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Az Albatrosz-művelet játékmátrixai (Spelmatriser för Operation Albatross) nem más, mint egy 
„színházmodell” 1966-ból. Egy hidegháborús jelenetben Vörös a Kék ellen harcol, s a harcot játékel-
méleti szabályok és számítógépek vezérlik. Rémisztő és elképesztően szórakoztató cut-up-regény, melyben 
jelzőzászlót lobogtató alakok rejtélyes üzeneteket közvetítenek.

Az Operagála (En galakväll på operan) „kiállítási katalógus” 1969-ből. A nyugati világ 20. százada 
úgy elevenedik meg, mintha egy kiállítás lenne, amelyet a Kristálypalotában rendeztek meg. 

Igen, a keresőszavak segítségével mindezek a találatok visszatérnek Ekbom utolsó regényében. Az ol-
vasóra bízom, hogy megtalálja, hogyan. De jelen van még a könyvben néhány ötlet korábbi esszéköteteiből, 
Az európai koncert (Europeiska konserten) és a Felhőépítés (Molnbyggen) című kötetekből, melyekben 
az utópisták és az anarchisták iránti érdeklődés a legszembeötlőbb. Figyelemreméltó és magától értetődő, 
ahogyan a hallgatás hosszú évei után a szépírói munkásság ilyen világosan tükrözi a szerző teljes mun-
kásságát.

Figyelemreméltó, mivel egyértelmű, hogy Ekbom stratégiája a Jeljáték óta az volt, hogy távol tartja magát 
a szövegtől. Utolsó „regényeiből” tulajdonképpen hiányzik az elbeszélő, illetve leíró alany, és azokban az 
esszékben, melyeket az utóbbi időben a hatvanas évek svéd avantgárd színpadának szereplőiről (Hodell, 
Fahlström, Reuterswärd) írt, ő maga soha nincs jelen, annak ellenére, hogy kétségtelenül ő is egyike volt 
azoknak, akik a mozgalom motorjai voltak. Utolsó regényével, úgy tűnik, az író mindent megerősít.

Életének válságos időszaka, akárcsak a halál sokat emlegetett pillanata, rekapitulációhoz vezet. És 
éppen Ekbom életének fontos alkotóelemei képezik ezen szövegek tartalmát, ahogy a tévében közvetített 
szívátültetés is szinte önéletrajzi olvasmánynak tekinthető.

Miféle kollázst készít a szívbeteg páciens? A nyugati világ mechanikus világszemléletének ellenpólusa 
a Zen. Utópia a svéd nosztalgia ellen, Newton Einstein ellen és mumifikálás a narkózis ellen. Néhány köz-
hely elkerülhetetlen, de ezek a klisék nem emelkednek soha valamiféle válasz magaslatára, hanem inkább 
úgy jelennek meg, mint a vizsgálatok, illetve vizsgálódások emlékképei. Mögöttük pedig a drámai be-
avatkozás előtt is ott bujkál egy megváltó mosoly:

„A mellkast aromás drogokkal és fűszerekkel töltjük meg, mészből készült gipsszel keverjük,
és illatos kenőcsökkel. Ezután cédrusolajat fecskendezünk be. Nem vagy ezekre allergiás,
allergiás vagy valamire?”

Ha nem mindig tud az ember kiigazodni abban az „IT-nyelvben”, melyet a hátlap borítója visszatérő elem-
ként közöl, ezt máshogy kéne, mert nem a nyelvet közli, gondoljunk bele, hogy amikor az író a számító-
gép-technológia irodalmi, művészeti és filozófiai hatásáról kezdett értekezni, ezeket a masinákat még 
mindig „elektronagyaknak” nevezték. Ekbom a hatvanas évek kibernetikus korszakának egyik legradi-
kálisabb alakja volt, és nem véletlen, hogy ennek a korszaknak irodalmi vetületéhez tér vissza egy nagy, 
utolsó lendülettel. A tizenegykapujú város többféleképpen is átlépi a határokat, és arra sarkall, hogy 
megkérdőjelezzük mindazt, amit valaha mi magunk emeltünk piedesztálra. Megszűnik a határ élet és 
szöveg között, s a páciens álomképei és feljegyzései sokkal inkább magáról a „szövegről” szólnak, mint-
sem a páciens „életéről”. A keleti filozófia megkérdőjelezi a határt ember és természet, test és kő között. 

JONAS INGVARSSON

Avantgárd a halál közelében: 
Torsten Ekbom és Åke Hodell

TORSTEN EKBOM 2002: VISSZATÉRÉS HÁTRAFELÉ

Videón van meg nekem. Megnyomom a „play” gombot.

