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„Mindent szóra kell bírni, azaz minden ismertetőjegy fölött létre kell hozni a kommentár 
[szkholion] másodlagos diskurzusát. A tudás sajátja nem a látás, nem a bizonyítás, hanem 
az interpretáció. Az Írás kommentárja, a Régiek kommentárja, az utazók kommentárjai, a 
legendák és mesék kommentárja: egyetlenegy ilyen diskurzuson sem kérik számon, hogy 
interpretálja egy igazság kimondásához való jogát; csupán azt igénylik, hogy beszélni le-
hessen róla.”

(Michel Foucault)
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A szívsEgéLy IgéI

A szívvel szemben semmilyen immunrendszer sem véd meg, ezért hát, óh szív nyugodj 
(vad boróka tövén). A szív klausztrofóbiás ebben a szedett-vedett mellkasban, a szív 
remeg – írja Kukorelly Endre a Szkholion első oldalainak egyikén – remek, van oka rá; a 
szív kompromittált, s ha színt vall, akkor sem felelet. csúszós mint egy pohár török mézsör 
és labilis akár egy síkidom. Tóth Krisztina novellájának címe, A szív története. Aminek 
története van, eleve nyersanyag. fekete richárd sem szeretne lemaradni: A rólad rajzolt 
képről nem radiroztam ki a szívedet – ezt kézenfekvő lenne reménynek hívni. A szívnek 
ára van (george gissing szerint A csekk öt fontról volt kiállítva), s ha nem fizetsz meg, ott 
a törésvonal: passzív leszel; szívügy a la pathetique. vagy rajtad (esetleg még) Herkules 
(antik-hellén-testépítő-szív-mely-időnként-szorong), superman (kriptonszív) segíthet? 
Képregényekből légzsákként feszül a szóbuborék (a la Dabrowsky Ádám). györe Katalin 
visszafogott: minden út a római bacchanáliák türelmi zónájába vezet; míg szűk Balázs 
kiváló orienter, hiszen Cigányok a Szafariban című elemzésében legalább öt folyosót, 
irányt (szafarit) nyit meg egy imaginárius dialóg számára. Egyrészt a bulvár nyitott, sűrű 
és felforgató tere felé (Bill clinton, Jf Kennedy – bürokrata szívek; jegyzi szabó Orsolya), 
ahol csupán felvillannak az információk, melyek aztán egy végtelen intertextualitásban 
cirkulálnak tovább. Tovább alatt olvashatsz Kubáról (Kovács Dániel); a megváltozott 
olvasás szokásrepertoárjáról, digitális bennszülöttek böngészési szokásairól (fekete 
márton - Hegedüs Nikolett - Kis Andrea); egészen a Napszínházig (Lovas Anett csilla). A 
szív sokrekeszes, nem fér benne, ha valamit magába foglal. A szív olyan érintőképernyő, 
melynek mélységtapasztalata maga tér-nyerés (máté éva gyöngy) magunkban (?), 
másokban (?), a másikban mint a végtelenhez való viszonyban (Herczeg Ákos). A saját 
nevemben nem írom le ezt a szót, hogy szív, inkább tovább idézek a Szkholion új számának 
két centrumba emelt alkotójától: rálehel az üvegre, rajzol egy szivet (Kukorelly Endre), 
dobog a szív alatti szív (Tóth Krisztina).
Aki ezt olvasod, a szív legyen veled! 

Korpa Tamás
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miklósvölgyi zsolt

„ADvA vAN”
LÁszLó JÁNOs KéPEI ELé

László János képi univerzuma sokrétű, szerteágazó, ágas-bogas világ, különös labirintus-
rendszer, ám mégsem útvesztő, mert mindig akad egy szemlélődésre érdemes jelzőtábla, 
amely folyvást utal egy másikra, s ha mégis eltévednénk köztük – és ezt sohase bánjuk –, 
figyelmünket hamar magukkal ragadják az elidőzésre csalogató, gazdag részletek, a képek 
felületén egymást kitakaró, de e kitakarás révén egymást fel is erősítő síkok és jelentések 
burjánzó játéka. 
 László János grafikusművész. A legjobbak közül való. Ám nem csak a disegnio, vagyis 
a technika precíz mestere, hanem éppúgy a kompozíció és a forma tudora is. Ami pedig 
mindezeken túl, képei tematikus rétegét illeti: László János egyaránt avatott szakértője a 
hétköznapok triviális misztériumainak és a szinkretikus képi mágia fogásainak, mi több, a 
kettő termékeny egymásba oltásában leli legfőbb örömét. Akárcsak marcel Duchamp Nagy 
Üvegénél, legtöbb munkája esetében is e két szféra termékeny promiszkuitása a perdöntő. 
Bár alapvetően oppozíciókban gondolkodik, de folyamatosan provokálja az ellentétpárokat 
– ezáltal írva felül és vonva vissza az oppozíció alaphelyzetét. mindez motívumkészletén 
is tetten érhető, amely egyformán merít a szakrális és a profán világ jelképeiből, 
szimbólumtárából. Képein a fogyasztói kultúra jelentéstelített emblémái dekonstruálva, 
a szakrális és mitikus ikonok pedig magaslati pátoszuktól megfosztva jelennek meg. így 
például a sebastian Weissenbacher Kindertojás-figuráit idéző Haribo című képén csillogó 
felületű, színes gumicukorkákat láthatunk, mennyei mannaként lebegve egy isteni luxtól 
áthatott és bevilágított éteri térben. De említhetnénk akár a honi kortárs képzőművészet 
népszerű témáját (gondoljunk akár Hecker Péter Busó bevásárlószatyorral csónakázik című 
festményére, vagy Bukta Imre hasonló tárgyú festményeire), a szupermarketek világát és 

László János (1968) Debrecen. Kortárs grafikusművész, mAOE vezetőségi tag. 
Tanulmányait a debreceni Tanítóképző főiskolán, az egri Eszterházy Károly 
Tanárképző főiskolán, majd a moholy-Nagy művészeti Egyetemen végezte.

miklósvölgyi zsolt (1987) Budapest, Tatabánya. Kritikus, a piliscsabai Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem esztétika mesterképzésének hallgatója. Az Új Forrás folyóirat 
kommunikációs szerkesztője, a Kultúra & Kritika (KuK) főszerkesztője.
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az attól elválaszthatatlan bevásárlás éthoszát boncolgató Tesco című ciklust is. A sorozat 
Szamszára című darabja például már-már zavarba ejtő didaxissal állítja szembe az egyik 
legnagyobb hipermarket-láncolat márkajelzését, és a létezés forgatagához láncoltság ősi 
keleti tanát.   
 másik vissza-visszatérő témaként a grafikusok közkedvelt vesszőparipáját, az írás-
kép viszonyának sokrétű problémáját említhetnénk. Természetesen a grafikai művészeteken 
túl számos perspektívából közelíthetünk ehhez a komplex témához, kezdve az archaikus 
íráskultúrák tanulmányozásaitól a szemiotika modern tudományán át a filozófiai okfejtések 
végeláthatatlan soráig. Utóbbiak szempontjából döntő jelentőségű Jacques Derrida kritikája, 
amely a logocentrikus nyugati filozófiai hagyomány azon tétele ellen irányul, amely szerint 
az élőbeszéd a nyelv originális tapasztalata. A francia filozófus különbséget tesz a fonéma (a 
beszélt nyelv elemi egysége) és a graféma (grafikus jel, nyom, írás) között, és azt állítja, hogy 
sokkal inkább az utóbbi a nyelv eredendő tapasztalata. A kortárs művészetekben is számos
példát találunk e téma feldolgozására. 
Irodalmi példaként felhozhatnánk 
Apollinaire, T. s. Elliot   vagy a magyarok 
közül Esterházy Péter, Kassák Lajos 
és Tandori Dezső nevét. A kortárs 
képzőművészeti példák esetében 
pedig az ismertebb neveken túl olyan 
különleges alkotókra is utalhatnánk, 
mint cy Twombley, gerhard rühm 
vagy Jochen Höller, ez utóbbi például 
Heidegger Lét és Idő című főművét 
vékony papírszalagokra nyomtatta, 
majd azokat egy hatalmas kollázzsá 
ragasztotta össze. László János munkáin 
is hol látványosan, hol búvópatakszerűen 
jelennek meg a különféle írás-nyomok. 
Ahogy a művész egyik értelmezője, Papp 
András is megjegyzi: „az írás sokszor 
képként jelenik meg a képen, így az 
írás mágikus cselekedetében valóban a 
lélek mérnökévé válik, ahogyan ezt az 
írókra általában szokás mondani, noha 
ő többnyire nem a kimondott és leírt 
szavak tartalmával, a betűk által kifejezett 
gondolatok segítségével végzi el ezt a 
mérést, hanem a különféle formában 
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rögzített kalligráfiákkal, legyen az perzsa, arab, szanszkrit vagy latin betű, értelmes vagy 
értelmetlen mondat.”
 Ennek tükrében László János művészetének előképei, egyfelől a távol keleti 
kalligrafikusok, lapmerítők, könyvkötők megvesztegethetetlenül elszánt, mégis ösztönös 
anyagszeretetében, másfelől a dadaizmus és a pop-art képviselőinek kisajátító, átlényegítő 
szellemében kereshető. A talált tárgy esztétikájának szellemében bukkannak fel képein 
a legkülönfélébb relikviák: térképek, sorsjegyek, metrójegyek, újságkivágások, műanyag 
kanalak, kupakok. művei mindazonáltal távol állnak a bornírt konceptualizmus és a 
túlreflektált művészetelmélet légüres terétől: László János grafikái, kollázsai, ready-made-jei 
festményei nem-filozofikus művek. Ám ahogy azt gilles Deleuze és felix guattari állítják Mi 
a filozófia című művükben: „a nem-filozófiai talán mélyebben van a filozófia centrumában, 
mint maga a filozófia.” László János munkái az érzéki innenső feléről utalnak egy lehetséges 
túlnanira, azonban ezt a lehetőséget is folyton a remény idézőjelébe helyezik.
 végezetül, fontos megemlíteni még, hogy a bevezetőben megidézett bonyolult 
labirintus oly sokféle járatból lett ez idáig kiépítve, hogy bizony néhány zsákutcát is tartogat 
a látogatók számára. Ilyenkor azonban érdemes visszatérni a legutóbbi elágazáshoz, irányt 
váltani, s tovább tévelyegni a részletek kimeríthetetlen gazdagságában.
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rögzített kalligráfiákkal, legyen az perzsa, 

Kukorelly Endre

szív

A szív remeg
fütyülnek a szelek
bármit lapos-
ra nyom egy villamos

a fán maradt
egy nagyobb sárg’barack
lejön ha jön
a főn

mindez elég remek
a szív mint már meg lett mondva remeg
mert tény már meg is jött a szél
nyugton leszel.

NEKIfOgOK, KIÁsOm EzT

Nekifogok, kiásom ezt.
Nem mozdul semmi.
vagy még előbb, asszem, bemegyek enni,
fölteszek valami lemezt.

szépen összeálltak a felhők,
esik, ázik
a kert. én vagyok: van más? van másik?
figyel a tükörből egy felnőtt,

Kukorelly Endre (1951) Budapest, Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, 
egyetemi oktató. Legújabb kötete Mennyit hibázok, te úristen címmel jelent meg 2010-
ben, a Kalligram Kiadónál.
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rálehel az üvegre, rajzol egy szivet.
mi van, mogorva,
utolérted magadat korba’?

rigó száll a bokorra,
lerázza a vizet.
most akkor az jön majd, hogy ki kinek mivel és mit fizet.

vALAKIK A KEríTés mÖgé

valakik a kerítés mögé bújva néznek.
valaki néz.
most megpróbálom felidéz-
ni, hogy milyen színe volt annak az edénynek,

amiben a lehullt barackot és
a szilvát gyűjtögettük – nem tudom,
miért. Nem főzött semmit az apám olyan nagyon.
Nem lett kifőzve semmi, szó szerint. Ezt mind vedd szó szerint. 
valaki néz a kerités

mögül. Nem volt egyébként gyűjtögetve se. milyen szinű
legyen a kép?
Kék szilva, sárga fű,

csíkos nyugágy, a kerti asztalon mélyzöld kristályvizes palack, elég
forró nyarak. Legyen csíkos. Olyanszerű,
mint lent a föld és fenn az ég.

PÁr évE UgyANEz mEgy JÖN

Pár éve ugyanez megy, jön a nyár,
kitör a nyár, betör a rossz idő,
mindenféle elő-
re (alig) kiszámítható kanyar.
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Onnan tudom – mert nemigen emlékszem vissza, hogy mi volt,
kicsit így összevissza csúszkálnak a részletek,
hogy, úgy látszik, közben lecseréltem a készletet,
kifogy és megtelik újra a bolt –,

ha megnézem a naplóm, hogy mit írtam,
mit hogyan nem, és mégis mit kibírtam.
Tűrhető erők egy még tűrhető erődben,

egész erős és milyen egészen erőtlen,
folyamatos ostrom, prímán védhető felleg-
vár, várakozás, mindez egymás mellett.
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Nyári rudolf

gEOrgE  gIssINg: Egy  szEgéNy  ÚrIEmBEr*

 A szalonban történt, vacsora után. mrs. charman, háza termetes és nyájas úrnője 
lehuppant egy székre kis barátnője, mrs. Loring mellé, és sóhajtva megkérdezte:
 – mit szól mr. Tymperley-hez?
 – Nagyon kedves, csak kissé különc.
 – óh, ő valóban különc! Igazán eredeti jelenség. Akartam mesélni róla, mielőtt 
lementünk, de nem volt már idő. Nagyon régóta barátunk. Drága férjem s ő ugyanabba 
az iskolába jártak, harrow-i diákok voltak. A legkedvesebb, a legszeretetreméltóbb jel-
lem! Attól tartok, hogy ő túl jó ennek a világnak; mindent annyira komolyan vesz. soha 
nem fogom elfelejteni, hogy mennyire bánkódott szegény férjem halálakor. – épp mr. 
Tymperley-ről mesélek mrs. Loringnak, Ada. 
 mrs. charman férjezett lányát szólította meg. Ada halk szavú, fiatal hölgy volt, 
aki mrs. charman jóindulatú arcvonásait örökölte, némiképp több intelligenciáról, s a 
magasabbrendű elmék higgadtságáról árulkodva.  
 – sajnálom, hogy mr. Tymperley annyira gyengélkedik – jegyezte meg mrs. Weare
válaszképpen.
 – Tudod, mindig is sápadt volt, s az ő élete… ezt el kell mesélnem önnek – folytat-
ta mrs. Loring felé fordulva. – mr. Tymperley agglegény, meglehetősen jómódú, és – hin-
né? – teljesen egyedül él London egyik nyomorúságos részén. melyik részén is, Ada?
 – Islingtonban, egy szegényes utcában.
 – Igen. Ott él, minden bizonnyal valami undorító szálláson – biztosan roppant 
egészségtelen – csak azért, hogy megismerkedhessen a nincstelenek életével, és segítsé-
gükre lehessen. Hát nem hősies? Úgy tűnik, egész életét ennek szenteli. Az ember sehol 
nem fut vele össze; azt hiszem, a mi házunk az egyetlen, ahol megfordul. milyen nemes 
élet! soha nem beszél róla. Biztos vagyok benne, hogy ön soha nem gyanított volna sem-
mi ilyesmit abból, ahogy mr. Tymperley társalgott vacsora közben. 
 –   – Egy pillanatig sem – válaszolta mrs. Loring döbbenten. - Nem volt nagyon be-

*   gIssINg, george, A poor gentleman, Pall mall magazine, 1899, web: http://www.lang.nagoya-u.
ac.jp/~matsuoka/gg-gentleman.html (letöltés ideje: 2010. 02. 28.).

Nyári rudolf (1972) gyula. Angol nyelvtanár a szent István Egyetem Egészségtudo-
mányi és Környezetegészségügyi Intézetében, a Debreceni Egyetem kredites kiegészítő 
képzésének angol szakos hallgatója.
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szédes; úgy találtam, hogy legfőképpen a lombfűrésszel végzett munka s a külpolitika 
érdekli.
mrs. Weare felnevetett. – róla beszélünk! Amikor kislány voltam, mindenféle bájos dol-
got készített nekem a lombfűrészével; s mikor már elég idős voltam, a hatalom egyensú-
lyáról okított. Az is lehet, anya, hogy vezércikkeket ír. soha nem jutna a fülünkbe… 
 – Kedveském, mr. Tymperley-nél bármi lehetséges. mekkora változás ez az ő 
vidéki élete után! csodálatos kis háza volt Berkshire-ben, a mienkhez közel. Egyszerű-
en képtelen vagyok másra gondolni, mint, hogy a férjem halála miatt hagyta ott azt a 
házat. Annyira kötődött mr. charmanhez! Amikor a férjem meghalt, s mi elköltöztünk 
Berkshire-ből, bizony teljesen szem elől tévesztettük néhány évre. Aztán összefutottam 
vele Londonban. Ada úgy hiszi, hogy valami szívügy hagyta rajta a nyomát. 
 – Drága anyukám – szólt közbe a lánya – te voltál, s nem én, aki ezt sugallta. 
 – valóban? Nos, talán így volt. Az ember nem tudja nem észrevenni, hogy mr. 
Tymperley keresztülment valamin. De természetesen az is lehet, hogy csupán az irántuk 
érzett szánalom miatt áldozza a nyomorgó embereknek életét. csodálatos ember!
 Amikor markáns férfihangok szólaltak meg a szalon ajtajában, mrs. Loring 
kiváncsian kereste tekintetével a különc úriembert. mr. Tymperley utolsóként lépett be. 
Az átlagosnál valamivel magasabb termetű volt, ám válla erősen meggörnyedt. vékony, 
félszeg, lépése bizonytalan, modora félénk. fakószürke szemei nagyon szelíd arckifeje-
zést kölcsönöztek neki. Bátortalanul nézett jobbra-balra, idegesen ráncolva homlokát, 
miközben feszélyezett mosoly remegett ajkán. Haja már meggyérült és őszülni kezdett, 
ám tekintélyes bajusza volt, mely jobban illett volna szigorúbb arcvonásokhoz. Amint be-
lépett – vagy inkább belopódzott – a szobába, markát hol összeszorította, hol kinyította, 
meglehetősen komikus hatást keltve. volt valami, ami megkülönböztette őt a többi fér-
fitől: nem igazán elhanyagoltság, hanem inkább valami fénytelenség vagy az utolsó si-
mítás hiánya; közelebbről megfigyelve az ember láthatta, hogy fekete öltönye jó néhány 
évvel korábbi divatot tükrözött. Kifogástalan anyagból készült, de nem viselt semmiféle 
ékszert, kivéve egy kis fekete díszgombot elől, és a mandzsettáknál hasonlóan egyszerű 
szolitereket. 
 Tétova léptekkel az egyik sarokba ment, ahol nyugodtan elüldögélt volna egye-
dül, ha mrs. Weare nem ül mellé azonnal.
 – Jól sejtem, hogy nem marad egész augusztusban a városban, mr. Tymperley?
 – Nem, ó nem; nem hinném!
 – Ön mégis bizonytalannak tűnik. Kérem, bocsásson meg, hogy kimondom: nin-
csenek kétségeim afelől, hogy önnek levegőváltozásra van szüksége. Nos, tudja; ön nem 
tűnik túl egészségesnek. vajon, nem tudnám rábírni önt, hogy csatlakoz-
zon hozzánk Luzernben? A férjem annyira örülne – örömmel töltené el, ha 
társaloghatna önnel Európa helyzetéről. Töltsön velünk két hetet, kérem!
 – Drága mrs. Weare, ön a megtestesült kedvesség. rendkívül hálás vagyok önnek. 
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Alig tudom elmondani, hogy milyen nagyra értékelem az ön baráti előzékenységét. De 
az igazság az, hogy félig-meddig már eligérkeztem más barátaimhoz. Bizony, azt hiszem 
mondhatom azt, hogy gyakorlatilag … igen, valóban; erről van szó. 
 mr. Tymperley vékony üveghangon beszélt, szabatosan ejtve ki a szavakat, mint 
egy erélytelen pap; mosolygása könnyes arckifejezésre váltott, miközben egyik zavart ki-
fejezést használta a másik után zavarodott körülményeskedése közben. Hosszú és cson-
tos kezei addig markolászták egymást, míg ujjpercei elfehéredtek. 
 – Nos, ha valóban elmegy, rendben van; anyira aggódom, nehogy a lelkiismeretes-
sége a vesztét okozza. Tudja, senkinek nem lesz hasznára azzal, hogy megbetegíti önma-
gát. 
 – Nyilvánvalóan nem. Biztosíthatom, hogy e tény számomra is világos. Az egész-
ség van az első helyen. semmi sem hátráltatja jobban az embert, ha hasznossá akarja 
tenni magát, mint egy megrendült … óh, természetesen, természetesen!
 – mr. Tymperley, ön túlságosan nagy terhet ró a saját együttérző képességére. Ez 
bizonyára ártalmas az ember egészségére, függetlenül az egészségtelen környezettől.  
 – De drága mrs. Weare, Islington nem egészségtelen! Higgye el, a levegő gyakran 
nagyon üdítő! Ne felejtse el, hogy mennyire magasan vagyunk! Bárcsak valamennyire 
csökkenteni tudnánk a lakóházak és a gyárak kéményeiből hömpölygő ártalmas füstöt! 
óh, biztosíthatom önt, hogy Islington rendelkezik az egészséges élet minden természetes 
feltételével. 
 Az est vége előtt volt még némi muzsika, amelyet mr. Tymperley szemmel látha-
tóan nagyon élvezett. Hagyta, hogy a feje hátrabillenjen, s bámult felfelé. Néhány pilla-
natig ebben az elragadtatott pózban maradt még akkor is, miután a zene véget ért, majd 
mély sóhajtással magához tért. 
 Amikor elment, felvette felöltőjét, mely az évszakhoz képest igen vastag volt, majd 
zsebre rakta lakkbőr cipőjét. Kalapja érdes filcanyagból volt, csúcsosan a tetején. rosszul 
összecsukott esernyőt szorongatott kezében, miközben sebes léptekkel elindult; mintha 
csak a közeli állomásra tartott volna. Ám nem volt célja semmilyen vonatot elérni, de még 
csak az omnibuszt sem. csak ment és ment az ambróziaillatú éjszakában, olyan egyen-
letes léptekkel, mint aki hozzá van szokva a gyalogláshoz: Notting Hill gate-től  marble 
Arch-ig, marble Arch-tól a New Oxford streetig, majd onnan a Theobald’s road mentén 
Pentonville-ig, egyre északabbra, míg el nem érte saját egészséges városrészének ma-
gaslatait. már régen elmúlt éjfél, amikor befordult egy keskeny mellékutcába, amely a 
sápadt hold fényénél tisztának látszott, ám hivogatónak nem volt nevezhető. Kapukulcsa 
segítségével benyitott egy enyvszagú kis házba. meggyújtott egy gyertyacsonkot, melyet 
a zsebében talált, majd két lépcsősoron felment egy hátsó nyolc lábszor hét és fél láb te-
rületű hálószobába. Néhány perc elteltével mélyen aludt.
 mr. Tymperley nyolc órakor ébredt – egy közeli harang jóvoltából tudta, hogy 
mennyi az idő – azután ideges sietséggel felöltözött. Amint kinyitotta ajtaját, egy tálcát 
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talált a földön, rajta olyan szerény reggeli, hogy szerényebb már nem is lehetett volna: fél 
pint tej, kenyér, és vaj. Kilenc órakor lement, diszkréten kopogott a bejárati különszoba 
ajtaján, majd belépett, miután egy dallamtalan hang erre szólította fel. Odabent egy idő-
södő férfi s egy leány végezte napi munkáját – amely könyvkötés volt.  
 – Jó reggelt, uram – mondta mr. Tymperly, miközben biccentett. – Jó reggelt, miss 
suggs. ragyogás! Napfény! Hogy felvidítja az embert!  
 Kezét dörzsölve álldogált, mint amikor reggel csípős fagy van. A könyvkötő, ki-
mérten bólintva köszönés gyanánt, azonnal feladatot adott mr. Tymperleynek, melyhez 
ő lelkesen hozzálátott. mr. Tymperley most ismerkedett e mesterség alapvető fogásaival. 
végigdolgozta az egész munkaidőt – türelmesen, s némi tehetségnek is tanújelét adva.
 Idáig jutott hát mr. Tymperley, a berkshire-i úriember, aki egykor kényelemben 
és szerény, méltóságteljes környezetben élt szilárd befektetéseinek hozamaiból. Iskoláit 
Harrow-ban s cambridge-ben végezte, majd egészen addig gondolkodott azon, hogy mi-
lyen hivatást is válasszon magának, míg már túl késő volt bármilyen hivatást választani. 
mivel ez a kérdés nem igényelt többé erőfeszítést, ártatlan semmittevésre rendezkedett 
be, közel vagyonos és befolyásos barátja, mr. charman vidéki otthonához. Puha lassúság-
gal teltek az évek. gondolatai egyszer s másszor a házasság felé kalandoztak, ám mélysé-
ges bátortalansága mindig meggátolta az első lépések megtételében, míg végül úgy látta, 
hogy ő megrögzött agglegény marad, s ezzel az állapottal megelégedett. 
 Üdvös lett volna, ha más kísértések csalókaságát is ilyen tisztán látja! Egy szeren-
csétlen pillanatban hallgatott mr. charmanre, aki bizalmasan tőzsdei spekulációkról, cé-
gekről, s ragyogó osztalékokról beszélt neki. mr. Tymperley nem önmaga miatt csábult el, 
neki volt vagyona bőven. Nővérére gondolt, aki hozzáment egy sikertelen vidéki ügyvéd-
hez, s az ő hat gyermekükre, akiknek nagyszerű lenne segíteni, amikor kilépnek a nagy-
betűs életbe – mint a regényekben megjelenő dúsgazdag nagybácsi. vakon megbízott mr. 
charmanben, aminek köszönhetően egy reggel borzongva az anyagi csőd szakadékának 
szélén találta magát. Amikor a hírek igaznak bizonyultak, a szakadékba zuhant. 
 mr. charmanen kívül senki nem tudott erről; mr. charmen pedig néhány nappal 
később halálos betegen feküdt ágyában, öt saját birtoka alig érzékelhető veszteségeket 
szenvedett el attól, amitől barátja teljesen tönkrement. és mr. Tymperley egy szót sem 
szólt erről az özvegynek, egyáltalán nem mondott senkinek semmit, kivéve az ügyvéd-
nek, aki hangtalanul felgöngyölítette ügyeit, s a nővérének, akinek gyermekei kényte-
lenek voltak lemondani atyáskodó segítségéről. mr. charman halála után, barátságos 
szomszédai távollétében, csendesen eltűnt. 
 A szegény úriember akkor már közel járt a negyvenedik életévéhez. maradt szá-
mára egy bizonyos pénzösszeg, amelyet nem mert elkölteni; ezt befektetve némi jöve-
delemre tett szert, melyből egy kétkezi munkás is alig tudott volna megélni. Az egyet-
len lehetséges lakhely – egyszersmind az egyetlen biztos búvóhely – London volt; s mr. 
Tymperley e város felé vette az útját. Nem tanulta meg rögtön, hogy hogyan küzdjön meg 
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az éhezéssel szegényes jövedelméből. Kezdeti próbálkozásai során egyszer olyan mély-
pontra juttatta az éhség és a megaláztatás, hogy feladva valamennyit büszkeségéből, pa-
pírra vetett pár sort egy bizonyos ismerősének, tanácsot és közvetett segítséget kérve. 
Ám csak mr. Tymperley társadalmi helyzetében tanulja meg az ember, hogy mennyire 
hiábavaló tud lenni egy jóindulatú tanács, s mennyire tehetetlenek lehetnek a társadalmi 
összeköttetések. Ha pénzért könyörgött volna, nyilván kapott volna egy csekket vigaszta-
ló szavak kíséretében, ám mr. Tymperley-t nem vitte rá a lélek.
 megpróbált némi jövedelemre szert tenni korábbi kedvteléséből, a lombfűrész-
munkából, s bizonyos mértékben sikerrel is járt; hat hónapon belül egy font sterlinget 
keresett. Az a jövő azonban, melyben évente egy fontot tehet hozzá szegényes osztaléka-
ihoz, nem igazán lelkesítette. 
 mindez idő alatt természetesen teljes magányban élt. A szegénység számkivetet-
té tesz – hacsak valaki nem születik bele. Egy érzékeny ember, aki egy nap arra ébred, 
hogy már nem tartozik saját társadalmi köreihez, magányba süllyed, s kissé meglepve 
tudomásul veszi, hogy az emberek milyen könnyedén feledkeznek meg róla. London iga-
zi pusztaság, tele remetékkel – akik önként, vagy kényszerből élnek így. Az utcákon és a 
parkokban barangolva, vagy a múzeumokban s galériákban őgyelegve (ahol a belépés 
ingyenes volt), mr.Tymperley gyakran ismerte fel sorstársait a magányban. megértette a 
lopva ejtett pillantásokat, amelyek találkoztak az övével, olvasott a beesett arcokról, meg-
értő szimpátiával szemlélte a kopottas, de tiszta ruházatot. semmiféle bizalmas beszél-
getés nem alakul ki ezek között a rejtőzködő halandók között; szeretnének beszélni, ám 
büszkeségük nem teszi ezt lehetővé; mindannyian csendes, barátok nélküli útjukat róják, 
mígnem, némi szerencsével, egy kórházban vagy menhelyen találják magukat; amikor is 
megoldódik végül a nyelvük, s a fájó szív kiönti a külvilágnak szánt szemrehányását. 
 furcsa tudás birtokosává válik az ember ebben az élethelyzetben. fantasztikus 
megtakarításokat tanul meg, s egyfajta büszkeség is eltölti, amikor végső felfedezés-
képpen rádöbben arra, hogy valójában milyen kevés pénz kell az életben maradáshoz. 
régebben mr. Tymperley alapelvként fektette volna le, hogy bizonyos jövedelem alatt 
lehetetlen megélni; most azonban úgy találta, hogy az ember napi pár pennyből is ké-
pes eltengődni. Tudatosult benne az élelmiszerek ára, s megértette a tápláló étkek vi-
szonylagos értékét. Kényszerű vegetáriánusként úgy találta, hogy a zöldség-étrend jót 
tesz az egészségének, s számtalanszor megvetően szónokolt magának a húsevő tömegek 
szokásairól. Kénytelen volt lemondani az alkoholról, s azonnal vágyat érzett, hogy erről 
egy antialkoholista fórumon is bizonyságot tegyen. Ilyesmik okoztak számára megelége-
dettséget. s ugyanezek a dolgok döbbenetes módon képesek ellensúlyozni az önbecsülés 
sokféle megnyilvánulási formájának elvesztését.
 Egy napon azonban az történt, hogy amint épp szegényes kis negyedévi pén-
zecskéjét vette fel az Angol Nemzeti Bankban, egy hölgy meglátta, s felismerte őt. mr. 
charman özvegye volt az. 
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 – Nahát, mr. Tymperley, mi történt önnel, amióta találkoztunk? miért nem adott 
hírt magáról? Igaz, amit valakitől hallottam, hogy külföldön élt? 
 mr. Tymperley annyira zavarban volt, hogy gépiesen visszhangozta a hölgy utolsó 
szavát: – Kölföldön… 
 – De miért nem írt nekünk? – faggatta mrs. charman, nem hagyva időt neki, hogy 
többet mondjon. – micsoda udvariatlanság! miért ment el szó nélkül? A lányom szerint 
bizonyára akaratlanul megbántottuk valamivel. Kérem, adjon magyarázatot! Bizonyára 
nem volt semmiféle... 
 – Drága mrs. charman, egyedül engem terhel a felelősség. én…nehéz megmagya-
rázni, rendkívül bonyolult dologról van szó. Kérem, értelmezze úgy igazolhatatlan visel-
kedésemet, mint…merő hóbortot. 
 – óh, de most már el kell jönnie látogatóba! Tudja, hogy Ada megházasodott? 
Igen, csaknem egy éve. milyen boldog lesz, hogy újra láthatja önt! Olyan gyakran beszélt 
önről! mikor tudna eljönni vacsorára? Holnap? 
 – Örömmel, a legnagyobb örömmel. 
 – Pompás!
mrs. charman megadta a címét, majd elváltak. 
 mr. Tymperley egyáltalán nem adta fel minden reményét a saját társadalmi réte-
gébe való visszatérésének. Ez abból is kiderült, hogy gondosan megőrizte egyik frakkját, 
a hozzávaló lakkbőr cipővel együtt. sokszor érzett keserves kísértést, hogy eladja ezeket 
a látszólag felesleges holmikat; több alkalommal, amikor az újabb negyedév végének kö-
zeledtével anyagilag megszorult, a frakk zálogba került néhány shillingért. Az viszont, 
hogy megváljon a társadalmi rang eme magasabbrendű szimbólumától egyenlő lett vol-
na a végső kétségbeeséssel – ami mr. Tymperley passzív állhatatossága számára idegen 
lelkiállapot volt. ékszerei, még a láncos zsebórája is, már régen a múlt ködébe vesztek: 
az efféle csecsebecsék nem nélkülözhetetlen kellékei egy úriember ruházatának. most 
gratulált önmagának előrelátásáért, mivel mrs. charmannel való találkozása nemcsak za-
varba hozta, de örömöt is szerzett neki; s egy társasági estély gondolata megmelengette 
szívét. mr. Tymperley hazasietett.
 Aggályos alapossággal vette szemügyre alkalmi öltözetét, de nem talált benne 
égbekiáltó hibát. Okvetlenül vásárolnia kell inget, inggallért, s nyakkendőt. szerencsére 
megvolt a rávaló. De vajon, hogy magyarázza ki magát? Bevallhatja, hogy hol lakik, hogy 
milyen döbbenetes nyomorúságban él? Ha ezt tenné, az olyan lenne, mintha régi barátai 
könyörületéért esedezne, ettől viszont borzongva visszariadt. Egy úriember nem fog – ha 
csak egy mód van rá – beszélni olyan életkörülményekről, melyeknek említése valószínű-
leg fájdalmat okoznának. Akkor viszont valótlanságot kell állítania vagy sejtetnie? A tel-
jes igazsághoz hozzátartozna az a szemrehányás is, amely mrs. charman néhai férjének 
szólna – ennek azonban mr. Tymperley még a gondolatát sem tudta elviselni. 
 A következő estén még mindig ezen vívódott. Anélkül érkezett meg mrs. charman 
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házához, hogy bármiféle döntést hozott volna. A szalonban hárman vártak rá: a ház asz-
szonya, lányával s vejével, mr. és mrs. Weare-rel. mr. Tymperley-t a szívélyes fogadtatás 
csaknem könnyekig meghatotta, s mivel így elárasztotta a sokféle érzelem, elvesztette 
a fejét. csapongva beszélt, s ennek következménye annyira különös história lett, hogy 
amint kikerekítette, ő maga is döbbenten meredt maga elé.  
 Azzal kezdődött az egész, hogy válaszolt a lakóhelyét firtató magától értetődő 
kérdésre. 
 – Jelenleg – mosolygott semmitmondóan –, egy garzonlakásban szálltam meg,  
egy islingtoni kis utcában. 
Néma csend lett. csodálkozó szempárok meredtek rá. Ha nem lettek volna azok a szem-
párok, ki tudja, hogy mr. Tymperley miféle vallomásra ragadtatta volna magát? Nos, 
ahogy a dolgok álltak…
 – Említettem önnek, mrs. charman, hogy be kell vallanom egy szeszélyemet. re-
mélem, nem fog megbotránkozni. Hogy rövidre fogjam, szerény képességeimet ember-
baráti munkának szentelem. Nyomorgó emberek között élek, mint aki közéjük tartozik, 
hogy olyan tudásra tehessek szert, amely más módon nem szerezhető meg. 
 – óh, milyen nemes lélekre vall! – kiáltott fel a ház asszonya. 
 A szegény úriember lelkifurdalása borzalmas volt. Képtelen volt többet monda-
ni. Barátai merő tapintatból másra terelték a szót. sem akkor, sem azután, nem ötlött fel 
bennük, hogy kétségbe vonják az elhangzottakat. mrs. charman látta őt, amint elintéz 
valamit az Angol Nemzeti Bankban, amelyről az embernek nem az ínség jut az eszébe; s 
mr. Tymperley nézeteit és életmódját tekintve mindig is kissé különc egyéniségnek szá-
mított. így kényszerült mr. Tymperley erre a különös fondorlatra, egy olyan csalásra, me-
lyet nem lehet könnyen leleplezni, s amely csupán elkövetőjének ártott.       
 Azóta hozzávetőleg egy év telt el. mr. Tymperley talán féltucatszor látogatta meg 
barátait, akiknek társaságát szánni való hevességgel élvezte; azonban zavarba jött a leg-
csekélyebb utalás hallatán is, amelyet az életmódjára tettek. Idővel úgy gondolták, elvi 
kérdést csinál abból, hogy tehetségét véka alá rejtse. mr. Tymperley-nek emiatt ritkán 
kellett tovább haladnia a kétszínűség útján. Természetesen szüntelenül bánkódott kez-
deti csalása miatt, hiszen mrs. charman – aki vagyonos asszony volt – akár hozzá is segít-
hette volna őt valamilyen méltatlannak nem tekinthető megélhetéshez. mr. Tymperley-
nek egyáltalán nem volt más választása, mint, hogy felcsapjon könyvkötőnek, s ez a 
mesterség többé-kevésbé megfelelt számára. már néhány hónapja a könyvkötő házában 
lakott; egy nap felbátorodva egyezséget kötött főbérlőjével, miszerint egy bizonyos ideig 
végzett ingyen munkával fogja kifizetni a kapott tanítást, miután mesterségében jártas 
lesz. most már közeledett ez az időszak. Összességében sokkal boldogabbnak érezte ma-
gát most, mint annak idején, amikor mélázó semmittevéssel töltötte idejét. Alig várta 
azt a napot, amikor némileg több pénz lesz a zsebében, és többé már nem kell rettegnie 
minden negyedév utolsó két hetétől, és azoknak a napoknak a vacsora nélküli estéitől. 
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 mrs. Weare luzerni meghívása komoly lelki gyötrelmeket okozott neki. Luzern! 
Bizonyára a létezés valamely korábbi állapotában történhetett, hogy mr. Tymperley 
számára mi sem volt természetesebb, mint egy-egy kellemes nyaralás. Arra a rengeteg 
csodálatos helyre gondolt, amelyet ismert, megannyi álomvilágbeli tájra. A londoni utcák 
végtelenül távolivá s teljesen valószerűtlenné tették mindezeket. Három év búskomor-
ság és küszködés hosszabb volt, mint azelőtti csendes elégedettséggel teli egész élete. 
Luzern! Egy hevesebb vérmérsékletű embert az őrület-
be kergetett volna e gondolat, mr. Tymperley viszont 
csak mélázott rajta egész nap; érzései csupán alig hall-
ható sóhajokban vagy egy szomorúan vágyakozó mo-
solyban mutatkoztak meg. 
 mivel tegnap este bőségesen megvacsorázott, 
kötelességének érezte, hogy a szokásosnál kevesebbet 
költsön a mai étkezéseire. Este nyolc óra körül hazafelé 
menet egy szemlélődő sétáról, amelyet az általa oly na-
gyon dícsért levegőn tett, mr. Tymperley belépett abba 
az üzletbe, ahol szerény vásárlásait végezte. Egy testes 
hölgy ismerősnek kijáró főbólintással köszöntötte a pult 
mögül, miközben szélesen mosolygott egy másik vevőre. 
mr. Tymperley udvarias szokásához hűen meghajolt.
 – Kérnék tisztelettel – kezdte – egy friss tojást és 
egy kis ropogós salátát.
 – csak egyet kér ma este, hm? – kérdezte a hölgy. 
 – Köszönöm, csak egyet – válaszolta mr. 
Tymperley úgy, mint aki egy szalonban beszél. – Bocsás-
sa meg, ha abbéli reménységemnek bátorkodom kifeje-
zést adni, hogy a tojás ezúttal a szó szoros értelmében 
friss lesz. A legutóbbi tojás, amelyet itt vásároltam, alig-
hanem  valamilyen figyelmetlenség révén került abba 
a dobozba – ami megbocsátható dolog e rohanó üzleti 
életben.
 – A tojások mindig egyformák – mondta a testes 
tulajdonosnő. – Ilyen hibát nem vétünk. 
 – óh! Bocsásson meg, kérem! Talán csak úgy 
képzeltem…
 mr. Tymperley a tojást és a salátát óvatosan be-
tette kis kézitáskájába, majd hazatért. Egy órával később, 
amikor már befejezte vacsoráját és egy egyenes támlájú 
széken üldögélt, miközben merengett a szürkületben, 
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valaki kopogott ajtaján. Levelet hoztak. mr. Tymperley olyan ritkán kapott levelet, hogy 
remegett a keze, miközben a borítékot vizsgálgatta. Amint kinyitotta, legelőször egy 
csekket vett észre. Ez tovább fokozta izgalmát, s nyugtalanul nyitotta ki a levélpapírt. mrs 
Weare-től érkezett a küldemény, aki a következőket írta:

Kedves Mr. Tymperley!

 Tegnap esti beszélgetésünk után állandóan ön és az ön csodálatos önfeláldozó élete 
járt az eszemben. Összevetettem e szegény emberek sorsát a magaméval, mely utóbbiról 
csak azt gondolhatjuk, hogy érdemtelenül van része annyi áldásban és örömben. 
 E gondolatok jegyében kötelességemnek érzem, hogy némi pénzbeli hozzájárulást 
küldjek önnek jótékony munkájához – egyfajta  hálaáldozatként azokban a pillanatokban, 
amikor éppen örömteli vakációra indulok. Kérem, ossza szét a pénzt két vagy három legin-
kább rászoruló ember között; vagy, ha úgy látja helyesnek, adja az egészet egyiküknek.
  Reménykedve bízom abban, hogy találkozhatunk önnel Luzernben. 

