként 
ismert – fertőtlenítő, leheletfrissítő, gyógyító, relaxáns, 
pszichoaktív hatásokkal, hogy csak néhányat említ-
sünk –, a szándékolt jelentés jóval talányosabb, mint 
első benyomásra. Van aki szerint a misztikus test ki-
osztásáról van szó, hiszen a fenti vers mintha az utol-
só vacsora kenyértörésének szavait idézné – a Fűszá-
lak beszélője másutt nyíltan azonosítja magát Krisztus-
sal, tehát ez itt se volna meglepő.8 Van aki mindezek 
dacára is pszichoszexuális jelentést keres benne, mi-
vel a kálmos egy másik versben így jelenik meg: „Víz-
mosta kálmosgyökér! Félénk tavi szalonka! Fészke őr-
zött tojáspárnak! Te legyél az!”9 L. Munk olvasatában 
az aránytalanul hosszú csőrű gázlómadárra, majd köz-
vetlenül ezután a madár két tojására való utalás mi-
att a snipe szó (szalonka) anagrammának tekinthető – 
a betűk sorrendjét megváltoztatva megjelenik a penis 
szó.10 Utóbbit az is alátámasztani látszik, hogy egy má-
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sik költemény a testrészeket ekként veszi lajstromba: 
„Bordák, has, gerinc, gerinccsigolyák,/ Csipő, csípő-vá-
pa, csípőizom, dombor kifelé-befelé, férfitojások, fér-
fi-gyöktörzs,/ Erős combpáros…”11 Az egymásnak el-
lentmondó értelmezések okán akár azt is feltételezhet-
nénk, hogy a nevezett szimbólum a szeretet kiosztásá-
nak két különféle formáját, a testit és a lelkit rétegzi 
egymásra. Az mindenesetre bizonyos, hogy a kizáró-
lag szexuális tartalomra koncentráló egyoldalú olva-
satoknak ellenáll.

További különbség, hogy a Live Oakban vissza-visz-
szatérő, önmagában kétértelmű, de az adott kontex-
tusban férfiszerelemnek is fordítható manly love kife-
jezésnek a Calamusban egész szériányi hasonlóan két-
értelmű variánsa jelenik meg. Ez akár egy komplett 
homoerotikus kódnyelv megalkotásának is tűnhet: 
comerado, comrade, adhesiveness, companion, athletic 
love, élève; megjegyzendő, hogy utóbbi benyomásnak 
az angol love főnév kétértelműsége már ab ovo meg-
ágyaz. A legprominensebb kifejezés ezek közül két-
ségkívül a comrade. Az angol nyelvbe a 48-as polgá-
ri forradalmak után, a spanyol camarada-ból frissen 
integrált jövevényszó értelmét a magyarul hasonlóan 
idegenül (németesen) hangzó kamerád látszik megkö-
zelíteni.12 Ami az adhezív (adhesive) jelzőt illeti, a kor-
ban népszerűségnek örvendő, frenológia nevű áltudo-
mány terminológiájából kölcsönzött szó baráti köte-
lékre utal. Az élève szó a francia nyelv ismerője számá-
ra tágabb jelentéstartalommal is bírhat, mint az angol 
student, adott kontextusban akár pederasztikus asszo-
ciációkat is keltve. E kódnyelvnek tűnő szóhasznála-
tot nem biztos, hogy a szekreterbe vonulás szándéka 
motiválja, érvel Erkkila, hiszen magyarázható példá-
ul azzal is, hogy a kor rendelkezésre álló szókészlete 
(a szodómia és annak trágárabb megfelelői) egyszerű-
en nem alkalmas a férfiszerelem intimebb tárgyalásá-
ra.13 Védhető álláspont ugyanakkor az is, mely kód-
nyelvnek olvassa: ha a költő egyértelmű akart volna 
lenni, talált volna a korban is létező kifejezéseket (pl. 
man-lover, male lover, boy-lover, uranian, etc.) anélkül, 
hogy szüksége lett volna a még nem létező homosexual 
szóra vagy a gay szó ezzel rokon, még szintén nem lé-
tező jelentésére; a szavak viszonylagos ismeretlensége, 
az átlagolvasó számára színtelenebb, üresebb csengése 
szintén azt sejteti, hogy valamit elkendőzni hivatottak, 
de legalábbis hogy a jelentések képlékenyítésében ér-
dekeltek. A két irányba olvasás lehetősége tehát ezen 
a ponton is szemlátomást felmerül.