— — – Igen, van egy donorunk, igen.
– OK, azt hiszem, van egy szívrecipiensünk… Itt van, 1 és 89 magas, 74 kló, 2 vessző 0  a felszín, – Ekbom.

Torsten Ekbom (1938–2014) szívátültetését, melyre a Sahlgrenska kórházban került sor 1999-ben egy „való-
ságshow” keretében, tényleg követni lehetett a tévé képernyőjén. A program címe Megtört szív volt. Lenyű-
göző látvány, ahogy egy író, aki harminc évvel ezelőtt hirtelen félbeszakította írói pályáját, elrejtőzött, 
hirtelen kitárta előttünk testének legbensőbb mechanizmusát a tévékamerák előtt.

Ekbom visszatérése a szépirodalomba harminchárom éves szünet után, A tizenegykapujú város (Staden 
med de elva portarna, 2002), szintén a szívátültetés témája körül forog. Míg a pácienst otthonából a műtő-
asztalra szállítják (versenyfutás az idővel, az altatás előtti utolsó instrukciók), egy töredékekből összeálló 
film pereg, melyet az élet súlyos válsághelyzete és a küszöbön álló drámai beavatkozás generál. A könyv 
néhány gyermekkori napsugaras emlékből, esszékből, egyiptomi és kínai halálkultusszal foglalkozó 
szövegből, utópistákról, múmiákkal teli múzeumokban tett látogatásról, rothadó koponyákról, és giganti-
kus épületekben zajló, elképesztő expedíciókról szól. Rejtélyes üzenete van a jelzőzászlót lobogtató fér-
fiaknak és az újságkihordónak. A keresőszavak a képernyőn tovább, és sokfelé vezetnek. A „hypertext” 
megnevezés illik rájuk a leginkább, ha a szót ebben az esetben nem éreznénk túl kevésnek.

33 év szünet. Keresőszó: Ekbom
A játék kezdete (Spelöppning), regény 1964-ből, melyben egy belső és külső monológ zajlik. Gondolatok 

vibrálnak tova, a külvilág érzékeléséből táplálkozó képek villannak fel, tájak, szövegek, keresztrejtvények, 
hangbenyomások.

A Jeljáték (Signalspelet) egy „prózamozaik” 1965-ből. A szöveget számítógép generálta, melybe egy 
kalandtörténet szövegét táplálták. Kémek kommunikálnak benne kopogtatójelekkel, melyeket falak és 
csövek vezetnek tovább. A feladat az, hogy behatoljanak a 17-es hotelszobába. 
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A könyv formailag pedig nem más, mint „keresések” sorozata, és ezeknek visszatérő analógiája test és 
technika között, aminek a szerepe az, hogy rávilágítson arra, kibernetikai értelemben szimbiózisban él 
ember és gép. Így az is logikus, hogy az álom, mely egy perpetuum mobile gépezetről szól, a könyvben 
majdnem középre kerül.

Lehetetlen rácsodálkozva meg nem állni abban a tükörteremben, melyet Ekbom épített. Egy tér, mely 
személyes, szigorúan magánszféra, és mégis teljesen nyitott. Mikor az ember a terembe lép, azt várja, 
hogy az íróval találkozzon, ehelyett azonban a saját arcunk tükröződik vissza mindenhonnan a falak-
ról. Az a gondolat, hogy én magam milyen szavakból állok.

Torsten Ekbom huszonnégy évesen fogalmazta meg néhány sorban, hogy mi a regény feladata. Gon-
dolatai negyven évvel később is jellemzőek írói munkásságára.

Talán a valóság vizsgálatának nincs is más célja, mint a következők: Szüntelenül megkérdőjelezni a szo-
kás hatalma által vezérelt reakcióinkat egy olyan világban, mely valójában soha nem „hétköznapi”, vala-
mint a folytonos bizonytalanságérzetet tapasztalatként közvetíteni az olvasó felé. És végül; addig a pontig 
elmenni, ahol a metafizikai kérdések elkezdődnek.

Igen, ezt a feladatot bízhatjuk az Irodalomra, vagy a Halálra.
Az Élet.
Megnyomom a „Rewind” gombot.

ÅKE HODELL: REPÜLŐRONCS ÉS BOGÁRRAJZÁS

A poszméh központi szerepet játszik az ember kibernetikus konfigurációjában. Ez Åke Hodell darabjának 
alaptétele.