Őszinte tisztelettel:…

 A csekk öt fontról volt kiállítva. mr. Tymperley a fény felé tartotta az ablaknál, s 
bámulta. Jelenlegi értékrendje szerint öt font hatalmas összegnek számított. mi mindent 
tudna vele kezdeni! mr. Tymperley lábbelije – amelyet már kétszer kellett javítani – már 
nem sokáig bírja. Nadrágjában már alig mert megjelenni. A kalap, amelyet hordott (meny-
nyire vigyázott rá!), ugyanaz volt, mint amelyikben Londonba jött három évvel ezelőtt. 
valóban nagy szüksége volt tetőtől talpig új öltözékre, s Islingtonban öt font több is lenne, 
mint amibe az egész ruházat kerülne. Ugyan mikor fog ennyi pénzről újra szabadon dön-
teni?
 Nagyot sóhajtott, s körülnézett a félhomályban. A csekk kizárólag egy bizonyos 
banknál vezetett számla terhére volt kifizethető. mr. Tymperley életében először rádöb-
bent, hogy mennyi gondot okozhat az utalványozottnak egy ilyen csekk. Hogy fogja a 
csekket beváltatni? főbérlőjét gyanakvó, goromba fráternek ismerte; s mr. Tymperley-
nek keserű megaláztatás lenne, ha olyan pillantással utasítanák vissza a kérését, amely 
mr. suggs-ra oly jellemző volt. Ezenkívül, az is meglehetősen kétséges volt, hogy maga 
mr. suggs tud-e egyáltalán a csekkel valamit is kezdeni. Ki máshoz fordulhatna mr. 
Tymperley? Londonban a szó szoros értelmében senkihez.  
 Az első teendő mégis az volt, hogy válaszoljon mrs. Weare levelére. felkapcsolta 
lámpáját, s leült kopott kis fenyőfa-asztalához; tollát azonban többször is belemártotta a   
tintába, mielőtt el tudott volna kezdeni írni. 
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Drága Mrs. Weare!

 Azután olyan hosszú szünet következett, hogy úgy tűnt, hogy mr. Tymperley el-
aludt. Hirtelen összerezzenve újra nekilátott levelének: 

 Őszinte hálával értesítem önt, hogy megkaptam rendkívül kedves és nagylelkű ado-
mányát. A pénzt…       

(mr. Tymperley keze néhány percig megint tétlen volt.)

…úgy fogom felhasználni, ahogy kívánja, s küldök önnek egy részletes beszámolót arról, 
hogy milyen nagy szolgálatot is tett ön ezzel. 

 soha nem ment még ilyen nehezen a levélírás. Úgy érezte, szánalmasan fejezi 
ki magát; valami gátolja gondolatait. fizikai megerőltetésnek érezte a levél befejezését. 
Amikor végül is elkészült vele, elment bélyeget venni a trafikosnál, majd feladta levelét a 
postahivatalban. 
 mr. Tymperley-t aznap éjjel kerülte az álom. miközben lefeküdt, azon kezdett tű-
nődni, hogy hol találkozna olyan szegény emberekkel, akik megérdemlik, hogy részesül-
jenek ebből az adományból. Persze nem ismerte azokat az embereket, akikre mrs. Weare 
gondolt. Bizonyos értelemben az összes család rászoruló volt a környéken, azonban – 
tette fel a kérdést önmagának – vajon a nélkülözés ugyanazt jelenti nekik is mint őneki? 
vajon lakott olyan férfi vagy nő ebben a piszkos utcában aki – hozzá viszonyítva – jogosan 
tekintheti magát szegénynek? Egy művelt férfi, aki kénytelen az alsóbb társadalmi osz-
tályok között élni, számos érdekes következtetést vonhat le velük kapcsolatban. Az egyik 
ilyen következtetése, amely már régóta megfogalmazódott mr. Tymperley-ben, az volt, 
hogy ezeknek a rétegeknek a „szenvedéseit” a kivülállók meglehetősen eltúlozták olyan 
mércét használva, amely egyáltalán nem állja meg a helyét. 
 Önmaga körül olyan világot látott, amelyre a közönséges mulatozás, az elégedett 
munkálkodás, és az állatias apátia volt jellemző. Nagyon valószinűnek tűnt számára, hogy 
ebben az utcában rajta kívül senki sincs tudatában nyomorúságának és az ebből szárma-
zó szenvedésének. 
 mr. Tymperley-t egy gondolat riasztotta fel lidérces szundításából, egy olyan em-
lék, mely szinte elméjébe hasított. Kinek is köszönheti azt, hogy megfosztatott kényelmes 
életmódjától és önbecsülésétől, hogy oly hosszú ideje nyomorog? mrs. Weare apjának. 
és ebből a szempontból az öt fontról kiállított csekk vajon nem tekinthető-e egyszerűen 
kárpótlásnak? Nem használhatná fel kizárólag saját szükségleteire?  
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 félig-meddig tudatos ébrenlétének egy másik apró kiesése a következő furcsa 
gondolathoz vezetett: mi van, ha mrs. Weare (aki egy józan gondolkodású asszony), gya-
nította, sőt felfedezte az igazságot vele kapcsolatban? mi van akkor, ha mrs. Weare titok-
ban neki szánta a pénzt?
 Pirkadatkor e gondolat nagyon alaptalannak tűnt; másrészről viszont megerő-
sítette mr. Tymperley-nek abbéli meggyőződését, hogy mr. charman tulajdonképpen az 
adósa. Kiugrott ágyából, hogy felkapja a csekket, majd egy órán keresztül feküdt, miköz-
ben a kezében tartotta. mr. Tymperley ezután felkelt, majd gépiesen felöltözött. 
 Napi munkája után, egy olyan utcán kószált, amelyben jókora üzletek voltak. Egy 
cipőbolt megállásra késztette; sokáig álldogált a kirakat előtt, miközben zsebében újra 
meg újra egy font sterlinget forgatott – nem elhanyagolható részét annak a készpénznek, 
melyből el kell tartania magát az osztalék napjáig. Aztán átlépte a küszöböt. 
 soha ember még kevesebbet nem fontolgatta egy pár cipő megvásárlását. A vá-
sárlás álomvilágban zajlott; mr. Tymperley anélkül beszélt, hogy hallotta volna, hogy mit 
is mond; csak bámult anélkül, hogy felfogta volna mit is néz. így aztán csak akkor fogta 
fel, hogy az új cipő szorítja a lábát, amikor régi, kényelmes lábbelijével a hóna alatt haza-
ért. A cipő ráadásul csikorgott is; szent ég! mennyire csikorgott! De bizonyára minden új 
lábbelinek megvolt ez a hibája, s mr. Tymperley csupán megfeledkezett róla. Nagyon sok 
idő telt el azóta, hogy utoljára cipőt vett magának. Igazából nagyon fáradt volt, teljesen 
kimerült. miután egy keveset vacsorázott, elvonszolta magát az ágyig.   
 mr. Tymperley egész éjszaka új cipőjével hadakozott. feltört lábbal sántikált egy 
kisérteties város utcáin, ahol minden saroknál – úgy tűnt – valaki leselkedik rá; s a lesel-
kedő ellenségről minden alkalommal kiderült, hogy nem más, mint mrs. Weare, aki meg-
vető pillantásokkal méregette, aztán hagyta elbicegni. A cipő csikorgása tisztán kivehető 
emberi hang volt, amely folyton-folyvást egy szörnyű, becsmérlő szót sikoltott felé. mr. 
Tymperley visszahőkölt, megborzongott, majd sóhajtott; de tovább ment, mert kezében 
ott volt a csekk, amelyet be kellett váltatnia, ám senki nem volt hajlandó beváltani. micso-
da éjszaka! 
 Amikor felébredt, fejét ólomnehéznek érezte; viszont gondolatai kristálytiszták 
voltak. mi az ördögöt akart azzal az esztelen költekezéssel elérni, amit nem igazán enged-
hetett meg magának, azzal az új (és rettenetes) lábbelivel? A régi mindenképpen kitartott 
volna a tél beálltáig. mit akarhatott, amikor betette a lábát az üzletbe? Talán szándékában 
állt…? ó egek! 
 mr. Tymperley nem volt nagy lélekbúvár, ám döbbenetes éleslátással azonnal 
meglátta azt az erkölcsi válságot, amelyben már egy jó ideje élt, és ez az erkölcsi válság 
megtanította őt még egy igazságra a szegénységgel kapcsolatban. reggeli után azonnal 
lement a földszintre, s bekopogott mr. suggs nappali szobája ajtaján.
 – mi az? – kérdezte a könyvkötő, aki éppen negyedik nagy szelet szalonnáját ette, 
s teli szájjal beszélt. 
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 – Uram, egy-két órácskára elkéredzkednék ma reggel. El kell intéznem egy meg-
lehetősen fontos üzleti ügyet. 
 mr. suggs a hozzá hasonló emberek modortalanságával válaszolt: – gondolom azt 
tesz amit akar, ha nem fizetek magának semmit. 
 mr. Tymperley meghajolt, azután távozott. Két nappal később újra megfogalma-
zott egy levelet mrs. Weare-nek, amely így szólt:  

 A pénzt, amelyet az ön  kedvességéből kaptam, s amelynek kézhezvételéről már ér-
tesítettem önt, mostanra már szétosztottam. Hogy gondoskodjak a pénz megfelelő felhasz-
nálásáról, átadtam a csekket világos utasítások kíséretében egy környékbeli lelkésznek, aki 
volt olyan kedves és emlékeztetőül lejegyezte a mellékelt papírlapra kedvezményezettjei 
nevét, ami, úgy vélem, megfelelő és kielégítő lesz az ön számára. 
 De – kérdi ön jogosan –, miért is fordultam egy lelkészhez? Miért nem támaszkod-
tam saját tapasztalataimra, hogy örömet szerezzek magamnak azzal, hogy segíthetek e 
szegény lelkeken, akiknek a sorsát én magam kísérem figyelemmel – én, aki életemet ilyen 
irgalmas küldetésnek  szentelem? A válasz rövid és világos: Hazudtam önnek.
 Nem szabad akaratomból lakom ezen a helyen. Nem szentelem életemet jótékony-
kodásnak. Pusztán egy szegény úriember 
vagyok – nem, nem; csupán voltam úri-
ember – aki egy nap arra ébredt, hogy 
eltékozolta vagyonát egy ostoba speku-
láció miatt. S aki, mivel szégyellte bará-
tait bizalmába fogadni, nyomorúságosan 
rejtőzködő életmódjába menekült. Látja, 
szégyennel  tetéztem  szerencsétlensége-
met. Nem fogom elmesélni önnek, hogy 
mennyire közel kerültem valami még rosz-
szabbhoz. 
 Tanoncként sajátítottam el egy 
bizonyos mesterséget, amely meggyőző-
désem szerint lehetővé fogja tenni szá-
momra, hogy kiegészítsem saját szegé-
nyes anyagi forrásaimat, s ezáltal jobb 
körülmények között élhetek, mint eddig.
 Kérem önt, hogy bocsásson meg 
nekem, ha tud, s a jövőben felejtsen el.                                                  

Az önhöz méltatlan:
S. V. Tymperley
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Baranyi gergely

ÁLHIDEg

a megállóban állok már megszokásból.
mintha a cigaretta tartana ott.

nem számolom a buszokat. nem nézem
hogy troli-e, vagy bármi más, csak érzem, 
hogy a nyakamra lehel a fék elindulás előtt.

mindenhez izzadt tenyérrel érek hozzá, a
kapaszkodóhoz, a cigarettás dobozhoz, ahogy
mondod, álhidegen. talán tényleg csak magamat
hitegetem, hogy hideg vagyok.

csak mozgó tükrök az ablakok a megállóban.
fel kell dolgoznom a kerekekről rám pattanó
sarat, mert tudod, én vigyázok rád. pedig én
falakba ütköztetem saját magam.

Baranyi gergely (1989) Keszthely, Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar nyelv 
és irodalom alapképzéses hallgatója, az Új Hormon irodalmi blog alkotója és a LéK 
Irodalmi Kör tagja.
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KéT szILvÁT

keringőzni tanítasz a negyedik emeleti folyosón. 
átkarolsz a könyvespolcok előtt, mindig előre nézz, 
ismétled. cipőt cseréltél és pólót, egymáshoz öltöztünk. 
mindig megjegyzed, hogy a pólóm barackmályva színű, 
és véletlenül sem rózsaszín, mint a tied. én vagyok 
irányító szerepben. mielőtt elkezdtük, ráugrottam 
a lábadra, hogy bemelegítsem a megfontolatlan irányokra.
egykéthá, egykéthá, az ágyékunk egymásra simul,
körülöttünk asztalok. a feles fordulatoknál mindig beütöd 
a combod a sarkukba. szépek leszünk együtt, mondogatod. 
előveszel két szilvát, nincs megmosva. nem baj, mondom. 
kihajolunk a díszudvar fölé, alattunk ünnepi vacsora.
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fekete richárd

KEzDET

minden szeretkezés után
a legkisebb okodat 
keresem hiába. 
Nem vagy agyonmagyarázva, 
viszont hullik a hajad, és 
almamelledből egyszer
úgy fog szivárogni a tej, 
mint a magzatvíz, 
egyszer anyának fog 
szólítani, akit jelentettél.
majd mosolyog rád és
hajat növeszt, hogy jobban
tetsszen neked, te pedig
meg fogod dicsérni, 
mikor ágyba csorgat, 
ajkával illeti melledet.  
Aztán agyonmagyaráz, 
talál valakit, akiben jobban
hihet, lassan
beszivárog, kiválasztja
a kényszert, végül 
gyermekének szólít 
egy másikat. 
mindez onnan jutott eszembe, 
hogy tegnap találtam egy
ősz hajszálat. Nem az
elmúlásról van szó, egy fenét, 
hanem arról, hogy ősz hajszállal

fekete richárd (1986) Pécs, költő, irodalomkritikus. Első kötete (Király Odett néven) 
Magamon kívül címmel jelent meg a Palatinus Kiadó gondozásában, 2009-ben. Jelenleg 
a Pécsi Egyetem Phd-hallgatója.
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még nem cirógattam a melled, 
másrészt, ha belehullana
egy pohár tejbe, többé nem
találnánk meg. 
Kezdelek agyonmagyarázni.

mErEv szív

A rólad rajzolt képről
nem radíroztam ki a szívedet. 
Ezt kézenfekvő lenne 
reménynek hívni, 
mégsem mondhatok rá
ilyet, volt idő, mikor 
csúnyán keresztbe tettél.
A tenyereden állok, 
legalább az arányok
legyenek hitelesek, 
milyen töretlen vagy
most is, egy jósnő
biztosan ezt mondaná. 

Egy magabiztos vonalat
kellene húzni. Tudom, hogy
neked is keresztbe tettek, 
kegyetlenséget és kancsal
szemeket örököltél, ezért
nem vittelek sehova, 
azt gondoltam szédülnél
idegen földeken. fehér 
arcodon törésvonalak
lennének, tenyereden 
magány, még jó, hogy
csak egyféle képet tudok
rajzolni, nagyságodat, 
még jó, hogy magadtól 
tűntél el, mint a tisztán
látás.
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Tóth Krisztina

A szív TÖrTéNETE

A hetedik emeleti ablakon ódivatú függöny volt, olyan fajta, ami az ablak közepén 
rövidebb, mint a terhes nők szoknyája. Ha az olvasók repülni tudnának, beláthattak volna 
a szobába. De nem tudnak, így az elbeszélőre kell hagyatkozniuk, aki az alagútforma 
nyíláson át egy Klárika nevű öregasszonyt látott.
 Klárika éppen egy termékbemutatót nézett a tévében és a lábkörmét lakkozta. 
Ez elég nehezére esett, mert már hetven fölött járt, de nem volt mese, beköszöntött a 
szandálos időszak. A képernyőn fekete-fehér képen mutatták az összes régi tésztafogót 
meg szűrőt, amit ki kellett volna dobni a szemétbe, és egy színes képen az új, sok funkciós 
eszközt, amivel szűrni és fogni is lehetett.
 Klárikának esze ágában nem volt kidobni a tésztafogóját. régi volt ugyan, de 
piros nyelű, és nála ez volt a konyhában a kiegészítő szín. másfelől nagyon is elfogadott 
volna egy ilyen újat, csak nem ennyiért. viszketett a feje, megvakarta egy tollal, mert nem 
akarta elrontani a berakást. Egyszer csak megszólalt a kaputelefon. Klárika rémülten 
ugrott fel, még jó, hogy a lakkja közben megszáradt. Teljesen kiment a fejéből az a kis nő, 
aki négyre ígérte magát.
 A fiatal nő sokáig böngészte a soklakásos ház kaputelefonját, mire végül megtalálta 
a kézzel átragasztott gombot a szívecskékkel. – gyere, angyalom! – szólt bele valaki. 
Ágit, mert így hívták az érkező nőt, idegesítette a tegeződés, de inkább nem szólt érte. 
Benyomta a berregő kaput. Hívta a liftet, nézegette a felpúposodott linót. A hetediken 
kiszállt, a folyosón már ki volt tárva az ajtó. – Erre, angyalom! – szólt ki az előbbi hang. 
– csücsülj le, még van egy kis elintéznivaló, aztán jövök – kiabálta az öregasszony, és 
behúzott egy szobaajtót. Az igazság az, hogy a kanapén felejtette a lábujjszétválasztó 
szivacsokat, ezt kellett hamar eldugni.
 Ági leült az egyik székre. Utoljára a napköziben látott ilyeneket, biztos selejtezésből  
kerültek ide. Ismerte a panelok alaprajzát, elindult a vécé felé. – Jó helyen vagy, csillagom, 

Tóth Krisztina (1967) Budapest, költő, író. Legelső verseskötete 1989-ben jelent meg, 
a legutóbbi pedig Magas labda címen 2009-ben. gyermekverseket főleg marcell fiának 
ír (A londoni mackók, Állatságok, Kerge abc).  Eddigi tizenkét kötete közül kettő próza 
(Vonalkód, Hazaviszlek, jó?). verseit és novelláit számos nyelvre fordították, ezekből 
válogatás olvasható a www.tothkrisztina.hu címen. Jelenleg Pixel című könyvén 
dolgozik, ebből közlünk részletet.
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villany jobbra! – szólt ki az előbbi hang.
 A szűk fürdőszobába ajtaján köntös lógott, a kádon egy gyúródeszka feküdt 
keresztben. A gyúródeszkát valaki kereszthímzéses terítővel takarta le és cédulát 
biggyesztett rá: Ne ülj ide!
 Ági nem nagyon értette, miért akarna valaki egy kádra fektetett gyúródeszkára 
ülni. Inkább a vécére szeretett volna, de elment a kedve. Az ülőkét és a fedőt gyanús 
pöttyökkel tarkított rózsaszín frottír védte. óvatosan ráereszkedett, aztán arra gondolt, 
hogy pisilés után szépen meglép. már a kezét mosta, amikor kiszólt érte a hang:
 – Bejöhetsz, csillagom.
 Klárika közvetítőirodája, a szívek szalonja egy lepattant számítógépből, egy 
megsárgult monitorból és egy irattartó szekrényből állt. és persze magából Klárikából, 
aki nyilván itt lakott.
 – gyönyörű a fülbevalód – mosolygott.
 – Indiai– felelte Ági, de aztán meg is bánta. – csak nem jártál ott? – kérdezte az 
öreglány és közben húzogatni kezdte lent a fiókokat.
 – fölveszem az adatokat, mint a rendőr, aztán rátérünk a lényegre – fuvolázta, 
mint aki megfelejtkezett a fülbevalóról. Nyilván így is volt, mert közben kinyitotta a 
fémdobozt, amiben a pénzt tartotta. A kulcstartóján nagy, strasszal kirakott párduc 
lógott. Ági egész beszélgetés alatt a Klárika ritkás szőke haján átderengő fejbőrt nézte. 
rózsaszín volt és fényes, mint a műanyagbabáké a nejlonhaj alatt. A választék bal oldalán 
egy hosszú, mélykék csík húzódott, mint valami ér. (golyóstoll nyoma volt.) Klárikának 
be nem állt a szája, azt darálta, hogy aki idejön, az mind komoly ember, itt nála csak 
úriemberek vannak, telefonszámot ő nem ad ki, csak ha a kuncsaft beleegyezik, és itt 
nincs zaklatás, meg hamis identitással kéjelgés, mert aki ötvenezret befizet, az már akar 
valamit, az nem szélhámos. Ez itten nem az internett! – vágta ki diadalmasan.
 Ági csak bizonytalanul tudta körbeírni, hogy tulajdonképpen mit is szeretne, 
ezért az öregasszony előkotort egy adag gumival összefogott képet és elé rakta.
 – így elsőre ezeket megnézegetheted. mind igazi úriember.
 Az első úriember egy hentes külsejű bajuszos férfi volt, aki egy bajor stílusú kocsma 
pultjának dőlve bámult a gépbe. A második egy ijesztően feketére sült napszemüveges 
múmia egy vitorláson, a harmadik hórihorgas, lófogú fiú pitbullal. Ági egyre gyorsabban 
lapozott. volt itt vállalati rendezvényeken készült kép, volt családi fotó, ahol a szomszédos 
két nőalakot kisatírozták és volt rendőrségi felvételre emlékeztető igazolványkép is egy 
szigorú, szadista külsejű bácsiról. Ági közben már tétován átnyújtotta a pénzt, nem volt 
visszaút. Klárika villámgyorsan elrakta, közben folyamatosan beszélt, mert megérezte az 
elbizonytalanodást:
– Ezek itt mind komoly, sportot-utazást kedvelő úriemberek. Az, akit nézel, na, ő pont 
zsidó, de mondjuk be is diktálta, szóval lehet tudni róla előre, ha valakinek ezzel baja van. 
Attól függetlenül nagyon rendes fiú. mérnök. már két éve jár ide.
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 A képről egy alacsony homlokú, szellemi fogyatékosnak tűnő férfi nézett vissza. 
Ági gyorsan továbblapozott.
 Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mit is szeretne, némi tűnődés után azt 
felelte, hogy valami helyes, életteli, jó humorú pasast, aki esetleg családra is vágyik.
 – férjhez akarsz menni? – csattant fel szemrehányóan Klárika. – Ezt azért ne 
írd be! Egy ilyen adatlappal mindenkit elriasztasz! Találkozgassál csak szépen sorjában 
ezekkel az úriemberekkel, aztán ha valamelyik megtetszik, még mindig kialakulhat 
érzelmi alapon bármi. Egy komoly párkapcsolat is! Ez itt nem az internett, énnálam 
nincsen szélhámoskodás! – ismételte meg.
 Elővett egy újabb összegumizott csomagot. Ezek – tette hozzá – elsősorban 
szabadidőpartnert keresnek, de kölcsönösen kialakuló esetleges szimpátia esetén
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házasság is létrejöhet. Néha. Ezek, ténykérdés, kissé idősebb úriemberek felnőtt 
gyerekekkel, de minden kölcsönös szimpátia függvénye. – Ha gondolod, kiveszem belőle 
a kopaszokat, bár nem írtad kizáró oknak, csak tapasztalatból tudom, hogy sokakat zavar. 
Na, ez itt például mindjárt egy kopasz, ő is két éve jár már. Egy igazi úriember. De hát van, 
akit zavar, ha nincs haj. – én se értem, hogy hova lesz a hajuk ötven után, de hát ez van, 
angyalkám. Persze te szép és fiatal vagy.
 Ági lapozott, zavaros szakmanevek röpködtek. rendszerpszichológus, 
ágazatvezető, anyagmozgató, cégtulajdonos. A szobában határozottan acetonszag volt. Az 
elbeszélő itt most előre szalad és elárulja, hogy Ági nevű szereplője ezen az estén hosszan, 
reménytelenül sírt, aztán egy olyan öregasszonyról álmodott, akinek keresztszemes 
tetoválás van a fején. Az iroda számáról érkező hívásokat pedig soha többé nem fogadta.
 Ám az elbeszélés jelen idejében még itt ült és a második fényképcsomaggal 
szerencsétlenkedett. Tekintete a ronda függönyre, aztán a szőnyegre tévedt, és közben 
gépisen lapozott.
 – Na, ő például nemrég jött, ő futballedző. Igazi sportoló volt, úriember, most már 
csak edzősködik. – Ági felemelte a tekintetét, és ránézett a képre. Iszonyatosat dübbent a 
mellkasa, hirtelen leengedte a kezét. Ismerte ezt a házat, a kerítést, a telket. Amíg a szülei 
el nem váltak, minden nyarat ott töltött.
 A képen fehér pólóban és edzőcipőben ott állt az apja.
 – Tetszik? – csapott le Klárika. – Nagyon rendes ember.
 – Kicsit talán öreg – habozott Ági. 
 A kép már az infarktus után készült, tavaly tavasszal. Az apja attól kezdve a 
legkisebb mozgástól is el volt tiltva, nem mehetett vissza a céghez sem, ahol korábban 
dolgozott. és Ági tudta, hogy soha életében nem focizott, csak ott a telken, a pocakos 
szomszédokkal. Bő fél éve nem beszéltek már. A harmincadik születésnapján, amikor az 
apja nem hívta fel, kitörölte a mobiljából a számát. és később se mentette el, amikor az 
öreg szabadkozva rátelefonált.
 – vannak gyerekei? – kérdezte felpillantva.
 – Nincsenek. Illetve… nem mondta – felelte Klárika tűnődve. Közben a lány 
lángvörös arcát fürkészte és arra gondolt, hogy na, már megint egy szerencsétlen, aki ide 
jön apát keresni magának.
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Balajthy Ágnes

„mEgfIgyELő vAgyOK” 
BALAJTHy ÁgNEs INTErJÚJA TóTH KrIszTINÁvAL

– Ha az ember beleolvas egy kritikába, mely valamelyik verseskötetedről szól, általában 
már az első bekezdésben talál egy utalást az Újholdhoz való kötődésedre. Valóban ilyen 
erős ez a kapcsolat?

– Ez egy bonyolult kérdés, a kritika általában nem szereti az árnyalatokat, csak a 
világos kategóriákat, a költészet pedig ennek ellenáll. Amikor a verseimet az újholdas 
hagyományhoz képest, azzal összefüggésben értékelik, csak egy kritikusi közhelyt 
ismételgetnek, amit egyszer valaki leírt, és azóta mindenki gondolkodás nélkül átvesz. 
Újhold-hagyomány alatt egyszerre több dolgot is szoktunk érteni: a formát éppúgy, mint 
a szellemiséget. szó van tehát egyrészt a szellemiségről, ami ebben az esetben művészi 
autonómiát, függetlenséget jelent. és szó van egyfajta formai hagyományról, ami ezzel 
szoros összefüggésben a háború utáni rendteremtés igényét is tükrözte. Ami a formát 
illeti, a mi generációnk szerzői nyilván nem vehették át változtatás nélkül mindazt, amit az 
Újhold rájuk hagyott, hiszen egészen más – ezt ugye nem is kell mondanom – az irodalmi, 
történelmi kontextus: ezt a hagyományt nem lehet csak úgy egyszerűen továbbvinni, 
hiszen az egy lezárult időszak. vannak persze ma is alkotó képviselői, például rába 
györgy, vagy gergely Ágnes, ezek a szerzők is széttartó utakon járnak. 

– Vajon mi lehet az oka annak, hogy mégis reflexszerű az Újhold megemlítése, ha a 
munkásságodra terelődik a szó? 

– A kategorizálási igény, vagy nem is igény, inkább kényszer. Ha már valahová sorolni kell, 
márpedig kell!, akkor leginkább mégiscsak ide. és ne felejtsd el, Nemes Nagy Ágnesből 
írtam a szakdolgozatomat is. sokat köszönhetek az ő költészetének – mint egyébként 
mindenki, aki ma magyar nyelven verset ír! De sok más alkotónak is, akiket soha nem 
hoznak szóba. Nálunk úgy van, hogy egy női szerzőt automatikusan egy másik női előddel 
hoznak összefüggésbe. Ahogy – látod és tapasztalod – mindenki Nemes Nagyot emlegeti 

Balajthy Ágnes (1987) Debrecen, kritikus, a Szkholion szerkesztője. A Debreceni Egye-
tem mesterképzésének magyar szakos hallgatója, az Alföld stúdió, a József Attila Kör, 
a Hatvani István szakkollégium tagja és a DETEP résztvevője.
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rakovszky zsuzsa vagy szabó T. 
Anna esetében is. Pedig rakovszky 
esetében is jóval bonyolultabb 
a helyzet… Talán csak szabó T. 
Anna költészeténél figyelhető meg 
közvetlenebb kötődés, úgy értem, 
nála valóban felismerhető annak a 
versbeszédnek a közvetlen hatása, 
amit újholdas dikciónak szoktunk 
hallani. 

– Ha nem csak az Újhold és Nemes 
Nagy Ágnes, akkor hova helyeznéd el 
magad? Kinek a művészete inspirált? 

– vas István nevét itt mindenképen 
megemlíteném, nagyon sokat 
köszönhetek az ő verseinek. De 
mindig elbűvölt füst milán is, az ő 
titokzatossága, szürrealizmusa. A 
részeg kalmár, vagy a Részeg éjszaka, 
ezek a bizarr, elrajzolt képek. 
Kormosnál szintén a  groteszk fogott 
meg: sajnos őt manapság kevesebbet 
emlegetik, pedig nagyon nagy, 
izgalmas, összetett, sok hangú
költészet az övé. Egyébként egyáltalán nem örülök annak, hogy nálunk az irodalomban 
máig szembeállítódik a népi és az urbánus hagyomány: ez egy teljesen terméketlen 
és fölösleges vita, Kormos költészete mindjárt jó példa rá, mennyire az. De érdemes 
megnézni mondjuk ebből a szempontból Orbán Ottó vagy Kántor Péter korai köteteit is. 
én sem tudnám azt mondani, hogy egyik vagy másik hagyományhoz kötődöm jobban, 
nem látom értelmét a hatások efféle szétszálazásának. Normális kultúrában egy alkotó 
mindenfélét felszív és továbbgondol – innen is, onnan is merít.

– Dicséred Kormosnál a különböző lírai tradíciókhoz köthető hangok jelenlétét, magas 
labda című köteted nyitó verse, a Hangok folyója is a hagyománnyal létesített párbeszéd 
lehetőségeit feszegeti. Úgy tűnik, a nyelvi-irodalmi megelőzöttség tapasztalata nem 
feszélyez téged, inkább újabb és újabb játékra késztet. 
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– szépen hangzik az, hogy nyelvi-irodalmi megelőzöttség, de valójában nem tudom, mit 
értsek rajta, hiszen minden, amit előttem írtak, az előzménynek tekinthető. miért éreznék 
feszélyezettséget? Nem hiszek abban, hogy radikálisan új versnyelvet kell létrehozni, 
hiszen akarva-akaratlanul a hagyomány alapelemeiből építkezünk. Ezt vitatni afféle 
mulatságos kamaszlázadás volna, alkotói értelemben felnőtt szerző nem erre törekszik. 
Költőként az ember benne él a hagyományban, körbe van véve mindazzal, amit már 
megírtak előtte, és ebből nem léphet ki. Az újítás sokféleképpen történhet, és nem biztos, 
hogy a nyelvileg leglátványosabb a leginnovatívabb is. Azt hiszem, amit én csinálok, 
semmiképpen sem hagyományos, amennyiben ellép a fontos referenciaszerzőktől, de 
jelzi a kötődési pontokat. A költő szabadsága többek között abban áll, hogy kiemelheti 
a hagyományból azt, amit fontosnak tart, újraépítheti, újrarendezheti az elemeket, 
újrarajzolhatja azt a világot, amit a korábbi szövegek hoztak létre. Ezt én nem élem meg 
valamiféle korlátozottságként, inkább természetes folyamatról van szó.

– Az elődökről már beszélgettünk – ki az a fiatal alkotó, akinek szívesen olvasod a verseit?

– A fiatalabbak közül nagyon szeretem Krusovszky Dénes szövegeit. Tetszik az, hogy 
olyan szenvtelen, lemondó szomorúság árad a soraiból – nem „nagy levegős” költészet 
ez, inkább rezignált, puritán, a kis részletekre, az apróságokra figyelő. furcsa, hogy 
mikor átvette az Artisjus irodalmi díjat, vári gyuri a laudációban épp azt emelte ki, hogy 
Dénesnek sikerült elszakadnia az újholdas líraeszménytől – pedig ahogy mondtam, az 
Újhold ilyen formában ennek a nemzedéknek már nem lehet lázadási célpont, ne vicceljünk 
már. Kétezer-valahányban nincs honnan vagy miért elszakadni, főleg nem formailag. és 
Dénesre költőként egyébként sem a mindenáron elszakadni vágyás jellemző. Aki szembe 
akar fordulni valamely tradícióval, az még nem a saját költői nyelvét beszéli, hanem utat 
keres és lázad, ami rá egyáltalán nem igaz.

– Köztudott, hogy nemcsak pályatársad, de régóta jó barátod is Kemény István. Tavaly 
megjelent regénye, a Kedves Ismeretlen igencsak megosztotta a kritikát. Neked mi a 
benyomásod a könyvről?

– Barátságnak azért nem mondanám a kapcsolatunkat, mert nem járunk össze, de 
több, mint húsz éve ismerem Istvánt. A verseit nagyon nagyra tartom, szerintem ő a 
nemzedékünk legmeghatározóbb figurája, a legjobb közülünk, ha ilyen van egyáltalán. 
A Kedves Ismeretlennel kapcsolatban így persze eleve elfogult vagyok, nagyon szerettem 
olvasni. Ez azért is érthető, mert a regény világában a nemzedékem díszleteire ismertem 
rá, István úgy festette le ezt a korszakot, ahogy arra én is emlékszem. és vannak a 
szövegben olyan részek, amelyek minden olvasásnál újra és újra  felfénylenek – a Duna-
leírás például.  
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– A ti nemzedéketek a rendszerváltás körül vált felnőtté – neked milyen emlékeid vannak 
erről az időszakról?   

– mialatt a legnagyobb politikai változások lezajlottak, én Párizsban éltem. mikor aztán 
hazajöttem, alig ismertem rá az országra, a városra: mindenütt választási plakátok, új 
üzletek, építkezések, csupa olyan változás, amit addig el sem tudtam volna képzelni. 
mintha egy másik Budapestre csöppentem volna vissza, nagyon kísérteties érzés volt.

– A külföldön – például Párizsban – való tartózkodás, illetve az utazás  gyakori 
cselekményelem a novelláidban. Miért van az, hogy annyi más irodalmi példával ellentétben 
az utazás motívuma a te írásaidban szinte mindig a szorongáséval, a fenyegetettséggel 
kapcsolódik össze?

– Az utazás sok mindent modellez, tömöríti időben az elszórtan felvillanó jelenségeket. 
Az ember ráébred arra, hogy máshol más díszletek között zajlanak a hétköznapok, 
és bár a saját életéből hajlamos elvágyódni, ott reménytelenül nem élhet teljes életet. 
A szorongás a határátlépéstől afféle generációs félelem is. mostanában különböző 
felkérések miatt sokat utazom külföldre, de minden alkalommal összeszorul a gyomrom 
a reptéri ellenőrzésnél. A múltkor Indiába utaztam, és münchenben át kellett szállnom 
– valami miatt megállítottak, és azonnal sötét aggodalom töltött el, hogy valami nincs 
rendben körülöttem. Ideges leszek, ha megállítanak, pláne, ha hozzám érnek. Azonnal 
elfog a rendszerváltás előttről ismerős rettegés, hogy mi van, ha mégis visszaküldenek. 
Igazából még mindig másodrendű állampolgárnak érzem magam utazás közben, nem 
tudom levetkőzni a gyerekkorban bevésődött reflexeket. remélem, hogy a fiam már ilyen 
félelmek nélkül vág majd neki a világnak.

– Publikáltál az éjszakai állatkert és a szomjas oázis című – a női szexualitás, illetve a 
női test témájának szentelt – antológiákban, gyakran szerepeltél a kötet többi szerzőjével 
közös felolvasó esteken is. Fontosnak tartod azt, hogy más női írókkal együtt, egy közösséget 
alkotva formáljátok a magyar irodalmi életet?

– Nem. Nem vagyok csapatjátékos, az individualitás számomra sokkal fontosabb. Igazából 
azt sem szeretem, ha női szerzőkről beszélnek, nem érdekel a szerző neme, csak a szöveg, 
a szöveg minősége. Hiszen nincs külön focipálya, a nők által írott könyvek is a magyar 
irodalom részei – ugyanolyan mércével kéne mérni őket, az „ahhoz képest, hogy nő…” 
kezdetű, manapság is gyakran hallható ítéletek helyett. Tudomásul kell venni, hogy az 
irodalom mára már nem férfiterep, a szerzők jelentős része nő. De az ő esetükben ne 
legyen már ez folyton téma! roppant idegesítő, hogy a női líra kapcsán a kritikusok mindig 
a női szerepeket vizsgálják, mintha a művek csak e felől az egyetlen szempontrendszer 
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felől lennének olvashatóak. Közben meg ki az, aki a férfiasságot tartja a legfontosabbnak 
mondjuk Parti Nagy Lajos verseiben? van, aki mondjuk azt vizsgálgatja, hogy ez hogyan 
tematizálódik nála? Ha egy szerző, (történetesen nő), sosem beszél a nemi szerepekhez 
fűződő viszonyáról, akkor ott rögtön valami elfojtást gyanítanak, holott egy férfi szerzőtől 
ezt senki nem várja el. A felolvasó esteken sajnos gyakran terelődik erre a szó. meglepően 
gyakran azonosítanak például a novelláim egyes szám első személyű beszélőivel, és van, 
hogy egy-egy olvasói hozzászólás idegenkedést vagy megrökönyödést tükröz. Legutóbb 
a Pázmány egyetemen szinte felelősségre vont egy szegény butuska hallgató, amiért 
egy írásom narrátora „nem túl feminim módon beszél”… Kérdeztem, ez mit jelent, és 
szerinte ki beszél ott a szövegben. Nem ártana tisztázni ezeket az alapkérdéseket! Ami 
a szóhasználatot illeti, a szereplőket többek között azzal lehet jellemezni, ahogyan 
beszélnek – fanyalgásnak tehát itt nincs helye.

–  „(...) hanem a testet, a testet, a testet, hogy csak ez volt, / hogy csak ennyi az egész, 
leváló bőr, lila körmök, hogy ennyi.” Ez az idézet A világ minden országából származik, de 
új versesköteted egészére érvényes az, hogy fontossá válik benne a testről való beszéd. Mi 
vezetett ehhez a témához?

– Annyi minden a test által jelenik meg – a szerelemről, az intimitásról nem lehet úgy 
írni, hogy a testről nem beszélek, ezek a tapasztalatok nem választhatók el a pusztuló 
anyagtól, annak természetétől. ráadásul a testen mutatkoznak meg legnyilvánvalóbban 
az idő múlásának a jelei, ami engem költőként mindig is foglalkoztatott.

– Olvastad a Magas labdáról megjelent recenziókat? Egybevágnak a kritikusi meglátások 
azzal, amit te szerettél volna megvalósítani a kötetben?

– én az építkezés, a folyamatosság híve vagyok. A kötetben azt szerettem volna csinálni, 
amit eddig is, de ezúttal nagyobb távlatokat, nagyobb tereket megnyitva. A kritikák 
olvasásával azonban bevallom, jó ideje felhagytam, mert úgy érzem, hogy a recenzensek 
csak a saját elméleti előfeltevéseik mentén olvasnak, magukra a szövegekre szinte vakok. 
Egyszerűen elfedi előlük a verset a teória. megütődöm például azon, ha alanyi költőnek 
érzékelnek, mert amit írok, szerintem sokkal reflexívebb, sohasem maga a szerző beszél. 
Persze az igazi alanyi költőknél sem, de ez talán nyilvánvaló. Azt sem szeretem, amikor 
megjegyzik, hogy  „szerencsésebb lett volna” így vagy úgy megszerkesztenem egy kötetet 
– tételezzék már föl, akik gőgjükben ezt írják, hogy a szerző átgondolta, mit ad ki a 
kezéből, vagyis a saját kötete akkor lehetséges legjobb verzióját írta meg. Az „akkor”-t 
azért mondom, mert az ember ízlése változik, de ezek belső folyamatok, kívülről ez 
nehezen látható és pláne nehezen befolyásolható. Persze, ez is gőg, a költő ne hallgasson 
senkire. Azoktól, akik maguk is művelői a költészetnek, talán könnyebben elfogadom a 
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javaslatokat, mert érzékenyebbnek tartom őket, de ettől függetlenül nem igazán hagyom 
magam terelgetni. Az írás magányos tevékenység, az a jó, ha az ember a saját feje után 
megy. és ha kerülő úton jár, hát legyen.

– Nemcsak a magas labda jelent meg az idén, de a tárcanovellákból, publicisztikákból 
összeálló Hazaviszlek, jó? is. Hogyan viszonyul nálad a tárca a vershez? Van átjárás a két 
kötet olvasóközönsége között?

– Nagyon élveztem a tárcákkal való foglalkozást. míg a verseken általában aprólékosan, 
hosszú ideig dolgozom, a tárcakötet szövegeit gyorsabban, egy-egy hirtelen felvillanó 
ötlet nyomán írtam meg. viszont nem érdemes őket a versekhez viszonyítani, inkább saját 
mércéjük szerint, a maguk műfajiságában kell őket olvasni. rengeteg olvasói visszajelzést 
kaptam velük kapcsolatban, a Pepi című tárcával – ami egy férfi fiktív monológja – úgy 
tűnik, érzékeny pontot érinthettem, a Nők Lapjában való megjelenése után elárasztottak 
a felháborodott olvasói e-mailek. Azt viszont nem tartom valószínűnek, hogy olyan sokan 
találnának el a tárcanovelláktól a versekhez: a lírához szükség van előzetes tudásra, aki 
nem érez rá az irodalmi játékra, az utalásokra, az nem feltétlenül tudja a maguk bonyolult-
ságában befogadni a verseket. Különböző szinten olvas persze mindenki verset: a zenei 
struktúra mindenkihez elér, mert az nem 
elsősorban a tudatot szólítja meg.

– Valaczka Andrással irodalomkönyvet 
szerkesztettél az általános iskola felső tagozatos 
osztályainak számára. Milyen koncepció szerint 
dolgoztatok?

– Azt volt a cél, hogy a gyerekek megérezzék 
az olvasás örömét. Ezért a regényrészleteket  
szándékosan úgy választottuk ki, hogy a 
legizgalmasabb részeknél fejeződjenek be. sok 
vicces, könnyed verset válogattunk be, például 
varró Dánieltől vagy Lackfi Jánostól, mellettük 
viszont olyan, ebben a kontextusban meglepő 
szövegeket is, mint Petri Nagymamája. Arra 
törekedtünk, hogy az irodalmat folyamatként 
mutassuk be, áramlásként, amelyben újra és újra 
visszatérnek bizonyos motívumok, párbeszédet 
folytatnak több száz év különbséggel íródott 
alkotások. Ezért helyeztük a Halotti beszéd
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mellé márai költeményét, népdalok mellé mesterházi mónika verseit. Azok a kísérletező 
kedvű tanárok, akik a mi könyvünket használják, nagyon bíztató eredményekről 
számolnak be: a könyv aktivitásra ösztönzi a gyerekeket, arra, hogy folyamatosan 
megbeszéljék olvasmányélményeiket.

– Tudtad, hogy már érettségi tétel voltál idén?

