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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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ElŐHANG

a Szkholion című folyóirat minden kétséget kizáróan a magyar irodalmi-művészeti peri-
odikák leggyengébbike. silány, tudománytalan, nyelvileg megformázatlan szövegek, me-
lyeket jó érzésű ember nem tud elolvasni. 
 Ha az előző két mondatomat élőszóban, szemtől szembe osztottam volna meg 
tisztelt olvasónkkal, könnyebb dolga lenne igazságtartalmuk kiderítésében. Persze csak 
akkor, ha ismeri a Hazudj, ha tudsz! című sorozatot, vagy elolvassa a sorozatot elemző 
Balajthy Dániel tanulmányát aktuális számunkban. utóbbi persze jobb választás lenne, 
már csak azért is, mert azon nyomban megcáfolná kezdő mondataimat. ugyanis hazud-
tam. De nyugalom, nem csak én hazudok rendszeresen, mindenki hazudik. Bizony, Ön is, 
kedves olvasó, ugyanis „statisztikailag egy átlagember egy csevegésben háromszor hazu-
dik tíz perc alatt”. mindez kiderül a már említett szerző remek szövegéből, amely világos-
sá teszi, vajon tényleg képesek vagyunk-e más arcából kiolvasni, hogy igazat mond-e 
vagy füllent
 Arcról olvasni? ugyan már! Ez elsőre legalább annyira elképzelhetetlen, mint azt 
gondolni, hogy a fonalas munkák, iparművészeti alkotások az egyéni és közösségi rep-
rezentáció médiumai. micsoda? Gesztelyi Hermina (akit ezúttal köszöntünk mint szer-
kesztőségünk legújabb tagját)  pontosan ezt állítja Bethlen Kata fonalas munkáiról? igen, 
ezt. Hát, kénytelenek leszünk akkor hinni neki. vagy mégsem? Ön hogy gondolja, kedves 
olvasó? De csak őszintén. 
 lapozgatva a legújabb számot persze az is kiderül, hogy nem mindenkinek ha-
zudnak éles szituációban. Az ifjú poétaként Kolozsváron felbukkanó szálinger Balázst 
(akivel újdonsült főszerkesztőnk, Balajthy Ágnes készített interjút) nem kímélték a mell-
bevágó őszinteséggel elmondott értékítéletek. ilyen is van, persze ritka. mint ahogy ritka 
az is, hogy a népművészet egyszer csak divattá és mozgalommá válik, mi, magyarok pe-
dig egy kulturális kincs továbbörökítésének mintapéldái leszünk szerte a világon. Pedig 
bizony ez történt az 1970-es évek elején kezdődő táncházmozgalommal, amiről simon 
Krisztián értekezik, Debrecent állítva a középpontba.
 mindent összevetve, az új példány színes, izgalmas és érdekfeszítő. legalább any-
nyira, mint soós Nóra illusztráló képei, melyeket Kocsis Katica értelmezett.
 De tényleg. Persze, ha ezek után komolyan lehet venni az Előhang beszélőjét. Az 
igazság odaát van. odaát, a következő oldalakon.