„A közelemben egy poszméh hangját hallom. Távolból egy J9-es hangjára emlékeztet. 
Ez a két hang összeütközik és egy új hang keletkezik.
Valahol, valószínűleg az ütközés alatt, vagy nem sokkal utána elérem a satorit. 
Ebben a pillanatban A J9-es balra pördül és lezuhan. De csak egy poszméhet sikerül 
érzékelni az egészből. Az ütközőszöveget 1941. július 17-én jegyzem fel.
Satori = szavak nélküli megértés”

Poszméh, satori, J9-es repülőgép, ütközések, satori, a szavak nélküli megértés. Szavak nélküli rovar.1

Figyelemre méltó a szövegben (lásd Gorilla irodalmi kalendárium, Művészet: Média, 1967), ahogy az 
okozatiság megszűnik. A J9-es és a poszméh hangja megelőzi a zuhanást, és ez alatt a „hangütközés” 

1 Svédül az insekt szó jelentése rovar. Az insikt szó jelentése megértés, ismeret, tudás. Ezt a szójátékot használja 

ki a szerző műelemzésében. (A Ford.)

alatt Hodell írói énje eléri a satorit. Ugyanabban a pillanatban pedig lezuhan. De nem is a repülőgép 
ütközik, hanem a hang; J9-es és poszméh. Ez a zümmögő rovar makacsul vissza-visszatér Hodell élet-
művében. Éppen mint Hodell maga (!), valójában a poszméh sem  tud repülni, de ez a hangszenzáció volt 
az, ami a pilótát életre keltette az 1941-es repülőgép-szerencsétlenség után. És ha az ember Hodell ’60-as 
években született hangköltészeti alkotásait hallgatja, könnyen elképzelheti, hogy a több percen át vijjogó 
iiiiiiiiiiiiiii-hang (akár egy „i-fegyver”) és a General Bussig című opusz zsolozsmázó „J-j-j-j-j” bevezetője 
valójában makacs bogárzúgás.

A kétezres évek elején a svéd kulturális életet (és a nemzetközi kulturális életet is) megszállták a „ho-
delliák”. Zavarba ejtő, mert 2000-ben, amikor a művész elhunyt, először úgy tűnt, mindez valamiféle 
halotti tor az emlékére. Hipp-hopp, egyszerre mindenki hódolatát akarja kifejezni, ki fénymásolt kézira-
tok ezoterikus kiadványaival, ki pedig avantgárd rocklemezekkel, mint például a műfaj két vezéralakja, 
Thurston Moore és Bob Hund.

Örvendetes, hogy ez a hirtelen támadt, ám megérdemelt Hodell-reneszánsz nem csupán a művész 
halálával volt összefüggésben. Kétezer nyarán, amikor még életben volt, a rádiószínház műsorára tűzte 
néhány, a hetvenes években készült, úttörő rádiójátékát, például a Carl Jonas Love Almqvistről, Ernest 
Hemmingwayről és Gunnar Ekelöfről szóló páratlan darabokat. Ekkor jelent meg 1963-tól 1977-ig szüle-
tett szöveg-hangkompozícióinak CD-változata is, és a Verbal Brainwash az ő irányításával jött létre. 

Ezek a mediális események elegendőek voltak ahhoz, hogy elindítsák a Hodell-lázat, mely tehát nem-
csak valamiféle epitáfiumként szolgált. A művek iránti érdeklődésnek technikai vetülete is volt. Hodellre 
és nem kevésbé Torsten Ekbomra is hatott Marshall McLuhan (1911–1980) médiafilozófus. A McLuhan által 
a hatvanas években megélt tapasztalatok és Hodell munkássága ismét relevánssá váltak az ezredfordu-
lón, amikor a számítógép-technológia, az internetre épülő társadalom és a mobilkultúra újrafogalmazta 
életfeltételeinket. Amikor egy új technológia dominánssá válik, mutat rá McLuhan, testünket ismét egyfajta 
érintkező felületnek tekintjük, különböző artefaktumok és organizmusok találkozóhelyének. Szöveg-, 
kép- és hangkollázsaiban Hodell zseniálisan viszi színre ezt a tapasztalatot, és már első könyvében, 
a Menekülő pilóta (Flyende Pilot) (1953) című verseskötetben egy olyan technológiai alakzat körvonalai 
rajzolódnak ki, amely az ember és gép keveréke (cybernetic organism): „akár egy remegő szívben / lüktető 
erek ölelésében / szíjaimban és huzaljaimban”. A későbbi hangkollázsokban morzejelekkel és parancs-
szavakkal kísért, alacsonyan szálló repülőgép szólaltatja meg a bebörtönzött költőket; a dzsungel hangjai 
motorbicikli-berregéssel váltakoznak, és egy ritmikusan visszatérő, mesterséges hangjel ismét egy kiber-
netikai poszméhre emlékeztet.