– Igen, meg is kaptam több kidolgozott változatot. Örülök neki, de azért ijesztő érzés is… 
öreg az ember, ha ilyesmi történik vele, belül meg nem érzi.

– Korábbi interjúidban gyakran megemlítetted, hogy az irodalom mellett ólomüveg-
ablakok készítésével is foglalkozol. Van még erre időd, vagy már teljesen kitölti az irodalom 
a hétköznapjaidat?

– Nem, erre mostanában nincs időm. Ahogy mondtam, elég sokat utazom, nemrég jöttem 
haza Indiából, egy Delhiben megrendezett irodalmi fesztiválon voltam. Itthon pedig 
rengeteg író-olvasó találkozón, meg egyéb programon kell részt vennem. Közben fordítok 
is, florence Jenner-metz Neked írok, Apu! című mesekönyvének magyar nyelvű kiadásáért 
most kaptam meg az yBBy műfordítói díját. Igazság szerint nagyon nehéz fenntartani ezt 
a tempót, a felkérések tömérdek energiát elszívnak, közben pedig érlelődnek bennem 
a versek is és a novellák is. Azt szeretném, ha most már érkezne egy kis nyugalom az 
életembe, és végre csak az írásra koncentrálhatnék.

– Egyszer azt nyilatkoztad, hogy azért nem mutatkozol be költőként, mert az átlagemberben 
megütközést kelt, az üvegablak-készítést jobban elfogadják. Hogy mutatkozik be ma Tóth 
Krisztina?

– szerintem az író az, aki figyel, aki emlékszik. Állandóan szemlélődő pozícióban vagy, 
saját magadat is képes vagy kívülről látni. Ha már itt Debrecenben beszélgetünk, akkor 
hadd válaszoljak Keresztury Tibor szavaival: megfigyelő vagyok.
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Kiss Boglárka

„ISMéTLŐDŐ IDEgENSég”
TóTH KrIszTINA: MAgAS LABDA

Tóth Krisztina harmincöt verset számláló verseskötete, a Magas labda, melyet a kritikusok 
„karcsúként” emlegetnek, olyan összefüggésrendszereket mozgat, olyan fogalmakat és 
motívumokat hoz játékba, melyek korántsem nevezhetők súlytalannak. A kötet lapjain 
olyan kérdéskörök idéződnek meg, mint az idő, az emlékezet, a költészeti hagyomány 
problémája, az én-te viszony mechanizmusai, az idegenség tapasztalata vagy a test 
hanyatlásával való szembenézés. A könyvben egymás után sorakoznak a remekművek: 
a Hangok folyója, a Vaktérkép, a Delta, a Vers, amelyben az új esztendőt köszönti, A világ 
minden országa, a Kutya vagy az Esős nyár csak néhány példája azoknak a verseknek, 
melyekhez a Magas labda kiemelt darabjaiként lehet fordulni. 
 A fő koncepcióban betöltött szerepe és a felépítésben elfoglalt helye miatt 
kézenfekvőnek mutatkozik, hogy a kötet nyitó-  és záró versének, a Hangok folyójának és 
az Esős nyárnak kitüntetett figyelmet szenteljünk. A két „keretvers” nem pusztán azért 
kínálkozik meghatározónak és értelemadónak a kötet egészére nézve, mert ciklusok híján 
ezek adják a szerkezeti pilléreket, vagy mert a könyv egészében jelentős problémákat 
és motívumokat villantanak fel, hanem mert maguk is színre viszik azokat a jegyeket és 
mechanizmusokat, amelyek az egész kötet magvát adják – maga ez a reflexív réteg is a 
Magas labda egyik jellegadó vonása. mindkét vers az idő működését, az emberi sorsok, 
történetek, a hagyomány, valamint a költői megszólalás lehetőségének dinamikáját 
exponálja, egyben demonstrálja is. A két mű alapgondolata szerint egy „hang alatti 
szó”, „mondat alatti mondat” (Hangok folyója) lüktet állandóan a világban, életünkben, 
szövegeinkben, melyre rácsatlakozva, azt folyamatosan átértelmezve alakítjuk ki 
személyes vagy művészi történeteinket: „Kísért egy mondat, egy szavak nélküli hosszúkás 
öntőforma, / jelek és csöndek negatívja, minden más mondat bele van mondva” (Esős 
nyár),  illetve: „van a szavak folyása mentén, kell legyen / egy hely, ahol minden fel van 
sorolva, / dobog a szív alatti szív, zubog a sejtelem, / örvény tölcsére szól, hangok zajló 
folyója –” (Hangok folyója). A hangok, szavak, mondatok, történetek önmagukat más  
alakban ismétlő körkörössége fogalmazódik meg ebben a két versben. Ezt a gondolatot a

Kiss Boglárka (1986) Túrkeve, Debrecen. A Debreceni Egyetem PhD-hallgatója. Az Al-
föld-stúdió tagja. A 2009-es Humán tudományi OTDK Angol nyelvű költészet és próza 
szekciójában második helyezést ért el.
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Magas labdával egy évben megjelenő tárcakötet, a Hazaviszlek, jó? egyik darabja, a Tavaszi 
szél is árnyalja: „Az emberiség saját történeteit ismétli szüntelen, egyenletes mormolással. 
[…] Időnként kiválik ebből a zsolozsmából egy-egy részlet, amelyre rábólintunk, 
hitetlenkedünk, majd előhúzzuk saját legigazabb, legfájdalmasabb történetünket, hogy 
bekapcsolódhassunk a hullámzó, gesztikuláló, csillapíthatatlanul zúgó kánonba, míg 
végül megtelik a levegőég, megtelik a föld a születés, az elhagyatás, az árulás, a hűtlenség 
és a viszály hangjaival.”1 mind a Hangok folyója, mind az Esős nyár ezen az „egyenletesen 
mormoló”, „hullámzó, gesztikuláló, csillapíthatatlanul zúgó” hangon szól a ciklikusan 
visszatérő időről. Hiszen a hangok folyója „ismétli önmagát, hullámzó mondatokat 
görget”, és „az alakváltó idő formáit írja egyre”: ez az időszemlélet vonul végig a kötet 
egészén. A Vers, amelyben az új esztendőt köszönti című alkotás is ezt a felfogást fejezi ki 
szentenciózus formában: „Egyazon idő jár körbe / arcok selyemáramlása / két végénél 
összekötve / belemúlik aki látja.” Ám itt már egy másik, a kötetegész szempontjából 
jelentős tematika, az idegenség problémája is hangot kap, hiszen a feltételezett azonos 
tartalmat megszólaltató változatok idegenek egymás számára: „Ifjú lelkek bársonytokja / 
ismétlődő idegenség / mindig más alakját hordja / mindig arcot vált a nemlét.” 
 A kötet nyitó versében ez nem csupán gondolati síkon, hanem a motívumok 
szintjén is jelen van, hiszen a központi trópus, a folyó ezt a változatokban megnyilvánuló 
„egységet” reprezentálja: mindig más-más formában jelenik meg, miközben ugyanaz 
a matéria marad. A folyó azonban az egész kötet metaforájaként is értelmezhető. 
fazekas Ibolya szerint azért telitalálat ez a kép, mert a már említett időfelfogásnak a 
legjobb topikus hordozója: „egy folyó állandóságát a szüntelen sodrásban-lassulásban, 
mozgásban és változásban őrzi meg, akár az idő, amelynek talán ez a kép a tapasztalati 
világban fellelhető legtökéletesebb modellje.” 2 A folyó jelképezi az időt, egyesíti a széttartó 
jelenségeket és lehetőséget ad a felszín-mély dichotómiával való játékra, egyben reflektív 
felület: tükröződik benne régmúlt, jelen, és még magunkat is megnézhetjük benne – ezért 
válhatott egy olyan kötet visszatérő trópusává, amely többek között önmaga hagyományba 
ágyazottságát tematizálja.
 A költői tradíció átható jelenlétére maga a Hangok folyója is reflektál: 
„minden idézet és minden valaminek a medre”. minden kimondott szó már korábban 
elhangzottakra utal, azokból táplálkozik, azonban egyszerre újabb szövegek, történetek 
mélyrétegeként is szolgál. vagyis ez a körkörös szerkezet mindig magába fordul vissza: 
„sír a történet és elmossa önmagát”. A vers nem csupán utal ezekre az ismétlődésekre, 
hanem maga is „elszenvedi” azokat, hiszen motívumai és utalásai által más költőket idéz: 
„ázott, penészes vásznakkal bélelt minden álma, / emleget dinnyehéjat, vízfoltos falon a 
csöndet”. A költemény fő kérdéskörei a gondolati és motivikus regisztereken túl poétikai 

1   TóTH Krisztina, Tavaszi szél = Hazaviszlek, jó?, Budapest, magvető, 2009, 114.
2   fAzEKAs Ibolya, Idegen testek magánya, Bárka, 2009/5, 91.
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síkon is megjelennek. Keresztesi József szerint „a mértéktartó formába öntött, keresztrímes, 
visszafogott eleganciával gördülő sorok éppenséggel a mederben tarthatatlan, tagolatlan 
áradást jelenítik meg”3 , tehát a körkörös ismétlődés egyedi megszólalási lehetőséget 
tesz lehetővé a lírikus számára. így az olyan kérdések, mint hogy „mit visz a felduzzadt 
vizű, mély folyó”, vagy hogy pontosan mi rejlik a mélyben, az nem valamiféle konkrét 
tartalomban mutatkozik meg, hanem éppenséggel a „kimondhatatlan” tartományában 
lokalizálódik, melynek megnevezésére a mindenkori lírai beszéd kísérletet tesz: „ott áll 
dombokba gyűrve egy helyen / aminek neve van, de nincs kimondva”, míg „hullámzik, 
elmerül, zúg a kimondhatatlan”.
 A nyelvhez való viszony problémáját gondolja tovább az Esős nyár című vers, 
a megszólalásmódon és a ciklikusság továbbépítésén túl ezzel a kérdésfeltevéssel 
is kapcsolódva a nyitó szöveghez. „Kísért egy mondat, egy szavak nélküli hosszúkás 
öntőforma, / jelek és csöndek negatívja, minden más mondat bele van mondva”.  Itt már 
„a vers nyelvi előképe a költemény tárgya”4  – írja Bodor Béla. Ahogy a nyitó versben a 
„hangok folyója” az önmagát ismétlő időhöz hasonlatos, úgy az Esős nyárban a mondat, a 
nyelv anyaga is szétfeszíti a konvencionális, egyenes vonalú temporalitás korlátait: „nem 
akar szűnni, maradni, múlni, se megszületni”. A Hangok folyójához hasonlóan mindenféle 
történetet magában rejt a „hosszúkás öntőforma”, amely már formai vázként, ritmusként 
kínálkozik. A beszélőnek egyrészt azzal kell szembenéznie, hogy minden gondolat 
akaratlanul is erre a mondatra vezethető vissza („bármit gondolok, alámossa”), másrészt 
a költői tevékenység egyáltalán akkor lesz lehetséges, ha ezt a mondatot keressük, majd 
meghallani, lejegyezni próbálunk belőle valamit: „néha közelről hallom, egyetlen szó kéne 
belőle, / egyetlen betű ránca a még íratlan lepedőre, / […] nem ez a mondat, hanem egy 
másik, mindig egy másik –”. Tehát az a metaköltészeti gesztus, amely a Hangok folyójában 
is meghatározó, ebben a versben is központi szerephez jut.
 Az írásokban számos alkalommal megidézett költészeti hagyomány az utalásokon 
túl átiratok és hommage-ok révén is kézzelfoghatóvá válik. Az Évszakok zsoltára a 
nyolcvan éves Lator Lászlót szólítja meg, az Az vagy nekem ironikus shakespeare-
újraértelmezésének rendkívül érzékletes képei („Az vagy nekem, mint rabnak a fegyőr, 
/ seggnek a tanga, combnak a borosta. / Bezár, szorít és szúr mindenfelől, / előbb csak 
húsba vág, aztán a csontba.”) a Petri-parafrázisára is alludálnak („Az vagy nekem, mi 
seggnek a tenyér”). A Hála-változat a (meg)idézett költők neveit köznévként használja 
a versbeszédben („Nemes Nagy dolgot! Hány láng sisteregne, / füst csapna fel, Weöres 
sziporkatánc, / Kormos vas bongna, izzana a rács”), illetve szuggesztív módon alakítja 
át a tőlük vett idézeteket („J. A. szájából érdes volt az élet, / Petri szájából szép volt a 

3   KErEszTEsI József, Sodrásban – Tóth Krisztina: Magas labda, magyar Narancs, 2007, 09. 16,           
47.
4   BODOr Béla, Az absztrakció érzékisége, műút, 2009/15, 67.



szKHOLION42

pimasz”). A vers azonban többet tesz annál, mint hogy a nagy elődöket pusztán regisztrálja 
– az utolsó strófa a keretversekben felsejlő hagyományszemlélet újabb foglalata: „bárhogy 
mozduljak, lángnyelven beszélek, / torkomban hangjukkal, de semmi az, / ha tőlük éghet 
éneke az énnek.” A tradíciót a szövegek többsége az alkalmazott versformákkal őrzi 
és folytatja: többnyire rímes, jambikus lejtésű dalformával találkozunk a Magas labda 
lapjain. 
 A tradícióhoz való viszonyulás legmesteribb verse a kötetben a Program, amely 
Orbán Ottó Hallod-e te sötét árnyék című szövegére játszik rá. A költészeti közegként 
értelmezhető „sötét program” hasonló mélystruktúra, mint ami a Hangok folyójában és 
az Esős nyárban körvonalazódott  („vagyok, aki mindig voltam, / se nem sorsod, se nem 
emlék: ott aludtam minden szóban”), azonban nem csupán örökségként jelenik meg, 
amelyhez öntudatlanul is visszanyúlnak az új szövegek, hanem olyan erőként, amely 
tovább is írja azokat: „én írom tovább a versed, oly szavakkal, nem is sejted.” Ez egyben 
önreflexív gesztus is, hiszen a kiindulásként szolgáló vers és a parafrázis párbeszédeként 
is olvashatjuk. Ekkor azonban felmerül a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán autentikusan 
alkotni, vagy ez az algoritmus beszél-e helyettünk minden megszólaláskor: „Hallod-e, 
te sötét program, ha te peregsz minden szóban, / te vagy-e az, aki vagyok, szólsz-e, 
hogyha elhallgatok?” Itt tehát ismét megjelenik az idegenség problémája: a hagyományt 
akár akaratlanul is megszólaltatva a beszélő nem ismer rá önmagára. mindezek mellett 
a vers a két fél, a tradíció és a beszélő egymást kölcsönösen feltételező viszonyára is 
utal: „megszűnsz-e, ha felébredek, és mi marad meg utánad / amikor a túlba kelek?”. 
A hagyomány körforgásának tapasztalatát pedig még jobban árnyalja az a tény, hogy 
magát a megidézett Orbán Ottó-verset is egy csángó népdal ihlette: a költészeti örökség 
folyamatos átiratok révén él tovább.5 

 Ez a metódus, a múltat kisebb-nagyobb változtatásokkal a jelenbe integráló 
folyamat nem csupán a költészetre, hanem tágabb értelemben az idő általános 
természetére is vonatkozik, melyről így vall az Évszakok zsoltára: „ez volt a tavasz és 
most már mindig ez lesz / nem emlékszel és semmit sem feledhetsz”. Ahogy a „hangok 
folyója” múlt és jelen dichotómiáján túl tételeződik, úgy a kötet számos versében egy 
idősíkokon kívüli tartomány mutatkozik üdvösnek, és ez az a hely, ahol egy lehetséges 
én-te viszony is lokalizálódik. A koszorrú baba című versből felfejthető szakítástörténet 
ezt a problémát járja körül. A kötet más darabjaihoz hasonlóan a múltbeli történések itt 
is mindig beleírják magukat a jelenbe: „bárhol / találkozzunk is, mindig ugyanúgy hagysz 
itt, / ahogy akkor”. A különböző síkoknak ezt a palimpszesztszerű egymásba játszását 

5   Ennek a többszörös áttételnek a Futrinka utca című költemény is kitűnő példája. A költő itt 
egyrészt saját magát olvassa és írja újra, hiszen a mű a 2001-es Porhó kötet azonos címet viselő 
szövegének újragondolása – mely vers már önmagában is átirat: József Attila Születésnapomra 

című versével játszik. 
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csak a múlton és jelenen kívüli sáv képes feloldani: „ne kezdődjön, vége se legyen, / ne 
legyen pillanat, hol minden eldől, / hol nincsen részlet, mely lényegtelen”. Az idő állandó 
körforgásában ugyanis az emberi kapcsolatok hajlamosak olyan szerepet betölteni, 
amelyek csupán a ciklikus ismétlődést szolgálják: „az apák nemzik folyton a háborút” 
(Szülők) és „mindig, mindig az anyák szülik újra / az árvaságot” (Vaktérkép). Keresztesi 
József szerint „az anya (illetve a szülők) alakját nem az érzelmi viszonyok, az életadás és 
az önátadás, hanem az örökös körforgásban betöltött öntudatlan szerep jeleníti meg”6 – 
egymás számára végig idegenek maradnak. 
 A koszorrú babában felsejlő időtlen tartományon túl az idegenség egy formája, 
az áttétel is olyan mozzanat, amely paradox módon képes az emberek közötti 
kapcsolatlétesítésre. Ahogy a Beszélek című versben a megszólított másokon keresztül 
képes a megszólítóra találni („annyi lényben meglátod az arcom”), úgy a Repülőben is 
idegenekben ismer rá a versbeli én a vágyott másikra: „homokpart, kőarc, kisgyerek, / 
idegen szempár a buszon, / vagy egy utca, mit ismerek, / de a helyet már nem tudom.” 
Ennek a viszonynak a dinamikáját is az a mintázat határozza meg (ráadásul hasonló 
metaforikával), amely a Hangok folyójában  központi szervező erőként jelent meg – az 
idő állandó körforgásában minden újra és újra megjelenik, más-más formát öltve: „miféle 
testben jössz elém / a földi sodrásban megint? / folyton változik alakod / a nevek örvénye 
szerint”.7

 A test mint fizikai idegenség, továbbgondolt változatban pedig már mint 
eltárgyiasult, üres forma, a kötet egyik csúcsteljesítményében, A világ minden országa 
című versben is központi motívum. Keresztesi József „novellaversnek” nevezi a művet, 
hiszen egy narratív szálat bont ki: a beszélő a nagymamája hamvasztása kapcsán kezd 
gondolkodni a halálról és a testben való létről. A puszta corpusszá változott halott rokon 
látványa azért tragikus, mert a szeretett ember már megszűnt önmaga lenni: saját 
magának csak többé-kevésbé hiteles képe lehet: „még hasonlított magára, csak hegyesebb 
volt az orra / de már jobban hasonlított az összes földi halottra, / májfoltos sárga tokká 
változott, puszta testté”. A világ minden országa azonban több, mint egy potenciális 
novella tartalmának rímekbe szedett változata – a Halotti beszédből származó citátumok 
tökéletesen simulnak a versbe, azonban ez a poétikai harmónia fájdalmas kontrasztot 
képez a leírt eseményekkel, hiszen az üres testtel való szembenézést nem oldja fel 
metafizikai garancia, amit a Halotti beszéd felidézése sejtetne: „amikor becsúsztatták, 
hirtelen elnéztem máshová,/ és odutta vala neki paradicsumut hazoá, / és széket toltak

6   KErEszTEsI, i.m., 47.
7   Az én-te viszony, az idegenség és az idő problémái a Porhó kötet Küld egy mosolyt című versében 
is összefonódva jelennek meg: „múltkor a metrón egy idegen arcban a szemedbe néztem. / vannak 
ilyen napok amikor minden úgy emlékeztet. / valaki valakire leszállsz elébekerülsz mégsem. / De 
ez egy másik év ami múlt folyton nem létezhet.”
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alám, üljön le, ha kivárja,/ de menni kellett a gyerekért az iskolába”. s míg az idézetek  
a kötet időfelfogásának újabb manifesztációi, addig a „Nem hiszek / az örvénylő test 
feltámadásában” sor első látásra a ciklikus ismétlődés tagadásnak tűnhet. Azonban a 
test csak „májfoltos sárga tok”, a létezés fizikai „kerete”, amely időről időre változik – a 
„szív alatti szív” az, ami különböző korokban más-más alakban megjelenik, és ennek a 
tartalomnak a test csak átmeneti hordozója lehet. így a beszélő is kénytelen önmaga testi 
voltával szembenézni a kötet legmegrázóbb soraiban: „nem őt sirattam, nem beszéltünk 
már vagy öt éve, / nem azt az arcot, kezet, nem a sápadt gyerekkort, / hanem a testet, 
a testet, a testet, hogy csak ez volt, / hogy ennyi az egész, leváló bőr, lila körmök, hogy 
ennyi, / hogy üres test vagyok és hogy nem bírlak nem szeretni”. Habár a test a világ 
megtapasztalásának mindent átfogó közegeként tételeződik, mégis az idegenség médiuma 
marad, az emberi lét általános távlataiban és személyes kapcsolatok viszonylatában egy-
aránt: „a világ minden országa egyetlen test maga, / hogy mégsincs otthona, hogy másban 
sohase ér a test haza”. Az ember világban való idegenségének tapasztalatát a Vers, amely-
ben az új esztendőt köszönti című alkotás is megfogalmazza: „lám az emberlény temérdek
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/ mégis mindenkor hazátlan”, és ezt az alteritást ennek a versnek a tanúsága szerint sem 
képes feloldani semmilyen társas kapcsolat, hiszen „nem talál a test a testre”. 
 A test idegensége nem csupán ilyen átfogó létértelmezési szempontból 
meghatározó, hanem olyan kitapintható tapasztalat, amellyel a legkülönfélébb 
élethelyzetekben kell szembenézni. Az Idegen test című versben nem csupán az 
ismeretlen tárgy, az azt megjelölő szó – a „küllőgyöngy” –, vagy a színes bőrű kislány 
mássága domináns, hanem maga az élmény, amikor a versbeli beszélő önmagára nem 
ismer rá: „sovány, ismeretlen testemet nézegettem / a sötét, mélyvizű kirakatokban”. A 
Delta tanúsága szerint azonban nem pusztán az elidegenedés foglalata a változó test, 
hanem személyes történeteink, emlékeink sajátos lenyomatainak tere: „Ha negyvenéves 
elmúltál, a tested / egyszer csak elkezd magáról beszélni, / és minden rejtett minta, mit az 
évek / az emlékezetedre tetováltak, / átüt a bőrön.” életünk ilyesfajta térképe „egy másik, 
leendő felszínként” jelenik meg – hasonlóan a már sokszor emlegetett mélystruktúrához, 
amely a kötet egyik alapfeltevése szerint a lét minden szegmensében meghatározó 
szerepet játszik. Az erekből kirajzolódó mintázat és sok kis ágra szétbomló víz képei 
egyrészt a folyó toposzát kapcsolják be a szövegbe, másrészt az utolsó sorban feltett 
kérdés („jó, de hol a tenger?”) a másikban társra, otthonra nem lelő, testbe zárt ember 
problémája felé is mutat. mindezeken túl az önreflexivitás jelenlétét is érzékelhetjük 
a versben: a test úgy beszél magáról és történeteiről, ahogyan a Magas labda darabjai 
vallanak saját magukról és a költészeti tradícióról (ebben a műben például Kosztolányi 
Dezső Ha negyvenéves… című versére való utalással). 
 Ez az önreflexivitás a már többször idézett, összefoglaló jellegű, Vers, amelyben az 
új esztendőt köszönti című alkotásban is meghatározó, melynek utolsó előtti versszakát 
az egész kötet vállalásának megfogalmazásaként is olvashatjuk: „Nem kívánok mást e 
földön / csak nyugvást ez áramlásban / időm hogy mi végre töltöm / mért e forgás végre 
lássam” – hiszen az irodalmi tradíció természetének vizsgálata, illetve a hagyomány 
közegében való lét értelmezése áll a Magas labda erővonalainak metszéspontjában. Ez a 
célkitűzés mesterien teljesül a kötetben – melynek olvasása után már bennünk is „pulzál 
a mondat, mint felhasadt hajótestben a tenger”.
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marcsek györgy (1983) Ungvár, Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, doktorjelölt. A 2007-
es székesfehérvári OTDK Kortárs próza tagozatában első helyezést ért el.

marcsek györgy

HIBAHATÁrON KívÜL, BELÜL
KuKORELLy ENDRE: MENNyIT HIBÁzOK TE ÚRISTEN

Kukorelly Endre hosszú idő után jelentkezik verseskötettel: nem számítva gyermekeknek 
írt műveit s a 2006-ban megjelent Kukorelly Endre legszebb versei című könyvet, 
már kilenc év telt el a Kicsit majd kevesebbet járkálok megjelenése óta. Az idő múlása 
mellett a prózatörekvések és a gyerekirodalom felé fordulás is olyan tényezők, melyek a 
befogadók figyelmét előzetesen is a költői nyelv esetleges változásaira irányíthatják, de a 
meglepetések hiányát a kötet szövegeivel kapcsolatban mégsem érdemes negatívumként 
érteni.
 már a ciklusok címei is olyan témákra utalnak, melyek Kukorelly költészetének 
korábbi időszakából ismerősek: (kert), (szív), (élet), (hely), s a szerző szövegvilágának 
többi részével való kapcsolatot látszik biztosítani a TündérVölgy verscím felbukkanása 
is. A versnyelv sajátosságai fokozzák az ismerősség érzetét, egyben pedig a kiforrottság 
bizonyítékai. A korábbi Kukorelly-kötetek folytatásaként a Mennyit hibázok... versei is 
többnyire a köznyelv roncsolt, mégis szabályozottságot tükröző változatán szólalnak 
meg, sokszor az irodalom és más média (világháló, televíziós híradások, közéleti lapok) 
szóhasználatával keveredve. Kitüntetett szerepet kap e nyelvi sokszínűség mellett a 
szójátékos attitűd, az időnként szinte provokatívan közönséges, sőt keresetlen szavak 
használata, az alulstilizáltság, a sokszor a rím vagy a ritmika kedvéért széttördelt, 
megcsonkított szavak szerepeltetése is. Hogy ez a formanyelv ismerősségével együtt 
nem kelti az automatikusság érzetét, az az összetettség mellett a kötet darabjainak 
egymásra utaltságából is fakad, abból, ahogy a versek nem önállóan, hanem a kompozíció 
sajátosságainak köszönhetően fejtik ki hatásukat. Nehéz lenne ugyanis kiemelkedő, nagy 
verset választani a kötetből, és ahogy már említettem, kiemelkedően szokatlant is – az 
életműbeli folytonosság meghatározónak tűnik a mű olvasásakor.  
 A nyitóvers a Szív címet kapta: a felütés letisztult kompozíció, mely pátosz és 
érzelgősség nélküli közege e címként elég sok kockázatot rejtő szónak. A költemény első 
sorának már-már közhelyes képét és az ezt követő tapasztalat végtelen hétköznapiságát 
(„A szív remeg / fütyülnek a szelek / bármit lapos- / ra nyom egy villamos // a fán maradt
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egy nagyobb sárg’barack / lejön ha jön / a főn //”) ellensúlyozza az önreflexív gesztus 
és a hozzá tartozó (vélhetően szándékoltan is) esetlen rímpár, a zárás pedig a Téli 
éjszaka verssorát („Légy fegyelmezett!”) visszhangozva intertextuális utalássá írja át 
visszamenőleg az elsőre súlytalannak tűnő verskezdetet: „mindez elég remek / a szív mint 
már meg lett mondva remeg / mert tény már meg is jött a szél / nyugton leszel.” A kötet 
első igazán jelentős darabja a második vers (Vojtina-redivivus). Az Arany János Vojtina ars 
poétikáját megidéző (rímelő verssorokba szedett) szöveg az irodalmi hagyományokkal 
való reflexív szembesülés mellett költészet és valóság, személyesség és személytelenség 
ellentéteivel is megpróbál számot vetni: „Az írás tükör. / Belenézel, néz vissza egy ökör. 
/ vagy néz vissza esetleg egy bika, / Ama legszebb bikák legszebbike, / s hogy tele, vagy 
ürességgel tele, / Kiderül majd, csak jól bámulj bele. / való’ világ... éggel a tetején - / és 
benne én, / aki nagyjából, mégis, úgy hiszem, / Inkább nem is menne bele ilyen / A. J. 
és J. A. közötti hiába- / valóság/ igazság polémiákba: / Lódít/valódit vagy való/csaló, / 
mindez csak tiszta költészet vala.”
 A két felidézett költészetfelfogás közötti igazságtétel helyett a költői 
önmeghatározást középpontba állító versbeszédet a mindennapok gyakorlatias 
tapasztalatai uralják: „mert verset írok, más meg nem ír verset, / és pénzt kapok érte, 
nem is keve(r)set, / Kérdik a véleményem, és én vélek, / Tananyag lennék, noha, asszem, 
élek, / megjelenik a nevem, írnak rólam, / Elismerik, úgy kell vennem, valóban, / Amit 
csinálok, díjakat arat, / és lehet, hogy mindez csak kirakat, / minden hiúság. No de hát, 
fiúk, / Álljon elő, ’ki nálam is hiúbb, / Ki magában egy másikat nem ápol, / mikor hívják, 
el nem megy hiúságból”. s még mielőtt a lírai én végletekig nagyított képe kiteljesedve 
zavaróvá válhatna, a versbeli szubjektum nyelvi meghatározottságáról tett kijelentés 
kijelöli a szöveg álláspontját a líraértelmezés legutóbbi időkig ható problémájával 
kapcsolatban: „Ha verset írok, én fogom ceruzámat, / vagy mi a bánat’! / van külön én. 
szintaxis és szavak, / írok, s mintegy összeállítanak”. A vers tehát olvasási értelmezést is 
kínál a kötethez, az ars poetica igényével lép fel: záró sorai a szív motívumot ismételve 
elhallgatás és őszinteség ellentétét emeli ki, mint a költészet mozgatóerejét: „Ha írsz, 
javítsd át, húzd át, írd fel újra. / szívig érjen. Hagyd, hogy a szíved szúrja, / Belülről ki. 
valahogy átmegy rajtad, / Ha el nem felejted. Ha el nem rejted.”
 Az (irod) címet viselő ciklus ezt követő szövegei (Kicsit majd kevesebbet járkáljon, 
A Dunakanyarnál, Költők néhány perc múlva megkoszorúzzák, I. g. K. szobrát, Hallgat 
szépen ül, Minden, Sok, Húsz sor) is a költői önmeghatározás lehetőségeire kérdeznek 
rá. A harmadik versciklus (volt) darabjaiban emlékezés és identitás összefüggésének 
problematikája bontakozik ki. mindkettő (emlék és önazonosság) nyelvi létmódjának 
tematizálását a versszöveg megalkotottságának fokozott hangsúlyozása egészíti ki. 
Néhol verstöredékek asszociatív egybejátszása, néhol kiszámíthatatlan nyelvi mozgások 
jelentenek kihívást a befogadónak, az emlékek fragmentált szerkezetét és esetlegességét 
is hangsúlyossá téve. Az én-elbeszélések tétje a felidéző és felidézett, egykori és jelenkori 
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én közötti szakadék kitapogatása, erre találunk példákat az 56 és az 1956 című versekben, 
illetve az Élet és nem ezeket ismételgetik három változatában is. Az emlékek folyamatos 
beszivárgása során bizonytalanná válik a megértés célja, múlt és jelen egymás általi 
feltételezettsége, ha meg is marad, de relációjuk felborul. A nyelvben való bolyongás az 
egyetlen segítsége a lírai énnek emlékek és a hozzájuk fűződő viszony alakításában; az 
eredmény a kötet verseiben legtöbbször szorongás vagy semlegesség: „én jártam ott 
vagy kicsoda / milyen jól- / rosszul múló-átváltozó / darabok belőlem / és ki vitt oda? 
// ezeket itt én írtam volna vagy valaki más / valaki másról? / valaki másol / maradjunk 
ennél a megoldásnál / maradjon valami megoldás//” (Az én voltam-e aki azon a). 
Emlékezés és elbeszélés feszültségére, az egykori és a jelenbeli én közötti szakadékra 
kérdez rá a Szabadság című szöveg is. A vers attól válik külön ciklusbeli társaitól, hogy 
a kezdeti egyes szám harmadik személyű elbeszélt kiléte („kilép a laktanyakapun áll / 
kicsit a 40-es megállójában / megvárja a buszt nem / száll // föl gyalog indul hazafelé”) 
és a vers egyes szám első személyű beszélőjéhez fűződő viszonya is bizonytalan marad. A 
két szólam között keletkező feszültség felidézett és emlékező identitás problematikáját 
is hangsúlyozza, de a lírai én önazonosságának kérdései a kötet egészének hátterében 
végighúzódnak.
 Az én elmondhatóságának és megértésének a problémafelvetése nem válhat  
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teljessé én és a másik, azaz én és a világ egymás függvényében történő megértése nélkül. 
A Mennyit hibázok... verseiben a másik szintén a beszéd terméke, idegensége a Nem 
metafizikai értelemben című szövegben például a kulturális másság megtapasztalásával 
hozható összefüggésbe. A versbéli beszélő jelenének kulturális értelmezését feladja, 
illetve a káoszként értett valóságot nyelvi jelek listájává konvertálva keres és talál 
otthonosságot, immár újra csak magában a nyelvben, a költészeti hagyományban: „sör, 
szélsőség, szélerősség, emberszag, mindenfélét / igyekeznek kitalálni kétségbeesésükben, 
most / nem sorolom fel az összeset, előre elhatároztam, hogy csak 46-ot sorolok fel (...) 
kosztolányi össz. műveiből az a sor, hogy most a / palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom, 
és mindez / kétségbeesésből. Kétségbeesésünkben. A nem / nagyon leírható, elbaszott 
kétségbeesés miatt.” A másik nem idegenségéhez való viszonyt a kissé – vélhetően 
szándékoltan – elnagyolt, közhelyek lenyomatait is magán viselő férfi-perspektíva 
szólamai hivatottak leleplezni a Szétrendezés című vers életképeinek sorában. Itt az 
elnagyoltság és a megidézett egyes szám első személyű megszólalás a derű forrásai is, 
melyek rövid időre megbontják a kötet már-már hangulatilag és tematikailag egyneművé 
váló struktúráját. Hasonló módon válnak hasznára a kötetnek a (kert) című ciklus 
darabjai is, melyekben a magány és a nyugalom alakítják az élethelyzeteket és a meditatív 
modalitás teljesen nélkülözni látszik az iróniát is: „a kert // nyugtató valami, engem 
legalábbis megnyugtat, eszem parizert, hozzá parad., aztán a / csokoládé, aztán szódavíz, 
ha a fűre ülök, megnyugszom //” (Tizenöt sor).
 A Mennyit hibázok, te úristen poétikai letisztultsága, átgondolt szerkezete, a 
verseken, ciklusokon át kirajzolódó tematika és az azt vázként tartó gondolatiság miatt 
válhat a Kukorelly-életmű figyelmet érdemlő darabjává. és persze a versbéli idézeteken, 
utalásokon, mottókon és ajánlásokon keresztül kirajzolódó magabiztosság miatt is, mely 
rámutat arra, hogy a szerző egyszerre van tudatában a kötet saját életművében elfoglalt 
helyének és az általa megválaszolt kérdések véges számának is.

(Kukorelly Endre: Mennyit hibázok, te úristen, Pozsony, Kalligram, 2010, 120 old.)
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Lovas Anett csilla

TÁvcső A NAPszíNHÁzrA
ARIANE MNOucHKINE: A jELEN MűVéSzETE. 
BESzéLgETéSEK FABIENNE PAScAuD-VAL

miért lehet fontos egy francia színházról szóló könyv magyar nyelven való megjelenése? 
felidézheti, közvetítheti-e az írott szó médiuma a színház multimediális tapasztalatát? 
mit tudhatunk meg egy rendezőről és az általa vezetett társulatról egy „beszélgetőkönyv” 
alapján? Többek között ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennem, mikor kezem-
be vettem A jelen művészete című interjúkötetet, amely fabienne Pascaud és Ariane 
mnouchkine beszélgetéseit tartalmazza.
 A francia újságírónő 2002 augusztusa és 2004 júliusa között készítette interjúit 
a rendezőnővel. Ariane mnouchkine 1939-ben született, tehát 2009-ben lett hetvenéves, 
ennek tiszteletére íródott a kötet. De nemcsak a rendezőnő életkora, hanem színházirá-
nyító módszerei és társulatának évtizedek óta tartó sikerei is indokolják, hogy jobban 
megismerjük változatos és gazdag munkásságát. mnouchkine színház iránti érdeklődése 
nem előzmény nélküli: édesapja Alexandre mnouchkine filmproducer, s anyai nagyapja 
és nagynénje is színészek voltak. érettségi után egy évet az oxfordi egyetemen töltött, 
ahol akkortájt élénk amatőr színházi élet folyt. Itt három előadásban dolgozott asszisz-
tensként, s az egyik darab próbája után, a többi statisztával együtt buszra szállva érte a 
felismerés: színházzal akar foglalkozni. így idézi fel ezt a pillanatot: „»Hát tessék, ez az! Ez 
az én életem, ez a közös játék, ahogy egyszerre szállunk föl egy induló hajóra, ami messze, 
nagyon messze visz minket egy mesés és érintetlen föld felfedezésére.« valódi megvilá-
gosodás. Azóta is ezt akarom átélni minden nap, egészen a halálomig. Ha belegondolok, 
nagy szerencsém volt, hogy ilyen hamar biztos lettem a feladatomban. Annyit bizonyta-
lankodtam később más dolgokkal kapcsolatban, de ebben az elhivatottságban soha nem 
kételkedtem. soha. Annak az estének rajongását naponta újra megélem.” (30.)
 1958-ban tért vissza franciaországba, a sorbonne-on pszichológiát kezdett ta-
nulni, ám mivel saját bevallása szerint „szörnyen unatkozott”, megalapította a Párizsi 
Egyetemisták színházi Egyesületét, amelybe majdani társulatának alapító tagjai közül is  
beléptek néhányan. 1961-ben mutatták be Henry Bachau Dzsingisz kán című darabját. 

Lovas Anett csilla (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mA képzésének magyar, il-
letve a Debreceni református Hittudományi Egyetem mA képzésének hittanár-nevelő 
szakos hallgatója, a Pálffy István színháztudományi szakkollégium tagja. 
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Ezt követően több mint egy évig tartó „nagy utazást” tett, melynek során többek közt 
Japánt, Indiát, Kambodzsát, Pakisztánt is meglátogatta, s mindenütt különböző színházi 
formákra talált, amelyeket később sikeresen épített be saját koncepciójába. Hazaérkezése 
után megalakult az a társulat, amely a mai napig is működik: ez a Théâtre du soleil 
(Napszínház). „1964 májusában megalapítottuk azt az előadói munkásszövetkezetet, 
ahol mindenki, a rendezőtől a színpadmesterig, a színésztől a varrónőig, a technikustól 
a díszlettervezőig egyenlő elbírálásban részesül, és ugyanakkora fizetést kap, illetve 
reményeink szerint egy szép napon fog majd kapni, évi tizenkét hónapon keresztül. Ezzel 
azonnal lefektettük a közösségi működés alapelveit. és a jövőbe vetett hittel hivatásosnak 
kiáltottuk ki magunkat. Pedig még egyáltalán nem voltunk azok.” (18.) Talán ennek a 
különleges alapelvnek is köszönhető, hogy a Théâtre du soleil-ből érettségi tétel lett, és 
nem csupán franciaországban, hanem világszerte megkülönböztetett figyelmet élvez 
mind a szakma, mind a közönség részéről.
 mi észlelhető ebből a népszerűségből a beszélgetések olvasása során? A könyv 
egyik érdekessége, hogy egy világhírű rendezőről és nem kisebb jelentőségű színházáról 
szólnak az interjúk, mégsem csak a nagy sikerekről olvasunk kérdéseket és válaszokat, 
hanem a kudarcok, nehézségek, csalódások történetei is feltárulnak az őszinte 
visszaemlékezésben. Ez a kettősség jellemzi Ariane mnouchkine-t, aki a könyvben kitér 
arra is, mikor tévedett; mikor okozott fájdalmat neki egy-egy színész távozása; mikor 
nem tudta bizonyos terveit elképzelései szerint megvalósítani – de lelkesen számol be 
életének és társulatának örömteli eseményeiről, szakmai és személyes fejlődéséről is. A 
kötet legtöbb magyar olvasója bizonyára nem ismeri részletesen a francia színházi világ 
mechanizmusait, sőt talán a Théâtre du soleil-ről sincs sok információja, de a rendezőnő 
egyfajta „idegenvezetőként” mutatja be, mi zajlik a kulisszák mögött. A könyv magyar 
nyelven történő megjelentetése ezzel is indokolható: ami számunkra ismeretlen, mert 
távoli, azt Ariane mnouchkine leplezetlen nyíltsága közelíti a mi horizontunkhoz.
 Ám nem csupán a hitelesnek bizonyuló őszinteség a könyv egyetlen erénye, 
hanem a változatosság is: számtalan fontos kérdéskör vetődik fel az interjúk készítése 
során. Ugyan a soleil áll a beszélgetések középpontjában, de más témák is szóba kerülnek, 
így például a francia politika, a bevándorlók, menekültek problémája, a másság tisztelete, 
a tolerancia. Utóbbi azért különösen hangsúlyos, mert a soleil multikulturális társaság: 
„jelenleg huszonkét nyelvet beszélnek itt, és harmincöt nemzetiség van” (112.), mondta 
a rendezőnő még 2002-ben. épp ezért több olyan előadás is született az évek során, 
amely nem az európai kultúra történeteit dolgozza fel, hanem távoli országokban zajló 
események közé kalauzolja a nézőt. Ilyen volt például az Indiáda, avagy álmaik Indiája, a 
Dobok a gáton, ami egy kínai árvíz következményeit idézi fel, vagy a Kambodzsa királyának, 
Norodom Sihanouknak szörnyű, ám befejezetlen története, amelynek érdekessége, hogy az 
egyik előadást maga sihanouk király is megtekintette. A számunkra egzotikusnak tűnő  
tájak nem csupán a darabok szcénájául szolgálnak, a soleil tagjai Európán kívül honos
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színpadi nyelveket is felhasználnak a játék során, így például a japán nô színházból, az 
indiai kathakaliból vagy a bali táncokból is beépít elemeket előadásaiba a rendezőnő. 
mnouchkine szívesen mesél ezekről a darabokról, s kijelentései nyomán egyértelművé 
válik társadalmi elkötelezettsége, a más kultúrákból érkezők iránti szolidaritása, mely 
egész társulatát jellemzi. 
 Olvasóként sajnos nem részesülhetünk abban a tapasztalatban, mely a nézőtéren 
ülve érhetne bennünket, a pontos, részletes leírások mégis segítenek abban, hogy el 
tudjuk képzelni, milyenek a maszkkészítő által kitalált bali álarcok vagy hogyan működik a 
színészek improvizációs technikája. A beszélgetések révén így lehet az olvasó is a Théâtre 
du soleil sokszínű, állandóan változó világának távoli részese. Ennek a változatosságnak 

a megjelenítésére valóban a „beszélgetőkönyves” forma 
a legalkalmasabb. Készülhetett volna egy olyan kötet is, 
amely tényszerű adatokra támaszkodva ismerteti meg 
velünk a soleil működését, vagy íródhatott volna egy 
személyes hangvételű visszaemlékezés is, ám a frappáns 
kérdések és a precíz válaszok egymásutánja nemcsak 
a befogadást könnyíti meg, de azt az érzést is kelti az 
olvasóban, mintha maga is ott ülne Ariane mnouchkine és 
fabienne Pascaud mellett, szóváltásaikat hallgatva.
  A rendezőnő egyszer már nemet mondott egy 
róla írt életrajzi könyv megjelentetésére, s a most kiadott 
kötettel szemben is voltak fenntartásai: „Olyan ez, mintha 
valami végérvényeset állítanék, miközben ez nagyon 
távol áll tőlem. mellesleg azt hiszem, soha nem tarthatjuk 
magunkat végérvényesnek, főleg akkor nem, ha színházzal 
foglalkozunk, mert a színház a korlátlan változékonyság 
művészete.” (10.) Az interjúkat végigolvasva is érezhetjük, 
hogy Ariane mnouchkine nem fogalmaz végérvényesen; 
bár több évtizedes rendezői múlt áll mögötte, maga és 
színháza is képes a megújulásra, s ez a kötet határkövet, 
de egyben lépcsőfokot is jelenthet a Théâtre du soleil 
további történetére nézve.