Barna Péter
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Kocsis Katica

szENzuAliTÁs és iNTEllEKTuAliTÁs  
soós NórA fEsTméNyEi Elé
soós Nóra a harmincas festőgeneráció kiemelkedő alkotója, aki ugyan szorosan kapcsolódik 
a kortárs áramlatokhoz, szuverén képi nyelvezetével mégis autonóm szerepet teremtett 
magának a magyar képzőművészet világában. A művész dinamikus kompozícióival, élénk 
színű vásznaival a figurális stílust képviseli, a sokarcú világ bemutatására, lefestésére 
vállalkozik. A témahabzsolás boldogságát érezzük munkáin, de nemcsak a képi világok, 
vizuális rétegek épülnek egymásra rajtuk, hanem a különböző gondolati síkok is. és éppen 
ettől lesznek többek soós Nóra képei – nem egyszerűen a látványt kívánják visszaadni, 
hanem gondolkodásra szólítják fel a befogadót, egy olyan játékra invitálják, melynek célja 
maguknak a képeknek a megfejtése, az egyes gondolati rétegek felfejtése.
 soós Nóra – molnár sándor tanítványaként – a főiskola évei alatt találkozott ezzel 
a kolorista stílussal, azonban a mestere által képviselt túl színes és túl szisztematikus 
művészetet nem érezte sajátjának. Így később Klimó Károlyhoz került, ahol igazán 
felszabadult formanyelve. Ezekben az években expresszív képeket festett, melyek 
jórészt a gesztusfestészethez álltak közel. Nóra viszont hamar felismerte, hogy ez 
a stílus már nem sok újdonsággal szolgálhat, és igazából nem is illik hozzá, viszont a 
csurgatás, a fröcskölés folyamata továbbra is érdeklődési területén belül maradt. A 
művészt megragadta a „műteremkosz” jelensége, és elkezdte figyelni, hogy az alkotási 
terekben milyen felületek jöhetnek létre. Ekkor készítette el első assemblage munkáit, 
melyekben hétköznapi dolgokat „koszol” össze színes festékfoltokkal, személyes tárgyai 
befestékeződnek. Ebből az időből származik a Hommage à Joseph Kosuth alkotása, 

soós Nóra (1979) szombathely. Képzőművész, a magyar Képzőművészeti Egyetem 
festő szakán végzett 2004-ben. Tanulmányai alatt a müncheni Képzőművészeti 
Egyetem ösztöndíjas hallgatója is volt. 2004-ben Glatz oszkár- és Herman lipót-
díjat, 2005-ben strabag festészeti Díjat, 2008-ban Prima Primissima Junior Díjat 
kapott. számos hazai kiállítása mellett az utóbbi időben Párizsban, Genfben, Bécsben, 
lienzben voltak láthatók képei.