Hodell állandóan a határon lépked, a halál mindig jelen van, Kerberosz és Kharón ugyanabban 
a metrókocsiban utaznak, s ugyanazt a konnektort használják, mint Buddha és Lao-ce; az oxigénpalack, 
a pilótasapka, az írógép, a ragasztó, a számítógép, a csókák, a könyvlap és a magnetofon közötti határ 
többé nem magától értetődő. Egy új hang keletkezik. Az utóbbi évtizedekben talán könnyebb azonosulni 
Hodell alakjaival, mivel a mi testünk is válságban van, akárcsak azoké, akik a hatvanas években éltek. 
A testem egy kapcsolási rajz, mely az elektronikus satorit keresi.

Egy másik technológiai feltétel persze az is, hogy a mai gyártástechnikusok segítségével helyreállítható 
és kiadható lett az akusztikus anyag. Tegyük hozzá, hogy Hodell hangzásvilágának valójában nem ártott 
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Poszméh, satori, J9-es repülőgép, ütközések, satori, a szavak nélküli megértés. Szavak nélküli rovar.1
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1 Svédül az insekt szó jelentése rovar. Az insikt szó jelentése megértés, ismeret, tudás. Ezt a szójátékot használja 

ki a szerző műelemzésében. (A Ford.)
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a lemezsercegés, hiszen ez is egy „média” volt a számára, de maga az esemény, hogy szöveg-hangkompozí-
ciói egy elegáns hármas CD-dobozban jelentek meg, felcsigázta kíváncsiságunkat: vajon hogyan hangzanak 
ezek a felvételek az elképzelhető legtisztább formában? (Kiderült, hogy ragyogóan.) „The medium is the 
message”, mondta Marshall. „Erkölcsi tartalom csak egy formában létezhet”, mondta Åke. És az Agymosás 
(Hjärntvätt) erkölcsi súlya egyszerre üdítő és kábító; soha nem közönyös, olykor meditatív és kereső. 

A Rönnels Antikvariat 2002-ben adta ki az enyhén fantasztikus Párolt menyhal Cajsa Warg módra. 
Gunnar Ekelöf a „Menekülő pilótát” olvassa’ című kötetet (Stuvad lake enligt Cajsa Warg. Gunnar 
Ekelöf läser ‘Flygande Pilot’, 2002). A kötetben megjelent annak az írógéppel írt kéziratnak a fakszimile 
változata, melyet Hodell 1952-ben küldött Gunnar Ekelöf költőnek, s amelynek margójára Ekelöf biztató 
és kritikus kommentárokat is írt ceruzával. A Csatornaparti kölykök (Rännstensungar) szentimentális 
kasszasikerfilm lett a mozikban 1944-ben, a „Sassa brassa mandelmassa” kezdetű mondóka pedig örök-
zöld. Ezek fényében a Menekülő pilóta verseskötet volt valójában az első kötet. A szentimentális film és 
a mondóka mégis rejtenek valamit, ami eredeti és egyedülállóan Hodell. Azon kívül, hogy a filmből kire-
tusálták a hangeffektusokat, Ekelöf például a következő kommentárt írta a margóra: „mi volna, ha kicsit 
kevesebb lenne a repüléstechnika, önnek annyi emberi mondanivalója van, hogy elhagyhatná ennek a spe-
ciális jártasságnak az uniformisát”. Ekelöf megjegyzésében van némi igazság, de valami fontosat nem 
vesz észre, mégpedig azt, hogy a repüléstechnika, az elektronika és a medialitás, akárcsak a poszméh, 
a csóka és a dzsungel, Hodell számára éppen azt jelenti, hogy embernek lenni.

A Párolt menyhal is technikatörténeti elmélkedésre sarkall. Az Ekelöf-ájegyzetek zseniális, testkö-
zeli előszót alkotnak, és Hodell csillogó szöveg-hang kompozícióinak hipermedialitásával összhangban 
egyfajta palimpszesztté (szöveg a szövegen) egészítik ki egymást. A könyv Rönnell kiadásában ügyesen 
reprodukál egy sor közvetítő közeget: papír, lyukasztó, írógép, golyóstoll, ceruza. Bár Hodellt gyakran 
rebellisnek bélyegzik, aki megtorpedózta Heidenstam verseit, életműve, melyet nagyrészt maga készített 
elő kiadásra, mégis a hagyomány irányába is mutat.

Mi átvesszük a stafétabotot. És mindig újabb meg újabb összeütközésbe keveredünk.
„Insekt. Insikt.”