(Ariane mnouckine, A jelen művészete. Beszélgetések 
Fabienne Pascaud-val, ford. fehér Anita, Kőrösi Petra, 
molnár zsófi, Khaled-Abdo szaida, Bp., Krétakör 
Alapítvány, PrAE.HU, 2010.)
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Herczeg Ákos

A mÁsIK mINT A végTELENHEz vALó vIszONy 
gONDOLATOK LévINAs NyELV éS KÖzELSég 

című művéHEz*

A francia fenomenológia kiemelkedő alakjának kissé méltatlanul háttérbe szorított ma-
gyar recepciója számottevő hiányosságnak tűnhet az én és a másik viszonyának filozófiai 
diskurzusa iránt érdeklődő olvasók számára. Annál is inkább, mivel a husserli fenomeno-
lógián „iskolázott”, később Heidegger tanítványi köréhez tartozó litván-zsidó származású 
Lévinas éppen a másik létének „apprezentációja”, tehát analogikus úton (saját testem-
ből való logikai következtetés által) tételezett egójának kérdésére kísérel meg érvényes 
válaszokkal szolgálni, amelyet, meglehet, Husserl némileg hiányosan fejtett ki kései fe-
nomenológiájában. Noha az interszubjektivitás husserli elmélete a szolipszizmus elke-
rülésének szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, a másikra történő intencionális 
apprezentáció mégsem ad kielégítő választ arra a kérdésre, hogy a másik érzékelésének 
másságáról mit is képes az úgynevezett analogikus apprezentáció feltárni. Arra nézve 
tehát, hogy mit kezd az én egy olyan egóval, melyhez csak a másik tud közvetlenül hoz-
záférni, az én pedig a test tapasztalása révén részlegesen kapcsolódhat ennek az egónak 
a megismeréséhez, Lévinas gondolkodásában rendkívül invenciózus elemzéseket olvas-
hatunk.
 Heidegger koncepciójára – mely szerint a Dasein eleve létmegértő természetű 
– Lévinas úgy reflektál, hogy az én és a másik viszonyában a megismerés folyamatát for-
dítottan írja le, minthogy a másikkal való találkozás során ez az eredendő megértés nem 
működőképes, hanem csakis a beszéd során tárulhat fel. „A másik nem először megérté-
sünk tárgya, majd pedig beszélgetőtársunk […] a másik megszólítottsága elválaszthatatlan 
a megértésétől.” (10.) vagyis nem lehet megérteni valakit anélkül, hogy megszólítanánk. 
Azonban rögtön jelzi is, hogy noha a másik megértése elválaszthatatlan a találkozástól 
és a beszédtől, az ilyen módon „közelállóként” tételezett másik meg is vonja magát tő-
lem. E  paradoxont a következőképp fogalmazza meg: „A másikkal való találkozás abban a 

*   LévINAs, Emmanuel, Nyelv és közelség, ford. TArNAy László, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997.

Herczeg Ákos (1983) Eger, Debrecen. Kritikus, a Kulter.hu szerkesztője, a Debreceni 
Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, a József Attila Kör 
tagja.
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tényben ragadható meg, hogy sohase birtoklom, még ha az uralmam ki is terjedne rá […] 
Sohase lép be teljesen a lét megnyílásába […] Ő maga, a létező kitér a megértés elől.” (13.) 
Lévinas alapvető problémája tehát, hogy valami tőlem abszolút módon különböző má-
sikról mégis tudok valamit, ami azonban a dolgokhoz való viszonyulásom alapján leír-
hatatlan. A fenomenológia tehát elégtelennek minősül a másik leírásában, mely éppen 
azért nem jeleníthető meg a transzcendentális én tudatának egy „intenciójaként”, mert 
a közelálló „lény” alteritása tűnne el ily módon. Egyáltalán nem véletlen, hogy a társas 
relációk leírásánál a körvonalazhatatlan „végtelen” metaforájához jut el. mint ahogy az 
is feltűnhet, hogy Lévinas gondolatmenete sajátosan oszcillál a megszólított kilétének 
kijelölésében Isten és az ember között, utalva ezzel arra, hogy a szakrális és a hétközna-
pi kommunikáció jellegénél fogva nem teszi lehetővé a két szféra elkülönítését. Ezért is 
nyílhat a könyv vonatkozásában egy – hagyományos – teológiai olvasat lehetősége, illetve 
én és a másik (ember) viszonyrendszerének radikálisnak mondható hermeneutikai útja, 
amelyre a lévinasi metaforikus nyelv rendkívül találóan rá is játszik. 
 „A végtelen tapasztalata, ideája a Másikkal való viszonyban merül fel. A végtelen 
ideája a társas viszony.” (36.) Ennek a viszonynak központi eleme az „arc”, melyben „feltá-
rul” (nem pedig a világ egyéb dolgaihoz hasonlóan megjelenik) a másik végtelen dimen-
ziója. A másik arca ellenben egy beteljesíthetetlen, végtelen vágyódás eredője, amely a 
másikhoz fűződő etikai viszony alapja lesz – a legmélyebb jósággal átitatott felelősség-
érzeté. „Az igazi Vágy az, amit a Vágyott nem betölt, hanem elmélyít. Azaz jóság.” (39.) A 
másik megismerése tehát fenomenológiailag lehetetlen; az igazi együttlét ott kezdődik, 
ahol a másik birtokolhatatlan „másságának” felismerésében, a másikért érzett felelősség 
végtelen vágyakozásában a másság általi elválasztottság a közelség lehető legnagyobb 
jóságába torkollik. A testi szerelem misztikumának évszázados közhelye talán Lévinasnál 
került a legközelebb ahhoz, hogy adekvát magyarázatra leljen.
 Anélkül, hogy részletesen elemeznénk, csak utalunk a hagyományosan katolikus 
költőként olvasott Pilinszky János egyik versére. Elképzelhető, hogy éppen Lévinas filo-
zófiája adhat új impulzusokat az intimitás kódolásának kérdéskörében a Pilinszky-re-
cepció számára (is): „szállást adtál, egy éjszakára / megosztva párnád. Evangélium. // 
gyönyörű vagy. semmit se értek. / csak jóság van, és nincsenek nemek. // Újra és újra 
sírok. Nem miattad. / érted. értem. Boldogok, akik sírnak. // szállást adtál egy éjszakára; 
/ megszálltál mindörökre.” (Levél)  A másik iránti végtelen vágyakozás egyben a végte-
len, az elérhetetlen utáni vágyakozás. Ez a másik azonban egyszerre lehet maga Isten, 
ugyanakkor a szerelmes társ is. A másik felé tartó vágyakozó mozgás örökkévalóságának 
tapasztalatával mindkettő felelősségvállalásra készteti az ént, amelyben az „elveszti ön-
magával való egybeesésének szuverenitását, azonosulását” (67.). Ám egyben értelmet is 
ad a létnek, mely „nélkülözi a célszerűséget. Mert nincs vég, befejeződés. Az abszolút Más 
iránti Vágy nem azért jön, hogy mint egy szükséglet, kihúnyjon a boldogságban.” (78.) Ha-
nem, mondhatnánk Pilinszky szavaival, azért, hogy egy „örök megszállottságban” tartson. 
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 A másik tehát Lévinas szerint mindig megőrzi másságát az énnel szemben: mint 
elérhetetlen szabadság, nem ismerhető meg, csupán megközelíthető (93.). Ezzel látszó-
lag a másik – beszéd általi – megismerhetőségének korábbi elméletét cáfolja a szerző, de 
azt gondolom, nem erről van szó. A dialogikus viszony valójában az én-másik együttlé-
tének elengedhetetlen része, mely nem érhet nyugvópontra egy hagyományos megértés 
fogalom értelmében: a másik felé fordulásban – éppen ebben a nem-megértésben – tehát 
egy sajátos, örök közelség nyilvánul meg. martin Buberhez kapcsolódva erről a követke-
zőket mondja Lévinas: „A megszólított lény kimondhatatlan, hiszen anélkül beszélek hozzá, 
hogy róla beszélnék. Ez utóbbi ugyanis a kapcsolat felszámolását jelentené.” (99.) vagyis a 
találkozás nem az a szubjektív esemény, amely az „én” és a „te” között lejátszódik; a talál-
kozás az, ami kettejük elválasztottságában, magában a létben van benne, közöttük. Nem 
oldódnak fel egymásban (mint ahogy a szerelemtapasztalat ambivalenciájában megéljük 
a hétköznapi életben), hanem megőrzik kölcsönös másságukat.
 mit mondhat akkor az egyik lény a másikról? Tulajdonképpen semmit. „Az én-Te 
Viszony kifinomultsága teljességgel formális jellegében rejlik.” (104.) Ilyen módon a kap-
csolat „nem teljesedhet be”, minthogy a másik egyedisége megközelíthetetlen, így elbe-
szélhetetlen is: „Minden egyes találkozás tehát elmondhatatlan egyedi esemény, mely nem 
áll össze más időpillanatokkal együtt egy történetté.” (106.) Ez azt is eredményezi, hogy az 
én a másik által önmagáról szerzett tudásban sem részesül (mint ahogyan azt sartre a Lét 
és semmiben feltételezi).
 A szerelem Lévinas filozófiájában nem az egyesülés ígéretét hordozó idilli álla-
pot, még az önmegértés másik általi kiterjesztését sem jelenti igazán, inkább egyfajta 
„megszállottság”. „(S)zavak nélküli kommunikáció”, ahol „a simogatás a közeledés és a kö-
zelség egysége, a közelség benne mindig távollét is […] A közelálló jelenlétébe beférkőzik a 
távollét, ami által a közelség nem egyszerűen együttlét és elnyugvás, hanem maga a meg 
nem nyugvás.” (126.) Az elmondottakból következik, hogy az isteni és a földi szerelem 
egylényegűsége abból a transzcendenciából fakad, amely a birtokolhatatlan, elérhetetlen 
másik iránti végtelen vágyban, valamint a másik közelségében tárul fel. Joggal kérdezi 
Lévinas, hogy „vajon a szerelem a kellemes érintés érzése, avagy inkább örökös keresése 
annak, aki pedig a lehető legközelebb van? De távollét-e ez egyáltalán? Nem inkább a végte-
len jelenléte?” (126.) A kérdés retorikussága egyben az én másikhoz való viszonyának el-
dönthetetlenségét is jelezheti; magyarán ezen a ponton a megválaszolhatatlan kérdések 
legfőbb hozadéka éppen az, hogy egyszerre válnak vonatkoztathatóvá ember és Isten, 
valamint férfi és nő kapcsolatára is – beteljesítve a két reláció lényegi ekvivalenciáját. 
A közelség (mindkét esetben) abban ragadható meg, hogy bennük – Lévinas szavaival 
élve – „az érintkezés túl van a lények felszínéről nyerhető »információkon«, a nyelv pedig 
független az átadott információk koherenciájától és igazságától.” (131.) A másik „meg-
szállja” az  ént, „fogságban tartja”, így a transzcendentális én intencionalitásán kívül esik. 
mint mondja, „a közelség nem intencionalitás” (132.), a fenomenológiai redukció tehát a
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másikkal szemben csődöt mond. Az érintkezés alapja a közelálló „távolsága”, mely nem 
visszavezethető az intencionális tudatra. A husserli problematikára adott válasz Lévinas 
részéről abban csúcsosodik ki, hogy túllép a fenomenológiai terminológián: nem meg-
nyilvánulásként, nem is (intencionális)  tudásként írja le a másikhoz való közeledés ak-
tusát, hanem – rendkívül talányos megfogalmazással – a „kommunikáció etikai eseménye-
ként”, mely az „én transzcendens érintkezése a közelállóval, nem pedig tematizációja; egy 
minden kijelentést, bárminek a kinyilvánítását megelőző jel kibocsátása. A nyelv – faltörő 
kos: olyan jel, mely magát a mondás tényét mondja ki […] mondás és mondott mégsem vál-
nak itt egyenlővé, mert a mondás, miközben önmagát mondja, minden pillanatban széttöri 
annak definícióját, amit kimond […] Ez az első mondás minden bizonnyal csak egy szó. Ám 
ez a szó – Isten.” (133.)
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Dabrowsky Ádám

KÖPENyEs IsTENségEK
mITOLógIA és Az AmErIKAI KéPrEgéNy

A legtöbb ember a mítosz szó hallatán valószínűleg először ősi mesékre gondol, csodála-
tos hősök fordulatos kalandjaira, történetekre legendás szörnyetegekről, természetfelet-
ti lényekről, istenekről és félistenekről. Iskolás éveink legérdekesebb leckéi ezek a míves 
nyelven megírt antik szappanoperák, melyek színes világa könnyen feledteti az emberrel, 
hogy az évszázadokon, évezredeken át megőrzött történetek sokszor valós tényeken ala-
pulnak, és egyben különféle kultúrákon átívelő vallások alapját képező szent szövegek 
voltak eredetileg. Ezek a generációról generációra öröklődő „mesék” igazából tanítások, 
melyek „olyan rendezett, túlnyomórészt kultúra-specifikus közös szemantikus rendsze-
reket mutatnak be, amelyek lehetővé teszik egyazon kulturális terület tagjainak, hogy 
megértsék egymást és megbirkózzanak az ismeretlennel.”1 
 A mítoszok mindenütt jelen vannak napjainkban is, ezek a folyamatosan meg-
újuló, újjáépített és modernizált történetek átszövik a klasszikus tündérmeséket, a re-
gényeket, megtalálhatók filmekben és versekben, minden történetben, minden monda-
tunkban. Követjük az ősi mintákat, hiszen ezek „vezetnek el bennünket a tudatosság egy 
magasabb, szellemi szintjére.”2 Joseph campbell, Jung és Lévi-strauss mind úgy gondol-
ták, hogy a mítoszok egyszerre visszhangozzák az egyén pszichológia mintáit és építik 
bele személyiségébe az emberi kultúra alapjait. Eszerint az embert meghatározzák és 
egy életen át vezetik ezek az újra és újra megújuló ősi történetek és tudattalanba épült 
motívumok, belőlük tanuljuk meg, „hogyan reagáljunk a csalódottságra, a kudarcra vagy 
a sikerre. A mítoszokból tudjuk meg, hogy hol a helyünk.”3

1  „myths display the structured, predominantly culture-specific and shared semantic systems 
which enable the members of a culture area to understand each other and to cope with the 
unknown.” Mythology, ed. mArANDA, Pierre, Baltimore, Penguin Books, 1972, 12.
2   „What the myths are for is to bring us into a level of consciousness that is spiritual.” cAmPBELL, 
Joseph, The Power of Myth, New york, Doubleday, 1991, 19.
3  „how to respond to certain crises of disappointment or failure or success. The myths tell me 
where I am.” uo., 20.

Dabrowsky Ádám (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mA-képzésének anglisztika 
szakos, valamint BA-képzésének programtervező informatikus hallgatója. A Hatvani 
István szakkollégium és a DETEP résztvevője, a Kulter.hu szerkesztője.
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 mindezt figyelembe véve nem tűnik túl merész meglátásnak az amerikai képre-
gényeket, a „comics”-okat egyfajta modern mitológiaként felfogni, hiszen maga a formá-
tum és annak szereplői, történetei alapvető elemei az amerikai kulturális hagyományok-
nak, talán az egyik leginkább kézzelfogható és világszerte ismert megnyilvánulásai az 
Egyesült Államok legendás nemzeti öntudatának. számos alkotó – szerzők és rajzolók 
– egyaránt tudatosan játszottak rá erre a koncepcióra, szándékosan építgették az új hé-
roszok, a szuperhősök panteonjait és alternatív világait, emellett rengeteg olyan mű is 
született, amely kifejezetten az antik történetek és a modern képregények közti párhu-
zamokat domborította ki, újrajátszva az eredeti cselekményt modern köntösben, a jelen 
hőseivel.
 A legérdekesebb alkotások vegyítik a klasszikus mesékből, mítoszokból jól is-
mert sablonokat, beépítve azok szereplőit és fordulatait a modern történetekbe. Egyes 
szerzők – mint például Neil gaiman, aki képregényeket és regényeket egyaránt ír – kife-
jezetten „specializálódtak” a tradicionális történetek ilyesfajta újraírására. mára gaiman 
neve szinte összeforrt a valóságunkba mesék és legendák alakjait csöpögtető, úgyneve-
zett „urban fantasy” műfajával. Habár a jól ismert helyszíneken, városokban megjelenő 
mitikus alakokat felvonultató történetek igazán napjainkban váltak népszerűvé, maga 
a stílus először az 1980-as években jelent meg a könyvesboltok polcain. Ekkor szinte 
robbanásszerűen árasztották el a piacot az olyan történetek, melyek a nagyvárosok si-
kátorait, kocsmáit és csatornarendszereit mesebeli, netán mítoszokból előlépett lények-
kel népesítették be, legyenek azok sebes homlokú varázslók, csatornákban élő másvi-
lági lények, gyémántbőrű vámpírok, vagy éppen új, amerikai istenek. érdekes módon a 
„mainstream” („fősodorbeli”) amerikai képregénykiadók már jóval korábban szerepel-
tettek mitológiai alakokat szuperhőseik mellett: a Dc comics már 1940-ben felvonultatta 
Herkulest superman és Batman oldalán, de véleményem szerint sokkal összetettebb és 
izgalmasabb a nagy rivális, a marvel alkotóinak munkája. míg a Dc-nél igazából nem is je-
lennek meg az egyébként is lényegesen istenszerűbb, tökéletes anatómiájú és makulátlan 
erkölcsű főszereplők között az antik panteonokból kilépett figurák, a marvel szándéko-
san emberibb, esendő hősei között nagyon is feltűnőek, elsőre akár zavaróan kirívóan is 
hathatnak a mitikus szereplők. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – komplett panteono-
kat illesztettek a fő marvel univerzumba (amit 616-os föld néven emlegetnek), számos 
történet cselekménye bonyolódik a görög vagy a skandináv mitológia olyan istenei körül, 
mint zeusz, Herkules, Odin vagy Thor.
 Úgy vélem, ebből a szempontból a véget nem érő sorozatok, az évtizedek óta 
futó fő képregények (különösen a marvel kiadványai) sokkal érdekesebbek, mint a szak-
mai berkekben általában nagyobb visszhangot kiváltó, egy-egy híresebb szerző tollából 
származó egyrészes kiadványok („one-shot”-ok). A cselekmény ismétlődése, a szereplők 
időszakos megújulása az, ami igazán kifejezi ennek az „újkori mitológiának” a létmód-
ját. véleményem szerint a gyakorlatilag végtelen sorozatok folyamatossága ragadja meg 
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leginkább a mítosz lényegét. Antik és modern panteonok találkoznak, keveredésük és in-
terakciójuk számos lehetséges új olvasatot, értelmezést kínál. Az ősi történetek új jelen-
tésrétegeket kapnak, a kor szellemének megfelelően mindig újradefiniálják őket, gyak-
ran valódi eseményekre reflektálva. Az ókori antik és a modernkori szuperhősök friss 
mítoszainak ez az ütköztetése és szimbiózisa egyfajta „összehasonlító mitológiát” hoz 
létre, a havi rendszerességgel megjelenő amerikai sorozatokat tanulmányozva az újra 
és újra megújuló ősi történetek ciklikus természete könnyen követhetővé válik. Különö-
sen az amerikai képregényekre jellemző a mítoszok egyedi interpretációja: újat alkotnak, 
de eredeti formájukban őrzik meg az antik karaktereket és mintákat, így hangsúlyozva 
a folyamatosan átformálódó mítoszok magját alkotó ősi történetek időtlen természetét. 
Nagyon fontos szerepük van ezeknek az emberiséggel egyidős meséknek, hiszen ezek 
biztosítják számunkra az állandóságot, – némi túlzással – kulturális örökségünk és gon-
dolkodásunk alapjait.

szEKvENcIÁLIs féLIsTENEK

A képregények formailag – mind a képi világ, mind a narratíva tekintetében – megegyez-
nek a mítoszokkal, nem beszélve társadalmi funkciójukról. vizuális felépítésük is ősi, 
elég a mexikói őslakosok rajzaira vagy az egyiptomi hieroglifákra gondolni4  – nyilván 
az eszközrendszer fejlődött, bővült az évezredek során, de alapvetően ezeket az antik 
mítoszokat képregényes formában örökítették meg, ami fordítva is igaz: a képregények 
szintén ősi formákat használnak. Talán az egyiptomi képsorok esetén a leginkább szem-
beötlő a hasonlóság: ezeken a rajzokon a művészek erősen stilizált figurákkal ábrázoltak 
különféle munkákat, társadalmi szerepeket és törvényeket, így vázolva eszményeket, pél-
daképeket. Összegezték az akkori társadalom esszenciáját, megpróbálták megragadni a 
különböző társadalmi funkciók lényegét, igyekeztek megörökíteni vallási rítusaikat és 
olyan fontos eseményeket, mint az éves áradás és az aratás. 
 A mítoszok egyik szerepe éppen ez: szabályokat és törvényeket magyaráznak, 
különleges történéseknek állítanak emléket, a valóságot lecsupaszítva, majd egy ideális, 
eszményi formába öntve adják vissza. Ebben az értelemben oktatnak, ahogy a képregé-
nyek is tanítják olvasóközönségüket, ismeretekkel látják el a fiatalabb generációt. Ahogy 
az olvasók idősödnek, felismerhetik a harsány jelmezek mögött rejlő komolyabb üze-
netet, a színes kosztümökbe csomagolt metaforákat – éppen úgy, ahogy a mítoszok is a 
korral „érnek” meg, szórakoztató tündérmesékből társadalmi és történelmi allegóriákká 
válnak.
 mint már említettem, a ciklikus folytonosságot létrehozó periodikus megjelenés 

4   vö. mccLOUD, scott, understanding comics: The Invisible Art, New york, HarperPerennial, 1994, 
101.
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talán az egyik legfontosabb olyan jellemzője a képregényeknek, ami párhuzamba állítha-
tó a mítoszok időtlenségével. gyakran éppen ezt az állandó ismétlődést kritizálják még a
rajongók is, hiszen ugyanazok a karakterek harcolnak évtizedekig, újra és újra visszakö-
szönnek motívumok és cselekményszálak, csak a legritkább esetben halnak meg végleg 
a szereplők, és általában még a jelmezük sem változik évekig. Az amerikai „mainstream”  
képregények szereplői a mítoszok héroszaihoz hasonlóan nem irányítják sorsukat, újra 
és újra rálépnek a számukra kijelölt ösvényre – nyilván nem igaz ez a klasszikus kép-
regények tradíciót szándékosan felrúgó, úgynevezett posztmodern művek esetén (mint 
például a ma már talán mindenki által ismert Watchmen). mégis, bár a képregények hősei 
szerepüket, szimbolikájukat tekintve nem változnak, tekintve, hogy emberek – és itt ki-
fejezetten a marvel karaktereire gondolok – esendőek, jellemük, személyiségük gyakran 
módosul, olykor torzul az évek során, amit gyakran jelmezük megváltoztatásával jelöl-
nek. 
 A hősök képi ábrázolása is az antik rajzokat és történeteket idézi: pár kivétel-
től eltekintve a klasszikus karakterek általában kidolgozott izomzattal rendelkező, 

tökéletes alkatú férfiak és gyönyörű nők, akik 
meglepő módon gyakran némileg aszexuális 
benyomást keltenek – bár ez rajzolótól és kor-
szaktól is függ, mégis biztosnak látszik, hogy 
marvel képregényben a fiatalkorú olvasók 
a feszes kosztümök ellenére sem fognak 
soha mellbimbókkal találkozni.  A fizikai 
hegek vagy torzulások többnyire valamifé-
le devianciára utalnak – némileg sarkítva: 
a jók szépek, a gonoszok pedig csúnyák. 
Ez elvezet ahhoz a szerintem igen érdekes 
kérdéshez, hogy miként lehet ábrázolni az 
isteneket egy olyan világban, ahol istennek 
néz ki minden szuperhős. mitől lesz isten 
egy figura, hogyan lehet megkülönböztetni 
a halandóktól? A marvel mitikus karakterei 
gyakran archaikus nyelvet beszélnek, amit 
mondataik vizuális reprezentációja tovább 
erősít: a legtöbbet szerepeltetett Herkules 
és Thor szövegbuborékai gyakran különböz-
nek társaikétól, hol pergamenszerűek, hol 
csak a betűtípus más, de valamiféleképpen 
általában jelölik, hogy ők más idők nyelvén 
szólnak. (Ez a kontraszt jelölhetné ugyan a
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nyelv erejét, vagy felruházhatná szavaikat valamiféle mitikus, varázslatos hatalommal, 
mégis többnyire komikusan hat.) Ezt leszámítva semmiben nem különböznek a többi
furcsa szerzettől, az egyszerű olvasó könnyen hiheti, hogy ők is maguk választották iden-
titásukat, mint a többi szuperhős.
 érdekes, ám olykor frusztrálóan szituációidegen figurák, akiket beledobtak egy 
olyan kontextusba, amelynek látszólag semmi szüksége nem volt rájuk – hívők nélküli, 
elveszett istenségek, akik még a képregényhősök különös világában is idegenül hatnak. 
(A marvel visszatérő motívuma a modern világban helyüket nem találó istenek és féliste-
nek bizonytalansága.) Ennek ellenére az olvasók mindig is kedvelték ezeket a szereplő-
ket, ami azt eredményezte, hogy a marvel univerzumának számos nagyobb lélegzetvételű 
eseménye épült a mitikus hősök halhatatlan vállaira. Külsőre nem különböznek az embe-
ri és mutáns társaiktól, ám ahhoz, hogy megértsük igazi metaforikus jelentőségüket, nem 
elég néhány történetet átolvasni, a marvel egész világát meg kell vizsgálni.

mArvEL-mITOLógIA

Bár a szuperhősök Amerika modern mítoszaiban tűnnek fel, alakjuk kétségtelenül an-
tik mintákra épült. A kiadó első, máig létező szuperhős csapata, a fantasztikus Négyes 
nyilvánvalóan a négy fő elemet szimbolizálja: föld – a sziklaszerű Lény, Tűz – az emberi 
fáklya, Levegő – az erőtereket létrehozó Láthatatlan, víz – a gumiszerűen alakot változ-
tató mr  fantastic. Alkotóik, Jack Kirby és stan Lee számos interjúban elmondták, hogy 
szándékosan alapoztak a négy fő elemre, és nyilván az sem a véletlen műve, hogy a né-
gyes igazából egy jól funkcionáló család, akik csak együtt működnek tökéletesen ütőké-
pes csapatként. Pókember és számos ellenségének figurája a törzsi mitológia totemjeire 
emlékeztetve idéznek meg különböző állatfajokat (Keselyű, rhino, Kaméleon, stb.), amit 
nem egy önreflexív történet ki is emelt az utóbbi években. 
 Amennyire száműzöttek világukon belül, annyira kilóg ebből a kategorizálás-
ból a mutánsok csapata, az X-men is. semmilyen sémát nem lehet rájuk erőltetni, ter-
mészetfeletti lények teljesen véletlenszerű kollekciójának tűnnek, farkasemberektől az 
elementálokig mindenféle ismerős vagy megdöbbentő fajzat megtalálható soraik közt. 
Az egyik alapító tagot hatalmas, hófehér szárnyai miatt Angyalnak hívják, de van köztük 
klasszikus kénszaggal teleportáló ördög (Árnyék), tündérek, szellemek, féldémonok, lid-
ércek – azt mondhatnám, hogy a mítoszok összes félvilági, határmenti szerzete „mutáns” 
bélyeget kapott. mégis, ők az egyik olyan társaság, akiknél minden misztikus erő és ké-
pesség ellenére nagyon komoly szerepe van a technológiának, hiszen már eredetüket is 
a genetikával magyarázzák. Ez a „korszerűsített mitológia” egyrészt tökéletesen beleillik 
a marvel megdöbbentő, tulajdonképpen teljesen logikátlan világába, másrészt felhívja a 
figyelmet a modern kor vívmányainak hatalmára is.
 A tudomány, a már-már varázslatos technika mindig is fontos szerepet játszott 
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ebben az univerzumban. vasember vagy Hank Pym legnagyobb áldása és átka hihetetlen 
intelligenciájuk, amely képessé teszi őket arra, hogy felülkerekedjenek a misztikus erő-
kön, pusztán az emberi találékonyság erejével – gyakran a természet és a mágia fölött álló 
diadalmas ember szimbólumai ők, akik nem egyszer csupán gépeikkel mentették meg a 
világot a természetfelettitől. Nem lehet kihagyni ebből a „listából” az egyik legösszetet-
tebb és rendkívül ellentmondásos karaktert, az atomkor magányos titánját, a zöld óriást, 
Hulkot, aki kitaszítottként bolyong, mégis újra és újra megmenti a földet. A Titkos Hábo-
rú című történetben az összes szuperhős neki köszönhette életét, amikor Atlaszként egy 
teljes hegyet tartott meg vállain, az élete utolsó éveit elmesélő The End különszámban 
modernkori Prométheuszként ábrázolják. A sugárzás, az atombomba és a tömegpusztító 
fegyverek mementója ő, akit az éppen aktuális politikai helyzet termelt ki, mint annyi 
más hőst és ellenfelet is. Ilyen az amerikai zászlóból szabott ruhájában már-már giccse-
sen hazafias Amerika Kapitány is, a tökéletes amerikai, aki a borítón ütötte le Hitlert csil-
lagos pajzsával, vagy az utóbbi évek visszatérő ellenségeit, a szakállas arab terroristákat.
 A Kapitány vezette sokáig a Bosszúállókat (Avengers), a marvel univerzum leg-
nagyobb hőseit, akiket talán nevezhetünk a 616-os föld saját isteneinek. Kivételesek a 
szuperhősök között is, ők képviselik ennek a világnak az egységét, ők felelnek az egyen-
súlyért. minden „kategória” képviseltette magát tagjai közt, ők a megvalósult amerikai 
álom, az egyenlőség, a bajtársiasság és hazafiasság mintaképei, harcolt velük a fantaszti-
kus Négyes, a fővarázsló Doktor strange, több mutáns, Pókember, még Hulk is. mondhat-
ni „összefogják”  a különféle mitológiai rendszereket, összegyűjtik a számtalan forrásból 
táplálkozó kulturális örökséget. így Herkules, Thor és Árész – egyáltalán nem meglepő 
módon – visszatérő tagjai ennek a képzetes közegnek.
 A marvel comics választása valószínűleg éppen a bevándorlók kulturális öröksé-
ge miatt esett az ókori gréko-román és a skandináv mitológiára, a képregényekben ezek 
jelennek meg részletesen kidolgozva, teljes egészükben: a többi nemzet és kultúra iste-
nei – bár feltűnnek a történetekben –, soha nem bírnak kiemelkedő jelentőséggel.  így 
kaphatott főszerepet Herkules, és féltestvére, Árész, vagy az északi halhatatlanok, mint 
Thor, a mennydörgés istene. Az ő népszerűségük első szereplésük óta töretlen, mára a 
legárnyaltabban ábrázolt alakok közé emelkedtek, hosszabb-rövidebb időre saját soroza-
tot is kaptak egytől egyig. Az említett istenek nagyon hasonlóak: mind száműzöttek, akik 
büntetésből járnak az emberek között a 616-os földön, hogy tanuljanak, megtapasztalják 
a halandó létet, az emberi mindennapokat. (Talán ez sem esetleges párhuzam köztük és 
az amerikai bevándorlók, a telepesek között.) Az emberek között élnek, barátokat, baj-
társakat lelnek, visszafogják hatalmukat, mégse változnak.
 Ebből ered az istenek és az isteni erőkkel megáldott halandók közötti fő különb-
ség: az istenségek egyáltalán nem fejlődnek. Nemes lelkek szigorú erkölcsi értékrenddel 
és könnyedén körülírható személyiséggel, időtlen lények, akik alapvetően nem változ-
nak soha. A szuperhősök emberek, és mint ilyenek, esendőek: vasember alkoholista lesz, 
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Hank Pym veri a feleségét, mr fantastic ordibál gyermekeivel, nem beszélve arról, hogy a
hősök fele valamilyen múltbéli bűn vagy hiba miatt vezekelve ölt álruhát. Ám az istenek  
mindig ugyanolyanok maradnak. ők maguk a mítosz, minden történet ősi magja, minden 
modell és eszmény legesszenciálisabb megtestesülései – mindez ott rejtőzik a szuperhő-
sökben is, ám ők hiába tekinthetők a modern világ isteneinek, halandó létük miatt soha 
nem fogják elérni ezt az állandó és időtlen egyensúlyt. Hiába használ Árész lőfegyvereket 
pallosai mellett, lesz Thor kicsit türelmesebb és vesz fel Herkules egy atlétát, alapvető tu-
lajdonságaik soha nem módosulnak, nem fogják meglepni az olvasókat váratlan fordula-
tokkal. mítoszok ők a modern mítoszok között, állandóságuk az életünk alapjául szolgáló 
ősi minták szimbóluma.
 Az Amerikába bevándorló sokszínű nemzedékeknek szükségük volt valamire, 
ami csak az övék, valamiféle összetartó erőre, „csillagképekre, amelyek összefogják és a 
közös cél felé vezetik a különböző csoportokat”.5 megalkottak egy teljesen új panteont a 
képregények formájában, benépesítve azt az otthonról hozott mítoszok alapján felépített 
lényekkel. Képtelenek voltak azonban elvonatkoztatni kulturális és intellektuális örök-
ségüktől, új isteneik az ősi mintákat követték. Hiába összegzi maradéktalanul a nemzeti 
büszkeséget és szellemet a tökéletes példakép, az igazi amerikai, az Amerika Kapitány, 
a győzelemhez mégis mindig szüksége lesz az olyan ősi istenek segítségére, mint Thor, 
Herkules vagy Árész – ahogy az embereknek, legyenek hívők vagy sem, mindig is szüksé-
gük lesz őseik mítoszaira és a bennük rejlő időtlen történetekre.

5   cAmPBELL, i. m., 163.
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szűk Balázs

cIgÁNyOK A szAfArIBAN

Bill Nichols Az etnográfus meséje című tanulmányában élesen szembeállítja a kulturális 
és a vizuális antropológia „klasszikus” és „posztmodern” diskurzusait: az előbbi józan 
problémátlanságával, tudományos távolságtartásával jelzésszerűen falat emel a nyugati 
„itt” (prekoncepciók, realista tradíció, antropológusi kommentár) és az egzotikus „ott” 
(terepmunka, hosszú felvétel-kevés vágás, eredeti hang) közé, az utóbbi pedig a két világ 
különállását demonstráló „utazás-toposz” helyett az antropológusi-rendezői önfelfede-
zés poétikáját előlegezi, a filmkészítőre fordítva a figyelmet. A „mi” és a „másik” néző-
pontjainak oppozíciója helyett az antropológiai film személyes, „gyónás-jellegű”, annak 
érdekében, hogy „feloldja a személytelen tudás és a megszerzését lehetővé tevő szemé-
lyes tapasztalat közötti ellentmondást”.1 Peter Ian crawford szerint az érzéki és értelme-
ző elemek együttes jelenléte szövegben és filmben nem ellentétet, hanem kapcsolatot 
jelöl,2 ezért a másik kultúra egyedül hiteles reprezentációja helyére – David macDougal 
gondolatát követve – az alternatív beszédmódok, „az egymáson átszűrt szemszögek” lép-
hetnek.3 
 Wilton martinez vizsgálatai kiderítették, hogy míg a többféle értelmezést lehe-
tővé tevő, nagyobb befogadói aktivitást mozgósító, nyitott stratégiájú filmek adekvátabb 
befogadást eredményeznek, addig az egyértelműséget sugalló, zárt stratégiájú etnográ-
fiai mozgóképek gyakran gyökeres félreolvasást vagy ellenszenvet szülnek.4 A humán 
természeti és társadalmi viselkedés folyamatát tanulmányozó fotós/filmes antropológu-
sok már igen korán felfedezték, hogy a korai néprajzi filmezés kritériumai nem voltak 
egyértelműek.  A vizuális narráció a népi kultúra látványszerű elemeinek kifejezését, „a

1   HELTAI gyöngyi, Néhány jellemző tendencia a kortárs vizuális antropológiai gondolkodásban = 
Dialëktus Fesztivál: Filmkatalógus és vizuális antropológiai írások, szerk. fÜrEDI zoltán, Palantír 
film vizuális Antropológiai Alapítvány, Bp., 2002, 110.
2   vö. uo., 96.
3   vö. uo., 99.
4   uo.,104.

szűk Balázs (1960) Debrecen. magyar-történelem szakos középiskolai tanár és  mé-
diakommunikátor, 2001 és 2005 között az EKf Közművelődési Tanszékének adjunk-
tusa, jelenleg a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója. 
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sok érzékszerves” megismerést ígérte, mely túlmutatott a lajstromozó-leíró-verbális-
beszédcentrikus reprezentáción. sokkal inkább művészi filmek születtek, mint tudomá-
nyosak, sokszor a véletlen és a szerencse áldásos közreműködésével. (Nanuk, az eszkimó; 
Heringhalászok; Lousianai történet; Viva Mexico!;Föld kenyér nélkül).5 Ugyanakkor mára 
már közismert, hogy a képek – hatalmi pozíciójuk ellenére – nem rendelkeznek abszo-
lút igazság-értékkel, hisz az antropológus, a megfigyelő (subject) nemcsak gyűjt, hanem 
ottlétével teremti is az adatokat, a realitást (object), amit megérteni igyekszik a kultúrák 
közti találkozás során. Az antropológus szubjektív döntése, az antropológus szemlélete 
természetes része az interpretációnak (Kirsten Hastrup, Tord Larsen). A kamera kintről 
bentre kerül: aktív résztvevő, nemegyszer indukálója az eseményeknek („fly in the I”), 
tehát az alkotó a filmtéma vizsgálatával párhuzamosan radikális, kritikus szemléletű ön-
elemzésre is vállalkozik. De ez úgy is lehetséges (mivel a filmes nyersanyag erősebben 
kódolt a gyűjtött nyelvi szövegnél), hogy a rendező nyitva hagyja a „látvány-kódokat”, 
megengedve a nézőnek, hogy maga hozza létre a vásznon történtek olvasatát, egy új di-
menziójú „ikonografikus tudást.”6

 Az előbb felvázolt kutatói-szemléleti dilemmát még tovább erősíti a néprajzi-
antropológiai filmek műfaji kritériumainak tisztázatlansága, a narratív rendszerek ka-
nonizálatlansága: tudományos vagy esztétikai interpretációs módokat válasszunk az 
elkészült kreatív audiovizuális szövegek elemzésére, értelmezésére?7  Az egyes filmtipo-
lógiák, kizárólagosságaik ellenére is, mindig kijelölnek olyan kategóriát, amely a valóság 
nyitottabb, szubjektívabb leképezését teszi lehetővé. Az „observation cinema” irányzata 
például ki akart iktatni szereplő és néző kapcsolatából minden manipulatív filmes be-
avatkozást, csökkentve így a játék- és dokumentumfilm közötti stiláris távolságot (Del 
vaughan).8

 P. I. clawford hét filmtípusa közül a „kisformájú kísérleti (experimentális)” 
anyag-feldolgozási mód emlékeztet leginkább a fentebb érintetthez, de ugyanő említi az 
etnográfiai tévés dokumentumfilmet, amely széles, nem felkészült közönség számára ké-
szített „kisforma”. Peter Loizos klasszifikációjában az értelmezést elhárító („explanatory 
rejected”) irányultságú etnográfiai film felel meg egyénibb kódolásnak. raffay Anna egy 
1971-es kéziratában három néprajzi filmes műfajt elemez, közülük a művészi feldolgozás
felel meg leginkább az előbb említetteknek. Tari János szintén hármas felosztásának 
második kategóriája a film, mint egy történés vizuális ábrázolása (munkafolyamat, rítus

5  vö. TArI János, Néprajzi filmezés Magyarországon, Európai folklór Intézet, Bp., 2002, 56–57. 
rUBy, Jay, Vizuális antropológia = Dialëktus Fesztivál II: A valóság filmjei, szerk. fÜrEDI zoltán, 
Palantír film vizuális Antropológiai Alapítvány, Bp., 2004, 18.
6   HELTAI, i.m., 94, 97.
7   PLÁJÁs Ildikó zonga, Felgyűjtött gyerekek, filmtett, 2005/9, 12.
8   uo.,100.
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stb.) hasonlít az alább vázoltakhoz.9  füredi zoltán az etnográfiai film ötödik típusaként 
értelmezett televíziós, „egzotikus”dokumentumfilmeket, útifilmeket, fikciós alkotásokat 
különíti el; módszerek tekintetében pedig etno-fictionról, dramatikus néprajzi filmről 
beszél.10

