Erdős Virág

(1968)

MŰVEK
2000
2003
2005
2007

Lenni jó
Másmilyen mesék
Biblia
Eurüdiké

ÉLETRAJZ
1968 február 27-én született Budapesten
1997 az ELTE magyar szakán diplomázott

BIBLIOGRÁFIA
1993 Udvarok (kísérőszövegek Korniss Péter
fényképeihez; a kötet ugyanebben az évben
megjelent: angolul Tótfalusi István, németül Veronika
Stöckigt és olaszul Sajó Tamás fordításában)
1998 Belső udvar (novellák)
2000 Lenni jó (novellák)
2003 Másmilyen mesék (novellák)
2005 Biblia (dráma)
2007 Eurüdiké (novellák)
2008 A merénylet (novellák)

2005

Biblia

Erdős Virág írásai akarva-akaratlanul Karinthy kegyetlen stílusparódiáira emlékeztetnek, csakhogy ő nem
az egyes írókat vagy stíleket parodizálja, hanem az egész „ordenáré”, „kisszerű” „abszurd” és
„patologikus” világot, a zavaros tévé- és reklámkultúrát, a hétköznapi beszéd bődületesen hazug kliséit,
és magát a leromlott nyelvet, amelyen ma az emberi érintkezés zajlik. Az írás Erdős számára, ahogy
maga mondja, „indulati kérdés”, írásainak szinte már a rapperi haragjával és rituálisan dühödt
ritmusaival mindennapi neurózisainkat diagnosztizálja. „Nyakig ülünk a sárban”, mondja egyik fontos
interjújában, s így nem csoda, ha „magunk is durvák leszünk, arrogánsak, obszcének és nőietlenek” – a
szépnevű szerző tehát szembeszegül minden elvárással, amely nevéből és neméből fakadóan felmerül
vele kapcsolatban egy hím- és erőközpontú társadalomban, és, akár egy pszichoanalitikus ülésén,
nemcsak haragját és félelmeit, de asszociációit is szabadjára engedi, szinte nem is válogatva az
érzelmek és információk áradatából. (Íme például netnapló-részlete 2003-ból: „Tegnapról mára virradó
éjszaka hatalmas erejű robbanás rázta meg Kandahar elővárosát. Szemtanuk beszámolója szerint egy
F-16-os amerikai bombázó három, egyenként több ezer kilométeres hatótávolságú, un.
boldogság-bombát dobott a már-már szinte ’kihaltnak’ tűnő tájra. A detonáció következtében a háború
során életüket vesztett, de időközben jobb belátásra tért terroristák ’hallelúja, hallelúja’ felkiáltással

kiugrottak a föld alól, és a szemétevő afgán gyerekek, valamint a tálib gonosztevők által előzőleg halálra
korbácsolt asszonyaik társaságában elindultak a közeli ’La Bamba’ pizzázóba, hogy végre nyugodt
körülmények között ünnepelhessék meg a Washington Wizards újabb, 93:88-as arányú elsöprő
győzelmét a Toronto Raptors felett.”) A szerző, aki azelőtt csak verset és prózát írt, az Örkény István
ösztöndíj elnyerése után kezdett bele Biblia és Merénylet című drámáiba, amelyeket aztán Máthé Gábor
színiakadémista osztálya adott elő nagy sikerrel Budapesten és vidéken egyaránt. Drámáiban a szerző a
mai világunk töredezettségét szembesíti a bibliai atmoszférával.

2007

Eurüdiké

Erdős Virág új novelláskötetében Eurüdiké személye, sorsa és nézőpontja köré szervezte az elbeszélések
világát. Eurüdiké Orpheusz hirtelen odafordulása miatt élete (pontosabban halála) végéig az Alvilág és a
mítosz foglya marad. Erdős a mítosz újraértelmezésével valamennyire kiszabadítja Eurüdikét, hogy aztán
novelláskötetébe zárja, lévén az első és utolsó szöveg foglalkozik Orpheusz párjával. Az első
rövidnovellában Orpheusz kedvese után megy a proszektúrára, de mikor a hullaházi Hádész rábök
Eurüdikére (vagy akit annak tart), akkor a lantjátékos meghökken és elmenekül, még vissza se néz.
Talán ez a kötet legjobb poénja is. Az utolsó szabadversben pedig senki se jön érte, és csak vár a
századfordulós Rácfürdőben, amint azt egy korhű fénykép is illusztrálja. A történetek hősei (hősnői)
úgy, mint, a kiskutyát szülő Mária, a hajléktalan Salamon király, a lesajnált és hülyének nézett Noé, a
megfagyott Télapó egyként osztoznak Eurüdiké sorsában, avagy sorstalanságában. Az otthagyottak és
elfeledettek felé fordul Erdős tekintete. Ám ezek az elszomorító élethelyzetek Erdős humorának
köszönhetően nem tragikusak lesznek, hanem groteszkek és komikusak. A kötet színvonala kissé talán
hullámzó, a novellák mellett prózaversek is vannak a könyvben, nem minden poén ül úgy, de az esetek
nagy részében Erdős eleven nyelve életben tartja a szövegeket és Eurüdikét is. A könyvet Szilágyi Lenke
összetéveszthetetlen fényképei teszik teljessé.
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