A leglényegesebb különbség azonban a Live Oak-
szövegek sorrendiségének megváltoztatásához kapcso-
lódik. Az eredeti konszekúció, mint azt Helms helye-
sen állapítja meg, egy boldogtalan szerelem történetét 
is kirajzolja, melyet a költő egy atlétikus külsejű, fiata-
labb férfi iránt érzett. Ebből a szempontból a Calamus 
inkoherens – a sorrend megváltoztatása révén az emlí-

tett narratíva szétforgácsolódik, az egyes költemények 
nyíltan homoerotikus ihletettségéből pusztán allúziók 
maradnak.14 Hasonló véleményt fogalmaz meg James 
E. Miller. Rámutat, hogy a Calamusban adhezív társ-
kapcsolatról hosszabb leírást már alig találni, illetve 
hogy a költő által ünnepelt érzelmi hév többször nem 
jelenvalóságában, hanem inkább emlékként vagy fan-
táziaként fogalmazódik meg (Of the Terrible Doubt 
of Appearances; When I heard at the Close of the Day). 
Egyes versek már-már olyan benyomást keltenek, fű-
zi hozzá Miller, mintha a költemény beszélője több-
nyire magányosan, adhezív hajlama kiélése nélkül él-
ne, hiányérzetét versei alkotásával kompenzálva: „Ra-
jongva szerettem egyszer valakit, és viszonzásra nem 
talált az érzés;/ Mégis ez lett az, amiből verseim szü-
lettek.”15 Vagy egy másik helyen, a negatív képiséget 
végsőkig fokozva:

Sem úgy, mint émely bordázott mellemből pusztán,
Sem mint éjjeli sóhajok, dühös borzadály magamtól,
Sem mint ama mélyről fakadt, elfojthatatlan sóhajok,
Sem mint önmagamnak tett ígéret, és megannyi es-

küszegés,
Sem mint ösztönlelkem konok célratörése,
Sem mint lenge tápja beszítt oxigénnek,
Sem mint lüktető ütőér, csuklómban, nyakamban,
Sem mint furcsa szisztolé s diasztolé, mely egyszer 

majd leáll idebent,
Sem mint megannyi sóvár fohász, egekhez csupán 

intézhető,
Sem mint sírás, gúny, ellenszegülés, mely belőlem szö-

kell, ha egyedül járom a messzi vadont,
Sem mint husky-lihegés fogaim zárja mögül,
Sem mint hallott szók visszhangja – csicsergőké, ek-

hós, elhaló,
Sem mint éjjeli álmok neszei az ágyban,
Sem mint egyéb neszek, valószinűtlen nappali ál-

maimé,
Sem mint testem tagjai, s pórusaim, szüntelen foga-

dóid és elvetőid – még ekként sem,
Sem mint egyikük ezeknek, sem mint összességük, 

nem kellesz,
Ó élet pulzusa, hajlam adhezív! annyira, mint e da-

lokban.16

Erkkila azonban nem tartja elég „hasznosnak” a fenti 
olvasatot: „a homoszexualitás és a művészet reprivati-
zációjához vezet, mely ellentétes Whitman bátran ho-
moerotikus, demokratikus, és rendíthetetlenül nyil-
vános, politikai és spirituális céljával.” Titkait ugyan-
is „Whitman nem szenzáció vagy szublimáció céljából 
beszéli el, hanem szexuális, politikai, művészeti és spi-
rituális felszabadulást vízionáló emancipációs aktus-
nak szánja azokat.”17 A Live Oak narratívájának átala-
kítását szerinte a költői szerep továbbgondolása moti-
válja: a kisebbségi lét társadalmi szerepvállalásra sar-
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kall, melyből képviseleti költészet víziója születik. Itt 
megjegyzendő, hogy a Calamus politikai dimenziójá-
nak tényét az ezzel ellentétes olvasatok sem vitatják, 
hiszen az egyik versből („For You O Democracy”) – 
majd az 1891-es kiadásban egy másikból is („The Base 
of all Metaphysics”) – valóban erre lehet következtet-
ni18; emellett a későbbi évek önelemző prózáiban is 
erre fekteti a hangsúlyt a szerző, például és különös-
képpen a Demokráciánk távlatai címűben:

Többek között azért közöltem a Fűszálakat, hogy min-
den ember szívében, legyen az férfi vagy nő, öreg vagy 
fiatal, forrását fakassza és folyamát terelje életnek, lük-
tetésnek, szörnyű elfojthatatlan sóvárgásoknak, an-
nak a többé kevésbé minden lélek mélyén ott lévő, 
soha ki nem elégíthető szeretet-szomjnak és szeretni-
akarásnak – ennek az egyetemes egalitárius társközös-
ségnek, az érzelmi adhézió ősi, örök, de mindig meg-
újuló cserekörének, mely egyébként Amerikának is 
méltó emblémája, és melyet abban a könyvben álca 
nélkül, kiáltványszerűen, a legnyíltabb kifejezésre jut-
tattam. De a Fűszálak Calamus-versfüzérének, amel-
lett, hogy az emberiség érzelmi megszólítását célozza, 
van egy sajátságosabb jelentése is (ez nagyjából végig-
fut a könyvön és a Drumtaps-ciklusban is felbukkan), 
mely politikai természetű. Szerintem a kamerád-he-
vület, a férfiak férfiak iránti, kelettől nyugatig min-
den legényben ott szunnyadó, gyönyörű és természe-
tes érzelmének kialakulása és elfogadtatása, és mind-
az ami ebből közvetlenül vagy közvetve következik – 
ez a kulcs ahhoz, hogy az Egyesült Államok a jövőben, 
ezt nem győzöm elégszer ismételni, a leghatékonyab-
ban tudjon élő egységbe forrni…19

Értelmezésbeli különbségek tehát inkább e politikai 
dimenzió célja és motivációja tekintetében adódnak. 
Miller például a jelentésmezők tágításának eszközét 
látja benne, mely az olvasó figyelmét a zavarbaejtően 
személyestől a semlegesebb felé törekszik irányítani. 
A politikai színezettel a Calamusban egyébként sem 
jogi – vagy kisebbségi jogi – vonatkozásban találko-
zunk, noha érthető, hogy a 20. századi melegjogi 
mozgalmak felőli olvasatok ezt találnák érdekesebb-
nek. Ha már későbbi korok elméletei felől közelí-
tünk hozzá, inkább a pszichoanalízis adhat kulcsot 
az értelmezéshez, javasolja Miller. Az a whitmani el-
képzelés, mely szerint az adhezív vonzalom az Egye-
sült Államok egységének alapja összeegyeztethető az-
zal a freudi tézissel, hogy a szerelem – akár genitáli-
san célt érő ősi formájában, akár szeretetté módosult 
(célja elérésében társadalmilag gátolt, a tudattalan-
ba fojtott, már csak látensen szexuális) verziójában – 
a családon túlra is kiterjed, érzelmi köteléket teremt-
ve olyanok között is, akik korábban idegenként jelen-
tek meg egymás számára.20

Az idézett szövegrészlet első mondata ugyanakkor rá-
irányítja a figyelmet arra az értelmezési szempont-
ra is, mely az álláspontok termékenyebb ütközteté-
sére is lehetőséget teremt: a Fűszálak-kötet kontex-
tuális hangjára, mely mintha a kérdéses vita látókö-
rén túlra esne. Az a „szeretet-szomj és szeretni-akarás”, 
írja a szerző, melyről a kötetben elsősorban szó van, 

„minden ember szívében” felkeltendő, „legyen az fér-
fi vagy nő”; a Calamusban prominens férfi-férfi ad-
hézió ennek a szeretetnek egyik vetülete pusztán. Fi-
gyelemre méltó ebből a szempontból David Kuebrich 
megközelítése, aki a különböző értelmezéshorizontok 
hermeneutikus fúziójának lehetőségében gondolko-
dik. A kamerádlelkiség a Fűszálakban többarcú té-
maív, hangsúlyozza, melyben a homoerotikus vetület 
és a vallási-spirituális színezet között fontos átfedések 
vannak. A kötetet alapjaiban feltöltő vallási-spirituá-
lis hévtől ennek megfelelően a kamerád-szeretet poli-
tikai vonatkozása sem választható le. Miként a Start-
ing from Paumanok című vers leszögezi, a szeretet és 
a demokrácia nagy témáit egy „harmadik nagyság” 
hatja át, mely „inkluzív” és „tündöklőbb” az utóbbi-
aknál: a „Vallás nagysága”.21 Kuebrich mindezt a fen-
tiekben már idézett Demokráciánk távlatai című esz-
szé részleteivel is alátámasztja, melyek között különö-
sen a következő informatív:

És hogy egyedül ez képes…, még a demokrácia lenyűgöző 
rekordját is túlszárnyalva, testvéri, családi köteléket terem-
teni akár a legkülönbözőbb és legtávolabbi népek és embe-
rek között is. Mindig is erről álmodott a földkerekség, ős-
idők óta, de a modernebb korokban is mindig megfrissülve, 
az őszektől az ifjakig, bölcselőktől költőkig. Nemcsak arról 
az egységről, az individualizmusról, mely elszigetel. Hanem 
a másikról is, az adhézióról, a szeretetről, mely összeolvaszt, 
összeköt és egybegyűjt, rasszokból kamerádokat teremtve, 
testvériséget. Ami mindkét egységet élettel tölti meg az pe-
dig nem más, mint a vallás (ember és Állam egyedüli mél-
tó fenntartója), mely életet lehel a büszke, anyagi szőttes-
be. Szerintem ugyanis a demokrácia mélyén végsősoron a val-
lás magvait leljük. Minden vallásét, legyen az ősi vagy új.<?>22

A férfi-férfi kapcsolat spirituális jellegére a Calamus va-
lóban hangsúlyt fektet. A nyitó vers szerint a ka me rád-
sze re tet a költő „lelkét táplálja”, míg az „élvek, nyere-
ségek, s kényelmek” nem. A második versben a férfi-
barátság „magasabb légkörbe” emel, melyhez képest, 
mint azt a harmadik szöveg megerősíti, a természet 
világa, lévén „anyagi álca” és „látszatmegjelenés” csu-
pán, kevésbé „valós”. A „Fast Anchor’d Eternal O Lo-
ve!” című darabban pedig a lélek a férfibarátság által 
„testtelenné” és „éterivé” válik (disembodied; etherial). 
Ez az elevált spirituális állapot egyben a lélek halál utá-
ni örökkévalóságának előképe is, hiszen a „Scented 
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Herbage” kezdetű versben a szeretet és a halál átfedi 
egymást: „elválaszthatatlanul összehajlanak” és jelen-
tésük is „pontosan ugyanaz” lesz.23

Nem lehet nem észrevenni, hogy az imént felso-
rolt motívumok mennyire platonikus ihletettségűek. 
Utóbbi inspiráció különösen is szembeötlő, ha tuda-
tosítjuk, hogy helyenként a lélekvándorlás és az anam-
nézis tanával is kiegészül. A „To a Passing Stranger” cí-
mű költeményben például az utcán elhaladó idegen 
látványában annak emléke elevenedik fel, akivel a köl-
tő előző életében testi szimbiózisban élt:

Névtelen arc! pillantásom éhét, miközben elhaladsz, 
aligha ismered,

Noha te vagy az a másik meglehet, az a levált nő vagy 
férfi,

(Hiszen így jut eszembe, ily’ álomszerűen,)
Közös lehetett valahol az élet, boldog is bizonnyal,
Sejlik is föl minden, míg két irányba röppenünk, mint 

két folyó, gyöngéd, szemérmes, érett,
Együtt sarjadtunk fel, fiu mellettem, lány mellettem 

voltál,
Egy tányérból, egy nyoszolyán – több, mint tied az 

a test, több, mint enyém e test,
Te szempárt, arcot, testhőt gyönyörnek, elhaladván – 

én kézfejet, arcszőrt, mellkast adok viszont,
Nem szólhatok hozzád – csak gondolatban, fotelben 

egyedül, álmatlan ágyban egyedül,
Várnom kell – biztos találkozunk megint,
Gondom lesz rá, el ne veszítselek.24