 Dokumentálás és reflexivitás egybejátszása a magyar néprajzi-antropológiai 
filmkészítés történetében nem túl nagy gyakorisággal fordul elő, különösen nem a ci-
gány tematikában (Anyaság, Meztelen vagy, cséplő gyuri, Koportos, Paramicha, Városla-
kók). Ezért érdemel különös figyelmet két, egymástól nagyon távol eső, a „megfigyelő” 
és a „beavatkozó-résztvevő” filmtípushoz sorolható, de azon is túlmutató, a szakma és a 
filmes köztudat elől egyaránt rejtekező rövidfilm, sára sándor – Tari János Mozgóképek 
cigányokról, valamint Pölcz róbert és Pölcz Borbála Szafari (1999) című alkotása.
 A Mozgóképek cigányokról című háromperces fekete-fehér „filmjegyzetet” sára 
sándor fotografálta és Tari János állította össze a Néprajzi múzeum filmműhelye szá-
mára az 1960-as évek elején. Az 1970-es év néprajzi filmes katalógusa szerint a 60-as 
években Keszi-Kovács László által felvett hatalmas mennyiségű 16 mm-es filmanyagban 
is szerepelt már autentikus cigány téma: Teknővájó cigányok (vágva, feliratozva, hango-
sítás nélkül). A Mozgóképek… tematikusra vágott kutatói vázlat lehetett, valószínű előta-
nulmánya a BBs-nél 1962-ben rendezett, gaál István fényképezte, 19 perces, 35 mm-es 
dokumentum-etűdnek, a dobpergésre, a külső és belső tereket szembeállító, párhuzamos 
montázsokra épülő Cigányoknak. E „filmvers (…) az illusztratív dokumentumfilmezést 
túllépő első dokumentumfilmjeink egyike volt (…) a tárgyszerű hitelesség és a szubjektív 
indulat líraiságban egységesített ötvözete.”11  Ahogy schubert gusztáv írja, a „Cigányok 
paradox módon nem azzal kontrázza meg az idilliumot, hogy a felemelkedés illuzórikus 
jövője mellé odafotózza a nyomor képeit, a gyermeki reménység mondókái mellé a ku-
bikus cigányok curriculumját (»Ha megnövök tanítónéni leszek«, »Harminc éves vagyok, 
de még nem feküdtem ágyban«), hanem azzal, hogy a szépség váratlan diadalmát filmezi 
a mindenkori boldogságszűke fölött.”12  megérdemelten jutalmazták fesztiváldíjakkal itt-
hon és külföldön egyaránt (Budapest, 1963: első díj, szOT-díj, magyar filmkritikusok díja; 
Lipcse, 1963: második díj).
 A szegedi hétperces Szafari 2001-ben már a Budapesti független filmszemlén 
elkápráztatta a zsűrit, s ugyanebben az évben a győri mediawaven különdíjat hozott el 
dokumentum kategóriában. Lelki, és nem szociológiai-politikai típusú ironikus/költői 
dokumentarizmus ez, „a lét és a munka észrevétlen szépségét” fogalmazva meg a szemlé-
lődő szeretet szemszögéből. „A kép színezettsége, artisztikussága, a szereplők archaikus

9      TArI, i.m., 57, 161. 
10   fÜrEDI zoltán, Idegenek a kertemben, metropolis, 2004/2, 96–97.
11   DUrsT györgy, A BBS tartalmi ismertetésekkel ellátott filmjegyzéke, Bp., mafilm, 1979, 10.
12   scHUBErT gusztáv, Fekete lyuk, filmvilág, 1999/1, 16.
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mintázása régi, tengeren túlról, hajóládákban utazó filmtekercseket juttatnak eszünkbe. 
A hely, a genius loci szabadon marad, ugyanúgy vagyunk Indiában, mint magyarországon, 
Közép-Európában vagy Távol-Keleten, a filmben semmi sem lehetetlen a hiteltelenségen 
kívül (a felvétel a mindkettőnek megfelelő Erdélyben forgott.)”13  Hasonlót legközelebb 
csak 2001-ben látunk mohi sándor Ahogy az Isten elrendeli (Olga filmje) című filmszem-
le-díjas alkotásában, egy erdélyi, kászonújfalusi cigánylány hiábavaló, eksztatikus bol-
dogságküzdelméről, kétféle megközelítési módban (tudományos narratíva, személyes 
élettörténet),14  illetve 2004-ben egy digitális-pixillációs animációs filmen (gauder Áron 
– Novák Emil, Nyócker), erős és játékos stilizációban, eltávolító reflexivitással, az etnikai 
anomáliákat és a negatív diszkriminációt tompítva, egy szeretetre méltó, gettósított, új-
magyar rómeó és Júlia történetben.15

 A Mozgóképek cigányokról „jegyzet” tematikus rendezettségén (lakás: faluszéli 
putrik, portrék: arcok, család: gyermekek tánca, evés, ivás, stb.) érződik, hogy az egyes 
fragmentumokat magyarország különböző településein gyűjtötték, közel azonos nap-
pali időben (nyárvég, ősz), klasszikus állóképes komponálással. A feldolgozás kiegyen-
súlyozottságát erősítik az attraktív vágások (logikus-leíróak, de alig asszociatívak) és a 
négy, hangszerkíséret nélkül énekelt autentikus dallam téma-, illetve hangulat szerinti 
beillesztése (lakás: női-férfi ének; gyermekek tánca: két férfi dallam-szájdob kettőse; 
mosdatás-főzés-evés-alvás: egy női unisono két egymás utáni, folyamatos dallama), de 
ezen filmnyelvi eszközök ismétlő használata nem hordoz jelentős esztétikai beavatko-
zást, textusmódosítást. 
 A tematikus rendezésben feltűnő, hogy a cselekvések zártak, csak a közösség-
re irányulnak, idegen tárgy vagy ember tudatosan, de véletlen sem hatol be a kollektív 
térbe, mintha a kompozíciós vezérelv a valódi etnikus elkülönítettséget nyomatékosíta-
ná. Továbbá csak olyan cselekvéselemekkel találkozunk, amelyek lassúak, várakozóak, 
elnyújtottak, (kivétel a táncolás eksztatikus idősűrítése), hisz ezek a cselekvések a ter-
mészethez közel lévőség vagy egyenesen a vele azonosulás leképezései (cica és tyúk a 
gyerekek, ló a sátor mellett; a családdal a kis fekete és a nagy fehér kutya együtt eszik; a 
fűre leterített pokrócon egy kislány ül, mellette a nagymamája felemel egy botot; a putri-
ban tűz ég; a közös fazék a kör alakú tűzhely kövein áll; a putris út végén fák laza csoport-
ja vagy egy magányosan álló jegenye stb.), egy másfajta szakrális idő-tér audiovizuális 
„lenyomatai”. A cselekvések egy része passzív, kifelé, az etnográfus-operatőr felé forduló 
szerep-magatartások (a putrik előtti egyedüli vagy csoportos frontális, néha oldalazó ál-
lások, ülések, ritkán szembejövések, futások; a táncolás közbeni megfelelés-pillantások, 

13   BAKÁcs Tibor settenkedő, A tét nélküli játék képe, filmvilág, 2001/7, 47.
14   PócsIK Andrea,  A romák ábrázolása a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmben, met-
ropolis, 2004/2, 80.
15   vALUsKA László, A médiaerőszak láthatatlan módozatai,  filmtett, 2005/5, 19.



szKHOLION68

gesztusok; a névtelen portré-arcok kíváncsi kitárulkozásai; a gyerekek gyülekezése a fo-
tózásra; néhány játékfelhívó metakommunikációs jelzés az evéshez készülődő kalapos 
kiskamasztól, egy kisfiú a fazékból eszik és kinyújtja a nyelvét stb.), de még ezeken is átüt 
a természetesség. A cselekvések másik része aktív, befelé, a közösségre irányuló vagy 
azt létrehozó „mintázatok”, identifikációk (a kisgyerekek tipegése az anya, a nagyszülő, a 
testvérek/társak, az otthon, az állatok közelében; az anyák büszke terelő-védő reflexei, 
ahogy gyermeküket karjukon tartják vagy szoptatnak, mosdatnak, nem elkülönülve; két 
anya betér egy harmadik otthonába; anyák és gyerekek nézik a gyerekek táncát; a család 
együtt készíti és fogyasztja el az ebédet;), mindennapi kis rituálék, tehát maga az emlé-
kezés/emlékeztetés formái, a jelenben is élő tradíciók. A cselekvések a mindennapiból 
való örömteli testi-érzéki kilépés kivételével (tánc-extázis), sohasem dinamikusak, mint-
ha hiányozna egy másik eksztatikus, de szellemibb rendezőelv: a munka. A mindennapi 
(otthon-család) tevékenységtől erősen elkülönülő direkt tevékenységformákkal nem ta-
lálkozunk, legfeljebb pszeudo-formában, például a csizmás-kalapos családfő fújtatóval 
tüzet izzít az ebédhez, de nem szegkovácsoláshoz, nem fémfoldozáshoz 

stb., tehát nem munkához. A megélt/
átélt közösségi terektől (főképp elő- és 
középtér) elkülönülnek azok a terek 
(háttér, oldal, periféria), ahol/amiben 
a munkára jelzésszerű utalások történ-
nek, mintha a munka mindenhol csak 
potenciaként lenne jelen (egy szalma-
tetős putri mellett boglya van, az eresz 
alatt kislány ül, mellette sajtár; egy 
vályogtéglás ház oldalánál kiterített 
ruhákat látunk, majd egy rakott szé-
násszekeret, két vályogos-szalmatetős 
ház között disznóólat látunk, mögötte 
kukoricást, előtte nő halad; amikor a 
gyerekek egy ház sarkán gyülekeznek, 
mögöttük egy üres szekér áll; négy 
rúdra két lepedőt vetettek rá, alatta 
ágyneműk, mögötte egy fekete ló). Ahol 
jelzésszerű munka vagy bármilyen más 
aktív tevékenység folyik (gyerekvigyá-
zás, mosdatás, vízhordás vödörben, 
krumplipucolás, tűzrakás/ tűzőrzés, 
főzés) ott lányokat-asszonyokat ta-
lálunk, viszont ritkán pihennek 
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(táncnézés, cigarettázás, játék az állatokkal, evés, alvás).
 A társadalmi-nemi munkamegosztás természete szerint a férfi jól öltözötten 
(csizma, cipő, nadrág, ing, pulóver, zakó, kalap) elmenőben, vagy megjövőben van, vára-
kozik a  sarkon, táncot néz, cigarettázik, eszik vagy alszik. A nagyfiú már majdnem férfi: 
bakancsban táncol, munkás/paraszt sapkát és kalapot hord, a ház ajtaja előtt vagy aj-
tajában áll kíváncsian vagy várakozón, almát fal, a maradékot a fazék aljáról is kieszi. A 
társadalmi hovatartozás másik vezérlőelve a ruhaviselet, amely által az idegen elem, az 
adaptáló szerep-mintázat talán a legerősebben hatol be a zárt közösségbe. A kisgyere-
kek az érzékelhető hideg ellenére szinte mindig  alulöltözöttek (felül hétköznapi kendőt, 
kigombolt felnőtt inget, pulóvert, melegítőt, anorákot, dzsekit, lógó vagy felgyűrt férfi 
zakót hordanak; alul a putriknál mezítláb járnak, a házaknál cipő is kerül a lábra; mezít-
láb vagy bakancsban táncolnak, az evésnél a zsír rácsöpög a lábfejükre, a fiúk pantallós, 
szakadozott rövidnadrágban, spárgával megkötött munkásnadrágban mutatkoznak, a lá-
nyokon inkább van szoknya, kockás és pettyes ruha, nadrág), a felnőttek és nagyobb gye-
rekek szinte minden helyzetben teljes öltözékkel fordulnak a kamera felé , az asszonyok 
ünneplőt is öltenek (tarka fejkendő, vállkendő, szoknya), a ruhák gyakran tisztábbak is, 
mint a gyerekeké, de mindenki ruhástól alszik. A fiúk haja csapzott, vagy fejük kopasz, a 
lányok haja rendezett (göndör, copfos, szalagos); a felnőttek haja rendezett, nyírt, fejüket 
gyakran kendő, kalap, sapka fedi.
 E film legnagyobb tétje: valóban összeállnak-e – ha vázlatosan is – az ősi és a 
mai tevékenységekből, archaikus szokásokból, viselkedésmódokból, néha megnyíló arc-
sorsokból, hagyományos, de mégis véletlenszerű ruhaviseletből a cigány kultúra etnikus 
jegyei? A lajstromozó-tárgyiasító, megfigyelő, részlegesen résztvevő néprajzos tekintet16 
eligazít, távolságtartóan kijelöl, de nem hoz ítéletet, enyhén esztétizáló (a szegénység 
feloldása a szépségben, természet-ember egylényegűsége), de nem tud igazán reflexív 
lenni. mesterien kivitelezett mozgóképes lenyomatot látunk a valóságról, ugyanakkor jól 
tagolt, míves konstrukciót. se nem esztétikai, se nem tudományos teljesítményt, hanem 
egy kutatási folyamat villanásnyi (70 kép) szegmentumát.17  Az 1960-as évek elején ez is 
forradalmi beszédmód!
 A P’nP stúdió Szafari c. filmjét az erdélyi Hadad-Nádasdon (Nadisu Hododului), 
a magyar Amatőr film szövetség támogatásával forgatták 1999 nyarán, a romániai szat-
már megyében. A film harminckét, kor nélkül, családi és keresztnévvel megnevezett, kol-
lektív szereplője a cigánytelep állandó és időszaki lakója volt. A film első másodpercétől  
kezdve elhatárolódik a klasszikus etnofilmtől, s a reflexivitás eltávolító eszközeivel kezeli  
az eredeti nyersanyagot, érzékivé, atmoszférikussá téve azt. már a cím is zavarba ejtően 
sokjelentésű: a szó szuahéli eredetű, jelentése utazás. Livingstone idején a szafari több   

16   vö. KÖNczEI csilla, Reflexivitás a dokumentumfilmben, filmtett, 2005/9, 21.
17   mcDOUgALL, David,  A megfigyelő filmen túl = A valóság filmjei, i. m., 69–70.
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száz résztvevőből álló vadászattal egybekötött felfedező utazás volt a titokzatos konti-
nensre. Tudósokat, geográfusokat és rajzolókat több tucat teherszállító és vezető szolgált 
ki, a menet élén pedig a vezetők és a vadászok haladtak, akik biztosították az emberek  
hússzükségletét. ma használatos jelentései: vadászexpedíció, turistaút és park Afrika 
belsejében. Esetünkben a legvalószínűbb, hogy a cím egy olyan felfedező utazásra utal, 
amely egy védett parkba, rezervátumba, archaikus zárt telepre („szigetre”) vezet, ahol 
ritka, kipusztulóban lévő állatok (bivaly) és a természettel összhangot tartó közösség él-
nek (vályogvetés, halászat, legeltetés, állatfürdetés) békében a közeli falu lakosságával 
(téglaszállítás, vásárlás). Pölczék a reflexivitás „kritikai nézőpontját” hívják segítségül, 
különösen gazdag „formai játékba”18 kezdenek, mintha talált tárgyat analizálnának és 
raknának többféle módon össze:
1. tér-idő megkettőzése (valós-szakrális); 
2. párhuzamos világok egyenrangú egymás mellé állítása, nyugatias oppozíció nélkül (te-
lep-falu, munka-pihenés); 
3. azonos sodrású képi ritmus és aláfestő zenei homogenitás tükröztető egymásba ját-
szása; 
4. személyiségek helyett pózok, testek (archetípusok) sokaságának ismétlése
5. a megfestett fotókra emlékeztető folyamatos mozgóképes színezés, egy-egy elem erő-
sebb színnel (piros, sárga, zöld) való kiemelésével; 
6. kézi kamerás némafilm-imitáció a kópia esőkarcosságának utánzásával, felvillanó-el-
halványuló képekkel; 
7. a mozgások erős lassulása vagy gyorsulása a villanások hatására, kockázás; 
8. a kezdetnél (szoknyás kisfiú) és a zárlatnál (távolodó bivalycsorda és megrakott szénás 
szekér) egy képzeletbeli vetítőgép berregését halljuk, majd beolvadását a klasszikus ze-
nébe, végül az abból való lassú eltűnést, és a zajhoz-zörejhez való visszatérést. 
9. a ráközelítés rekkenő nyári fényéből a távolodás teljes elsötétedéséig, azaz az élettől a 
halálig jutunk.
 A kevert stílusú (impresszionista, naturalista) film19 struktúrája is az ismétlések, 
megerősítések reflexív logikájára épül: a „bent”-et (sárga vakolatú, vályogtéglás, hiányos 
szalmatetejű, sövénykerítéses roma telep, két közeli és egy távoli házzal) és a „kint”-et 
(fehér templomú, piros tetős, sűrűn lakott magyar falu) határ választja el egymástól (az 
első képen a gémeskút és kombájnok nyitják ki a teret, az utolsón a bivalycsorda és szé-
násszekér távolodik a földúton a bentlakóktól). Az idill (piros szoknyás kisfiú futása, os-
torcsattogtatás, barna ló simogatása, játékos szerep-portrék a virágos-sövényes ház előtt,  
két meztelen kisgyerek a homokban, bivalyfürdetés a sárga vízben, gyerekek szaladnak

18   HELTAI, i.m., 111–112.
19   mAQUET, Jaques, Az esztétikai tapasztalat: A vizuális művészetek antropológus szemmel, Deb-
recen, csokonai Kiadó, 2003, 254.
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le  a domboldalon a hazaérkező, ünneplőbe öltözött fiatal szülők elé) és a munka (vá-
lyogtéglavetés, tehén- és libaitatás, halászat, mosás, haltisztítás, téglarakodás a szekérre) 
vidéki zsánerképei váltogatják egymást, a lélegzetnyi ünnep és a mindennapok mozza-
natai a természetbe ágyazva keverednek, s így alkotnak pszeudo-történetet, formálnak 
körkörös profán-szakrális teret.20 A reflexivitás legfeltűnőbb és leginkább kiemelt ele-
me is az ismétlés-megerősítés logikáját követi: egy fiatalember egy új építésű ház előtt 
tol egy négykerekű babakocsit, amiben szöszke kislány ficánkol, mellettük kutya halad, 
majd a fiú lehajol, felemeli a kutyát, hogy a kislány megsimogathassa, a kutya azonban 
hamar elszalad. A fiú a kamera felé mutat, hogy a kislány is oda figyeljen. Az alaphely-
zetből azonban csak két elem (a magára hagyott kislány ki akar bújni a babakocsiból, a 
fiú a kamerába néz) tűnik fel többször, mindig váratlanul, már-már groteszkül, önismét-
lően, kockázva egy jeleneten belül is, sőt inverz módon visszapergetve a kutya és a fiú 
távozását. A négyszer visszatérő kibújás mindig azon kép előtt következik be, amikor 
idegen emberek érkeznek a telepre a falu felől lovakkal, vagy vályogtéglával terhelten, 
traktorvontatva, átlósan távoznak hosszú, gumikerekű szekérrel. 
 Az üzenet elég egyértelmű: ez egy más dimenziójú világ, ebben a zónában csak 
átmenetileg és praktikus okok miatt tartózkodhat az, aki idegen. A kívülről érkező a két 
világ határán (faluszél, út) még elidőzhet, de be már csak érdekből engedik; a munka és 
az idill csak azokon segít, akik ehhez az elkülönült-megtartó közösséghez tartoznak. Ezt 
a kívülről  meseinek tűnő világot etnikus kódok szabályozzák. 
 Ez a védekező világ azonban már nem zárt, nem is teljesen szeparált (falu és telep 
munkamegosztása; az idegenség elfogadása a házaspár ünnepi öltözetében, a maradék 
színes ruhák, tárgyak például farmer, ing, papucs, baseball sapka, fazék másképp- és új-
rahasznosítása). A tompuló tradíciók őrzői a gyerekek és az asszonyok (munka, mosás, 
gyereknevelés, beszélgetés, állatfürdetés), az idegenség elől is, egymást védve, ők húzód-
nak a házak, kerítések, udvarok és ablakok zónájába. férfiakat alig látunk, ha igen, akkor 
jól öltözötten, zömmel azonban fiatalok (babasétáltatás, állatitatás, ostorral a vállon, ci-
garettázás magnóhallgatás közben). Igazán csak a gyerekek szabadok, mert természetes 
lényegük a meztelenség (halászat, bivalyfürdetés, két kacagó gyermek a porban), mint az 
ősi szabadság emlékezete. 

20   uo.
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fekete márton, Hegedüs Nikolett, Kis Andrea

A mEgvÁLTOzOTT OLvAsÁs

Az utóbbi években egyre gyakrabban emlegetett központi pedagógiai és szociológiai 
probléma a fiatalok megváltozott olvasási, tanulási képessége. számos kutatási eredmény 
mutatja, hogy kortársaink egyre kevesebbet olvasnak, ráadásul akkor is egyre kevésbé 
értékes irodalmat, ez alapján több szociológus meglehetősen komor jövőt festett elénk. 
Nem lehetséges-e azonban, hogy a sorozatos rossz eredmények egy olyan felmérésből 
születtek, amely már elavult vagy elavulóban lévő szempontrendszer alapján készült, s 
ezért korszerűtlennek bizonyul a középiskolás korosztály olvasási szokásainak megis-
meréséhez? Nem lehetséges-e, hogy a ma középiskolása már valami egészen mást művel 
olvasás néven, mint a tegnap tanulója; hogy a mai fiatalokat övező digitális környezet a 
korábbiaktól radikálisan eltérő módon gondolkodó generációt nevel ki, mely az olvasás-
ról alkotott elméleteink újragondolására kényszerít minket?

N-gENErÁcIó

Egy 2005-ös, a Nemzeti Hírközlési Hatóság részére készített és a lakossági internet-
használat szokásokat vizsgáló Eneten-felmérés eredményei azt mutatják, hogy az in-
ternetet a 14–19 éves korosztályt alkotók használják a legszélesebb körben, azaz éppen 
azok, akiknek olvasási szokásairól a fent elsorolt felmérések szólnak.1  Ugyanez, a ’90-es 
években született generáció adja az internetet leghatékonyabban használók körét is.2  A  

1   Lakossági internethasználat 2005, http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=9615 (letöltés 
ideje: 2010.06. 20.).
2   uo.

fekete márton (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem BA képzésének informatikus 
könyvtáros szakos hallgatója. A DETEP tagja.

Hegedűs Nikolett (1988) Nyírbátor. A Debreceni Egyetem BA képzésének informati-
kus könyvtáros szakos hallgatója.

Kis Andrea (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem BA képzésének informatikus 
könyvtáros szakos hallgatója. A DETEP tagja.
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korosztályban a legmagasabb az internetes olvasás aránya (60%), míg az idősebbek kö-
rében mért legmagasabb arány is csak 35%,3  tehát az internetes olvasási szakadék itt 
húzódik.
 Egy 2001-es Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) által vég-
zett tanulmány azt mondja ki, hogy az internetet használók 46%-a munkával kapcsola-
tos információszerzésre, 30%-a magáncélú információszerzésre használja az internetet.4  
Ugyanez a tanulmány mutat rá arra is, hogy azok, akik keveset interneteznek, legnagyobb 
részt azért teszik, mert nincs otthon (megfelelő) számítógépük.5  
 Ha ezt összevetjük azzal, hogy viszonylag naprakész eredmények szerint a ház-
tartások több mint felében már van számítógép és egyre növekszik azok száma, akik az 
életet kényelmesebbnek érzik az internet révén és úgy látják, hogy a világháló hatást gya-
korol a világ állapotára,6  egyértelművé válik, hogy az olvasáskutatásban sem mehetünk 
el a net jelentősége mellett.
 A technikai fejlődésben előrébb járó 
országokban ezt a jelenséget már néhány éve 
felismerték. Ennek eredménye az N-generá-
ció fogalmának megszületése. A ’90-es években 
és még inkább az ezredfordulón születetteket 
gyakran nevezik net-generációnak, I(nternet)-
generációnak is. A generációt napjaink diákjai 
alkotják, akik anyanyelvként beszélik a net és 
más multimediális eszközök nyelvét, azaz olyan 
könnyedséggel használják a számítógépet és az 
internetet, a mobiltelefont és az mP3-lejátszókat, 
mintha korábban csak ezzel foglalkoztak volna.
 Ezzel a jellemzőjükkel érdemelték ki a 
digitális bennszülött elnevezést, melyet marc 
Prensky tett népszerűvé. Az amerikai peda-
gógus az új generáció tanulási nehézségeivel 
foglalkozik, s megoldást kínál a problémák-
ra. szembeállítja a digitális bennszülöttek fel-
fogását és igényeit a digitális bevándorlók, a 

3 gyENEs Edina, Találkozások a kultúrával 5: Olvasási szokások http://www.socio.mta.hu/
dynamic/Talalkozasok_a_kulturaval_5.pdf (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
4   A digitális jövő térképe, http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a493.pdf (letöltés ideje: 
2010. 06. 20.).
5   uo.

6   Lakossági internethasználat, i.m.
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digitális környezethez adaptálódni próbáló korábbi generációk elképzeléseivel. Prensky 
elmélete elsősorban pedagógiai szempontból vizsgálja a generációk közti különbséget, s 
a következő ellentéteket tárja fel:

A bennszülött A bevándorló

Az információhoz többféle médium által 
jut el (gyors hozzáférés)

Nyomtatott információhordozók preferá-
lása (lassú hozzáférés)

Párhuzamos információfeldolgozás, pár-
huzamos feldolgozás

Egyszintű információfeldolgozás, egyszin-
tű terhelhetőség

Kép, hang és videó preferenciája a szöveg-
gel szemben

szöveg preferenciája a kép, hang és videó-
val szemben

Non-lineáris feldolgozási mód Lineáris információfeldolgozás
szimultán interakció preferenciája Egyéni munkavégzés preferenciája
Belső tanulási motiváció Külső kényszerhez kötött tanulási moti-

váció
Azonnali jutalomorientáltság Késleltetett jutalomorientáltság
A releváns, azonnal használható informá-
ciók tanulásának preferenciája

Irányított tanulási mód standard tesztek-
kel a végén

Prensky kijelenti továbbá, hogy a digitális bennszülöttek felfogásának és hajlandóságá-
nak különbsége minden olyan területen megmutatkozik, amiben valami újszerűt hozott 
az utóbbi évtizedek technológiai változása, ebbe pedig beletartozik az olvasás is.7

 A digitális bennszülöttek és bevándorlók generációjának elmélete gyorsan is-
mertté vált a világon és sok helyen szinte gondolkodás nélkül elfogadták. Nem meglepő, 
hiszen megoldásnak tűnt egy lassan évtizedes problémára, amit az okozott, hogy az okta-
tás képtelen volt lépést tartani a digitális fejlődéssel, miközben a középiskolások készség-
szinten birtokolták az új médiákkal dolgozó oktatáshoz szükséges tudást. Az elmélet ma-
gyarországon is gyorsan népszerűvé vált. Prensky kritikusainak szava azonban – amely 
elsősorban azt támadta a szerző elméletében, hogy spekuláción alapszik és komolyabb 
tudományos argumentációt nem tud maga mögé állítani – már nem jutott el hozzánk. 
Prensky elméletét ugyanis nem lehet a gyakorlatban alkalmazni, vallják kritikusai. 
 saját olvasásszociológiai felméréseink eredményeinek értelmezéséhez azonban 
kézenfekvőnek tűnt Prensky elméletéhez fordulnunk. Tételeinek olvasásmódszertanra is 
alkalmazható részeiből alkottunk egy, a mai olvasásra, mai olvasóra vonatkozó tételmon-
datot, melyet aztán nemzetközi és hazai tudományos eredményekre alapozva elemen-
ként alátámasztottunk vagy cáfoltunk. Az új, digitális környezetben való olvasásra

7   PrENsKy, marc, Digital Natives, Digital Immigrants, On The Horizon, 2001/05 és PrENsKy, 
marc, Do They Really Think Differently? On The Horizon, 2001/06.
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vonatkozó tézisünk tehát a következő: a mai olvasó az információhoz egymással párhuza-
mosan használt médiumokon keresztül jut el, melyeket nonlineárisan keres és dolgoz fel. A 
szöveggel szemben a kép, a hang és a videó preferenciája jellemző rá.

vÁLTOzó OLvAsó

Elsőként azt kell megvizsgálnunk, hogy a korábban bemutatottakon kívül milyen válto-
zások határozhatják meg a digitális bennszülött olvasási szokásait. Ilyen változás a fi-
gyelmi küszöb általános csökkenése, melynek okát a csecsemőkorban tapasztalt multi-
mediális környezetben látják. minden átlagos óra, amelyet az 1-2 éves csecsemő napi 
szinten tévé- és monitornézéssel tölt, komolyan csökkenti a figyelmi küszöböt, hátrál-
tatja annak kitolódását és óránként 10 százalékkal növeli az ehhez kapcsolódó figyel-
mi zavarok  kialakulásának valószínűségét,8  mely a későbbiekben elméletileg vissza-
fordítható, de a  gyakorlatban ezek a szokások valószínűleg nem változnak meg.  
 Ezt célszerű összevetni a médiainfó webportálon 2010 júniusában közreadott 
tévézési szokásokról beszámoló cikkel, melynek tanulsága szerint „hétfőtől péntekig

8   ELIAs, marilyn, Short attention span linked to TV, http://www.usatoday.com/news/
nation/2004-04-05-tv-bottomstrip_x.htm (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
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jellemzően átlagosan 168 percet tévézhetnek a gyerekek, addig szombat-vasárnapo-
kon 229 percet regisztrált a Nielsen Közönségmérés” 9 a 4–14 éves korosztály körében. 
Ugyanebből a cikkből kiderül, hogy azokban a háztartásokban, ahol 4–14 éves gyermek 
él, 2009-ben a háztartások 42 százalékában elérhető volt az internet, s ezekben a csa-
ládokban a gyerekek mintegy 20 perccel kevesebb időt töltöttek a tévé előtt. Ennek el-
lenére a tévézésre szánt idő nem változott drasztikusan a legfiatalabb korosztályban az 
elmúlt évek során: 2005 óta mindössze 10 perc ingadozás volt megfigyelhető a gyerekek 
átlag napi 3 órás tévés fogyasztásában.10

 A digitális bennszülöttek jelentős része tehát hazánkban is ilyen környezetben 
nőtt és nő fel, melynek eredménye, hogy a statisztikák szerint az átlagos idő, amelyet egy 
honlapon töltenek, kevesebb 60 másodpercnél.11  Ugyanakkor, ha hozzászokunk, hogy az 
ablakok között gyorsan váltogatva szörfölünk a neten, ez akár 9 másodpercre csökken-
het, amely akár általános figyelmi küszöbértékünkké is válhat.12  Agyunk reorganizációs  
képessége segítségével ugyanis oly módon rendezi újra magát, hogy a lehető legjobban 
kiszolgálja a böngészési magatartást, amely aztán kihat egész életünkre. Az idegrend-
szernek ez a nemrég bizonyított képessége a neuroplaszticitás, melyet az agy egész éle-
tünkön át megőriz.13  Neurológiai szempontból ez adja a szilárd tudományos alapot ah-
hoz, hogy újfajta olvasásról beszélhessünk, hiszen az agyi működés szintjén változhat és 
változik meg az olvasási képesség.

vÁLTOzó DOKUmENTUmOK

 Az olvasó pszichéjének vizsgálata után tekintsünk most mindarra, amit olvasnak. 
A digitális környezetben elhelyezett dokumentumok korábban nem sokban különböz-
tek  a hagyományos, nyomtatott dokumentumoktól, ez azonban mára teljesen megvál-
tozott.  sokkal hangsúlyosabbá vált a vizualizáció,14  tehát sokkal több képet, grafikont, 
beágyazott videót találhatunk a cikkek, tanulmányok mellett – gondoljunk csak az Index

9       Így tévézik a magyar II, http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=16988 (letöltés ide-
je: 2010. 06. 20.).
10   uo.

11  Turning into digital goldfish, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1834682.stm (le-
töltés ideje: 2010. 06. 20.).
12   uo.

13 mErzENIcH, michael, About Brain Plasticity, http://merzenich.positscience.com/?page_
id=143 (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
14  EsHET, yoram, Digital literacy: a new terminology framework and its application to the design of 

meaningful technology-based learning environments, http://www.eric.ed.gov/PDfs/ED477005.
pdf (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
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híreire és a hozzájuk kapcsolódó felvételekre. Nem kevésbé jelentős változás, hogy fel-
erősödik az interaktivitás iránti igény,15  az oldalak egyre több módon próbálják bevon-
ni az olvasót, felhasználót a véleményformálásba azáltal, hogy hozzászóláshoz, azonnali 
és könnyen kezelhető reakcióhoz biztosítanak lehetőséget. Jelentősen csökkent a felü-
let szakszerű kezeléséhez szükséges kognitív ismeretek szintje is, tehát egyre kevesebb 
megelőző tudás kell ahhoz, hogy a felhasználó-olvasó a böngészőjének lehető legtöbb 
funkcióját ki tudja használni.16

 rövid utánagondolással mindhárom változás könnyen kapcsolható a figyelmi kü-
szöb csökkenéséhez, hiszen ezek a változások nem mások, mint olyan módszerek álta-
lánossá válásai, amelyekkel az online médiumok megpróbálják minél jobban lekötni az 
olvasó figyelmét, minél tovább marasztalni őt.
 Olyannyira jelentős ez a változás, hogy az Új média Konzorcium (New media 
consortium) újra is értelmezi a 21. századi írásbeliség fogalmát a korábbival szemben. Az 
új írásbeliség tehát azon készségek összessége, amelyek az auditív, a vizuális és a digitális 
írástudás elsajátításához szükségesek.17  A legtöbb újfajta írásbeliség megköveteli azokat 
a szociális kompetenciákat, amelyek az úgynevezett „networking” során kialakíthatók. 
Ezek a készségek a tradicionális írásbeliségre, a kutatási és technikai készségekre, vala-
mint a kritikai analízisre épülnek, ezeknek fejlesztése pedig az iskolában történik.18

NONLINEArITÁs

 Amint arra coles és Hall rámutatnak, a digitális szövegek felépítése több lehető-
séget kínál az olvasás útjának megtervezésére. A hagyományos szövegeknél, tehát ma-
gunk dönthetjük el, hogy hol kezdjük el olvasni a szöveget és milyen irányban haladunk.19  
„Néhányan úgy nyilatkoztak, hogy a lineáris narratíva halott, mások pedig azt állítják, hogy 
soha nem is létezett. véleményem szerint a lineáris narratívák különböző módon »tovább 
élnek« a különféle médiumokban. Ezzel együtt is úgy gondolom, hogy az új technológia al-
kalmazásai inkább lehetségessé teszik a nonlineáris narratívát, mint a nyomtatott papír.”20

15   uo.

16   uo.

17       confronting the challenges of participatory culture: media education in the 21th century, http://
digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45c7E0-A3E0-4B89-Ac9c-E807E1B0AE4E%7D/
JENKINs_WHITE_PAPEr.PDf (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
18   uo.

19 cOLEs, martin and HALL, christine, Breaking the line: new literacies, postmodernism and 

teaching of print, Oxford, Blackwell, 2001, 111–114.
20   JEWITT, carey, Technology, literacy and learning: a multimodal approach, studies in the cultural 
politics of education, 26/3, (2005. sept.), 133.
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 Ezt az elméletet igazolja a Londoni Egyetem professzora, günther Kress is, aki 
azt írja, hogy a monitorról való olvasás, ahol a dokumentum nem csak szöveget, de kép-, 
hang- és videó-anyagokat is tartalmaz, nem lineáris és nem szekvenciális. óhatatlanul el-
időzünk a közbevetett képeken és grafikonokon, majd végigolvasva a cikket visszatérünk 
a videó-anyaghoz. Kress úgy látja, hogy a képi elemeket tartalmazó szövegek nyitottab-
bak az egyéni értelmezésre és alkalmasabbak arra, hogy az olvasó az olvasás során újra-
alkossa a szöveget, mint a hagyományos módon készült dokumentumok.21

 A nonlineáris olvasás képességének kialakulását szintén igazolja a fentebb kifej-
tett változás az egyéni figyelmi küszöbben. így láthatjuk, hogy ha másért nem, hát azért 
haladunk kisebb részeket olvasva egy adott szövegen belül, vissza-visszaugorva korábbi 
részletekre, mert nem vagyunk képesek elég mélyen az eszünkbe vésni azokat.

KéP, HANg és vIDEó PrEfErENcIÁJA

 Az olvasásra bizonyíthatóan hatással van az írás térbeli elrendezése és szerke-
zete, iránya, formája és mérete. A nyomtatott szövegek olvasása és írása mindig is multi-
mediális tevékenység volt, hiszen jelek, tér, színek, betűtípusok, stílusok, képek és egyéb 
reprezentációs és kommunikációs eszközök értelmezését és tervezését követelte meg – 
az olvasók számára hozzáférhető multimediális források ezért központi szerepet játsza-
nak az olvasás újraértelmezésében. Kiváltképp fiatal gyerekek és a digitális írásbeliség 
(digital literacy), avagy a 21. századi írásbeliség készségeivel bíró személyek esetében 
azonban egyértelműen kimutatható, hogy a képeket és a színeket részesítik előnyben, a 
szöveg csak ezek után következik a fontossági sorrendben.22

 Interaktív könyv típusú programok használata során figyelték meg, hogy amikor 
a nyelvtanító program által hangosan felolvasott kifejezéseket a megjelenítésben is ki-
emelték, azaz a szavak vizuális megjelenítését a hangzással kombinálták, az olvasók a 
szavakat nem betűk kombinációjaként, hanem képekként dolgozták fel.23

PÁrHUzAmOs INfOrmÁcIófELDOLgOzÁs

 Az agy párhuzamos terhelhetősége számos más területen felmerült az utóbbi 
időben, leggyakrabban talán a vezetés közben való mobiltelefon-használattal kapcsolat-
ban. Azóta neurológiai vizsgálatokkal igazolható, hogy az agy képtelen egyszerre több 
figyelmet és/vagy aktív részvételt igénylő feladat ingereit feldolgozni; amennyiben azok

21  KrEss, günther, Literacy in the new media age, London, routledge, 2003, 5–8.
22 KENNEr, charmian, Becoming biliterate: young children learning different writing systems, 
London, Trentham Books, 2004, 160.
23  EsHET, i.m.



79
BONcAszTAL

között nem telik el legalább egy plusz másodperc, ráadásul addig nem kezdi el a követke-
ző inger feldolgozását, amíg a korábbira nem érkezett válasz.24

 A szó szoros értelmében vett egyidejűség tehát neurológiailag nem lehetséges, a 
gát ugyanis olyan elemi szinten található, ahol az agy már nem képes önreorganizációra. 
Azt viszont saját tapasztalatból tudjuk, hogy több lap van megnyitva egy ablakban és 
több programot futtatunk, használunk egyszerre, beleértve a zenelejátszókat, az irodai 
programcsomagokat, a képmegjelenítőket stb., és bizonyos gyakorisággal váltogatunk 
ezek között.
 Új párhuzamosság-fogalomra van tehát szükség, amelyet az újfajta olvasásra vo-
natkoztathatunk: nem a szó szoros értelmében vett egyidejűleg használt médiumokról, 
egyidejűleg feldolgozott információról van szó, hanem párhuzamosan megnyitott olda-
lak és futó programok felváltva való, rövid ideig tartó böngészéséről, használatáról. A 
szónak ebben az új értelmében egyelőre azonban nem beszélhetünk egyértelmű párhu-
zamosságról, hiszen ennek igazolásához későbbi felmérések szükségesek.

ÚJ OLvAsÁs, régI mérésEK

 A fentiekben vázoltak alapján egyértelműnek látszik a következtetés, mely sze-
rint az olvasás hagyományos fogalma és felfogása egyre kevésbé állja meg a helyét. Ennek 
ellenére hazánkban mind a mai napig ehhez a hagyományos fogalomhoz igazítják az ez-
zel foglalkozók a különböző olvasásszociológiai felméréseket és azok elemzését, mit sem 
törődve azokkal a hatalmas mértékű társadalmi- és technológiai változásokkal, melyek 
az olvasás változására is hatást gyakorolnak.
 Ezek között elsősorban a gyakran hivatkozott 2000-ben végzett gereben ferenc 
felmérést érdemes megemlíteni, aki Olvasáskultúránk az ezredfordulón című elemzésben 
összesíti a tanulmány több kérdését, hogy választ adjon a „mit szokott olvasni?” kérdésre. 
A vizsgált válaszok között nincs nyoma az interneten való olvasásnak, a digitális környe-
zetben való információszerzésnek.25

 Az Országos széchenyi Könyvtár 2001-ben végzett felmérésében több kérdést 
is szenteltek az internet használatának és a számítógép népszerűségének felmérésére, 
ám arra a kérdésre, hogy „szokott-e Ön interneten olvasni”, mindössze a sajtóterméke-
ket, a szakmai közleményeket és a szépirodalmi alkotásokat kínálták fel válasznak.26  Az 
mTA szociális Kutatóintézete által 2005-ben közreadott cikk már foglalkozik a digitális

24   mOLAN, melanie, Neural bottlenech found that thwarts multi-tasking http://www.eurekalert.
org/pub_releases/2007-01/vu-nbf011807.php (letöltés ideje: 2010. 06. 20.).
25  gErEBEN ferenc, Olvasáskultúránk az ezredfordulón, Tiszatáj, 2002/02, 61–72.
26  NAgy Attila, Háttal a jövőnek http://mek.niif.hu/01600/01643/01643.pdf (letöltés ideje: 
2010. 06. 20.).



szKHOLION80

közegben való olvasással. sajnos a tanulmány ezt a fajta olvasást a hagyományos olvasás-
fogalmak mentén vizsgálja, egylényegűként kezelve a hagyományos és a digitális környe-
zetben való olvasást – tehát az interaktív internetes tevékenység során való olvasást nem
tekintették olvasásnak, így eredményei az N-generáció olvasásáról nem tekinthetőek 

pontosnak.27  A fentiek ugyan csak kiraga-
dott példái annak az országszerte elterjedt 
gondolkodásmódnak, melyet szeretnénk a már 
idézett teoretikusok és saját megfigyeléseink segít-
ségével átértelmezni és újra érthetővé tenni, ám a 
példák sorát rengeteg tanulmány, felmérés és elem-
zés egészíthetné ki. Nyilvánvalónak látszik, hogy a 
hazánkban elterjedt felmérések és elemzési mód-
szerek nem a valós olvasási tendenciákat mérik, 
hanem egy korszerűtlen fogalom mentén bírálják a 
mai ifjúság olvasási szokásait és képességeit.
  gondolatmenetünket eddig követve ért-
hetővé válik, hogy mind az olvasó, mind az olvasott 
dokumentumok jelentősen megváltoztak az elmúlt 
évtizedben. Jól látható, hogy miben különbözik a 
digitális környezetben való olvasás a hagyományos 
környezetben való olvasástól; nonlinearitásában, 
multimedialitásában és feltételezett párhuzamos-
ságában mindenképpen. Ezekre az alapfogalmak-
ra támaszkodva azonban kijelenthető, hogy az 
olvasás hagyományos fogalma és felfogása egyre 
kevésbé állja meg a helyét, így a fentebb vázolt új 
fogalmakhoz újfajta felmérési formákat szükséges 
életrehívni, ezek alapján kérdőíveket készíteni, azo-
kat minél szélesebb körben kitöltetni. A felmérés 
eredményei minden bizonnyal felülírnák a jelen és 
a jövő generációiról alkotott lesújtó közvélekedést.

