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Aztán a golyóra gondoltam, amely sosem éri el
William Borroughs feleségét, akinek a fején egy alma inog,
a ráöntött sav sose jut el annak a lánynak az arcáig,
és az Oldsmobil sose löki a kutyámat az árokba.

Zénón elmélete ott lebegett az asztal fölött,
mint holmi gondolatléggömbök a Krisztus elôtti ötödik századból,
de a villa mégiscsak elérte a számat,
falatokban szállítva a spárgát és a rántott halat,

és miután társalogtunk, ettünk, és emelgettük a poharainkat,
kiléptünk az étterembôl, és jó éjszakát kívántunk egymásnak az utcán,
aztán pedig, a magunk külön útjain, elsétáltunk a világba, ahol a dolgok 

megérkeznek,
ahol az emberek eljutnak oda, ahova elindultak –
ahol a vonat a gôz felhôiben beér az állomásra,
ahol a vadlibák nagy loccsanással leszállnak a tó felszínére,
és ahol az, akit szeretsz, átszalad a szobán, és a karodba ugrik –

és igen, ahol hegyes nyilak döfnek át egy testet,
összevérezve a szent lágyékát és csupasz lábfejét,
az európai vallásos festészetnek ezt a népszerû témáját.
Volt egy életrajzíró, aki tolltüskés sündisznóhoz hasonlította.
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„LÁGY, BARNA LEKVÁR DISZNÓHÚSBÓL”

Gondolat nélkül nincs költészet, különösen, ha gondolatnak vesszük a képzelet és a 
tapasztalat megnyilvánulásait, vagy odaszámítjuk az olvasók gondolatait is. A fenti 
versekben a megszokottnál jobban érzékelhetô az egyébként többnyire mindenféle 
poétikai és verstani eszköz révén, közvetettebben megnyilvánuló gondolat: épp ez az, 
ami, túl a fogalmi közlendôkön, valamiféle sajátos mintázattal ruházza fel ôket. De 
inkább szerkezetet kellene mondani, vagy ha maradunk a mintánál, akkor az anyag 
mintázatáról van szó, mint mondjuk a tweedszövetek esetében, nem pedig valamiféle 
textilnyomásról. Más szóval olyanok ezek a versek, mint a Pompidou-központ, a külsô 
szemlélô számára láthatóvá tett közmûvezetékek csôrendszerével. Vagy olyanok, mint 
a rillette, amely úgy készül, hogy a zsírban párolt hús szálkáira szedve ismét a tûzre 
kerül, és folyamatosan kevergetve lassan teszik hozzá a pecsenyelevet, majd a zsiradékot, 
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mégpedig annyit, amennyit a húskrém éppen felvesz. Azt mondják, a túl száraz rillette 
unalmas és nyögvenyelôs, de az se jó, ha végül túl sok zsír válik ki a tetején. Ennek a 
mûfajnak egyébként az egyik legkiválóbb képviselôje nem amerikai volt, hanem lengyel: 
a Nobel-díjas Wisława Szym borska. 

„Tudja, mikor legyen világos, és mikor titokzatos. Tudja, melyik kártyát mutassa meg, és me-
lyiket tartsa színével lefelé fordítva. A maga egyszerû és nyugodt nyelvén meri pontosan azt közöl-
ni, amit épp gondol, és eleven, messzire ható – valósággal akrobatikus – képzelete segítségével 
szinte észrevétlenül vezet el a beszéd határain túl fekvô, nyugtalanító és lefordíthatatlan tartomá-
nyokba” – írta Szymborska amerikai fordításkötetének elôszavában Billy Collins. Világosság, 
egyszerûség, nyugodtság – bizonyára ezek azok a jellemzôk, amiért a New Yorker Collinst 
is így jellemezhette: „teljesség, irónia és Augustus kori báj”. Másrészt ugyanezek miatt ír-
hatta annak a YouTube-videónak az egyik kommentelôje, amelyen a költô felolvas a 
Strand nevû – szlogenje szerint tizennyolc mérföldnyi könyvet polcain tartó – New 
York-i könyvesboltban, hogy „unalmas, nyájas és lapos”. A rillette-et – ami Rabelais szerint: 
„lágy, barna lekvár disznóhúsból” – nem mindenki szereti.

Collins – a fentebb olvasható másik három vers szerzôjéhez hasonlóan – gyakran 
indul ki konkrét helyzetbôl: éttermi beszélgetésbôl, a szomszéd kutyájának a nem szûnô 
ugatásából vagy abból, hogy egy kamasz lány nem szeret segíteni a házimunkában. Ha 
például egy bárban siet az óra, arról az jut az eszébe, hogy a vendégek az ismeretlen 
jövôben isznak, és közömbösek a jelen gondjai iránt. Ha horoszkópot olvas az újságban, 
akkor így gondol a neki kedves halottra: „most már bízd rám, / hogy körültekintô terveket 
készítsek a sikerhez és a vele járó vagyonhoz, / hogy szívbôl jövô tanácsot adjak a szeretteimnek, / 
és örömmel fogadjak minden szellemi ösztönzést, ami csak rám talál, / még ha ez egy kicsit soknak 
is tûnik egyetlen keddre”. A versei egyfajta gondolatkísérletek.

A fenti versek a kortárs amerikai költészet úgynevezett megközelíthetô irányzatába 
tartoznak, és a költôik abban is osztoznak, hogy Magyarországon tudomásom szerint 
alig vagy egyáltalán nem ismerik, fordítják ôket. (Mind a négyük nevét a tokaji borász 
és debreceni amerikanisztika szakos doktorandusz Prácser Hajnitól hallottam elôször: 
ha majd megírja a disszertációját, kérem ezt a védésen jegyzôkönyvezni.) Azon túl, hogy 
tetszettek a verseik, és lefordítottam ôket, én sem érzem hivatva magam arra, hogy 
részletesen taglaljam a költészetüket: amit tudok róluk, azt a netrôl tudom. 