(Fordította: Lipcsey Andersson Emőke)

JONAS INGVARSSON

Sonja Åkesson és UKON

Új egyszerűség és nyelvi materializmus

A hatvanas évek első felében a svéd avantgárdot két meghatározó irányzat uralta, melyek akár egymás 
ellentétének is tekinthetők. Az egyik, talán a zajosabbik, a konkretizmus volt, olyanokkal az élen, mint 
Torsten Ekbom és Åke Hodell, akikről ebben a MM-számban szintén szó esik. Ez az irányzat a dadaiz-
musban, illetve a futurizmusban gyökerezik, de amerikai, francia, nyugatnémet és brazil hatások is érték. 
Egy másik nagy példakép természetesen Öyvind Fahlström volt, a MG SK LYN BLDG SZLTSNPT KVNK 
című kiáltvány szerzője. 

A másik domináns irányzat egy szokatlanul konkrét dátumhoz köthető. Göran Palm (1931–2016) az 
Expressen napilap hasábjain 1961. szeptember 8-án egy kiálványszerű írással rukkolt elő, melynek címe 
Kísérlet egyszerűen? volt. Palms azzal hozakodott elő, hogy az avantgárd most már minden szempontot, 
vérmérsékletet és formát kipróbált, hogy a lírát egy újfajta érzékenységgel töltse fel. Mindent, kivéve egyet: 
az egyszerűséget. Egyszerűen írni, vagyis kerülni a képi, formai és tartalmi tömörítéseket és a talányos 
programokat, egyszerűen írni, hétköznapi nyelven, közérthető motívumokkal, ez az utolsó, még fel nem 
fedezett terület az 1900-as évek experimentális irodalmában, írja Palm. Érdemes idéznünk Palm kiált-
ványából:

Manapság váratlan fénypontot jelent az a tény, hogy a kísérlet, ami a modernizmus legfőbb ismertető-
jegye, már nem áll ellentétben az egyszerűséggel, egyenességgel és közérthetőséggel. Egy mai modern 
költőnek nem kell bonyolult, szétforgácsolt és diszharmonikus nyelvi formákkal dolgoznia ahhoz, 
hogy kísérletezőnek minősüljön. Nemcsak egy maroknyi rebellis dolgozik ma így ugyanis, hanem a több-
ség. Egy költőnek ma sokkal nagyobb az esélye arra, hogy experimentálisnak tekntsék, ha az egyszerű, 
az egyenes és a közérthető nyelvi formákat választja. Ez a mező  még parlagon hever a kísérletezők 
előtt, nem úgy, mint az, amelyet már dúsan borít a növényzet. Nem úgy értem, hogy a költők mostantól 
megint úgy írjanak mint Fröding vagy Karlfeldt, hanem azt, amit mondtam; most már lehetőségük van 
kísérletezni az egyszerűvel, közvetlennel és közérthetővel, hűtlenné válhatnak a modernizmus her-
metikus eszményképéhez, de cserébe hűségesebbek lehetnek a modernizmus kísérletező szelleméhez.

Felszabadító erő rejlik Palm kiáltványában, és az új egyszerűség mint mozgalom egyfajta „svéd dizájnná” 
vált. Olyan költők, mint Lars Bäckström, Göran Palm, Björn Håkanson és Sonja Åkesson igen sikeresek 
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FÉRFI:  Felebarátaimat gyilkoltam. Többet mint egy cowboy. Bár mindig volt rá törvényes okom.
NŐ:  Érezni akarom a szerelmedet… Hallani akarom, hogy a fülembe súgod éppen ezeket 

a szavakat.
FÉRFI:  Lepuffantalak és eláslak, és senki nem fogja kérdezni, hol vagy, még a feletteseid sem, 

mert nincs joguk vérebeket átküldeni a határon. Milyen tökkelütöttek az emberek!
NŐ:  Egy verset próbáltam írni
 A szerelemről szólna
FÉRFI: Hollywoodba visszatért az erényesség
             Csak a nők alakját kell elrejteni
 Meztelen mellekkel ezzel azzal ami ráfér a filmre
 s a férfiközönség örül az erotikus befejezésnek.
NŐ:  Valahol létezik az igazi, valahol van, aki számomra az igazi. Még csak 27 éves vagyok, 

az nem olyan sok, ugye? Tegnap láttam egy ráncot a homlokomon, ami korábban nem 
volt ott.

FÉRFI: Nincs messze a nap, mikor a dögös kiscsajok megmutatják végre a seggüket is, miközben 
persze a pucér melleket is bedobják.