27   gyENEs, i.m.
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györe Katalin

rómA és A BAccHANALIÁK
POLITIKA és vALLÁs A KÖzTÁrsAsÁgI rómÁBAN

A Bacchus-kultusz elterjedése és betiltása a római történelem olyan részét képezi, mely 
nemcsak vallástörténeti szempontból lehet érdekes a történészek számára. A kultuszt 
betiltó rendelet időpontja Kr. e. 186, a második pun háború lezárását követő időszak, 
amikor róma Karthágó legyőzése után történelmének egyik döntő fordulópontjához ér-
kezett. A korábbi városállam földközi-tengeri nagyhatalommá vált és ez minden szem-
pontból változásokat hozott számára. A háborúk után politikai, társadalmi és gazdasági 
téren is egy kicserélődött helyzettel kellett szembenéznie, melyet csak fokozott a keleti 
mediterrán területekkel való gazdasági-kulturális kapcsolatok felerősödése. A keleti kul-
tuszok megjelenése a sajátosan vallásos róma számára különös gondot okozott. Egyes 
kultuszok jól megfértek a római vallás mellett, illetve könnyen integrálhatók voltak abba, 
mások viszont, így a Bacchus-kultusz és a hozzá kapcsolódó Bacchanalia-ünnepségek, a 
világuralomra törő róma stabilitását fenyegették – legalábbis a politikai elit szerint.
 Dionüszosz már a görögök egy részének is idegen és furcsa istenség volt, meg-
bontotta a város rendjét; kultuszával végigsöpört a hellén világon.1  valamilyen oknál 
fogva a nők sokkal fogékonyabbak voltak Dionüszosz kultuszára. Elragadtatottságukban 
táncolva járták az erdőket, hegyeket, élvezték a bor istenének varázsát, aki gyakran maga 
is megjelent híveinek körében. éjszakai titkos ünnepségein dob, nádsíp, furulya terem-
tette meg a ritmust a féktelen tánchoz. Hívei állatbőrbe öltözve, a bor mámorában addig 
folytatták őrjöngő orgiájukat, míg össze nem estek a kimerültségtől. Az eksztázis csúcs-
pontján szétmarcangoltak egy állatot, és megették a nyers húsát, mely által a beavatottak
úgy érezték, azonossá váltak magával Dionüszosszal.

1   Dionüszosz alakjához, kultuszához, irodalmi és ikonográfiai ábrázolásához összefoglaló honlap: 
http://www.theoi.com/Olympios/Dionysos.html (letöltés ideje: 2010. 03. 10.). magyarul: KEré-
NyI Károly, görög mitológia, Bp., gondolat Kiadó, 1977, 139–151. Lásd még: görög művelődéstör-

ténet, szerk. NémETH györgy, Bp., Osiris, 2006, 189–190, 557–559. Legismertebb ókori irodalmi 
feldolgozása Euripidész Bakkhánsnők című tragédiája. (Köszönet Németh györgy professzornak a 
dolgozat elkészítésében nyújtott segítségéért!)

györe Katalin (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mesterképzésének hallgatója, a 
Hatvani István szakkollégium tagja.
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 A görög vallásban ez a kultusz még nem bontotta meg a városállamok rendjét: a 
mindennapokból való kiszakadás, az istennel való egyesülés hosszú távon kiegyensúlyo-
zottabbá tette a híveket. rómában azonban már elfojtandó, a város elleni összeesküvés-
ként tekintettek az idegen isten kultuszára. Dionüszosz a római vallásba Bacchus néven 
került át, kultuszához az ún. Bacchanalia-ünnepségek tartoztak.2

  Polübiosz, a római Birodalom létrejöttéről a Kr. e. 2. században beszámo-
ló görög történetíró azt jegyzi fel a rómaiakról, hogy az erkölcsök, különösen az ősök eré-

nyeinek (mores maiorum) megtartása minden-
nél fontosabb volt számukra, így a római vallás a 
mediterráneum többi vallásához képest meglehe-
tősen szabályozottan működött.3 Úgy gondolták, a 
város jóléte a vallási fegyelmen alapul. szinte „szer-
ződéses” kapcsolatban álltak isteneikkel: úgy vélték, 
ha megadják az isteneknek járó tiszteletet, és a meg-
szabott formák szerint a megfelelő időben áldoznak 
nekik, azok majd támogatják őket a harcokban, elhá-
rítják a bajokat és az élet minden területén segítik 
híveiket. Ezt fejezte ki a vallási rítusok egyik alapve-
tő formulája, a „do ut des” (Adok, hogy kapjak). róma 
növekvő sikerei is ezt bizonyították. A csatákat azért 
nyerték meg, mert végrehajtották a megfelelő, sza-
bályokhoz igazodó szertartást, áldozatot mutattak 
be az isteneknek, így azok az ütközetben róma ol-
dalán álltak.4 
  A szigorúan zárt és gondosan felügyelt 
társadalom ellenére az új szokások és az új vallások, 
vagy rituális elemek megjelenése nem ellenkezést, 
sőt éppenséggel a befogadásra való hajlandóságot 
váltotta ki a rómaiakból. Az interpretatio Romana, 
vagyis más népek isteneinek és kultuszainak a ró-
mai viszonyoknak megfelelő átalakítása a római val-
lás további fontos eleme volt. Az új isteneket azon-
ban nem a maguk teljességében vették át, csupán

2   vö. sArKADy János, görög vallás, görög istenek, Bp., gondolat, 1974, 91–92.
3 Polübiosz Történeti könyvei, szerk. fOrIsEK Péter–TEgyEy Imre, ford. mUrAKÖzy gyula, 
máriabesnyő–gödöllő, Attraktor, 2002, vI. 56. 
4   TAKÁcs A. sarolta, Politics and Religion in the Bacchanalian Affair of 186 B.c.E, Harvard studies 
in classical Philology, 100 (2000), 301–10, 302.
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azokat a vonásaikat importálták, amelyek megfeleltek a politikai érdekeknek, kielégítet-
ték a szükségleteket és beilleszthetők voltak a római hitvilágba. A görög vallással való 
találkozás tipikusan ilyen volt. 
 Nagy változást hozott azonban a hellenisztikus világgal való kapcsolatok inten-
zívebbé válása, mivel, mint láttuk, a Kr. e. 3. századtól kezdve egyre jelentősebbé vált a 
keleti, vagy a hellenisztikus kultuszok beáramlása Itáliába. Ekkor bontakozott ki legtel-
jesebben a római vallás azon sajátos kettőssége, miszerint a hivatalos állami vallásban 
az egyes istenek csak korlátozott formában lehettek jelen, míg a magánszférában szabad 
teret kaptak. Erre jó példa Kübelé, akinek társa, Attisz csak a magánkultuszokban hono-
sodhatott meg.5

 A Bacchanáliák esetében egy jellegzetesen privát, az állam által hivatalosan nem 
legitimált kultuszról van szó.  Az eseményekről két fontos forrásból értesülünk. Az első 
a Senatus consultum de Bacchanalibus, egy bronztáblán olvasható szenátusi határozat a 
Bacchanáliák visszaszorítására.6 A másik egy történetírói beszámoló: Titus Livius A ró-
mai nép története a város alapításától című művének XXXIX. könyvében írja le az esemé-
nyeket. 
 Livius szerint a kultusz először a rómától északra fekvő Etruriábában terjedt el 
egy görög férfi révén, aki titkos éjszakai szertartásokon avatott be nőket és férfiakat is 
a misztériumokba. A görög férfi hatalmas tivornyákat rendezett, amelyeken az alkohol 
hatására megszűnt az erkölcsi kontroll, feloldódtak a gátlások és a szertartások orgiá-
vá fajultak. Ezt követték a hamis tanúzások, a hivatalos iratok hamisításai, mérgezések 
és gyilkosságok, amelyek után elrejtették a holttesteket. Nem nyilvánvaló azonban, hogy 
ezek az események valóban megtörténtek-e, vagy pedig a szerző szándékosan akarta a

5   Kübelé istennő átvételére a második pun háború alatt két jósintézmény is utasítást adott: a 
sibylla-könyvek és Apollón delphoi jósdája. A háború sikeres befejezésének érdekében honosítot-
ták meg végül a Nagy földanya (Kübelé, latinul magna mater) Kis-Ázsiából származó kultuszát. Az 
istennő szent kövét és papjait áttelepítették rómába. Az átvétel a szenátus és a népgyűlés határo-
zatára történt, azonban nem az eredeti kis-ázsiai kultuszt adoptálták, csupán annak egy egysze-
rűsített változatát. A szenátus ebben az esetben is erőteljesen korlátozta az új istennő kultuszát: 
eredetileg minden római polgárnak tilos volt belépni ebbe a papi testületbe, és akik tagjai voltak, 
azok sem igen mutatkozhattak nyilvánosan. Emellett fontos, hogy bár Kübelével együtt férfipart-
nere, Attisz kultuszát is átvették, az istenség kultuszának egyes elemeitől (pl. a papok kasztrálá-
sa) a rómaiak annyira viszolyogtak, hogy a hivatalos állami kultuszba ezek nem kerültek be. vö. 
KÖvEs-zULAUf, Thomas, Bevezetés a római vallás és monda történetébe, Bp., Telosz, 1995, 229.
6   A bronztáblát 1640-ben, a rómától délre fekvő Tirioli nevű falucskában találták giovan Battista 
cigala palotájának építési munkálatai közelében. A feliratot jelenleg a bécsi Kunsthistorisches mu-
seum Antik gyűjteményében őrzik. (cIL I.2.581.) magyarul: Senatusi határozat a Bacchanáliákról 

= Római történelem. Szöveggyűjtemény, szerk. BOrHy László, Bp., Osiris, 2006, 37–38. 
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kultusz híveit befeketíteni, hogy ezzel a velük szemben eljáró római magistratusok tevé-
kenységét igazolja.7

 A kultusz aztán Etruriából rómába is átterjedt, ahol szintén megkezdődtek a 
szertartások. Livius megemlíti, hogy a Bacchus római papnője, Paculla Annia volt az első, 
aki a nők mellett férfiakat is bevont a rituálékba, így a hívek közösen látogatták azokat, 
amely lehetővé tette a „féktelenséget”. 
 végül egy Hispala faecenia szabadosnő tájékoztatta az egyik consult az ese-
ményekről. A szenátus elrendelte, hogy a consulok járjanak el az ügyben és oldják meg 
a Bacchanaliák problémáját. A szenátusi határozat rendkívül erélyesen lépett fel a 
Bacchus-hívőkkel szemben. A Bacchus-közösségek létszámát minimálisra csökkentette, 
maximum öt fő (két férfi és három nő) vehetett részt áldozatbemutatáson. Nem hozhat-
tak létre vallási közösséget, nem tarthattak szertartásokat, nem lehetett közös pénztá-
ruk, csak külön szenátusi engedéllyel, szentélyeiket pedig le kellett rombolniuk. A rende-
let megszegőire minden esetben halálbüntetés várt. De mi volt az oka annak, hogy ilyen 
kegyetlenül fojtottak el egy idegen kultuszt? miért kellett vallásukban ilyen szigorúan 
korlátozni a polgárokat? 
 Livius beszámolója mindenekelőtt azt sugallja, hogy a bacchánsok erkölcsi és 
szexuális bűnei miatt háborodott fel a politikai elit, mondhatni, féltették az állam tiszta-
ságát. mindenáron meg akarták akadályozni, hogy az egyre növekvő csoport mindenkit 
megfertőzzön, és beszennyezze a rómaiak erkölcstisztelő vallását és értékrendjét. Ezt 
az aggodalmat fokozta a hívők számának látványos gyarapodása is: „A szervezkedésnek 
még nincs ereje, viszont rendkívüli mértékben erősödik, mert számuk napról napra nő”.8  
ráadásul Livius szerint „köztük nem egy előkelő férfi és asszony volt található”.9

 maga a kultusz nem volt törvény által elítélendő bűn, a szertartások alatt elköve-
tett bűncselekmények viszont igen. Azonban a Livius által említett irathamisítás, hamis 
tanúzás, gyilkosságok valószínűleg csak a történetíró munkáját színesítik, hogy nyoma-
tékosítsák a Bacchanáliák erkölcstelenségét, alátámasztva ezzel is a titkos kultusz elfoj-
tásának jogosságát. Ha valóban követtek volna el ilyen bűnöket a hívők, annak a Senatus 
Consultumban is lenne nyoma, a határozatban azonban nem található semmiféle utalás a 
fent említett bűncselekményekre. Annál inkább a titkos fogadalmakra.
 A határozat coniuratiónak, azaz összeesküvésnek nevezi a Bacchanáliákat. A ró-
mai vallásban, és a vallás jelentőségénél fogva a római életben rendkívüli fontossággal 
bírtak a különféle fogadalmak, ígéretek, eskütételek, amelyek csakúgy, mint a vallásos 
szertartások, szigorúan szabályozottak voltak. Bárki tehetett magánjellegű fogadalmat

7   ADAmIK Tamás, Livius és a Bacchanalia-összeesküvés, Antik Tanulmányok, 2003/2, 237–251.
8   LIvIUs, Titus, A római nép története a város alapításától, ford. KIs ferencné, mUrAKÖzy gyula, 
Bp., Európa Kiadó, 1963–1976, XXXIX. 15. 
9   LIvIUs, uo., XXXIX. 13.
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különböző isteneknek, azonban ha a fogadalom túllépte a házi-családi kereteket, az áldo-
zatot és a fogadalmi szertartást csak a hivatalos állami szentélyek papjai végezhették  
el.10 Ismét problémává válik tehát a Bacchusnak esküt tevő hívők egyre növekvő száma. 
A kultusz egy titkos fogadalommal szentesített, államilag nem ellenőrzött „összeeskü-
véssé” nőtte ki magát, amely a szenátus szemében az állam ellen irányuló fenyegetésként 
hatott.11

 A Bacchus-kultusz betiltásában természetesen közrejátszhatott az, hogy a kul-
tusz Dél-Itáliából rómába került rabszolgák és az elgörögösödött campaniaiak közvetíté-
sével jutott el a rómaiakhoz. Ezek a személyek az alsóbb társadalmi rétegekhez tartoztak, 
vagyis rómában is az alacsonyabb társadalmi rétegek, elsősorban a városi plebs körében 
terjedt el a kultusz.12 Az általuk létrehozott Bacchus-szentélyeket és közösségeiket a po-
litikai elit a római rend elleni támadásnak vélte.13

 meglehetősen fontos szerepet játszhatott, és szintén aggodalomra adhatott okot 
a nők befolyásos szerepe a kultuszban. Ha hiszünk Liviusnak, azonnal szembetűnő, hogy 
az egyik kulcsfigura – aki feljelentette az összeesküvőket – egy nő volt. A történetírónak 
ugyanakkor nem voltak hiteles információi az „összeesküvés” részleteiről: egyrészt, mert 
sok évvel az általa leírtak után élt, másrészt, mivel az összeesküvések és titkos kultuszok 
sajátossága éppen az, hogy körülményeit és részleteit csak a beavatottak ismerik. így 
valószínű, hogy Hispala története csupán fikció, melynek funkciója az, hogy pótolja a hi-
ányzó részleteket.14

 A szabadosnő személyénél tehát sokkal fontosabb, hogy a Bacchus-kultuszba be-
avatottak nagy része nő volt. A római kultúrát erőteljesen áthatotta a nőellenesség, vagy 
legalábbis a bizalmatlanság velük szemben. Polübiosz azt is feljegyzi például, hogy a fér-
fiak kötelessége volt, hogy minden női rokonukat szájon csókolják találkozáskor, így el-
lenőrizve azt, hogy nőrokonuk nem fogyasztott-e alkoholt, ugyanis ez tilos volt számukra. 
Az öltözködésük is szigorúan szabályozott volt: színes ruhába csak a kurtizánok öltöztek, 
ez volt az erény hiányának jelképe. gyakran vádolták őket méregkeveréssel, boszorkány-
sággal, férfiak elleni merényletekkel, és nem egyszer tömegesen végezték ki  őket.15 Ál-
talánosságban véve a nőket bomlasztó tényezőnek tekintették a római társadalomban,

10    Róma istenei, szerk., HAHN István , Bp., gondolat Kiadó, 1975, 92.
11  PAgÁN, victoria Emma, conspiracy Narratives in Roman History, University of Texas Press, 
2005, 54.
12  Szöveggyűjtemény a régi római irodalomból, szerk. szÁDEczKy-KArDOss samu, TEgyEy Imre, 
Debrecen, 1998 (Agatha), 136-137.
13   HAvAs László, Bacchanalia címszó, = Római Történeti Kézikönyv., szerk. NémETH györgy, Bp., 
Korona, 1999, 73.
14   PAgÁN, i.m., 65.
15   KÖvEs-zULAUf, i.m.,122.
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nem véletlen, hogy a politikai hatalomból is ki voltak zárva.16  érthető tehát, hogy a ró-
mai nők ilyen szintű önállósodása negatív reakciót váltott ki a róma rendje felett éberen 
őrködő szenátus körében.17 A Senatus Consultum például a nőket az apjuk, illetve férjük 
kezére adta, hogy azok szabják ki rájuk a büntetést, visszatérve ezzel is a patriarchális 
rendhez.
 Ha a nemek szerepét vizsgáljuk, kiemelkedő fontosságú lehetett egy másik, a fér-
fiakat érintő tényező, mégpedig a katonáskodás. Az, hogy Bacchus hívei húsz éven alulia-
kat avattak be a kultuszba, hosszú távon óriási problémákat okozhatott volna a rómaiak 
számára. A férfiak tizenöt-tizenhat éves korukban, ünnepélyes keretek között ölthették 
fel először a nagykorúságot szimbolizáló toga virilist, mellyel teljes jogú polgárrá váltak. 
Általában tizenhét és huszonhét éves kor között katonáskodtak, ezután pályázhatták meg 
az első politikai tisztséget, a quaestori hivatalt. Beláthatatlan következményekkel járha-
tott volna az, ha a fiúkat még a katonai szolgálat előtt beavatják a kultuszba. Az erős, jól 
szervezett hadsereg volt az előfeltétele róma terjeszkedésének, és a meghódított terüle-
tek feletti fennhatóság biztosításának, egy ilyen változás viszont valóban alááshatta volna 
róma társadalmi és politikai szervezetét, innen nézve tehát érthetőnek tűnik a szenátus 
reakciója, s indokoltnak a consulok nyomozása, valamint a jogi közbeavatkozás.
 A szenátus az állam védelmezőjeként arra törekedett, hogy megakadályozzon 
és felszámoljon minden „rendbontást”, ami róma üdvösségét és stabilitását fenyegette. 
Úgy tűnik azonban, hogy itt nemcsak a bűntett-büntetés, rendbontás-szankció szokásos 
esetével állunk szemben. A kulturális asszimiláció és róma önmeghatározása új fázisba 
érkezett. A római állam Hannibál legyőzésével gyakorlatilag az egyetlen domináns hata-
lommá vált a térségben, és ezt mindenki számára kétségtelenné kellett tennie.18

 Ezzel párhuzamosan a szenátus hatalma is erőteljesen megnövekedett a korban. 
Tagjai közé róma leggazdagabbjai tartoztak. A népgyűlések erre az időre már formális-
sá váltak, a magistratusok pedig évente váltották egymást. A papi testületek vezetői is 
a szenátusból kerültek ki. mint láttuk, a vallás rendkívül fontos volt az államéletben, a 
jelentősebb állami aktusok előtt kikérték a papoktól a hol kedvező, hol kedvezőtlen cso-
dajeleket. Ezeket azonban könnyedén lehetett manipulálni – a szenátus akarata szerint.

16   fontos azonban megjegyeznünk, hogy a hivatalos római vallásban nélkülözhetetlenek voltak 
a nők, gondoljunk csak a vesta-szüzekre, vagy a matrónák termékenységi ünnepeire. Ezekkel a 
kultuszokkal a nők is hozzájárultak róma jólétének és sikereinek biztosításához (HArTmANN, 
Elke, Frauen in der Antike, münchen, Beck c.H. verlag, 2007, 130.) De nem elhanyagolható ténye-
ző, hogy ezeken az ünnepeken csak és kizárólag nők vehettek részt, míg a Bacchanáliák egyik 
legszembetűnőbb és legaggasztóbb vonása, hogy „a férfiak és asszonyok… összevegyülése minden 

szemérmes tartózkodást feloldott…” (LIvIUs, i.m., XXXIX. 8.)
17   TAKÁcs, i.m., 306–307.
18   TAKÁcs, i.m., 303–304.
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Ennek köszönhetően a külügyek és pénzügyek intézése mellett a szakrális szférában is 
óriási befolyásra tett szert. Többé már nem a főmagistratus mellett működő tanácsadó 
testület volt, hanem annak ellenőrző, irányító szervezete, az államhatalom legfőbb leté-
teményese.19

 A Bacchanáliák betiltása jó alkalmat nyújtott ennek az irányító hatalomnak a 
„tesztelésére” és demonstrálására. A Senatus consultum de Bacchanalibus megmutatta, 
hogy bármilyen fenyegetés a hagyományos rend és ideológia ellen az irányító elit részé-
ről érkező megtorláshoz vezet. A szenátus rendeletének oka nem az erkölcsi és vallási 
aggályokban rejlett – a legfőbb mozgató erő a hatalomdemonstráció és róma ellentmon-
dást nem tűrő fennhatóságának megmutatása volt.20 Ez természetesen szoros összefüg-
gésben állt azzal a törekvéssel, hogy a hellenizmus közéletre gyakorolt befolyását vissza-
szorítsák a birodalomban. Az állam őrei mindig is a tradicionális római érdekeket tartot-
ták elsődlegesnek, éppen ezért meg akarták aka-
dályozni a keleti kultúra terjedését. 
 A szenátus eljárása a Bacchus-kultusszal 
szemben minden szempontból praktikus volt. 
Nem véglegesen elfojtott, csupán megnyirbált 
egy olyan kultuszt, amely eredetileg nem felelt 
meg a római szemléletnek. Tulajdonképpen egy 
olyan interpretációs jelenségnek is tekinthető, 
melynek folyamatában az idegen kultuszokat 
szokás szerint a saját rendszerükhöz igazították. 
Létrehoztak egy olyan kompromisszumot, amely 
nem akadályozta meg a római és az új kultusz-
rendszer közti kölcsönhatást. Az összejövetele-
ket továbbra is engedélyezték, de immár a városi 
praetor és a szenátus által képviselt állam szi-
gorú ellenőrzése alatt. A vágyakat felszabadító 
magánkultusz fegyelmezett állami rítussá vált.21 

Ugyanakkor ez a korlátozás elég szigorú volt ah-
hoz, hogy kinyilvánítsa róma (azon belül a sze-
nátus vezetésének) egész Itáliára, a mindennapi 
életre és a vallásra egyaránt kiterjedő hatalmát.

19   zLINszKy János, Ius publicum, Bp., Osiris, 1994, 75.
20   TAKÁcs, i.m., 307–308.
21   TAKÁcs, i.m., 308.
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Kovács Dániel (1986) Budapest. A Debreceni Egyetem BA képzésében végzett 2010-
ben, történelem szakon, a szegedi Tudományegyetem mA képzésének hallgatója. A 
Hatvani István szakkollégium, valamint a DETEP résztvevője volt.    

Kovács Dániel

Egy fOrrADALOm mETAmOrfózIsA 
KUBA és A NEmzETKÖzI POLITIKA 1959 és 1962 KÖzÖTT

A történészek gyakran teszik fel a kérdést, hogy milyen események vezettek odáig, hogy 
– a hidegháború valószínűleg legveszélyesebb momentumaként – a szovjetunió atomra-
kétákat telepíthetett Kubába és a világ veszedelmesen közel került az atomháborúhoz. 
A válasz keresésekor két szálon szokás elindulni. Az egyik a hidegháborúnak, valamint 
a szuperhatalmi konfliktus alakulásának a vizsgálata. A másik szál – amelyen jelen ta-
nulmány is elindul –, a helyszínt, Kubát és Kuba nemzetközi kapcsolatokban elfoglalt 
helyét vizsgálja. Az alábbiakban azt a politikai örvényt szeretném bemutatni, amely a 
kubai-amerikai-orosz kapcsolatok alakulásában olyan bonyodalmakhoz vezetett, melyek 
később megteremtették a lehetőségét annak a krízisnek, amely könnyedén elpusztíthatta 
volna a világot. 
 1959. január 1-én, több mint két éves gerillaharc után győzött a kubai forradalom, 
Batista, az őrmesterből lett elnök elmenekült Kubából. Amikor fidel hadserege bevonult 
Havannába a nép többsége felszabadulásként élte meg az eseményt, az utcákat ellepte 
a felkelő Hadsereget és vezetőit (ekkor még önként) éltető tömeg. Igaz a megállapítás: 
„Talán nem volt még olyan vezető a rövid 20. század történetében – pedig ez a korszak 
tele volt a mikrofonok előtt és a balkonokról szónokló, a tömeg által bálványozott kariz-
matikus figurákkal –, akinek kevesebb szkeptikus vagy ellenséges érzelmű hallgatója lett 
volna, mint ennek a nagydarab, szakállas és pontatlan férfinak”,1  fidel castrónak. Egy 
diktátor távozott, egy másik érkezett. castro azonban elődjétől eltérően értett a kubai 
nép nyelvén, s ennek döntő jelentősége lett az elkövetkezendő években.
 A győzelem után egyfajta kettős hatalom alakult ki. Egyrészről Batista korábbi 
mérsékelt ellenzékéből összeállított kormány (a köztársági elnök m. Urrutía, a miniszter-
elnök J. m. cardona lett), másrészről a felkelő Hadsereg valamint a Július 26-a mozgalom

1   HOBsBAWm, Eric, A szélsőségek kora: A rövid 20. század története 1914-1991, ford. BArÁTH 
Katalin, Bp., Pannonica, 1998, 418.
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(Movimiento 26 de Julio, spanyol rövidítése: m-26-7)2 gyakorolta a hatalmat.  
 Az amerikai katonai tanácsadók – akik korábban Batistát támogatták – a szigeten 
maradtak, ez is jelzi, hogy a forradalom győzelme közvetlenül még nem vonta magával az 
Egyesült Államok és a karibi sziget kapcsolatainak megromlását. Washingtonban ugyan 
néhányan aggodalmuknak adtak hangot, de a hatalomváltás nem okozott traumát a két 
ország kapcsolatában. A kubai történetírásban elfogadott nézet, hogy a két ország viszo-
nya jóval a szovjetunióhoz való kapcsolat megerősödése előtt romlott meg. valóban, mint 
látni fogjuk ez igaz; a kapcsolat megromlása azonban nem önmagában a forradalom győ-
zelméhez, hanem az első – Egyesült Államokat is érintő – gazdasági lépésekhez köthető. 
 A kettős hatalom nem tartott sokáig, fidel 1959. február 16-án miniszterelnök 
lett, az államfői posztot Dorticós foglalta el. raúl castro (fidel öccse), che guevara, 
cienfuegos és valdés vezetésével megszervezték a g-2 titkosszolgálatot. Az első lépések 
egyikeként visszaállították az 1940-es alkotmányt, 50%-al csökkentették a lakbéreket, 
lakásépítési terv indult, terv készült az analfabetizmus felszámolására, bizonyos ipar-
ágakban pedig béremelést rendeltek el, tehát hozzáláttak a szociális ígéreteik megvaló-
sításához. De a forradalom – és ezt muszáj hangsúlyozni – nem volt kommunista. fidel 
castro szavaival: „forradalmunk ››humanista‹‹ forradalom, sem nem vörös, sem nem 
más színű, hanem olajzöld, mint a sierra maestra világából útjára indult felkelő Hadsereg 
egyenruhájának a színe.” 3 fidel castro 1959. március 9-ei szavai sem kommunizmusról 
árulkodnak, a forradalmat egyedinek mutatta be, utalás sincs benne például az oroszor-
szági forradalommal való összehasonlíthatóságra.4  A forradalom útja azonban folyama-
tosan változott és hamarosan, a felgyorsuló események láncolatában új irányt vett, vagy 
ha úgy tetszik, a régi irányok közül a legradikálisabbat választotta; s erre a nemzetközi 
kapcsolatok alakulása volt döntő hatással.
 Az 1959. május 17-én megindított földreform az UsA-val való kapcsolatokat je-
lentősen rontotta.5  Ez tudniillik nem csak az oligarchák (a birtokosok 2,77%-a rendel-
kezett a megművelt földterület 57%-ával), hanem az Egyesült Államok ellen is irányult.  

2   1953-ban fidel castro maroknyi csapatával ezen a napon támadta meg a moncada laktanyát.
3   Idézi: KErEKEs györgy, A kubai forradalom 1959-1975, Bp., 1979, I. fejezet, web: www.mek.
oszk.hu/03700/03768/html/ (letöltés ideje: 2010. 01. 02.).
4  Ezzel kapcsolatban: fidel castrót idézi: Dr. sUÁrEz PérEz, Eugenio, Fidel y el concepto de 

Revolución, cuba socialista, 2006/05. Web: www.cubasocialista.cu (letöltés ideje: 2010. 01. 12.). 
Az idézet spanyol nyelven: „En que se parece la Revolución cubana a ninguna otra revolución del 

Mundo. La nuestra es una revolución sui generis, de mayoría, con opinión pública que es la fuerza 

más poderosa del universo. Esta es una revolución que va haciendo su obra sin violencia.”     

5   Korábban a telefontársaságok körüli intézkedések sem tettek jót a kétoldalú kapcsolatoknak.  
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Tizenhárom amerikai cég összesen 1 173 015 hektárt birtokolt a szigeten,6 és a föl-
dek államosítása elfogadhatatlan volt az észak-amerikai befektetők számára.7 A state 
Departemet három minimális követeléssel lépett fel: A kártalanítás legyen haladéktalan, 
valutában és szabott áron történjen.8 fidel ezt nem teljesíthette; nem csak az üres ál-
lamkassza miatt, hanem mert egy ilyen követelés teljesítése ellentétben lett volna egész 
addigi tevékenységével.
 Az agrárreform alatt fidel castro „mosolydiplomáciával” igyekezett megnyugtat-
ni az északi szomszédot. célja a modus vivendi megtalálása volt (bár yanqui ellenségével 
gyakran kérkedett). castro tárgyalt Nixon alelnökkel, aki hideg és elutasító volt, a modus 
vivendire példaként Puerto ricót hozta fel, amit az Egyesült Államok nem hivatalosan 
éppen akkor kebelezett be. castro válasza sem volt finomabb. A politikai légkör egyre 
feszültebbé vált.
 fidel a konfliktus alapját abban látta, hogy minden nemzeti érdekeket szolgáló 
intézkedése külföldi érdekeket sért, ennek oka pedig az ország kvázi gyarmati helyzete. 
„Ha zsírt termelünk, külföldi érdekeket károsítunk meg. Ha leszállítjuk a telefondíjakat, 
külföldi érdekeket károsítunk meg. Ha földreformot hajtunk végre, külföldi érdekeket ká-
rosítunk meg. Ha kőolajtörvényt léptetünk életbe – ahogy azt hamarosan meg is tesszük 
– külföldi érdekeket sértünk meg. Ha bányatörvényt léptetünk életbe – amit, hamarosan 
kihirdetünk–, külföldi érdekeket károsítunk meg. Ha kereskedelmi flottát létesítünk, kül-
földi érdekeket károsítunk meg. Ha új piacokat keresünk, külföldi érdekeket károsítunk 
meg. Ha azt akarjuk, hogy legalább annyit vásároljanak tőlünk, amennyit mi vásárolunk, 
akkor is külföldi érdekeket károsítunk meg.” 9

 Kifakadásai szerint ezért akarják „ráhúzni” a kommunizmus vádját. Bár tény, 
hogy Kubának sohasem volt lehetősége az önálló társadalmi fejlődésre, nem valószerű, 
és nem is célravezető minden baj forrását a „yanqui” imperializmusban keresnie, még 
akkor sem, ha a két ország közötti érdekellentétek – valamint az erőviszonyok összeha-
sonlíthatatlansága – nyilvánvalónak tűnnek.
 Az UsA politikája részben azért keményedett meg, mert a titkosszolgálati jelen-
tések szerint Kubában egyre nőtt a kommunizmus veszélye; másfelől ez jó ürügy lehetett 
egy későbbi beavatkozásra, mint ahogy az korábban guatemalában már megtörtént. A 

6   Az adat ANDErLE Ádámtól származik. Lásd: ANDErLE Ádám, Latin-Amerika története, Bp., 
Pannonica. 1998, 151.   
7   A földreformtörvény a kisajátított földekért kártalanítást írt elő, de csak 20 év alatt beváltható, 
4.5%-os évi kamatozású hitellevelekben (végül kárpótlást gyakorlatilag senki nem kapott).
8   KErEKEs györgy, A Kubai Köztársaság külpolitikája: A kubai forradalom nemzetközi feltételei 

1959 január-1963 január, Kandidátusi értekezés, Bp., mszmP Társadalomtudományi Intézet, 
1969, 16–20.
9   uo., 23–24.
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történelem persze nem „fekete-fehér”. Az UsA, tekintettel az egész déli kontinens mozgo-
lódására, okkal félt attól, hogy dominanciája csökkenhet a térségben. 
 érdekesség, hogy castro, Ho si minh, Nasszer, Lumumba, Neto és még sok más 
harmadik világbeli vezető eleinte egyaránt reménykedett Amerika segítségében, leg-
alábbis együttműködésében, és kimondva-kimondatlanul, egyértelműen vagy kisebb-
nagyobb ambivalenciával mindnyájan felnéztek Amerikára. Ugyanis az Egyesült Államok 
még mindig „jelzőfény” volt, de a ki nem elégített – igaz, sokszor nem is kielégíthető – 
igények miatt pislákolni kezdett a gyarmati népek horizontján, majd eltűnt, s gyakran 
ellenségképpé vagy gyűlölt ellenséggé változott. Az UsA-t nem vezérelte rossz szándék, 
ám a kölcsönös félreértések és a stratégiai érdekellentétek miatt egyre több ellenséget 
szerzett magának. Tehát az Egyesült Államok okkal tartott attól, hogy Kuba követendő 
példa lesz, nemcsak Latin-Amerikában, hanem az egész harmadik világban.10

 A szovjetunió eközben közömbös volt a közép-amerikai eseményekkel szem-
ben.  Azzal kapcsolatban, hogy kommunisták-e a kubaiak a szovjet Kommunista Párt így 
vélekedett: „maga fidel nem, raúl talán, s nagyon valószínű, hogy che igen”.11 fidelnek 
azonban egyre nagyobb szüksége volt a kommunista káderek szakértelmére a síksági 
(városi, korábban a városi ellenállásban részt vállaló) vezetőkkel való rivalizálás során. 
guevara és raúl mind inkább a kommunistákban látták a szövetségeseiket, fidel pedig, 
Anderle Ádám szavaival „a helyzet foglyává” vált, de ez a radikalizálódás egyre kevésbé 
volt ellenére. A kubai népi hős, a macho és caudillo egy személyben, aki szinte mindig José 
Martira12 hivatkozott megnyerte magának az egyszerű embereket. A forradalom eközben 
folyamatosan változott. 1959. december 18-án egy a New york Times-ban megjelent cikk 
szerint, a kubai helyzet „úgy alakult, hogy még maga a Kreml sem készíthetett volna jobb 
forgatókönyvet”. 13  A Times gyorsabban megértette a kialakulóban lévő helyzetet, mint 
moszkva.                   
 Az UsA ellenlépése válaszul a kubai államosításokra a cukorimport felfüggeszté-
se volt. Ez nagyon keményen érintette a monokultúrára épülő gazdaságot. Nem véletlen 
tehát az erőltetett iparosítás terve, amelyet azonban paradox módon a cukortermelés-
ből származó bevételből próbáltak megvalósítani, ehhez azonban drasztikusan növelni 
kellett a termelést, soha be nem tartható „célokat” tűzve ki a szektor számára, és ezzel

10   Ehhez lásd: ANDErLE Ádám, Kuba története, Akkord, 2004, 97–131. 
11   uo., 119. 
12   José martinról lásd: La página de José Marti, web: http://jose-marti.org/default.aspx (letöltés 
ideje: 2010. 03. 09).
13   KErEKEs, A Kubai Köztársaság…, i.m., 39.
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fontos lépést téve a szocialista tervgazdálkodás irányába.14 guevara 14 országban járt, 
hogy a cukornak piacot találjon, jelentős eredményeket ért el pl. Japánnal és Kínával is.15 
Útja során történt talán az első „találkozás” a szovjetunióval, amikor guevara Egyiptom-
ban tárgyalt az orosz féllel.
 A forradalom iránya nem mindenkinek tetszett, a kommunizmus egyre erősebb 
térnyerése miatt többen tiltakoztak. fidel keményen válaszolt: Hubert matost példá-
ul 30 évre ítélték forradalomellenes szervezkedésért. raúl roa külügyminiszter, Luis 
Orlando rodrigez pedig belügyminiszter lett; mindketten castro bizalmi emberei voltak. 
fidel egy sor változtatást hajtott végre. A leszámolások és személycserék után már meg-
kérdőjelezhetetlenül a fidel-che-raúl trojka kezében összpontosult a hatalom.16

 castro 1955-ben, mielőtt száműzetésbe ment, a következőt mondta: „Az ilyen 
utakról vagy nem térnek vissza, vagy ha visszatérnek, akkor a tiranía eltiprásával.”17  
fidel visszatért, győzött, de szó sem volt már demokráciáról vagy választásokról. Új ha-
talmi rendszer formálódott, melynek egy – megkérdőjelezhetetlen – vezetője van.   
 1960 februárjában érkezett Havannába A. mikojan, a szovjet vezetés prominens 
alakja. mikojannal egyezség született egy 100 millió dolláros kölcsönről és széles körű 
gazdasági tárgyalások elindításáról.18  J. reston a New york Times hasábjain szellemes-
kedve jegyezte meg, hogy Kuba „új cukrosbácsival rendelkezik, A. I. mikojannal”, ez pedig 
újabb problémákat vetett fel, mivel „minden asszony tudja, hogy két cukrosbácsi egyide-
jűleg rendkívül bonyolult helyzetet teremt”.19 reston nem tévedett. 1960. május 4-én egy 
stratégiai felszereléseket szállító hajó, a Le Cubre felrobbant Havanna kikötőjében. Kuba 
az Egyesült Államokat tette felelőssé és felvette a diplomáciai kapcsolatokat a szovjetuni-
óval.   
 1960 nyarára kibontakozott a „cukorcsata”. Kuba adta az UsA cukorfogyasztásá- 

14   Ez a jelenség szintén nem a kubai szocializmus „szüleménye”, hanem a gyarmati gazdaság 
sürgős átalakítására tett kísérlet volt. (Latin-Amerika számos országa törekedett ekkoriban „im-
porthelyettesítő iparosításara”.)
15   A kínai kapcsolat egy külön tanulmányt érdemelne.  Itt lásd: cHANg, Jung, HALLIDAy, John, 
Mao: Az ismeretlen történet, ford. frANK Orsolya, LATOrrE Ágnes, révész Ágota. Bp., Európa, 
2006.
16   ANDErLE, Kuba… i.m., 97–131. vö. LEONArD, Thomas m., Fidel castro élete, ford. KINcsE 
szabolcs, Debrecen. sirály, 2005, 63–91.
17   Idézi: ANDErLE, Kuba… i.m. 101. 
18   A relatíve kis kölcsön csak kezdeti lépés volt. A felek tudták, ennél sokkal nagyobb hozadéka 
is lehet az együttműködésnek. vö. KUN miklós: castro győz a disznóöbölben. = Duna Tv, A történe-

lem útvesztői [dokumentumfilm, „oral history”] 2009. 08. 22. vö. LEONArD, i.m. (elszórtan) 
19   Idézi KErEKEs, A Kubai Köztársaság..., i. m., 43–44. Az UsA egyéb fontos cukorforrásai: Puerto 
rico (12% körül), Hawaii (12% körül) fülöp-szigetek (10% körül). Lásd: uo.
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nak körülbelül 33.5%-át, július 3-án azonban az Egyesült Államok szenátusa szavazott 
a cukorkvóta csökkentéséről. Ezt csak „tőrdöfés-törvényként” emlegették. Július 5-én az 
Eisenhower-kormányzat, szoros összefüggésben a kubai államosításokkal – így a Texaco
amerikai olajvállalatéval –, megtagadta 700 000 tonna cukor átvételét.20 A cukrot végül a 
szovjetunió vette át.21 Az események egyre inkább egy nagy örvényre kezdtek emlékez-
tetni. Június 30-án az UsA memorandumot adott át az AÁsz-nek (Organización de Estados 
Americanos, angol rövidítéssel: OAS), melyben provokációs lépésekkel vádolta Kubát. Az 
ÁÁsz az Amerikai Államok szervezete. Ez a szervezet intézményes formába öntötte az 
Egyesült Államok vezető szerepét a kontinensen, az ENsz latin-amerikai szerepvállalá-
sa így már elméletileg is csak „másodfokon” létezhetett,22 lehetővé téve, hogy Amerika 
kényelmesebb pozícióból gyakorolhassa a monroe-elvet. Ezzel egy kontinenst „kivett” a 
jórészt általa létrehozott „világrendszerből”. Az elvek és ideák, valamint a gyakorlat kö-
zötti szakadék, ezúttal is komoly következményekkel járt, s olyan folyamatokat idézett 
elő, amelyeket Amerika a leginkább el szeretett volna kerülni. 
 mindeközben az UsA egyre nyíltabban lépett fel a kubaiak ellen. gyilkosságok 
sora volt a cIA számlájára írható. A szabotázsakciók mindennapossá váltak. Ugyanakkor 
a forradalommal szembefordult a kubai értelmiség is, amely nagyon is érthető jelenség 
(elég, ha guevara ideológiai neveléssel kapcsolatos elképzelésire gondolunk).23 1961-ig 
3000 orvos hagyta el a szigetet. Kuba sok szempontból az „emigráció szigetévé” vált. va-
lószínűleg 274.000 körülire tehető a forradalom után 1962-ig emigrálók száma. sokan 
politikai, míg mások egzisztenciális okokból, egy jobb élet reményében távoztak. Itt ismét 
meg kell említeni, hogy a yanqui-ellenességnek vannak bizonyos paradoxonjai. Az egyik 
éppen az a tény, hogy a kubai vezetők szinte mindig az UsA-ba emigráltak, José marti-
tól Hubert matosig. (A jövő egyik feladata lehet a Karib-térség és az Egyesült Államok 
kapcsolatainak újragondolása, valamint a függetlenné vált déli hispán világ és az északi 
angolszász világ közötti harmonikusabb kapcsolat kialakítása.)       
 fidel kiadta a jelszót: „Haza vagy halál!” Az egyre durvuló politikai légkörben az

