
89

42, avagy Watteau a lakótelepen

WACHTER SÁRA

Bödecs László: Semmi zsoltár

Bödecs László Semmi zsoltár című kötetét többek között az áthallások, 
intertextuális utalások teszik izgalmassá. Ezt a játékot nagyon könnyen el 
lehet rontani, üres modorossággá silányítani, ám az első kötetes szerző 
bámulatra méltó virtuozitással kezeli a vendégszövegeket. Kell ahhoz 
némi bátorság is, hogy az ember olyan agyonidézett fordulatokat merjen 
használni, mint „napsütötte sáv”, „plakátmagány” vagy éppen azt, hogy 
„légy fegyelmezett”. Ezek a jól ismert szavak azonban maguktól értetődő 
természetességgel simulnak bele Bödecs László saját soraiba, termékeny 
kapcsolatba lépnek velük, és új kontextusok felé nyitják meg őket. 

A Lapszélütés című, három darabból álló versciklus első részéből való 
ez a sor: „itt élünk és szeretünk nőket”, ami Petri régi híres versére válaszol, 
mely azon ámuldozott, „Hogy itt szerettünk nőket: hihetetlen”. Bödecs 
László mintegy megerősíti, hogy itt még ma is élnek és szeretnek nőket 
– ami talán éppoly hihetetlen, mint annak idején. Máskor azonban nem 
továbbfűzi, hanem éppenséggel megkérdőjelezi vagy egyenesen tagadja az 
eredeti állítást, vagyis a hagyománnyal folytatott párbeszéd nem ritkán arra 
fut ki, hogy felmutassa, hogyan veszítették el bizonyos állítások, stílusok és 
remények az érvényüket a jelenben.

A Körülnéz című, nyolc rövid sorból álló vers például Petőfi t idézi meg: 
„Nem beszélget / a szél a fákkal”, ugyanakkor feszültséget is teremt azzal, 
hogy egyrészt tagadja az eredeti állítást („Beszél a fákkal a bús őszi szél”), 
másrészt pedig a Bödecs-vers minimalista stílusa valamint illúziótlan 
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mondatai („Sehol egy isten. / Leszámol a tény / a csodával.”) is radikálisan 
opponálják Petőfi  túláradó, romantikus vízióit és reményeit.  József Attila 
szelleme is fel-felbukkan a kötetben. Az Ezért tanultam már a címében is a 
jól ismert versre utal, hogy aztán már rögtön az első versszakban opponálja 
is: „ezért tanultam járni / hogy később aztán / üldögéljek”. A Lapszélütés-
ciklus harmadik darabja pedig Radnóti-parafrázisokat tartalmaz, melyek 
ismét csak szembe mennek a meggyilkolt költő eredeti intencióival, s szinte 
durván szembesítik azzal, hogy fölösleges minden remény: „Balek. Akinek 
nem szóltak, / hogy a Hold mostanra görbe”. A kötet címe pedig megegyezik 
az utolsó, negyedik, mindössze egy rövidke versből álló „cikluséval”, a Semmi 
zsoltárral. Két versszak, nyolc rövidke sor, melyekben egyszerre idéződik fel 
az Elbocsátó, szép üzenetet és a Léda asszony zsoltárait író Ady – vagyis 
jelen esetben egy eleve önmegtagadó hagyománnyal lép párbeszédbe a 
vers.