NŐ:  Szeretlek, és boldog vagyok, csakhogy a feleséged lehetek.
FÉRFI:  Nem lehet átvágni a kuncsaftokat. Nyaranta az én kis mellékjövedelmem az, hogy fiatal 

csajokat szerzek öreg szivaroknak.

Ugyanebben a kötetben található az a vers, amely a popkultúrának nem a valóság elől menekülő oldalát, 
hanem a hétköznapi élet problémáival való azonosulási képességét villantja fel. A címe Baj az, ha szeretjük 
Elvist? (Är det fel att gilla Elvis?). A vers a The King of Rock’n’ Roll svédre fordított szövegének töredékeiből 
áll össze:

Szívfájdalom   Szerelmes   Felejteni
Fojt    Munka   Bánat
Uralkodik   Érzelmek   Tiszteli
Mama   Lumpen   Jólvan
Nyitott   Óceánok   Elpirul
Őszinte   Szerelem  Pillantás
Lefoglal   Félmegoldás   Soha
Erő   Kín   Jó
Normális   Meglopott   Egyszerű
Nagy   Barátságos  Méltó
Házasok   Forró  Csaj
Vágy   Zene   Barát
Belső   Gyerek   Szerelem

lettek egyenes stílusukkal. Egyfajta kirakati példánynak tekinthető Palm verse, A tenger, mely 1964-ben 
jelent meg a Lát téged a világ (Världen ser dig) című kötetben.

A tenger előtt állok.
Ott van.
Ott a tenger.
Nézem.
A tenger. Aha.
Olyan, mint a Louvre-ban.

Sonja Åkesson (1926–1977) azok közé a költők közé tartozik, akik a legmesszebbre jutottak a közvetlen, köz-
érthető stílusukkal. Nagy feltűnést keltett Önéletrajz (Självbiografi, 1963) című költeménye, mely egyenesen 
parafrázisa Lawrence Ferlinghetti híres Autobiography című művének, és amely hatásosan jeleníti meg mind 
a kulturális, mind pedig a nemi szerepekhez köthető különbségeket. A Házi béke (Husfrid) című kötetben, 
amelyben az Önéletrajz is megjelent, olvashatjuk A házasság kérdése (Äktenskapsfrågan) címmel megjelent 
versét, mely heves vitákat váltott ki. Azóta a svéd költészet egyik legismertebb sora lett a vers felütése, „Lenni 
fehér ember szolgája”, mely tudatosan parodizálja a popkultúra nyelvezetét, és egyben nyelvi párhuzamokat 
von a nemek közötti egyenlőtlenség és a kolonializmus között.

Åkessont különösen izgalmassá teszi az, ahogyan az új egyszerűség szótárát technikai kísérletekkel 
kombinálja (hangköltészet, lemezfelvételek), s ahogy egyfajta konkretista kollázst hoz létre. Az Ár (Pris, 
1968) című kötet a költő szerint nem más, mint egy gyűjtemény, „idézetek a valóságból”. Ezt írja többek 
között a könyv hátsó borítóján: „A kötet anyaga körülbelül 99,99 százalékban napilapokból, folyóiratokból 
és egy árukatalógusból származik. A szövegek egy részét színpadra szántam.” Ez a kollázsköltészet az 
új egyszerűség jegyében hétköznapi nyelvi anyaggal dolgozik, és tartalma első olvasásra igen közérthető, 
de az idézettechnika segítségével, amely az 1900-as évek második felének nyelvi materializmusát jellemzi, 
Åkesson a divatos témák mögött rejlő hamis normákat és a folyamatos agymosást leplezi e. Olyan jelen-
ségek ezek, amelyekről ugyanabban az évben Göran Palm is szólt Svédország indoktrinációja (Indoktri ne-
reingen i Sverige) című népszerű esszékötetében. Åkesson cím nélküli, brutális verse egy FÉRFI és egy 
NŐ bizarr párbeszéde, mely kíméletlenül leleplezi az akkoriban elvárt nemi szerepeket:

NŐ:  A szerelem mindent megszépít. 
FÉRFI:  Ha már megint trükközöl, majd jól odasózok.
NŐ:  A szerelem  –  az élet sugallata.
FÉRFI:  Ideje az erőszaknak. Szexis, színes.
NŐ:  Vigyázz a szerelmünkre. Szeretlek. Kimondhatatlanul szeretlek.
FÉRFI:  Fordulj meg… bassza meg, és ne tapizd a fegyvert!
NŐ:  Az anyám tönkretette a szerelmemet. A gyerekünk szenvedje meg szerelmünket?
FÉRFI:  Bárki lehet tolvaj, és jó, ha van kéznél egy töltött pisztoly!
NŐ:  A szerelem néha közelebb van, mint azt gondolnánk.
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FÉRFI:  Felebarátaimat gyilkoltam. Többet mint egy cowboy. Bár mindig volt rá törvényes okom.
NŐ:  Érezni akarom a szerelmedet… Hallani akarom, hogy a fülembe súgod éppen ezeket 

a szavakat.
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amelyben az Önéletrajz is megjelent, olvashatjuk A házasság kérdése (Äktenskapsfrågan) címmel megjelent 
versét, mely heves vitákat váltott ki. Azóta a svéd költészet egyik legismertebb sora lett a vers felütése, „Lenni 
fehér ember szolgája”, mely tudatosan parodizálja a popkultúra nyelvezetét, és egyben nyelvi párhuzamokat 
von a nemek közötti egyenlőtlenség és a kolonializmus között.

Åkessont különösen izgalmassá teszi az, ahogyan az új egyszerűség szótárát technikai kísérletekkel 
kombinálja (hangköltészet, lemezfelvételek), s ahogy egyfajta konkretista kollázst hoz létre. Az Ár (Pris, 
1968) című kötet a költő szerint nem más, mint egy gyűjtemény, „idézetek a valóságból”. Ezt írja többek 
között a könyv hátsó borítóján: „A kötet anyaga körülbelül 99,99 százalékban napilapokból, folyóiratokból 
és egy árukatalógusból származik. A szövegek egy részét színpadra szántam.” Ez a kollázsköltészet az 
új egyszerűség jegyében hétköznapi nyelvi anyaggal dolgozik, és tartalma első olvasásra igen közérthető, 
de az idézettechnika segítségével, amely az 1900-as évek második felének nyelvi materializmusát jellemzi, 
Åkesson a divatos témák mögött rejlő hamis normákat és a folyamatos agymosást leplezi e. Olyan jelen-
ségek ezek, amelyekről ugyanabban az évben Göran Palm is szólt Svédország indoktrinációja (Indoktri ne-
reingen i Sverige) című népszerű esszékötetében. Åkesson cím nélküli, brutális verse egy FÉRFI és egy 
NŐ bizarr párbeszéde, mely kíméletlenül leleplezi az akkoriban elvárt nemi szerepeket:

NŐ:  A szerelem mindent megszépít. 
FÉRFI:  Ha már megint trükközöl, majd jól odasózok.
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Jobb amikor megoldjuk a dolgokat mint amikor nem.
Jobb férfinak lenni mint nőnek.
Jobb magasnak lenni mint alacsonynak.
Jobb ha szeretik az embert mintha nem.
Inkább közönséges köhögésem legyen mint tüdőrákom.
Aki nem akar gyereket az fura.
Aki verekszik és kötekszik az zavart.
Jobb ha az ember olvasta Az isteni színjátékot mintha nem.
Jó ha sok és hosszú utazást teszünk és látjuk a világot.
Lehetőleg élvezni akarom az életet.
Jobb Európában születni mint Afrikában.
A béke jobb mint a háború.
A demokrácia jobb mint a diktatúra.
Nem akarom hogy megfojtsanak.
Nem akarok tűzbe égni.
Nem akarok vízbe fulladni.
Szívesen csinálnék valami olyat az életemben aminek értelme van.
Jobb többet csinálni mint kevesebbet.
Jó lenne ha elmúlna a fejfájásom.
Szívesebben vagyok boldog mint boldogtalan.
A meleg és napos idő jobb mint a hideg és esős.

A művet a következő linken lehet meghallgatni: https://media.sas.upenn.edu/pennsound/groups/OEI/
CD-1/UKON-Njurmannen_Du-Tror_OEI_2006.mp3.

UKON eddig egyetlen prózai műve a brit uralkodó, VIII. Henrik életéről szól, s a Teljesen eláraszt a sze-
retet (Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek, 2014) címet viseli. A cím ugyanolyan sajátos, mint maga 
a regény. Trivialitások, kollázsszövegek, történelmi tények, lírai hangvételű próza, listák, komikus törté-
netek és readymade-szövegek elegyéből áll össze egyéges egésszé. Többek között van benne egy hosszú 
és abszurd beszéd, amely kizárólag a jelenlegi svéd király beszédeiből kiollózott mondatokból, frázisokból 
áll. A beszédek egyébként a királyi udvar honlapján megtalálhatók.

*

Sonja Åkesson és UKON munkái az új egyszerűség és a nyelvi materializmus jegyében születtek. Mindket-
ten ezen a szemüvegen át vizsgálják a konvenciókat, a kliséket és a hatalmi pozíciókat, csakhogy negyven 
évnyi különbséggel.