20   Lásd bővebben: ANDErLE , Kuba… i.m.  

21   Az a tény, hogy Kuba a cukorkvóta csökkentése ellenére 1960-ban hozzávetőlegesen ugyan-
annyi cukrot szállított az UsA-nak, mint 1955-ben, tehát az, hogy az évi export várhatóan felül-
múlta volna az előző évit, jelzi, hogy az Egyesült Államok kormánya a kvóta csökkentésével csak 
reagált az eseményekre nem pedig előre eltervezte azokat (mint ahogy azt néhányan tudni vélték).
22   mAgyArIcs Tamás, Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Bp., Eötvös József Könyv-
kiadó, 2000, 346.
23   gUEvArA, Ernesto che, A gerillaharcos kézikönyve. jóváhagyott kiadás che guevara javításai-

val és Harry „Pombo” Villegas előszavával, ford. gÁLvÖLgyI Judit, Bp., Ulpius-ház, 2007. – Az ideo-
lógiai nevelés szükségessége aligha korlátozódott a gerillákra; az értelmiség pedig aligha szerette, 
ha megmondják, hogy mit kell gondolniuk.
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UsA felhasználta az AÁsz-t, hogy Kuba ellenes szankciókat vezessen be a szigetország 
ellen. 1960 augusztusában a san José-i értekezleten az Egyesült Államok és szövetségesei 
Kubát az orosz gazdasági kapcsolatai miatt azzal vádolták, hogy idegen hatalomnak se-
gít behatolni a kontinensre. A kubai küldöttség hangsúlyozta, hogy ők nem marxot vagy 
Lenint, hanem Bolívart és José martit idézik, de a látványos szereplés ellenére kezdtek 
elszigetelődni.24 Ironikus, de a san José-i vádak ekkor még nem állták meg a helyüket; sőt  
részben ennek hatására kellett erősíteni az ekkor még mindig gyenge orosz kapcsolato-
kat. Kuba külpolitikájával kapcsolatban az igazsághoz hozzátartozik, hogy a forradalom 
vezetői, Dorticós vagy éppen fidel a forradalom világraszóló jelentőségét hangsúlyozták, 
megpengetve a kontinentális egység húrjait, a forradalmi expanziót, máskor azt állítot-
ták, hogy távol áll tőlük a forradalom exportálása.25 Ez persze lehet taktikázás, és ideo-
lógiai szinten is magyarázható, mint ahogy ez később – már a marxista logika felhaszná-
lásával – meg is történt. Eszerint Kuba nem exportálja a forradalmat, mert azt a népek 
vívják ki. Kuba –amellett, hogy tényleges segítségtől sem zárkózik el – inkább egyfajta 
„jelzőfény”, példa az „elnyomott népek” számára. valójában a kubai retorika a tárgyalt 
korszakban több célt is szolgálhatott. Egyrészt megnyugtathatta ellenfeleit, másrészt 
szimpatizánsokat szerezhetett az országnak, hangoztathatta annak bátorságát, a figye-
lem középpontjába állíthatta.
 Az UsA, pozícióit erősítendő 1961. március 13-án bejelentette „szövetség a Hala-
dásért” programot (Alliance for Progress).  A születési arányszámok alakulása (a huszadik 
században Latin-Amerika népessége produkálta a leggyorsabb növekedést), a kölcsönös 
bizalmatlanság, valamint a pénzösszegek (100 milliárd dollár) felhasználásnak a visz-
szásságai egyaránt halálra ítélték az egyébként nemesnek is tekinthető kezdeményezést. 
végül a pénz jelentős részét ismét felemésztette a bürokrácia és a belső használtra terve-
zett hadseregek.26  A san José-i értekezleten elhangzottakra, tehát az orosz befolyás előse-
gítésének vádjára válaszul megszületett az Első Havannai Nyilatkozat (1960. szeptember 
2.), amelyben a félgyarmati sorban lévő kontinens bajaiért az észak-amerikai „imperialis-
ta” finánctőkét tették felelőssé, és egyben kinyilvánították, hogy Kuba azzal kereskedhet, 
akivel akar, így a szovjetunióval is.27 A nyomás ezután még tovább fokozódott, ezért fidel 
elkezdte felfegyverezni a tömegeket. érdekes és ritka példa: a diktátor nem félt saját né- 

24   Nyíltan csak mexikó állt ki Kuba mellett.
25   A forradalom exportálásának kérdésköréhez lásd: fABBrI, carlos Andrés,  La política exterior 
de cuba hacía America Latina. reflexiones en torno a la „exportación del comunismo”, web: http://
campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/article/view/2227/2279 (letöltés ide-
je: 2010. 02. 19.).
26   mAgyArIcs, i. m., 353.
27  Egyébként a Polgárok Terén, a későbbi forradalom terén (Plaza de la revolución), majdnem 
egymillió ember aláírta a felolvasott okmányt.  
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pétől; Arbenz guatemalában ezt nem merte megtenni.
 fidel és Hruscsov megtalálta a közös hangot. 1960 szeptemberében New york-
ban az ENsz értekezletén személyesen is találkoztak. fidel – miután megnyugtatta a de-
legátusokat, hogy rövid lesz –, elmondta az ENsz történetének leghosszabb beszédét. 
castro négy és fél órán át beszélt, végtelen energiával sorolva az imperializmus „bűneit”. 
mikor az elbóbiskoló küldöttek a hosszú beszéd végén felébredtek, senki nem lehetett 
biztos, hogy Kuba esete nem válik-e követendő mintává a harmadik világban.28

 Az 1960-as amerikai elnökválasztáson komoly téma volt a Kuba-politika kérdé-
se; Nixont, a republikánus alelnököt és elnökjelöltet keményen támadta Kennedy és a 
demokraták stábja a túl puha Kuba-politika miatt. Nixont minden bizonnyal idegesítette, 
hogy bár tudott a Kuba elleni támadás előkészületeiről, nem hozhatta nyilvánosságra azt. 
mint ahogy azt is tudta, hogy Kennedy szintén informálva volt az előkészületekről és en-
nek ellenére populista módon nem csak úgy tett, mint aki nem tud róla, hanem még kam-
pánytémát is csinált Nixon „puhaságából”. A választáson Kennedy győzött, és megörököl-
te a Kuba-problémát is. Az új elnök beiktatásakor már nem volt diplomáciai kapcsolat 
Kuba és az Egyesült Államok között.29 Kennedy el volt szánva a kommunizmus megállí-
tására, amerikaiként hitt a szabadságban. Latin-Amerika politikájában élt f. D. roosevelt 
koncepciójának emléke, amely a második világháború alatt igyekezett jó viszonyt kialakí-
tani az állam déli szomszédaival. Azonban Kennedynek volt egy reális félelme, miszerint 
„a világ, a rio grandétól délre átmehet vörösbe”.30 Az Egyesült Államok vezetése ekkorra 
már komolyan aggódott Kuba miatt. robert Kennedy például azok között volt, akik előre 
látták, hogy az oroszok rakétákat fognak telepíteni a szigetre!
 1961 elején Kubában már mindenki az amerikai inváziót várta, a kubai elit oro-
szul kezdett tanulni. miután világossá vált, hogy castrót nem lehet „tűszúrásokkal” (ki-
sebb blokádok, puccsisták támogatásával) megdönteni, Amerika nagyobb akcióra szánta 
el magát. A terv az volt, hogy a partraszálló 1500 fegyveres (jórészt emigránsokból, és az 
UsA fegyveres erőinél szolgáló „latin” származású amerikai katonákból szervezett ala-
kulat) valamint a hegyekben bujkáló castro ellenes erők egyesülnek, hídfőállást hoznak 
létre, majd az Egyesült Államok reguláris csapatai megszállják Kubát. Az akció azonban 
katasztrófába fulladt. 1961. április 15-én kezdődött el Kuba bombázása; a légierő (37 
vadászgép) megsemmisült, de a modern – elsősorban csehszlovák – fegyverekkel ellátott 
kubai hadsereg és az óriási milícia április 17-21 között legyőzte a Playa girónnál (a Disz-
nó-öbölnél) partraszálló egységeket. A támadás alatt castro – biztos, ami biztos alapon, 

28  gADDIs, John Lewis, Most már tudjuk: A hidegháború történetének újraértékelése, ford. KO-
vÁcs Attila, Bp., Európa, 2001, 343.
29   sKIDmOrE, Thomas E., smITH, Peter E, Modern Latin America, New york, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1992, 272.   
30   Kennedyhez lásd: BrOgAN, Hugh, Kennedy, Bp., Akadémiai, 1997. 



szKHOLION96

nehogy fellázadjanak ellene – százezer „gyanús” embert tartóztatott le a 8-9 milliós szige-
ten! A nép döntő többsége egyébként támogatta castrót, vagy legalábbis passzív maradt, 
így eleve kudarcra volt ítélve az a várakozás, hogy támadás közben Kuba népe  fellázad az 
új vezetők ellen.31 A támadás és annak kudarca felerősítette a szovjet-kubai közeledést. 
 fidel castro a támadás alatt, 1961. április 16-án kihirdette, hogy a forradalom 
szocialista útra tér. A szövetséges keresése mellett más okai is voltak a bejelentésnek: 
fidel castro legerősebb támaszai ekkor már a kubai kommunisták voltak, két legfonto-
sabb embere, che és raúl ekkorra szintén egyértelműen kommunisták. A kubai nép jelen-
tős része pedig a szocializmus szó hallatán nem a sztálini elnyomógépezetre, hanem José 
martira és a független Kuba eszméjére asszociált. érdekes azonban, hogy moszkva nem 
örült. Ez ugyanis szembefordíthatta a latin-amerikai baloldallal is, mivel felerősíthette 
az UsA agresszivitását a térségben. Ez nem jött jól Hruscsovnak, különösen, hogy a két 
szuperhatalom éppen hajlandóságot mutatott a hidegháborús enyhülésre. Ugyanakkor a 
szovjet vezetők gondolkodásának ambivalenciáját jelzi, hogy bár a forradalom metamor-
fózisát először nem ítélték előnyösnek, Hruscsov mégis „fidel castro személyében a bol-
sevik forradalmi hagyományok ama követőjét találta meg, aki példát mutathat az egész 
harmadik világnak”.32 észrevette, hogy a harmadik világ tendenciái a szovjetuniónak 
kedveznek. miért is szalasztotta volna el a Kuba adta lehetőséget? Amikor 1961 júniusá-
ban találkozott Kennedyvel, cinikusan az amerikai elnök „orra alá döngölte”, hogy „castro 
nem kommunista, de az Egyesült Államok politikája azzá teheti.”33 Az embernek az az 
érzése, hogy a Kuba és az Egyesült Államok között meglévő kölcsönös meg nem értés te-
remtett lehetőséget az orosz medvének arra, hogy karibi napfürdőt vegyen. Washington 
el sem tudta képzelni, hogy egy kis sziget, pár kilométerre a partjaitól kicsússzon a ke-
zéből, a havannai vezetés pedig kész lett volna mindent feláldozni a forradalomért, ilyen 
értelemben castro nem színészkedett. A nemzetközi kapcsolatok örvényszerű dinamikát 
mutattak.   
 Kuba „csak” két dolgot akart, egyet nyíltan, egy másikat kevésbé nyíltan megfo-
galmazva: először is független maradni, másodszor pedig egyfajta „jelzőfénnyé” válni a 
rio grandétól délre fekvő világ számára. Úgy alakult azonban, hogy a forradalom túlélési 
vágya (avagy fidel hatalomvágya) a szovjetunióhoz láncolta, s mind ideológiai, mind geo-
politikai értelemben megnőtt a kis sziget fontossága. Politikája egyre inkább nemzetközi 
üggyé vált. fontos viszont megjegyezni, hogy Kuba részéről a szocialista országokhoz 
való csatlakozást politikai érdekek – mégpedig elsősorban külpolitikai érdekek – diktál-
ták. Kubai szempontból ugyanis egyvalami biztosnak látszott: Az UsA újra támadni fog. 
Az 1962. január 22-én összeülő második Punta del Este-i értekezleten Kubát erős észak- 

31   sKIDmOrE, smITH, i. m., 273. 
32   gADDIs, i. m., 332. 
33   uo., 347.
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amerikai nyomásra kiszavazták az ÁÁsz-ből.34 A fő 
„vádpont” lényegében ugyanaz volt, mint korábban: a 
szovjetunió beengedése a kontinensre, veszélyeztetve 
a békét és a biztonságot. A vádak, san Josétól a második  
Punta Del Este-i értekezletig szinte gerjesztve a folya-
matokat egyre valóságosabbak lettek. míg a san José-i 
értekezlet vádaskodása alig alapult valamin, felgyorsí-
totta a moszkvához való közeledés szükségét, addig a 
második Punta del Este-i konferencia vádjai már meg-
alapozottak voltak, de nem kis részben az ÁÁsz nyo-
másának következtében váltak azzá.35 Igaz, sohasem 
fogjuk megtudni, mi történt volna egy puhább politika 
esetén. véleményem szerint 1962 októberéig – amikor 
is a rakétaválság alatt a Kennedy adminisztráció a leg-
bölcsebben cselekedett –, az UsA Kuba-politikája elég 
kemény volt ahhoz, hogy ellenfelei szemében gyűlöle-
tessé váljon, de ahhoz túl puha, hogy legyőzze őket.  
 Kubában eközben létrejött a szocialista forra-
dalom Egyesült Pártja, megkezdődött a szakszervezeti 
központok átszervezése, a Nőszövetség, diákszerve-
zetek létrehozása. A forradalom győzelme óta a kato-
likus egyház egyre inkább szembekerült a formálódó 
új rendszerrel. A papok így nagy számban hagyták el 
Kubát.36 A társadalomhoz, valláshoz, külpolitikai ori-
entációhoz való viszony mind-mind megmutatta: a 
szigetország ekkorra már – és ekkor már valóban – 
szocialista útra lépett.

34   KErEKEs,  A Kubai Köztársaság…, i. m., 213. 
35   A kubai forradalomra gyakorolt külső hatások következményeinek megértését segíti: PérEz-
sTABLE, mArTIfEL, The cuban Revolution: Origin, course, and Legacy, New york, Oxford, Oxford 
University Press, 1999, 101.   
36   ÁLvArEz cUArTErO, Izaskun, ”y yo pasé, sereno entre los viles: estado, revolución e iglesia en 

cuba, 1959–1961.”, America Latina Hoy: revista de ciencias sociales, 1998/18, 83–90, 83. – Ami az 
egyházakat és a vallást illeti fontos szólni róluk, hiszen egy komoly katolikus tradíciókkal rendel-
kező országról van szó. vallási téren az 1990-es években egyfajta újjászületés [renecimiento] volt 
tapasztalható, és ennek csak egyik jele a Pápa kubai látogatása.   
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szabó Orsolya

méDIABULvÁr és BEfOgADóI érDEK(LőDés)
A KIs gyAKOrNOKLÁNy, A HALOTT ELNÖK és 
„ANNIEgErrIsON” rEJTéLyEs EsETE

„[A] médianarratívák és hétköznapi diszkurzusaink narratívái formájukat és tartalmukat 
tekintve kölcsönösen függnek egymástól, együttesen teszik lehetővé, hogy létünket kere-
tek közé tereljük és megmérjük. A magán és a publikus narratívan összefonódik”1 – írja 
roger silverstone Miért van szükség a média tanulmányozására? című könyvében. Ezen 
meglátás érvényessége nehezen tagadható manapság, amikor a befogadónak annyi lehe-
tősége és módja van rákapcsolódni a tömegmédia dimenziójában megszülető és nyilvá-
nosságot kapó, „különböző típusú elbeszélések egész sorára”,2 mint soha ezt megelőzően. 
 A bulvárosodás vitathatatlan térnyerésének következtében viszont egyre inkább 
kétségessé válik, hogy a fent említett jelenség maradéktalanul a néző/hallgató/olvasó ér-
dekeit szolgálja-e. Ezzel természetesen együtt jár az a kérdés is, hogy a média által felkí-
nált tartalmak miként formálják a befogadói érdeklődést. A futószalagon szállított, mind 
könnyedebbnek és könnyedebbnek tűnő narratívák ugyanis külön-külön és egymásmel-
lettiségükben is öncélú, klausztrofób struktúráknak tűnhetnek. Ezek pedig vélt vagy va-
lós feleslegességük ellenére látszólag könnyedén eluralják hétköznapi diskurzusainkat, 
s így nem minősülhetnek olyan kereteknek, melyek méltóak ahhoz, hogy létünket meg-
mérjük velük. Hiszen az egyéni és közösségi létezés problémái és örömei nyelvileg és 
tartalmilag valóban leegyszerűsítve, csábítóan felhígított formában érkeznek hozzánk az 
egyre inkább a szórakoztatás felé eltolódó infotainmentnek – a tájékozódás és kikapcso-
lódás kereszteződésének – a szűrőin átpréselődve.
 

1   sILvErsTONE, roger, Miért van szükség a média tanulmányozására?, ford. KÁrOLyI Júlia, Bp., 
Akadémiai, 2008, 26.
2  grIPsrUD, Jostein, Narratológia: az elbeszélés formái és funkciói = médiakultúra, médiatársa-
dalom, ford. Anna, BIHArI-ANDErssON, KUNszENTI Ágnes, KOvÁcs ferenc, Bp., Új mandátum, 
2007, 173.

szabó Orsolya zsuzsanna (1985) Debrecen. A Debreceni Egyetem PhD-hallgatója. Az 
Alföld stúdió tagja. A 2009-es Humán Tudományi OTDK Angol nyelvű dráma és vizuá-
lis kultúra tagozatában második helyezést ért el.
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 Ezek alapján nem meglepő, hogy bár a kérlelhetetlenül pesszimista médiaolva-
satok mind kevesebb hangsúlyt kapnak a médiatudomány berkein belül, ebből nem sok 
szivárog át más fórumokra. A mai médiaelméletek jó része szívesen tekinti „a populáris 
kultúra modern műfajait”3 – így a bulvárt is – a karneváli kultúra visszaköszönésének,4 
s azt vallja, hogy a média soha nem volt és nem is lesz akkora hatalom birtokában, hogy 
„uniformizált »embertömegeket« gyártson”5 azokkal az identitásmintákkal, melyeket 
narratívái közvetítenek. Ennek ellenére a tömegmédia sekélyesedését kritizáló borúlátás 
egyértelműen körülölel minket a fénysebességű bulvárosodás korában. A Károly herceg 
magánéletét taglaló lapokat és a ’győzikéket’ szidják az Élet és Irodalomtól a showder 
Klubig mindenütt a fogyasztói érdek(lődés)re hivatkozva (s egyúttal persze a bulvár 
morzsáin élősködve). A médiabulvár pedig minderre ügyet se vetve él és virul, és nem 
úgy tűnik, mintha bármennyit is veszítene erejéből.   
 Annak eldöntéséhez, hogy mindez mennyire veszélyes igazából, s hogy valóban 
teljesen elvetendő-e egyfajta megengedőbb szemlélet, érdemes az alapokhoz, tehát ma-
gukhoz a befogadói megnyilvánulásokhoz visszanyúlni. A vizsgálódónak szerencséje van, 
hiszen az ezredforduló utáni évtizedben a médianarratívák létrehozásába és formálásá-
ba – kis túlzással – már bárki bekapcsolódhat, nyomot is hagyva azokban a rendszerek-
ben, amelyekben a bulvárszövegek megképződnek. A rádió és a televízió fénykorában 
még csupán a ki-, majd az elkapcsolás eszköze állt a nézők és hallgatók rendelkezésére, 
az internet megjelenésével azonban rendkívüli módon megnőtt az interaktivitás jelen-
tősége. Ez az új technológia „nyilvánvalóan megnyitja a kiterjesztett közösségi konzul-
tációk lehetőségét”.6 Az online fórumok és blogok, a közösségi újságírás vagy éppen a 
videómegosztó oldalak nyújtotta tér olyan kötési pontokat ajánl fel a virtuális szférában, 
amelyekhez bárki csatlakozhat. Ilyen módon mind többen és többen vehetnek részt a 
gyorsuló médiaidőben7 megszülető elbeszélések (ki)alakításában és az értelemadás fo-
lyamatában. s arra is nagyobb esély van, hogy kiderüljön: hogyan is kezelik ezeket a szö-
vegeket a befogadók.
 Ezen értelemadási folyamat lényegét michel de certeau úgy fogalmazza meg, 
hogy a felhasználók és „a termékek (…) között vannak olyan – különböző méretű – rések, 

3 szABADOs Péter, Karnevál a médiában, médiakutató, 2005/ősz, 1., web: http://www.
mediakutato.hu/cikk/2005_03_osz/03_karneval/01.html (letöltés ideje: 2010. július 31.).
4   uo., 1.
5   gErBNEr, george, A média rejtett üzenete, ford. NAgy zsolt, Bp., Osiris, 2000, 31. 
6   fIsHKIN, James s., A virtuális demokrácia lehetőségei az internet korában = média, nyilvánosság, 
közvélemény, ford. rOHONyI András, Budapest, gondolat, 2007, 697. 
7   LITz, marc, Du récit au récit médiatique, Brüsszel, De Boeck, 2008, 121–128.
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melyeket éppen [a fogyasztó] használata hoz létre”.8 szerinte a „taktikai mobilitással”9  
rendelkező befogadó szűkebb és tágabb környezetére egyaránt kivetíti ugyan az elbe-
szélt történeteket, ám saját perspektívájából, egyéni sorsán átszűrve értékeli azokat. En-
nek pedig mindig vannak olyan vetületei (legalább az asszociációs hálót, az egyes elemek 
összekapcsolását tekintve), amelyek egyéb rendszerekből vagy rendszerek keresztmet-
szeteiből érkeznek. császi Lajos hasonló gondolatokat fogalmaz meg akkor, amikor azt 
mondja, hogy „az azonosulás (…) a szelekciót, a kritikát, a társadalom- és emberismere-
tet is magában foglalja”,10  s a média-elbeszélések csak ezeket figyelembe véve érhetik el 
a kellő hatást. 
 Úgy tűnik azonban, hogy ezt a gondolatmenetet az „elitkultúrára” vonatkoztat-
va sokkal könnyebb elfogadni, mint a tömegtermékek, s különösen a bulvár esetében, 
ahol a „csiricsáré” csomagolás, a megfogalmazás felszínessége miatt gyakran azt feltéte-
lezzük, hogy mindenképpen az indító szöveghez hasonlóan sekélyes megnyilvánulások 
születnek majd a befogadói oldalon is. Ez azonban nem törvényszerű – éppen úgy, ahogy 
a magas kultúra „legmagasabb” szövegei sem garantálják az elmélyült, értő olvasást, a 
popkultúra legaljának tekintett médiabulvár sem kizárólag ostobaságok vagy durvasá-
gok kinyilatkoztatására veszi rá fogyasztóit. sőt, egyet visszalépve a gondolatmenetben, 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy bulvár és bulvár között is létezik különbség. Az arcul-
csapásszerűen bugyuta vagy alpári szalagcímeknek is megvan a maguk szelep-funkciója, 
amennyiben azok „segítenek másként gondolkozni, a szabályokat konfrontálni”,11 ám a 
„könnyű” szövegek egy részénél akár egészen összetett – ha azért nem is ’esterházysan’ 
rafinált – megfogalmazásokra bukkanhatunk. 
 A tabloidokban felbukkanó témák azonban sokszor annyira irrelevánsnak és ér-
telmetlennek tűnhetnek első ránézésre, hogy az előbbi gondolatmenet elsikkad a kritikus 
hangok zajában. így aztán egyre-másra tűnnek fel a „rejtélyesebbnél rejtélyesebb” esetek 
a médiában, melyek szinte kiprovokálják a kérdést: miért érdekes mindez annyi ember 
számára? és vajon szolgálhatja-e a fogyasztók érdekét az, ha ilyesfajta elbeszélésekkel 
foglalkoznak? Lehet-e némi igazság abban, amit certeau, silverstone vagy császi mond? 
Tényleg képes a befogadó kreatívan és elvonatkoztatva viszonyulni a bulvárszövegekhez, 

8    „between the person (who uses them) and these products (indexes of the »order« which is 
imposed on him), there is a gap of varying proportions opened by the use he makes of them” (sa-
ját fordítás – sz. O.) – cErTEAU, michel de, The Practice of Everyday Life, ford. rENDALL, steven, 
Berkely and Los Angeles, University of california Press, 1984, 33.
9    „a tactic mobility ” (saját fordítás – sz. O.) uo., 37.
10   csÁszI Lajos, A Mónika-show kulturális szociológiája, médiakutató, 2005/ősz, 5., web: http://
www.mediakutato.hu/cikk/2005_03_osz/02_monika/05.html (letöltés ideje: 2010. július 31.).
11   BODOKy Tamás, A bulvár, az egy faltörő kos. császi Lajos médiakutató, index.hu, 2008. novem-
ber 21., web: http://index.hu/kultur/media/csaszi4898/ (letöltés ideje: 2010. július 31.).
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esetleg éppen ezen szövegek jellegzetességeire támaszkodva? vagy valóban csak annyi 
történne, hogy a bulvár nincs-más-alapon erőszakot tesz fogyasztók érdeklődésén, s ér-
dekeiket sértve igen szűk skálán mozgó ösztönreakciókra apellál?   
 A továbbiakban egy rövid „esettanulmány” felvázolására teszek kísérletet, mely 
érdekes tanulságokkal szolgálhat a felvetett problémákkal kapcsolatban. Az ”arról-híres-
hogy-híres” celebek jelenléte mellett az irritáló bulvártémák élmezőnyébe tartozik (s 
ilyen módon ehelyütt mindenképpen „nyomozásra” érdemes) az a jelenség, amikor a 
média gazdag és befolyásos emberek magánéletét tárgyalja – akár hosszú évtizedekre 
visszamenőleg. george gerbner A média rejtett üzenete című könyvében például rosz-
szallóan jegyzi meg, hogy „[o]lyan korban élünk, amikor az Egyesült Államok elnökének 
szexuális ügyei a médiumokban nagyobb teret kapnak, mint a hatalmas (és egyre növek-
vő) szociális egyenlőtlenségek a nyugati világban”.12 A felvetés nem éppen tavalyi, hiszen 
a clinton-botrányra utal, mégis jól rímel egy internetes fórum kommentelőjének 2009-es 
bejegyzésére.
 „Kit érdekel?”13 – fogalmazza meg a maga tömör, ám annál kritikusabb vélemé-
nyét „anniegerrison” egy olyan eseménysorról szóló cikkel kapcsolatban, mely egy, a Bill 
clinton esetéhez nagyon hasonló történetet taglal. Az írás a Daily Telegraph internetes 
oldalán jelent meg, főszereplője pedig mimi Beardsley Alford, volt fehér házi gyakornok, 
aki negyvenöt évnyi hallgatás után könyvet ír a John fitzgerald Kennedy elnökkel foly-
tatott viszonyáról. A volt gyakornok felfedi john F. Kennedyvel folytatott viszonyát14  című 
cikk érdekes határsávon egyensúlyoz. Központi témája elvileg a készülő életrajz, az első 
bekezdésben viszont ennél jóval nagyobb jelentősége van annak a kérdésnek, hogy meny-
nyi pénzt is kapott Beardsley a kiadójától története nyilvánosságra hozataláért. A kezdés 
tehát bulvártémához képest meglepően ironikus szövegösszefüggésbe helyez mindent, 
ami – a magát valamiféle modern hősnőnek beállító – volt gyakornok képviselőitől el-
hangzik. 
 Ez a struktúra valóban figyelemre méltó abból a szempontból, hogy milyen mér-
tékben tartjuk minden komplexitástól mentesnek a bulvártémájú szövegeket, és mennyi-
re azok valójában, ám azt nem magyarázza meg, hogy maga az elbeszélt történet miért is 
lenne bárki számára fontos. Az írás szerint mimi Beardsley és John f. Kennedy állítólagos 

12   gErBNEr, i. m., 16.
13  „Who cares?”, anniegerrison, „former JfK mistress About to go Public” (saját fordítás – sz. 
O.) a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 24., web: http://digg.com/politics/former_JfK_mistress_
About_To_go_Public (letöltés ideje: 2010. 02. 18.).
14   „former Intern to Tell of Affair With John f. Kennedy” (saját fordítás – sz. O.) sHErWELL, Phi-
lip, Former Intern to Tell Affair With john F. Kennedy, telegrapth.co.uk, 2009. 05. 23., web:  http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5374413/former-intern-to-tell-of-
affair-with_John _f.-Kennedy.html (letöltés ideje: 2010. 02. 24.).



szKHOLION102

kapcsolata 1962 nyarán kezdődött, és 1963 novemberében, az elnök halálakor ért véget. 
A cikk viszont 2009. május 25-én jelent meg – „anniegerrison” kérdése tehát első ráné-
zésre teljesen jogos. Hiszen tényleg rejtély, hogy miért is érdekelne bárkit egy majd’ fél 
évszázada halott elnök és egy jelentéktelen kis gyakornoklány afférjáról szóló, amúgy is 
nehezen bizonyítható elbeszélés éppen abban az évben, amelyben az amerikaiak többek 
között olyan horderejű problémák miatt esnek egymás torkának, mint az egészségügyi 
reform.
 Az 1950-es években még létező „újságírói tabu egy elnök magánéletéről többnyi-
re megvédte Kennedyt attól, hogy szexuális élete nyilvános vita tárgyává váljon”.15 Nem 
lenne tehát a mai ember számára már tényleg mindegy, ennyi idő elteltével? Úgy tűnik 
azonban, hogy egyáltalán nem – John fitzgerald Kennedy kétgyermekes családapa ma-
gánügyei valamiért mégiscsak fontosnak bizonyultak majd’ egy évtizeddel az ezred

forduló után. csak erre az egy cikkre kommen-
tárok tömege érkezett, beleértve a fent említett 
olvasó sommás megjegyzését is, akit annyira 
azért mégiscsak „felpiszkált” a téma, hogy el-
olvassa az írást, majd közölje, nem érdekli az 
egész. 
            A mennyiség önmagában természe-
tesen semmit nem bizonyít. Ettől JfK szerelmi 
élete még mindig lehet csupán azért érdekes, 
mert „a pletykaéhes tömegek” kíváncsiak a gaz-
dag, híres és kellemes külsejű személyiségekre, 
s addig sem az igazán fontos(nak tartott) kérdé-
sekkel vagy saját problémáikkal foglalkoznak. 
Ennek a megközelítésnek van is némi létjogo-
sultsága, hiszen valóban felsejlik itt egy csábí-
tóan és pikánsan habkönnyű álomvilág lehető-
sége, a körülményeket pedig tovább súlyosbítja, 
hogy a téma nem kizárólag a bulvár megközelí-
téssel operáló médiafórumokon tűnt fel. Amint 
arról korábban már volt szó, „annigerrison” 
például az úgynevezett „komoly újságírás” 
szférájába tartozó brit lap, a Daily Telegraph in-
ternetes változatában megjelent cikkre reagált. 
 megváltoztatja némileg a helyzetet  azon-

15   DALLEK, robert, Epilógus = Befejezetlen élet: John f. Kennedy 1917–1963, ford. BArNA Judit, 
mAgyArIcs Tamás, Budapest, gabo, 2004, 801.
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ban, ha vetünk egy nyugodtabb pillantást egyéb olyan befogadói megnyilvánulásokra, 
amelyek a fenti szöveghez csatlakoznak. Ezeket olvasgatva ugyanis igen különböző meg-
közelítésekkel találkozhatunk. A sokszínűség pedig alátámasztja, hogy a cikkben foglal-
tak – a befogadói használatból fakadóan – talán mégsem annyira érdektelenek és veszé-
lyesek, mint kezdetben hinnénk.
 A kommentelők között persze akad jó néhány, aki első ránézésre valóban a fel-
színt „kapirgálja”; róluk könnyű elhinni, hogy sikeres volt esetükben a bulvár „agymo-
sása”. Némelyek például mindössze eddig a pontig jutnak el: „JfK, Jackie O-t vetted el, és 
mégse bírod ki félreizélgetés nélkül, csodák mindig lesznek”,16 vagy éppen elismerően  
jegyzik meg: „de jó dolga volt egyeseknek, Jackie és marilyn után még ez is”.17 Esetleg 
beérik a gondolattal, hogy JfK legalább nem olyan ronda nőkkel kezdett, ki, mint clinton. 
18 Az efféle megjegyzések látszólag valóban nem fejtegetnek nagy súlyú társadalmi kér-
déseket, s azt is nehéz elhinni, hogy bárki személyes életére pozitív hatást gyakorolhat, 
ha megmerítkezik egy ilyen történetben. mi több, az olvasók egy gazdag és befolyásos 
család egyik tagjának magánéletét taglalják, még inkább megerősítve ilyen módon annak 
jelentőségét.  
 De ha megpróbálunk egy kicsit a sorok között olvasni, egyértelműen megmutat-
kozik az a nagyon erős irónia is, amelyet ezek a kommentek magukban hordoznak; a 
hangvétel ilyen módon már eleve megkérdőjelezi, hogy valóban a felszínen mozognak-e 
a hozzászólók. ráadásul az sem biztos, hogy ezeknek a megjegyzéseknek ne lehetne egy 
még mélyebb dimenzióban is értelme. Hiszen a fenti magánvéleményeket akár a női 
szépségideállal kapcsolatos megnyilvánulásokként, s ezáltal a szélesebb társadalmi tu-
datot tükröző és/vagy formáló erőkként is értelmezhetjük. miért bizonyul például a kis-
sé telt monica Lewinsky „rondának” az 1990-es években, amikor a szintén nem éppen 
csontsovány monroe-t gyakorlatilag istennőként tisztelték a század közepén (és ma is)? 
Nem más, mint az időben (és térben) állandóan változó társadalmi értékrend rajzolódik 
ki ebben a meglehetősen könnyedén odavetett megjegyzésben, mely a befogadó szemé-
lyes preferenciáját is tükrözi. 

16   „JfK you’re married to Jackie O, and you still have to screw around, wonders never cease”, 
inactive: „JfK”, „former JfK mistress About to go public” – a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 24., 
saját fordítás – sz. O., web: http://digg.com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_Public 
(letöltés ideje: 2010. 03. 28.).
17   „I would have called it a good life after Jackie and marilyn”, eloestea, „former JfK mistress 
About to go Public” (saját fordítás – sz. O.) a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 25., web: http://
digg.com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_Public (letöltés ideje: 2010. 02. 24.).
18   „former JfK mistress About to go Public” (saját fordítás – sz. O.) a digg.com hozzászólásai, 
2009. 05. 24., 2009. 05. 25., web: http://digg.com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_
Public (letöltés ideje: 2010. 02. 24.).
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 Ami pedig a csodákkal kapcsolatos megjegyzést illeti, abban a hozzászóló azt 
az érdekes helyzetet problematizálja, hogy a mitikus nőiség magasságába emelt Jackie 
Kennedy után JfK-nek miért volt szüksége ilyen felszínes kis kalandokra, mint mimi 
Beardsley. rámutatva ezáltal – ravaszul álnaiv és ironikus módon  – olyan repedésekre, 
melyek felfedésére és elemzésére hagyományosan nem az internetes fórumok dimenzi-
óját jelölnénk ki. A poszt szerzője ugyanis több, egymással párhuzamosan futó narratíva 
ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. 
 Hiszen a mesei háttérből kiemelkedő szereplők világába nem igazán illik bele 
a házasságtörésnek ez a fajtája. Jacqueline Kennedyt évtizedeken keresztül valamiféle 
„Álomnőként” emlegette a média, s jól tudjuk, hogy az Álomnő megszerzése a hős legfőbb  
(és végső) jutalma. így aztán valóban érthetetlen, hogy miként keveredik 1962-ben a ti-
zenkilenc éves mimi Beardsley a történetbe. 
 Klasszikus elemek dekonstruálása történik tehát ebben az esetben: a tömegmé-
dia számos közismert narratívát felhasznál, és a bulvár nyitott, sűrű és felforgató terében 
ezeket úgy képes egymás mellé helyezni, hogy az ambivalenciák maguktól táruljanak fel. 
csupán „szóródnak”, felvillannak itt az információk, melyek aztán egy „végtelen 
intertextualitásban cirkulálnak”19 tovább, az őket övező, szintén „végeláthatatlan 
diskurzusokra”20 hagyva az „igazság” keresését.    
 A fentiekből tehát le lehet vonni a következtetést, hogy egy-egy ostobának tűnő 
hozzászólás mögött bizony erőteljes kognitív disszonancia és ellentmondásosság húzód-
hat meg. Ha azonban nem elégszünk meg mindezzel, és „komolyabb” témát keresünk, 
olyat is könnyen találunk a hozzászólások között. Egy kommentelő például egyenesen a 
monogámia kérdéséről nyitott vitát a mimi Beardsley-ügy kapcsán. „Inactive” Kennedy 
elnök és a gyakornoklány történetéből indult ki, majd nagy ívet leírva elemezte a mo-
dern társadalom működésbeli hiányosságait, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a hűség 
erénye többé nem alapvető elemévé vált a házassági kötelékeknek. végső érvként pedig 
hozzáfűzte, hogy a nagyszülei ötven esztendőt töltöttek el egymással szeretetben és hű-
ségben, ezzel szemben „az apja megcsalta az anyját, majd a második feleségével szemben 
is házasságtörést követett el”,21 s ez jelentős negatív hatást gyakorolt az ő és testvéreinek 
életére.
 A hozzászóló tehát meglehetősen messzire rugaszkodott a konkrét események-
től, hogy aztán végül a hozzá legközelebb álló ponthoz jusson el – önmagához. A folyamat

19   sILvErsTONE, i. m., 28.
20   uo., 28.
21   „my dad cheated on my mom and then cheated on his second wife”, inactive: „Epic”, „former 
JfK mistress About to go public” (saját fordítás – sz. O.) a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 25., 
web: http://digg.com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_Public (letöltés ideje: 2010. 
03. 28.).
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áttekintése során világossá válik, hogy a fenti kommenteknek jóval nagyobb súlyuk és 
tétjük van, mint gondolnánk. Az ironikus módon (nyilván azóta megszűnt regisztrációja 
miatt) éppen „inactive-ként” megnevezett kommentelő hozzászólásainak mindegyike lo-
gikus átkötéssel kapcsolódik a többihez, az idegen-priváttól haladva a társadalmi-általá-
nos, majd a legmélyebb saját irányába.  
 Ez azonban természetesen nem azt jelenti, hogy egy ilyen történet nem szól-
hat szélesebb értelemben véve is társadalmi kérdésekről, mint például „inactive” rész-
ben nagyon személyes, részben pedig erősen elvonatkoztató megjegyzései. Amikor az 
egyik kommentelő, név szerint „coven” párhuzamba állítja mimi Beardsley és monica 
Lewinsky történetét, majd kifejti: „clintont nem kellett volna arra kényszeríteni, hogy 
válaszoljon a kérdésekre”22 melyeket feltettek neki, egy komoly, morális (s potenciálisan 
a társadalom egészét érintő) kérdést feszeget. „coven” ugyanis egy korábbi elbeszélésből 
kiindulva értékel egy viszonylag közeli, és a mai napig nagy indulatokat kiváltó ügyet (a 
Bill clintonét). Tehát precedensként értelmezi a régi-új Kennedy-narratívát, mintegy fo-
lyamatában mutatva rá egy olyan konkrét problémára, amely bármikor aktuálissá válhat 
a jövőben.
 Egy másik véleményező, „PopcornDave” vitába száll „coven” véleményével, és 
azt mondja, hogy az elhallgatás azért veszélyes, mert „túlságosan védtelenné teszi az el-
nököt a lehetséges zsarolással szemben”,23 Ez a megjegyzés pedig szintén csak nehezen 
minősíthető könnyed és lebutított felvetésnek. Úgy tűnik, hogy a sokak szerint csupán 
pillanatnyi örömök habzsolására sarkalló tömegmédia pikáns elbeszéléseinek egyike 
arra késztetette fogyasztóit, hogy igencsak mélyre ássanak. A két kommentelő ugyanis 
majdnem fél évszázadnyi távolságban lévő narratívákat kapcsolt össze egy nem éppen 
konfliktusmentes logika mentén, s érdemi érveket sorakoztatott fel egy meglehetősen 
komoly kérdéseket feszegető vitában. Az elbeszélés ráadásul ebben az esetben több szin-
ten is zajlott, hiszen a befogadók nem csupán az alapnarratívára, de egymás felvetéseire 
is reagáltak. Ez a szerkezet ilyen módon jó példa arra a silverstone által emlegetett „tág
körre”,24 amelyben a „jelentések cirkulálnak”25 a tömegmédia szféráin belül.