Kitekintve a Calamus szűkebb kontextusából szem-
betűnik, hogy a Fűszálak a platonikus mitológiához 
krisztusi tanokat is mellérendel. A „To him that was 
Crucified” című költeményben például a költő a „test-
vérnek”, „kamerádnak” és „szeretőnek” titulált Krisz-
tussal vándorol és munkálkodik együtt, hogy „az el-
jövendő korok” népei „hittestvérek és szeretők” le-
gyenek, „akárcsak mi ketten”.25 Egy másik vers pedig 
az adhezív kapcsolatot a „Szeresd az idegent!” bibli-
ai parancsára utalva definiálja.26 E nagybetűs Vallás 
alatt ezek szerint nem egy intézményesült teológiát 
kell érteni, hanem a költő eklektikusabb, talán áltu-
dományosnak, de legalább is holisztikusnak27 nevez-
hető sajátos teizmusát, melyben plátói tanoktól a fe-
lebaráti szeretet krisztusi tanításáig több neki tetsző 
lelkiség is összeférhetőségi jogot kap. Amint az „Ének 
magamról” című opusz meg is vallja: „Az én hitem 
a legnagyobb hit és a legcsekélyebb,/ Mert bennfog-
laltatik minden isten hite, ősi és újkori; s minden hit 
az ősi és újkori között.” (Raáb Gy. ford.)28 A dolog 
tétje azonban itt most nem e tanok összefűzésének 
módszertani lehetősége – mely természetesen kérdé-
ses lehet önmagában is – hanem e sajátos vallási irá-
nyultság tényéből levonható következtetés: ameny-
nyiben a kamerádszeretet erotikus impulzusának egy 

vallásilag motivált szereteteszmény szolgál iránytű-
ként, akkor a Calamustól mind az identitáspolitikai 
mozgalmárság (Erkkila), mind a homoszexuális haj-
lam eltakarásának szándéka (Helms, Parker, Miller) 
távol áll; ez esetben az erotikus és a vallási-politikai 
dimenzió két egymásra rétegződő szeretetrégióként, 
a szeretet két geneológiailag strukturált jelentésszint-
jeként is felfogható lenne: az implicit erotikus alapok-
ra a „nagy Camerado” takarója símulna, aki a társadal-
mi határok lebontásának forrása, és a szerző „epeke-
désének” igazi tárgya („The great Camerado, the lover 
true for whom I pine”).29

Ami a tárgyalt vita tanulságait illeti, a fenti diskur-
zus rezümé-jellege nem jogosít fel arra, hogy e hipote-
tikus megfogalmazásnál határozottabban is állást fog-
laljunk. Javaslatként azonban tehető néhány észrevé-
tel. Először is: a vita specifikusabb és ennél fogva szű-
kebb látóköre, mely elsősorban a szerző szexuális irá-
nyultságának felvállalására illetve nem felvállalására 
koncentrál, nem elég inklúzív ahhoz, hogy a Calamus 
kontextusának vallási-spirituális ihletettségét kellőkép-
pen szem előtt tartsa. A címváltoztatás kapcsán például 
számításba lehetne venni, hogy a tölgy fallikus szim-
bóluma helyett esetleg egy sokoldalúbb szeretet-szim-
bólumot keresett a szerző, melyet a libidinális mellett 
más értelemben is megoszthat: gondviselően, mint ta-
nítványoknak szánt élettapasztalatot, testvéri empáti-
ával, mint a társadalmi határok lebontásának zálogát, 
sőt akár spirituálisan is, mint misztikus testet; észre 
lehetne venni továbbá azt is, hogy a kétértelmű lexis – 
a kódnyelv-avagy-nem-kódnyelv vitáján túlmenően – 
a szeretetnek a homoerotikánál jóval szélesebb skálája 
felé nyit, szintézisbe oldani igyekezve annak szomati-
kus és pszichés aspektusait, a szülő-gyermek, tanár-ta-
nítvány, polgár-polgár, természet és ember, istenség és 
ember kapcsolatok emócióinak minél teljesebb spekt-
rumát – egyszóval univerzálisabb, vagy ahogy egye-
sek találóan nevezték, „holisztikusabb” költészet kí-
ván lenni; – ezeket a lehetőségeket az egyoldalúbb ol-
vasatok mintha nem tudnák méltányolni. Másodszor: 
a költői szerep értelmezése, miközben annyira leragad 
a mozgalmár-avagy-szekreterköltő-dilemma szélsősé-
geinek feszültségében, hogy már-már a prekoncepciós 
olvasatok gyanúját is magára vonja, szem elől tűnik té-
veszteni a spirituális guruszerep alaplehetőségét, mely 
a kötet egészét tekintve jóval szembeötlőbb is lehet-
ne számára. Végezetül: talán nem volna hasztalan új-
ra és újra tudatosítani, bármilyen pozíciót is képvisel 
az ember az adott disputában, hogy mind a Live Oak- 
mind a Calamus-füzér építőeleme nem más, mint ma-
ga a versszöveg, melynek esztétikuma jóval összetet-
tebb anyagból ég ki, mintsem hogy a szerző szexuális 
vonzalmainak természetére, vagy annak egyetlen as-
pektusára, lehetne redukálni.   
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