Howard Nemerov (1920–1991) – aki idôsebb korában egyre jobban hasonlított Tony 
Curtisre – huszonöt év különbséggel kétszer is birtokolta az USA Kongresszusi Könyvtára 
által adományozott „Poet laureate” címet, és a nevét szonettpályázat is viseli, amelynek 
nyertes darabjai minden évben egész mások, és mindig nagyon jók.* Hazájában Carl 
Dennis (1939) sem ismeretlen: egyik kötetére – egyébként Nemerovhoz hasonlóan – 
Pulitzer-díjat kapott (ez furcsán hangzik költôkkel kapcsolatban, de hát Grammyt sem 

* Bob McKenty (de róla már igazán semmit sem tudok) 1999-es gyôztes, LÁNCSZONETT címû versét a követke-
zô képpen fordítanám:

Nem szabad, hogy kidobd ezt a kis verset: 
másold le hússzor, kapják meg barátok!
Ha nem teszed meg ezt, megtöredeznek 
a hajvégeid. A fejeden átok.
A gép nem adja ki a bankkártyádat, 
bárányhimlôs lészen elsôszülötted.
El fog enyészni minden zoknid párja, 

s gyomok gyalázzák a gyepet elôtted.
A házad falát széteszi a termesz. 
Szennyvízátemelô pumpád lerobban.
Benyomod a tévét, és hitvesed lesz 
a fôvendég a kibeszélô show-kban.
 S ha majd emléke végre megkopott, 
 új másolatban megint megkapod.
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csak Madonna és Beyonce nyert, hanem mondjuk Schiff András is), Collins (1941) pedig 
a New York Times szerint egyenesen a legnépszerûbb amerikai kortárs költô, akinek 
mintegy tucatnyi verse magyarul is olvasható. A férfiaknak Wikipedia-szócikkük is van, 
de már Diane Lockwardról azt is csak gyanítom, hogy idén hetvenéves, mert New 
Jerseynek abban a megyéjében, ahol él, és ahol Girl Talk címû költészeti rendezvénye-
it szervezi – jó néven veszi, ha a közönség házi süteményt visz a felolvasásokra –, lakik 
egy ilyen nevû nyugdíjas tanárnô. (Egy füst alatt azt is megtudtam, hogy a nyugdíja 
53,5%-kal magasabb az állam átlagánál.) Sokszor ír nôi vagy annak tekintett témákról, 
egy verseskötetének címe egyenesen WHAT FEEDS US – Ami táplál minket –, de más 
verseiben is gyakran fordulnak elô ételek, a linguini nevû olasz tésztától a New Jerseyben 
valószínûleg elsôként termett articsókáig. Nem volna meglepô, ha rillette-et is tudna 
készíteni.

Boros Gábor

LEO STRAUSS ROUSSEAU-RÓL

A filozófia történetének kutatói nem annyira az amerikai konzervativizmus egyik jeles 
gondolkodójaként tartják számon Leo Strausst, aki ifjú kutatóként nem másoktól kapott 
ajánlást Rockefeller-ösztöndíjához, mint E. Cassirertôl és C. Schmitt-tôl, hanem inkább 
a sorok között olvasás hermeneutikájának kidolgozójaként, amelyet az üldöztetés kor-
szakaiban írt etikai, de fôképp politikai mûvekben felbukkanó ellentmondások kezelé-
sére gondolt ki s alkalmazott elsôsorban Spinoza és Hobbes mûveinek elemzésekor. Ez 
a módszere még ma is hatékony, Edwin Curley manapság is így érvel Aloysius Martinich 
ellen Hobbes valláshoz való viszonyát értelmezve. Spinozának Strauss külön könyvet is 
szentelt, s éppen annak a TEOLÓGIAI-POLITIKAI TANULMÁNY-nak, amelyben már a kortársa-
kat is meglehetôsen irritálta a természetjog nagyon nem hagyományos felfogása. Innen 
nézve voltaképp meglepô, hogy a TERMÉSZETJOG ÉS TÖRTÉNELEM címû kötetében nincs 
külön Spinoza-fejezet. Ugyanakkor Rousseau-t nem elemezte külön mûben, viszont 
természetesen van Rousseau-fejezet a TERMÉSZETJOG-könyvben, s mint ez remélhetôleg 
rövidesen ki fog derülni, Rousseau mögött fölsejlik Spinoza képe is.

Magát a könyvet Strauss a második világháborút követô években írta, s figyelemre 
méltó szerkezete van. Szembehelyezkedik azzal, amit a természetjog-fogalom átalaku-
lásának, tartalomvesztésének következményeként tekint, nevezetesen a varázstalanítás 
eszméjével és az értékmentesség elvével a társadalomtudományokban, melyeket köz-
tudomásúan Max Weber vezetett be. Ugyanakkor Strauss komoly empátiával követi 
nyomon s elemzi a természetjog eredeti eszméjének átalakulását, majd eltûnését a 
szekularizációnak nevezett folyamat során. A természetjog klasszikus fogalmának vizs-
gálata után bevezeti az újkori természetjog fogalmát, melynek elsô két nagy képviselôje-
ként Hobbest és Locke-ot elemzi. Noha nagyon is várhatnánk, nem szentel külön feje-
zetet Spinozának, Pufendorfnak s még másoknak sem, miközben Rousseau-t a neki 