Nem akarom, és nem is tudom alaposan feltárni a kötet verseinek összes, 
a költészeti tradíció irányába megnyitott vonatkozását, de egy számomra 
nagyon szimpatikus irányról mindenképpen szeretnék megemlékezni. Ez 
pedig nem más, mint annak az Orbán János Dénesnek a költészete, aki maga 
is rengeteg tradícióban érzi magát otthon, s (látszólag) laza könnyedséggel 
írja át és újra őket. Bödecs László Sanzon könnyedén című poémájában is 
felbukkan a legendás „másfél mázsás, lágy Judit” vagy éppen „Yvette, a lágy, 
másfél mázsás szőke vágy”, akik OJD korai költészetének odaadó múzsái. 
S alighanem szintén a kolozsvári költő hatása mutatkozhat meg a Juhász 
Gyula-parafrázisban is, melyben a lírai én azon mereng, hogy „milyen vót a 
szőke segge, nem tudom má” (Milyen vót). S csak bizonytalanul kockáztatom 
meg azt az állítást, hogy talán nem véletlen, hogy éppen 42 darab vers van 
a kötetben, mely szám köztudomásúlag a világegyetem egyetlen néven 
nevezhető értelmét fejezi ki, valamint hogy a Megbocsáthatatlan dolgok 
cikluscím a Metallica Unforgiven és Unforgiven II című kiváló szerzeményeire 
utalhat. Ha túlhajtott az értelmezés, hadd szolgáljon mentségemül, hogy a 
versek maguk hívják fel az olvasót az intertextuális- és kulturális utalások 
keresésére – ami végül is remek játék, és a kötet egyik fő erényének azt 
tartom, hogy minden kellemetlen izzadságszag, erőltetettség nélkül játszik 
a hagyománnyal. Ám nem önfeledt ártatlansággal, hanem tudatosan. 

Bödecs László tudatos költő. Erről árulkodik többek között a kötet 
felépítése, a 42 vers ciklusokba rendezése. Három, hozzávetőlegesen 
hasonló terjedelmű ciklust (Kilakoltatás, Nem lesz tavasz, Megbocsáthatatlan 
dolgok) követ egy nyúlfarknyi, mely egyrészt pozíciója miatt a kötet kiemelt 
verse, másrészt pedig azért, mert címet ugyan nem kapott, ám a záró ciklus 
címe egyszersmind az egész kötet címe is. Nehéz lenne megmondani, hogy 
miben különböznek a ciklusok egymástól, az azonban világos, hogy más a 
hangulatuk. Ami pedig összeköti őket, az az, hogy mindegyikben szerepel a 
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Lapszélütés című, három részes versciklus egy-egy darabja. 
Az első blokk tartalmaz néhány olyan verset is, melyek világunk aktuális 

állapotára refl ektálnak. A Munkások Jézusa egy HÉV-en Kistarcsára utazó 
fi atal férfi t mutat be, aki „bojtos sapkát viselt”, és „arcán sárga, kopár 
hegyek”. A Megváltó teljesen hétköznapi, fi zikai munkát végző emberként 
jelenik meg, nem palástban, glóriával, megdicsőülve, hanem akként, amiként 
a Bibliában. A második ciklus egyik legjobb darabja a Cirkusz bezár. Talán 
éppen azért, mert maga a szüzsé: a cirkusz, s vele a bohóc (amint lemossa 
a sminkjét és a parókája alatt kopasz) és az artista a művészettörténet nagy 
témái közé tartoznak. S mintha ebben a versben is megjelennének Watteau 
fi gurái, a lakótelepen. A harmadik ciklusban található két parafrázis, melyek 
két, egymástól gyökeresen eltérő hangot és irányt képviselnek. Az egyik 
Pilinszky Négysorosát variálja négy tételben, a másik pedig a már említett 
Juhász Gyula-verset. A kettő majdnem szöges ellentéte egymásnak, 
poétikailag, tematikailag – de csak majdnem. 

Bödecs László akármilyen hangokkal is kísérletezik, valahogyan mégis 
hasonlít saját magára. Márpedig bizonyos értelemben experimentális 
kötetről beszélhetünk; a szerző sok hagyománnyal bocsátkozik párbeszédbe, 
és maga is sok regiszteren szólal meg. És mégis: van valami állandó, jól 
felismerhető hang. Egyetértek Kemény István fülszövegével: „Egy jó első 
kötetben ott van egy nagyszabású költészet lehetősége. Bödecs László 
Semmi zsoltárja egy jó első kötet.”

(Apokrif – FISz, Budapest, 2015)