(Fordította: Lipcsey Andersson Emőke)

Åkesson nyelvi materializmusát folytatja ma Ulf Karl Olov Nilsson (1965–), azaz ahogyan ő magát 
nevezi, UKON költészete. A triviális és a magától értetődő egymásra halmozása ahhoz vezet nála, hogy 
a szövegben maguk az állítások is meginognak. A banalitások halmaza kimozdítja helyéből a létezést. 
A Szinopszis (Synopsis, 2007) című kötet readymade-versek gyűjteménye, vagyis olyan szövegekből áll, 
amelyeket a költő a hétköznapi életben gyűjtött és költői keretbe foglalt, akárcsak Ár (Pris) című könyvé-
ben Åkesson. A Ha találkozol valakivel, aki ég (Om du möter någon som brinner) tűzvédelmi előírások-
ból kölcsönözte a szavakat. UKON csupán a szöveg szerkezetébe nyúlt bele; változtatott a szöveg törde-
lésén, és a jobboldali margót tette egyenetlenné, szabálytalanná. Egy másik verse abból áll, hogy néhány 
pornócsillag nevét sorolja fel. 

Azok a versek, amelyek nem direkt idézetek, szembeötlően egyszerű nyelvezetűek, hasonlóan Göran 
Palm hatvanas években írt verseihez – olyanokhoz, mint A lélek szállásmestere (Själens furir) és a Megafon 
a költészetparkban (Megafonen i poesiparken). Egy másik példakép, akinek hatása többek között a Gyer-
mekkor-bíróság (Barndomstolen, 2009) című kötetben figyelhető meg, a dán költő, Inger Christensen. 
Mind Christensen, mind UKON esetében olyan repetitív egyszerűségről beszélhetünk, mely költői komp-
lexitássá növekszik. A szövegek gyakran szórakoztatóak is, akkor  is, ha néha a mosoly ajkunkra fagy, ami-
kor olvassuk őket. Különösen szembeötlő ez a vonás azokban a művekben, melyeket UKON a Njurmännen 
elektronikus zenei duettel együtt készített. Ezek a művek a Szinopszis kötetben és egy külön CD-n is 
megjelentek, melynek címe A szabványmodell (Standardmodellen, 2011). UKON és a Njurmännen első 
közös felvétele az OEI folyóirat számára készült hangköltemény-projekt, címe Audioei #1 (2006). A két 
rövid, de egymáshoz kapcsolódó mű címe Hiszel de te vagy & Ez jobb (Du tror men du är & Det är 
bättre). A Szinopszis-cédén Cím nélkül és Címmel (Utan titel – Med titel) néven találhatók. 

Az utóbbi szöveg így hangzik:

Szívesebben vagyok jókedvű mint szomorú.
Lehetőleg nem akarom magam egyedül és elhagyatottnak érezni.
Szívesebben vagyok jóllakott mint éhes.
Jobb egészségesnek lenni mint betegnek.
Jobb ha két karja van az embernek és két lába mintha egy sincs.
Jobb ha van munkája az embernek mintha nincs. 
Jobb gazdagnak lenni mint szegénynek.
Jobb fiatalnak lenni mint öregnek.
Jobb ölni mint megöletni.
Jobb élni mint nem élni.
Jobb okosnak lenni mint butának.
Jobb karriert befutni mint nem.
Nem akarom hogy bántsanak és megerőszakoljanak.
Lehetőleg nem akarok alkoholista lenni.
Lehetőleg nem akarok fogyatékos lenni.
Azt akarom hogy a kapcsolataim más emberekkel jelentsenek valamit.
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Az utóbbi szöveg így hangzik:

Szívesebben vagyok jókedvű mint szomorú.
Lehetőleg nem akarom magam egyedül és elhagyatottnak érezni.
Szívesebben vagyok jóllakott mint éhes.
Jobb egészségesnek lenni mint betegnek.
Jobb ha két karja van az embernek és két lába mintha egy sincs.
Jobb ha van munkája az embernek mintha nincs. 
Jobb gazdagnak lenni mint szegénynek.
Jobb fiatalnak lenni mint öregnek.
Jobb ölni mint megöletni.
Jobb élni mint nem élni.
Jobb okosnak lenni mint butának.
Jobb karriert befutni mint nem.
Nem akarom hogy bántsanak és megerőszakoljanak.
Lehetőleg nem akarok alkoholista lenni.
Lehetőleg nem akarok fogyatékos lenni.
Azt akarom hogy a kapcsolataim más emberekkel jelentsenek valamit.