22   „he shouldn’t have had to answer any questions about it”, coven, „former JfK mistress About 
to go Public” (saját fordítás – sz. O.) a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 25., web: http://digg.
com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_Public (letöltés ideje: 2010. 02. 24.).
23   „it opens up a president to too many opportunities to be blackmailed”, PopcornDave, „former 
JfK mistress About to go Public” (saját fordítás – sz. O.) a digg.com hozzászólásai, 2009. 05. 25., 
web: http://digg.com/politics/former_JfK_mistress_About_To_go_Public (letöltés ideje: 2010. 
02. 24.).
24   sILvErsTONE, roger, Miért van szükség a média tanulmányozására?, ford. KÁrOLyI Júlia, Bp., 
Akadémiai, 2008, 28.
25   uo., 28.
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 A fentiek alapján kijelenthető: a tabloidokkal kapcsolatos megengedő gondolko-
dásmódnak van létjogosultsága abban a tekintetben, hogy a tömegmédia (bulvár)narra-
tívái „magyarázattal szolgálnak”26 a világról, ez a magyarázat azonban a legkevésbé sem  
egyszerű vagy egyértelmű. Ezek az elbeszélések „[e]lmondják, hogy is van ez, és a lényeg 
éppen az, ahogyan elmondják: nemcsak a »mintha« folyamatos feltételes módú fantáziá-
lásának világ[áról van szó], hanem az is [fontos], hogy képesek vagyunk bennük helyen-
ként magunkra ismerni”. 27 Nagyon jelentős tényező mindebben, hogy elvonatkoztatva,  
aktívan ismerünk magunkra, ezáltal pedig az irányítás egyes elemei mindenképpen a mi 
kezünkbe kerülnek.
 Egyértelmű tehát, hogy a megmutatkozás lehetősége, a vita folyamatában meg-
nyilvánuló, s a közösség(i)ben a csatlakozási lehetőségeket kereső egyéni vélemény itt a 
lényeg: az esély a „kötődésekre”.28 silverstone azt írja a szappanoperák hatásmechaniz-
musáról, hogy a nézők „nem az irreális cselekmény realitásához kötődnek, hanem az áb-
rázolt helyzetekhez”,29 s ennek a megállapításnak a tömegmédia egészével kapcsolatban 
is belátható az érvényessége. Hiszen az ebben a szférában megszülető elbeszélések már 
pusztán leplezetlen sokszorozódásukban és párhuzamosságukban irreálisak, nem is be-
szélve a bulvár felnagyított, kimerevített narratív mintáiról, melyek épp „robbanásukkal” 
segítik a rákapcsolódást. 
 A rejtély megfejtése – a magyarázat az effajta szövegek kiirthatatlanságára – tehát 
az lehet, hogy a bulvárnak (különösen a mai, interaktív bulvárnak) van egy specialitása. 
mégpedig az, hogy a tabloidok alapnarratíváinak leplezetlenül kisebb szerepük van, mint 
a rájuk irányuló reakcióknak, hiszen könnyen lekövethető formában tálalnak elénk szinte 
„zsigerileg” ismert struktúrájú elbeszéléseket, melyek „a valószínűségek, a szabályok és a 
tabuk megsértésének parodisztikus karneváljára csábítanak el bennünket”.30

 Láthatjuk azonban azt is, hogy a karnevál tétje nem pusztán a felhőtlen és fele-
lőtlen tombolás: mindenki a saját helyét, a saját identitását és problémáit keresi a közös-
ségi élményen – sőt, sokszor a társadalmi felelősségérzet holdudvarán – belül ebben a 
majd’ mindent megengedő és mindenféle véleménynek teret adó közegben. császi Lajos 
mind ezt úgy foglalja össze, hogy ezek az elbeszélések valójában „morális tanmesék”.31  A
maguk módján „ugyanazt a társadalmi feladatot látjá[k] el a modern világban, mint 
amit a folklór látott el a tradicionálisban: híreszteléseken, mendemondákon, pletykákon

26   uo., 63.
27   uo., 63.
28   uo., 62.
29   uo., 62.
30   csÁszI Lajos, A média rítusai, Bp., Osiris, 2002, 106. 
31   uo., 109.
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keresztül informál[nak], szórakoztat[nak] és szabályoz[nak]”.32 mindez tehát azt jelenti,  
hogy a média bulvárosodásával nem feltétlenül tűnik el egyfajta mélyebb, ám a minden-
napokba könnyedén belesimuló létértelmezés lehetősége. sőt, „a tabloidok előretörése 
csak egyike azoknak az új fejleményeknek, amelyek azt bizonyítják, hogy napjainkra a 
média és a populáris kultúra az értékrend megújításának és fenntartásának új »szuper-
struktúrájává« vált”.33 Egy olyan szuperstruktúrává, mely képes „a társadalmi rendszer  
önmegfigyelésének”34 irányítására – vagy ha nem is az irányítás az elsődleges feladata,  
akkor talán az, hogy ennek az önmegfigyelésnek teret biztosítson.
 és bár a bulvár körüli pánikra valószínűleg éppen úgy szükség van a médiával 
átitatott ezredforduló világban, mint magára a bulvárra, a fenti példa alapján belátha-
tó, hogy egészen másfajta következtetéseket is le lehet vonni a tabloidok térnyeréséből, 
mint azt, hogy ezek a szövegek csupán a befogadók érdeklődésének torzulásához és ér-
dekeik háttérbe szorulásához vezethetnek. A médiabulvár, mely közegéből adódóan min-
denhova és mindenkihez könnyen eljut, karnevalisztikus természetéhez híven narratívák 
széles skáláját engedi egymás mellé, s hagyja, hogy a befogadói reakciókból maguktól 
rajzolódjanak ki a társadalom valós erővonalai. Ez utóbbiakat pedig soha nem lesznek 
képesek „felfalni” a bulvár – időnként valóban bugyuta vagy akár agresszív – szövegei: 
a fogyasztók képesek megvédeni érdekeiket, s saját érdeklődésük szerint formálni ezen 
elbeszélések értelmezését. 
 „Kit érdekel” tehát mimi Beardsley? A válaszban nincs semmi rejtélyes: minden-
kit, aki úgy érzi, hogy a kis gyakornoklány és a rég halott elnök esetére rákapcsolódva 
valamiképpen a maga és környezete sorsát gondolhatja végig. éppen ezért, akármilyen 
könnyedén odavetettek is legyenek a bulvárfogyasztók megjegyzései, és bármilyen os-
tobának tűnjenek is tabloidokban felbukkanó elbeszélések, érdemes szem előtt tartani 
michel de certeau szavait: „mindig jó, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy nem szabad 
az embereket bolondnak nézni”.35

32   uo., 110.
33   uo., 108.
34   LUHmANN, Niklas, A tömegmédia valósága (részlet), ford. BEréNyI gábor = Média, nyilvános-

ság, közvélemény, Bp., gondolat, 2007, 105.
35   „it is always good to remind ourselves that we mustn’t take people for fools” (saját fordítás – 
sz. O.) cErTEAU, i. m., 176.
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máté éva gyöngy

Az UTOLsó fAL -
ELgONDOLÁsOK vIrTUALITÁs és TérTAPAszTALAT LE-
HETségEs ÖsszEfÜggésEIrőL Az AyO TEcHNOLOgy című 
vIDEOKLIPBEN1

„The actual boundary is the screen.”2

Paul Virilio

„A fal néma, az ajtó beszél”3

georg Simmel

Képernyőkkel és virtuális felületekkel hálósra lyuggatott világunkban úgy találjuk ma-
gunkat szembe a digitális vásznakkal, mint ajtónyitáskor a hívatlan vendéggel, aki egy-
szerre csak ott terem előttünk, és bebocsátást kér. Aztán, ha sikerült felocsúdnunk a meg-
lepetés okozta zavarból, kezdünk arra is ráeszmélni, hogy ha már itt van, valamit kezdeni 
kell vele. Nincs mit tenni, jól megnézzük magunknak.  
 Az információtechnológiai fejlődés következtében a kommunikációs ipar percről 
percre újabb technikai megoldásokkal kopogtat otthonos világunk ajtaján. Habár ezen 
médiaeszközök jelenlétét egyre természetesebbnek, mi több, lassanként pótolhatatlan-
nak érezzük, azért időről időre óhatatlanul rácsodálkozunk formabontó erejükre. Hiszen, 
ahogyan egy hívatlan vendég váratlan megjelenése egy pillanat alatt képes mindent más 
fényben láttatni, úgy a médiafogyasztás jelenkori paraméterei is átszabják környezetünk 
megszokott mintázatait. Apró billentyűk sokasága, csinos érintőképernyők, finomme-
chanikai bravúrok, elegáns technikai kivitelezés teszik lehetővé, hogy karnyújtásnyira 
tudjuk a virtuális térben szüntelenül épülő, legújabb új világot. 

1   Az írást a Debreceni Egyetem magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének szervezé-
sében rendezett „Szexualitás, hatalom és erotika a különböző médiumokban” elnevezésű síkfőkúti 
szemináriumon megrendezett kerekasztal-beszélgetés ihlette, melyben Bényei Péterrel, Erdei Nó-
rával és fodor Péterrel vettem részt.

máté éva gyöngy (1986) salgótarján, Debrecen. A Debreceni Egyetem PhD-hallgató-
ja, tudományos segédmunkatárs. Az Alföld stúdió és a Hatvani István szakkollégium 
tagja.
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 A világot, amiben legalább annyira fontos otthonosan mozognunk, mint elsőd-
leges fizikai környezetünkben. Ez az a hely, ahol a médiaeszközök egyre nagyobb tér-
igénnyel lépnek fel velünk, fogyasztókkal szemben virtuális, de valós szobáink tereit ille-
tően egyaránt. Jelenlétük közvetlen környezetünk folyamatos átlényegülését jelzi, olyan 
minőségi átalakulást, melyben az alkalmazkodás az egyre gyorsuló „virtualizálódáshoz” 
jelenti az ember számára a legnagyobb kihívást. Az áramló terekkel manipuláló felületek 
bizonytalan térélményben részesítenek, így hozzájuk fűződő viszonyunk minősége tulaj-
donképpen létkérdés. Úgy képzelem, ehhez a kérdéshez érdemes lehet a magában a vir-
tuális közegben épülő világ architektóniájának szemrevételezésével közelíteni. A média-
szövegekben előforduló térkonstrukciók ugyanis igen beszédes alakzatok, amennyiben 
szerveződési módjaik képszerű ábrázolási technikát szolgáltatnak ember és tér, ember 
és az újmédia interakciójának színreviteléhez, a láthatatlan láthatóvá tételéhez.
 írásomban ezt a dinamikus viszonyt kísérlem meg modellálni a Justin Timberlake 
és a rapper, 50 cent Ayo Technology4  című videoklipjében működő vizuális logika és tér-
kezelési gyakorlatok egymásra vonatkoztatásának segítségével. 

KéPErNyőN INNEN

„A tér az ember számára nem eleve adott, hanem a helyek közötti határvonás következ-
ménye” – idézi fel martin Heidegger gondolatát moravánszky Ákos A tér című kritikai
antológiájának nyitó tanulmányában.5  Különösen igaznak tűnhet ez a megállapítás virtu-
álisnak és valósnak tételezett tereink kimérése esetén, hiszen az elektronikus eszközök

2   „most a képernyő a határ.” A mottó Paul vIrILIO 1993-as Láthatatlan építészet című interjújá-
ban olvasható, melyben a teoretikus az építészet új kihívásairól beszél. Úgy véli, a jövő architektú-
rájának számolnia kell a virtuális terek tényleges építészeti igényeivel. víziójában egész virtuális 
szobákról beszél, ahol az „elektromágneses lelkek” megejthetik találkozóikat. így, kis túlzással, a 
csillagos ég helyett a határ aktuálisan valóban a képernyő. 
web:http://www.textbild.com/index/archive/essays_books/c_55_The%20virtual%2 
Dimension%20-%20Architecture%20in%20the%20Age%20of %20its%20virtual%20
Disappearance.pdf (letöltés ideje: 2010. szeptember 13.) Ezúton köszönöm az inspiratív fordítási 
eszmecseréket szabó Orsolya zsuzsannának és Ureczky Eszternek.
3   Idézet georg sImmEL Híd és ajtó című írásából, ford. ózEr Katalin, 
web: http://epa.oszk.hu/01000/01014/00034/pdf/030.pdf (letöltés ideje: 2010. szeptember 

13.).
4   A videoklip a rapper 50 cent Curtis című albumának Justin Timberlake-kel és Timbalanddal 
közösen szerzett dalához készült, 2007-ben. A lemez producere Timothy mosley volt, a klipet Jo-
seph Kahn rendezte.
5   mOrAvÁNszKy Ákos, m. gyÖNgy Katalin, A tér: Kritikai antológia, Bp., Terc, 2007, 8.
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parányi vagy grandiózus képernyőin innen egyértelműen tudni véljük, hol is van a túl. A 
térvonás megtestesülése látszólag könnyedén beazonosítható: a képernyő csalfán villo-
gó, keretbe illesztett felülete egyértelműen jelzi a léptékváltás helyét az innenből odaátba. 
A távolság áthidalásához – ennek megfelelően – mindössze egy megfelelő térnyílás szük-
séges, mely közbeeső zónaként egyfelől engedi az értelmi szétválasztást, másfelől felel a 
terek közti folytonosságért. Ahogyan georg simmel fogalmaz Híd és ajtó című esszéjében: 
„aszerint tagolható minden tevékenységünk, […] hogy a kötöttséget, vagy a különállást 
érzékeljük-e természetesnek”.6 Akár az elválasztottság, akár az egyesítettség felől közelí-
tünk ehhez a határmezsgyéhez, ezen a ponton bizonyosan megtorpanunk, hogy rácsodál-
kozzunk a felismerésre, a térnyílás, melyen keresztül a virtualitásba átlépni próbálunk, 
voltaképpen nem is ajtó, hanem – ablak. Azon pedig köztudottan inkább kinézni, belesni, 
olykor meg átzuhanni szokás.
  Ajtó és ablak gazdag kultúrtörténeti hagyománnyal rendelkező fogalmak. Hagyo-
mányos, építészeti szerepük körül erős figuratív mező gravitál. funkciójuk hasonló mű-
ködési logikája így világok határává, fizikai és metafizikai határponttá avatja őket. A kü-
lönböző términőségek találkozásánál – a határszabás szimbolikus teremtőaktusa révén 
– ezen nyílások által telítődnek értelemmel a nyugati térfelfogás sarokpillérét adó kint 
és bent, otthonos és idegen, behatárolt és végtelen, birtokba vett és a rendelkezés körén 
kívülre eső, bizonyos és bizonytalan, ismert és ismeretlen praktikus kategóriái. Az elekt-
ronikus eszközök térképző funkciójára vonatkoztatva ezek a kategóriák azonban hamar 
elvesztik deskriptív erejüket. mégis, esetükben hol húzható meg a kint és bent határa? 
 A számítógép, a televízió képernyője, a mobiltelefon kijelzője vagy a mozivászon 
egyaránt tekinthetők az adott tér szerves építőelemének, de afféle idegen panelnek is, 
mely illuzórikus térmélysége, vagy épp vakablak jellege folytán hasít holt ürességet az 
adott környezet organikus terébe. Ezt a kettősséget igen jól érzékelteti Orson Welles 
1969-es, befejezetlen filmjének, a Don Quixoté-nak híres jelenete, melyben a lovag élő 
anakronizmusként keveredik a modern kor mozijába. A falnyi vászon előtt megbűvölten 
nézi a vetített csatajelenetet, majd a filmbéli hölgy segítségére sietvén saját kardjával ka-
szabolja szét a vásznat.7 Ez alatt a szívszorító pár perc alatt lepereg előttünk a virtualitás
ontologikus paradoxonja is: a dolgok úgy vannak jelen, hogy nincsenek itt, összemosva 
valóst és ábrándot, érinthetőt és érinthetetlent.
 Ám, talán más irányból kellene közelítenünk, talán kint és bent problémája nem 
feltétlenül a térnyílásoknál kezdődik. sokkal inkább az azoknak helyt adó falnál. A francia
festő, fernand Léger egyik írásában falfestészet és táblakép építészeti vonatkozású kihí-

6   sImmEL, i.m.

7   giorgio Agamben a „filmtörténet legszebb hat percének” nevezi a jelenetet, melyben ábránd-
jainkkal kell számot vetnünk. AgAmBEN, A profán dicsérete, ford. KrIvÁcsI Anikó, Bp., Typotext, 
2005, 144.
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vásairól beszél, majd egy rövid anekdotában osztja meg az olvasóval a neves svájci épí-
tőművész, Le corbusier oldalán átélt különös élményét. mindkettejüket foglalkoztatták 
a térbeli hatás rétegek interferenciájaként felfogott kérdései, a „mély felület”8 problema-
tikája. „Ott álltunk a csupasz, fehér fal előtt. csakhogy az ilyen fal olyan, mint a beírásra 
váró üres lap. Az emberek többsége képtelen fehér falak között élni. felmerült bennünk 
az ötlet, hogy színes falakkal mintegy felöltöztessük az épületet; nem feledkezve meg a 
távolításnak vagy a közelítésnek arról a vizuális hatásáról sem, amit a falra festett szín 
vált ki. Ezt én a ’fal lerombolásá’-nak neveztem, avagy ’rugalmas fal’-nak. Új teret terem-
tettünk így”.9 A festő érzékenyen tapintott rá sík kiterjedés és háromdimenziós hatáskel-
tés vizuálisan termékeny kapcsolatának térformáló lehetőségeire, a felületek minőségé-
ben rejlő térmanipulatív potenciálra, a látvánnyá váló térelemek teremtőerejére. Az ilyen 
értelemben vett rugalmas falakból építkező, mély és mélyebb felületek egymásra boruló 
rétegeiből összeálló tértapasztalat rokonítható azzal, amit virtuális felületek „szemlélője” 
érzékel. Az emberek többsége képtelen fehér falak között élni – de azt is mondhatnánk, 
az emberek többsége képtelen képek, képpé szerveződő terek biztonsága nélkül élni. 
 Az ajtót az ablaktól kevés választja el. mindkét építészeti formáció apertúra: nyí-
lást teremt és zár le, terek interakciójáért, építészeti struktúrák miliőéjéért, fény és leve-
gő áramoltatásáért felel. Különbségük lényeges vonása azonban nem szerkezeti felépíté-
sükben, sokkal inkább ösztönzésük irányultságában rejlik. Az ajtó szelíd erőszakkal terel, 
mutatja az utat, beinvitál az épített térbe és kikísér onnan, akár egy illedelmes házigazda, 
míg párja, az ablak „csak a szemünk számára képez utat”.10 Az ablak látványként kínálja 
fel a tér keretbe foglalt részletét. Anne friedberg The Virtual Window című könyvében 
írja: „Az ablak háromdimenziós térre nyílik, ez az a membrán, ahol felület és mélység ta- 
lálkozik, ahol az áttetszőség akadályra lel. De az ablak keret is egyben, proscenium: szélei 
helyükön tartják a látványt. Az ablak kétdimenziós felszínné redukálja a külszínt; kép-
ernyővé válik. Akárcsak az ablak, akképp a képernyő is felszín és keret egyben – egy ref-
lektív felület, melyre kerettel határolt kép vetül. A képernyő építészeti alkotóelemként 
áthatolhatóvá teszi [rendering] a falat a szellőzés [ventilation] számára: az épített tér 
materialitását megváltozató »virtuális ablak« új nyílásaival drámai módon alakítja át el-

8    A kifejezést colin rowe használja Transparency című tanulmányában. A virtuális transzparen-
cia (áttetszőség) feltétele az, hogy „létezzen az építészeti vagy urbanisztikai kompozíción belül 
egy olyan tértartomány, amelyik egyidejűleg legalább két szerkezeti vagy vonatkozási rendszer-
hez is tartozik”. Ez az átmeneti térnek is tekinthető térszervezési módszer, ami „segít a terek diffe-
renciálásában, miközben egyidejűleg az érintett tértartományok integritását is biztosítani tudja”. 
Idézi mEggyEsI Tamás, A transzparencia szerepe a téralakításban = Hely és jelentés. Tanulmányok 

az építészetről és a városról, szerk. KEréKgyÁrTó Béla, Bp., Terc, 2002, 188.  
9    fernand LégEr, A festő szeme, ford. réz Pál, Bp., gondolat, 1976, 26.
10   sImmEL, i.m.
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képzeléseinket térről, és (talán még ennél is radikálisabban) időről”.11

 A fal tehát önmagában mégiscsak néma, hasíték kell hozzá, hogy szóra nyíljon. 
Heidegger a következőképpen fogalmaz: „miről beszél a nyelv a tér szóban? A tér-nyerés 
[räumen] szól benne. Ez azt jelenti: irtani, szabaddá tenni a vadont. A tér-nyerés hozza 
el az ember lakozása számára a szabadot, a nyíltat.”12 s ez lesz az a szabaddá lett hely, az 
a rés, amit az építészet diskurzusából kiinduló, a virtuális világ elbeszélésére alkalmas 
nyelv felé tartó kritikai fantázia megtölthet metaforáival, hogy otthonra leljen a virtuális 
terek illékony építményei, formálódó nyelvi alakzatai között. Ezek bocsáthatják rendel-
kezésünkre életünk legújabb új tereit, azokat, amelyekbe az ablakon keresztül vezet az 
út.  

DE mIérT éPP A vIDEOKLIP?

„mert nincs hangtalan tér.”13 szólhatna az egyszerű válasz. A médiatartalmakat böngész-
ve – s forduljunk most kifejezetten az internet felé – olyan világba csöppenünk, ahol az 
eltévelyedés bocsánatos bűnnek számít, hiszen, sokszor intuitív módon éppen a kitérők 
által jutunk el a vadászott információkig.14 Hogy melyik „hiperösvény” válik valóban jár-
hatóvá, az függ a felkínált opciók önkényének és az egyén preferenciáinak, belső készte-
téseinek improvizatív összjátékától. ráadásul, az infotainment elvének égisze alatt ked-
vünkre válogathatunk az ízlésünknek leginkább megfelelő kivitelezések között. Ennek 
megfelelően nyilvánvalóan felértékelődik az arculat minőségének megtartó- és magával 
ragadó ereje. A felhasználóbarát szolgáltatások így nem pusztán gyorsaságukkal, haté-
konyságukkal, hanem szemfényvesztési képességükkel is igyekeznek minél tágabb suga-
rú „baráti kört” evolválni, s ezzel technoevolúciós előnyre szert tenni. és, mivel minden  

11   Anne frIEDBErg, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft, cambridge, 2006, 1. A szö-
veg egyidejűleg több jelentésréteg aktiválása révén játszik a rendering és ventilation kifejezések-
kel.  A falba ékelődő virtuális ablak tehát újszerűen nyitja meg a teret, mintegy „átszellőzteti” és – 
építészeti vonatkozásban – újravakolja, de szerkezetileg is frissíti azt. További érdekes konnotáció 
még, hogy a ventilation egyszerre utal szellőzésre, valamint – pszichológiai értelemben – feltárás-
ra, valamely dolog metaforikus „megszellőztetésére” is. 
12   martin HEIDEggEr, A művészet és a tér, ford. BAcsó Béla = m. H., „…Költőien lakozik az em-

ber…”, Bp.-szeged, T-Twins-Pompeji, 1994, 214.
13   Batár Attila Láthatatlan építészet című könyvének bemutatója – Nádas Péter és Batár Attila 

beszélgetése = BATÁr Attila, Az emberi tér, Terc, 2010, 174. 
14   Az intuíció kutatásban betöltött stimuláló szerepéről bővebben  Wendy Wheeler könyvében 
olvashatunk. A szerző Wittgenstein, Keats és Alexander fleming jegyzetei alapján illusztrálja a kal-
kulálatlan „nyomkövetés” felszabadító, produktívan eltérítő erejét. WHEELEr, A New Modernity? 

change in Science, Literature, and Politics, London, Lawrence and Wishart, 2001, 95–99.
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izgalmas design törődő tartalomfogyasztói és tartalomgyártói tekintetek gondozásában 
él igazán, a médiafogyasztási szokások is az interaktív adok-kapok irányába mozdultak. 
 A Web 2.0-ás alkalmazások világában a főszerep a fájlmegosztásnak (flickr, 
Indafotó, Pirate Bay), a közösségi oldalaknak (myspace, iWiW, facebook), a wikiknek, a 
blogok és mikroblogok millióinak jut. E felületek vonzerejének lényege, hogy a szerzett 
ismeretek és élmények egy csapásra megoszthatóvá válnak.15 Az említett szolgáltatások 
olyan vitális emberi szükségletekre alapoznak, mint a kötődés vagy a kölcsönös tapasz-
talatcsere. De rátapintanak valami más, legalább ennyire konstruktív igényre is: a társas 
érintkezésben szunnyadó affektív energiák formáló, embereket és tereiket egyaránt át-
ható erejére.
 mi lehet tehát az érintkezés ezen újszerű formáinak evolúciós szerepe? miskolczy 
csaba A képernyők (h)arca című könyvében a következőképpen vélekedik, amikor az 
egyik leglátogatottabb internetes megosztási oldal, a youTube alakulástörténetét vázolja: 
„A youTube videomegosztó minden bizonnyal egy kritikusan fontos evolúciós mozzanat-
hoz hasonlítható fejlődési ponton léphetett be az emberek millióinak szórakoztatásába.” 
majd hozzáteszi: „íme, a világmegváltás evolúciós egyszerűsége. A youTube olyan forra-
dalmat csinált, ami a média összes szereplőjére kihat. A kisvideókban rejlő »evolúciós 
erő« képes megváltoztatni a média egészét. Ez a folyamat jellemezheti legjobban a mé-
diumok napjainkban lezajló változását”.16 miskolczy megállapítása egy sor miértnek nyit 
utat. 
 Úgy vélem, az egyik potenciális válasz az lehet, hogy a videoklip, hibrid műfa-
ji adottságaiból eredően, funkcionálhat afféle „átmenti térként”, mely – hasonlatosan 
Winnicott mágikusan bizonytalan játszóteréhez – egyszerre biztosítja a kontroll és a 
belefeledkezés intimitásának tapasztalatát. Nyitottsága aktív fogyasztói attitűdöt tesz 
lehetővé, hiszen, egyrészt lehetséges élethelyzetet kínál fel, másrészt bevon annak fantá-
zián alapuló, kreatív alakításába is. „A játszás veleje ugyanis mindig a személyes pszichés 
valóság és a tényleges tárgyak feletti kontroll összjátékában van.”17 Ismereteinket a vir-
tuális tér világának természetéről bizalomteljes folyamat során, interface élményekből 
szerezzük – grafikus felületekre tekintve próbálunk a virtualitás tereinek változékony 
arculatából olvasni. Abban, hogy a „virtualitásba vettetés”, A leválás ne elrettentő,  tra-
umatikus élményként érje a felhasználót, nagy szerepe van a látványnak, mely értelmi 
struktúrába szervezi az impulzusokat. Ekképp a látvánnyá váló, és hangzó tér ismerőssé-
gével manipuláló audio-scripto-vizuális kisfilmek hibriditása biztonságos terepet kínál

15   vö. mIsKOLczy csaba, Képernyők (h)arca: Tudósítás Digitániából, a televízió, az internet, és a 

mobil új világából, Bp., Hvg, 2008.
16   uo.

17   D. W. WINNIcOTT, Játszás és valóság, ford. BIró sándor, szécHEy Orsolya, Bp., Animula, 1999, 
47–48.
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a tapogatózó elgondolásokhoz virtualitásról, emberről – a virtuálisba költöző emberről.
 A videoklip sajátos tulajdonsága, hogy „a filmhez hasonlóan komplett világot te-
remt, mivel különösen erőteljes vizuális médium.”18 Bár, különösen – és elsősorban – erő-
teljes vizuális médium, nem kizárólagosan az. Káprázatai, „ritmikus tértagolása” valósá-
gunk érzékszervi szinesztéziáját idézi, ekképp, az experimentális filmekhez hasonlóan, 
a videoklipek többsége vágástechnikai bravúrjaival akaratlanul is az érzékszervi tapasz-
talat töredezettségét rekonstruálja. Ezáltal pedig nem csupán komplexebb, mondhatni 
az emberi lépték számára ismerősebb nyelven szól, hanem egy polilogikus értelmezés 
lehetőségét is megteremti. A világról származó ismereteink ugyanis mindig komplex 
ingeregyüttes feldolgozásának eredményei, melyek kialakításban hol az egyik szervünk, 
hol a másik dominál. fenomenológiai értelemben ez azt jelenti, hogy a számítógép első 
gombjának lenyomásától az effektek nyomán érzett szapora szívverésig ez az építészet 
is azt a küzdelmet viszi színre az érzéki kakofóniában, amit a „hagyományos”: „saját tes-
tünkből indul ki, és hatásai mindig testünkhöz térnek vissza”.19 A harmonikus összhang-
zathoz azonban rendezett érzetegyüttes szükséges: kell tehát egy olyan érzéki súlypont, 
amire a többi is bátran rábízhatja magát. A virtuális építészetben a szenzualitás privilegi-
zált érzékszervének szokás szerint a szemet tartjuk, ám ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, 
hogy a többi érzékszervünk ne játszana közre az éledő miliő kialakításban. Az atmoszfé-
rateremtés ekképp nem csak a hagyományos építészetben válik döntő szervezőelvvé, 
hanem a kibertérben is. Ha tetszik a szolgáltatás, élek vele, de ha nem, egy pillanat alatt 
másik után nézek. mi szemnek ingere…       

KéPzAvAr

Az áttekintett szempontok alapján úgy vélem, az Ayo Technology című videoklip megol-
dásai érzékletesen illusztrálhatják a virtuális térszervezés jellegzetes mintázatait, ezért 
a következőkben a klip konkrét alakzataihoz fordulok. A klip erősen önreflexív vizuális 
repertoárjának elemzéséhez – a már tárgyalt határszabás, átjárhatóság, és érintkezés fo-
galmát egyaránt játékban tartó – építészeti kategóriából indulok ki, amikor a megjelenő  
önreflexív utalások kapcsán a továbbiakban a transzparencia20 elvére hagyatkozom. Aho-
gyan azt meggyesi Tamás áttekintő tanulmánya részletesen bemutatja, a transzparencia
egyszerre utalhat fizikai tulajdonságra (fény és levegő járja át az adott közeget), kritikai

18   gillian rOsE, Pszichoanalízis: vizuális kultúra, vizuális élvezet, vizuális széthullás = Vizuális 

kommunikáció: szöveggyűjtemény, szerk., BLAsKó Ágnes, mArgITHÁzI Beja, Bp., Typotext, 2010, 
219. 
19   schmarsow gondolatát idézi mOrAvÁNszKy Ákos – m. gyÖNgy Katalin, A tér fogalma az 

építészetben = A tér…, i.m.,17.
20    vö. mEggyEsI, i.m.,187–204.
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jellegű intellektuális minőségre (állítások átláthatóságára vonatkozóan), de értelmezhe-
tő allegorikusan (ha rejtett struktúrák feltárójaként tekintjük), és metaforikusan (ha kü-
lönböző jelentésrétegekre vonatkoztatjuk).
 De kezdjük az elején. minden jóravaló világ kozmológiai alapokon nyugszik, ha 
új, ha régi. Az Ayo Technology ambiciózus videoklipjének kétségkívül az egyik legizgal-
masabb pontja az a vizuális felütés, mely a legördülő ablakban kitáruló világot mintegy 
létrejöttének pillanatában mutatja. Nem kell hozzá szemfüles elemzőnek lenni, hogy e 
röpke nyitányban felfedezzük az információtechnológiai utalást: a nézőnek az a benyo-
mása támad, hogy magának a diszkrét jelekkel manipuláló digitalizálási folyamatnak a 
közepébe csöppent. A youTube orákuluma szinte előttünk keveri ki a legújabb addiktív 
promóanyagot, miközben a kavargó energianyúlvány civilizált formát ölt és kirajzolódik 
belőle London madártávlati képe. A csaknem belső szerkezetéig kitakart város ekképp 
fényimpulzusok hullámmozgásából megelevenedő, beazonosítható hellyé válik.  Jelleg-
zetességei – a Tower Bridge, a London Eye, a Big Ben és a Houses of Parliament épület-
együttese – természetesen azonnal felismerhetővé teszik a helyszínt. De hogy a lokali-
zálás igazán pontos legyen, arról a hely koordinátáinak verbális kódolása gondoskodik: 
’London, United Kingdom’ – villan fel a képernyő jobb alsó sarkában.
 A városmarketing eme elegáns fogása gyakorlatilag egy időben tűnik fel az ör-
vénylő kozmikus anyag statikusabbá válásával, azt is mondhatnánk, hogy a felismerhető 
képpé rögzülő városra íródó nyelvi megnyilatkozás kölcsönösen ekphratikus gesztusa 
segíti a jövendő klipvilág alapjainak megszilárdulását. Azzal, hogy a látottakat tulajdon-
névvel látja el a bevezető képsor, voltaképpen felhúzza annak a kulturális képződmény-
nek a falait is, melyet a verbális paratextus egyszerre tesz látható, dekódolható informá-
cióvá, és további olvasatok referenciális pontjává. A tér metamorfózisa ez digitális jellé, 
majd a jelé – a kulturális képrepertoárba tartozó – képpé. mindehhez egy szintetizátor 
hi-tech effektje társul, így minden adott ahhoz, hogy az első pillanattól kezdve tudatában 
legyünk a videoklip mediális összetettségének. Ez a részben elidegenítő, részben cinkos 
közelségre ösztönző motívum végigvonul az egész kisfilmen, jelezvén a narratív váltáso-
kat és virtuális határmezsgyéket. 
 mert a klip embriónarratívája bizony számos alkalommal él az átfedés eszkö-
zével. már London város éjjeli távlatának felvételeibe különös, infrakamerás képek ve-
gyülnek, s rejtett identitású terekkel manipulálják a nézői kíváncsiságot. Tudni akarjuk, 
mik azok a felvillanások, és milyen kapcsolatban állnak az addig látottakkal, ezért figyel-
münk egy pillanatra sem lankad. vajon hol játszódik a tudattalan vágyak hagyományos 
képi reprezentációs eszköztárával megjelenített eseménysor? Közeledni kellene inkább, 
’rázoomolni’ a város valamely szegletére, hogy információhoz jussunk? vagy inkább 
egyszerűen figyelmen kívül kellene hagynunk ezeket a meglepetésszerűen be-behasító, 
idegen képi paneleket? vajon beletartoznak a történet mátrixába vagy kihagyhatók belő-
le? Ha kellőképpen feléledt bennünk az információéhség és vadászösztön, akkor bizony
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megkönnyebbülve nézünk az „elbeszélő” arcába,21 arról biztosan leolvashatóvá válnak a
paraméterek. Dinamikus váltás következik tehát a képnyelvben, s ezt mi sem kommuni-
kálja jobban, mint a térszerkezettel folytatott, öntörvényű játék. 
 A madártávlat alábbszáll, s egy toronyépület tetején landol, ahol a rapper egy 
felejthetetlen emlék (something special, unforgettable) visszaidézése közben az elenged-
hetetlen voyeurisztikus kellék prototípusához, a kamerához22 nyúl, hogy megfigyelhesse 
ábrándjai tárgyát. Ki mást, mint a luxusautóba szálló, kívánt nőt. A városi miliőt ettől 
kezdve szimultán módon több erőtér szervezi: a retrospektív bevillanások, fantáziált pil-
lanatképek, és a klip világában valósnak tételezett aktuális terek. Interakciójuk kontúrjai 

a rövid bevezető után egyre élesebbé válnak, 
egészen addig, míg a fotóapparátus zöldes 
fényben játszó lencséje végül bizonyosságot 
nem ad. 
  Az optikába ugyanis minden be-
lefér. Ismerős konstrukció ez, a voyeur vágya 
látványként megteremti tárgyát, hogy aztán a 
birtokvágy tettekre sarkallja. A lencse lesz az 
első áteresztő elem, mely tereket összegyűjtő 
tárgyként kapcsolatot teremt a látszólag távoli 
események között (jelen esetben a toronyépü-
let tetején és az utcán zajló történések között). 
Izgalmas megoldás, ahogyan a predátori tekin-
tet mintájára hosszanti pupillaréssel ellátott 
optika az utcán megjelenő sziluettre fókuszál, 
majd a torzulás kiküszöbölése után tanúi lehe-
tünk ezen vertikális hasíték utcai oszloppá vá-
lásának. Ez a metamorfózis gyakorlatilag leké-
pezi az egész klip dinamikáját: a fantáziaképek 
és a valósnak tételezett entitások mediálisan 
önreflexív tárgyak révén (optika, távcső, kép-
ernyők, holografikus interface) érintkeznek 
egymással, miközben egy, a voyeurisztikus 
hasítékok, technicizált térnyílások mentén fel-
sejlő másik vonatkozási rendszerhez tartozó

21   A videoklip mindvégig tudatosan manipulál a premier plánban felvillantott arcokkal, mintha 
ezzel igyekezne egy „valódi találkozás” hitelességének az élményét erősíteni a nézőben.
22   A beállítás kísértetiesen hasonlít Alfred Hitchcock Rear Window (Hátsó ablak) című filmjében 
látotthoz 1954-ből. 
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minta meglepetésszerűen felülírja az előzőt. így a voyeurisztikus kellékek egyidejűleg 
alkotják meg a távoli, vágyott tárgyat önmaga elérhetetlenségében, és utalnak egy, a 
szkopikus műveleteken túlmutató potenciálisan érinthető jelenlétre. 
 A videoklip narratív módon ugyan követi a sztereotipikusnak mondható, jól be-
vált voyeurisztikus sémát, ám technikai értelemben csak annyiban ragaszkodik ehhez a 
struktúrához, amennyiben formabontó hatását demonstrálni képes: azaz, a metaforikus 
térnyílásként értelmezhető technológiák szerepeltetése fokozatosan átszabja az elválasz-
tottság addigi határait. Az így létrejövő alternatív terekben az sem egészen egyértelmű 
többé, ki figyel meg kit. (Ilyen alternatív térnek minősülhetnek az egymást tükröző klub-
helyiségek is, melyek között Timbaland figurájának projektált, grafikus interfésze teremt 
kapcsolatot.) A kérdés ezért talán inkább az, hogyan válik a klip világa önkényesen leha-
tárolt vonatkozási rendszerek transzparens interakciójának terepévé, s hogy mindez mit 
árul el a virtuális terek vizuális gyakorlatokra építő struktúrájáról.
 A következőkben röviden tárgyalt három jelenet preferált médiuma a képernyő. 
Pontosabban, annak speciális érzékenységű változata: az érintőképernyő. Ez a paradox 
jelentéseket produktívan egyesítő technológia a tényleges és lehetséges terek határait 
kimérő eszközként lép színre. 
 A másodpercekkel korábban predátori optikában megfigyelt nő lent (hogy garan-
tált legyen a nagyobb nézői rálátás), a város utcáján autóba száll. A forgatókönyv szerint 
50 cent karaktere követni kezdi. A sebesség, a két autó egyértelműen elkülöníthető tere, 
valamint megfigyelés eredendően távolító vizuális gesztusa révén jön létre a távolság, 
melyet aztán a műszerfalba épített érintőképernyő mérsékel. A kijelző ebben a képben 
mintegy összeolvad a női testtel, s az erre a „virtuális bőrfelületre” ujjal rajzolt input jelek 
érzéki élményben részesítik őt. Ekkorra a követő autó reflektorának fénycsóvája is célba 
ér, és átvilágítja a nő vezette luxusjárművet, ami így egyszerre válik áttetsző burokká és 
a fantáziakivetülések vetítővásznává. A röntgentekintet explicit módon fedi fel az autó 
struktúráját, csakúgy, mint a vágyott vágyódását. 
 Amikor a párhuzamosan futó történetben Justin Timberlake karaktere autójá-
ban ülve az ablakban felderengő sziluettre emeli a tekintetét, úgy tűnhet, a megannyi 
réteg (az optika, az autó ablaka, az utca tere, a szoba ablaka, valamint a függöny) mely 
választottjától elzárja, áttörhetetlen, csakúgy, mint a pár képkockával később megjelenő 
masszív faajtó. Ám hi-tech szenzoros kesztyűje révén, Timbaland figurájához hasonlóan, 
omnipotens képességekre tesz szert: egyetlen aprócska mozdulata átütő hatással van a 
szobában vetkőző nőre, és a szoba korábban elérhetetlennek tűnő terére. 
 A fő konstruktőr azonban, a „mágus”, akinek kezei alatt a fantázia és a klipbéli va-
lóság terei szó szerint összeérnek, az a futurisztikus panelrakosgató Timbaland-karakter. 
A nagy manipulatőr rendelkezik az egész klipbeli világ felett, melyben a fantázia tereit ké-
nye-kedve szerint alakítja. A Különvélemény című filmből ismerős interface-technológia  
síkjában a klip egészében bejárható tér-képek pillanatfelvételeinek montázsa áll így
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össze interaktív virtuális környezetté, csakúgy, miként a szerteágazó narratíva is viszony-
lagos nyugvópontra jut a záró klubjelenet lassanként kihunyó neonfényében.    

A KéPErNyőN TÚL
 
Jelen írás mottójául szolgáló idézet egyike az urbanista Paul virilió-tól származik, akit 
elsősorban a sebesség, a (hadi)technika és a médiumok teoretikusaként tart számon a 
kulturális közélet. Az építészet jövőjét illetően egyfajta „láthatatlan építészetről” beszél, 
egy szakadatlanul épülő, virtualizált világról, melyet nem kizárólag a kő és a kőből emelt 
falak strukturálnak, sokkal inkább egy minden ízében érzékelhető telejelenlét térfantá-
ziája alkot folyamatosan.
 Ablakaink már vannak a jövő építészetének házaihoz, a kérdés csupán annyi, mit 
kezdünk velük, mennyire tudunk bízni a felszabadító lehetőségeikben szunnyadó, krea-
tív potenciálban. mert a virtuális terek nem a mágikus odaátban vannak, hanem potenci-
ális minőségükben jelen mindabban, ami már most is az otthonunk.

curtis Jackson, Justin Timberlake, Timothy mosley, Nathaniel Hills: Ayo Technology, 2007; 
producer: Timbaland, Nate „Danja” Hills; forgalmazó: g-Unit records.
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szErKEszTőI ÜzENET

Az ingyenesen terjesztett Szkholion művészeti és szakfolyóirat célja a már  ismert 
szerzők mellett lehetőséget biztosítani a korábban még nem publikáló, de kiemelkedően 
tehetséges egyetemistáknak és PhD-hallgatóknak. A szerkesztőség ezért továbbra is várja 
a magyarországi, illetve határon túli bölcsészkarok hallgatóinak, doktoranduszainak 
alkotásait többek közt az alábbi műfajokban: 

 Esszé 
 TANULmÁNy 
 fILmKrITIKA
 KÖNyvKrITIKA
 TÁrLATKrITIKA
 szíNIKrITIKA
 szAKfOrDíTÁs
 KÖNyvAJÁNLó 
 műfOrDíTÁs
 széPPrózA 
 vErs

A lap szabályos IssN-számmal ellátott sajtótermék, tehát a megjelenés hivatalos publi-
kációnak számít. Az írásokat magyar nyelven (max. 30.000. karakter), microsoft Word 
Documentum formátumban kérjük eljuttatni elektronikusan (szkholion@gmail.com). 
A közlésben előnyt jelenthet, ha a szerkesztőséggel levélben előre megbeszélt témában 
érkezik a szöveg! Bármilyen kérdést, észrevételt, javaslatot is szívesen és köszönettel fo-
gadunk!

 Honlapunkról letölthető a folyóirat PDf változata,
és a lap korábbi számaiban megjelent szövegek is:

HTTP://WWW.szKHOLION.UNIDEB.HU
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szÁmUNK TÁmOgATóI:

DE BTK HALLgATóI ÖNKOrmÁNyzAT

DE BTK IrODALOmTUDOmÁNyOK DOKTOrI IsKOLA

HATvANI IsTvÁN szAKKOLLégIUm