Kocsis Katica (1989) Budapest. művészeti író, az ElTE BTK esztétika mesterképzésé-
nek hallgatója, a Prae.hu tudósítója.
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mely az Egy és három szék parafrázisaként működik. megszületnek a cipőket bemutató 
munkái is, melyek motívumai a mai napig visszatérnek soós Nóra képein. A művész 
itt már maurer Dóra tanítványaként cipőket festett és koszolt be színes foltokkal, de e 
cipők sohasem a fő témái a festményeknek, mindig csak az apropót szolgáltatják. Az 
alkotásokon a figurativitás kapja a főszerepet. Diplomamunkájában azzal a problémával 
foglalkozik, hogy mikor képes átalakulni a vonal színfolttá: ezeken a munkákon az eddig jól 
körülhatárolható cipők elveszítik lényegiségüket, tárgyiasságukat és egy metamorfózison 
esnek át. Nóra művészete egy kissé absztrakttá válik és közel kerül a pop-arthoz. 
 A főiskolai évek alatt készült munkák közül érdemes kiemelni a Reggeli 
Oldenburggal, Flagannel és az Arnolfini házaspárral című alkotását, amin már jól látszik, 
hogy a művész kiválóan reflektál a művészeti hagyományokra, nagyszerűen használja 
fel és értelmezi át a rá nehezedő művészeti tradíciót. Ezen a festményen az is világossá 
válik, hogy soós Nóra nem passzív befogadást vár el a nézőtől, hanem játékra hívja, 
gondolkodásra szólítja fel.
 Egyik első önálló kiállítására 2005-ben került sor a szombathelyi Képtárban, 
ahol Én-teriőr című sorozatával mutatkozott be. Az itt kiállításra került képek kijelölték 
soós Nóra útját: a művész megmaradt a figurativitás mellett és maga mögött hagyta az 
absztrakciót. A pop-arthoz közeli képeken soós Nóra mint művész, mint ember és mint 
nő tárul elénk, a vásznakon az alkotó mindennapi életét tárja fel a nyilvánosság előtt. A 
festmények olyannyira közvetlenek és személyesek, hogy egyfajta vizuális naplóként is 
tekinthetünk rájuk: látjuk a művészt fogmosás, sminkelés, alvás közben, sőt cipői között 
is. Életem nyitott könyv című munkáján bepillantást enged abba a meghitt pillanatba, 
amikor párjával alszanak a közös ágyban. és éppen efféle mély személyességük folytán 
mutatnak túl ezek az alkotások a pop-art irányzatán, mert ugyan rengeteg tárgy jelenik 
meg rajtuk, ezek a dolgok mindig a művész személyes szférájában helyezkednek el, nem 
pedig a popkultúra területéről lettek átemelve. E személyes, intim világ feltárása során 
soós Nóra megtalálja stílusát, egyéni hangját, képei pedig megerősödnek. Ezt bizonyítja 
az akkoriban elnyert strabag festészeti Díj is. E vásznakon már erős a transzparencia, és 
már itt is érezhető a gondolati és vizuális rétegek egymásra halmozása, amely azóta soós 
Nóra művészetének legfőbb jellemzőjévé vált.
 Kirakat sorozatában a személyes kérdések mellett a társadalmi problémák is 
elkezdik foglalkoztatni. A képeken a kirakat maga választja el a mindennapok valóságát 
és a reklámok illuzórikus világát: kint megtört, de mégis valódi emberek vágyakoznak 
a benti, tökéletesnek tűnő világ dolgaira, azonban e kirakat mögötti világ értékei nem 
valóságosak. E festmények rádöbbentenek arra, hogy e jelenségek nem egyértelműen 
pozitívak. A vásznakon megjelenő könnyed irónia soós Nóra többi sorozatán is direkt 
módon jelenik meg, néhol azonban fel is erősödik, mégpedig leginkább ott, ahol az 
ábrázolt társadalmi problémák súlyossá válnak. Így a hurrikánok sorozatán a könnyed 
ábrázolásmód mögött ott érezzük a fenyegetettséget, a romboló erőt is. Nóra már eleve 



SZKHOLION8

ironikusnak tartja azt a tényt, hogy e pusztító természeti jelenségeket jól hangzó és bájos 
női nevekkel illetik. E groteszk tényt használja fel e sorozatához, így születnek meg az 
amerikai szimbólumokat idéző nagyméretű vásznai. A Vilma nevű hurrikán például 
frédi asszonyaként manifesztálódik, amint kétségbeesve telefonál. Az erős kontúrokkal 
megjelenített figura mögött pedig ott látjuk a természeti katasztrófa nyomait, az 
autóroncsokat, az összeomlott házakat. Az Ophelia ábrázolásához Hamlet karakterét 
veszi alapul és millais képét parafrazálja. E sorozat részét képezik azok a képek is, 
amelyek az amerikai tragédiákat elevenítik fel: Nagy alma című alkotásán az előtérben 
maga a művész látható, miközben nyugodtan a gyümölcsbe harap, a háttérben azonban 
fenyegetően magaslanak a World Trade Center ikertornyai.
 A festőt több éve foglalkoztatja a játszma, a játékos megjelenítésének kérdése. 
A játék könnyedsége mögött felsejlik az élet komolysága: a játékos a valóságot játssza, 
annak szabályait követi és azok szerint cselekszik. A művész alakja újból és újból feltűnik 
a képeken, amint saját helyzetét, szerepét elemzi. Perspektivikus sakktábláin a fekete-
fehér mezőkön sétáló figurák igazi hús-vér emberek, valódi gondokkal és rendkívül 
összetett személyiséggel. Ezek az alakok egymással szemben teljesen idegenként 
viselkednek, megszűnik közöttük mindenféle kapcsolat, sőt még a befogadóval sem lépnek 
kontaktusba, hiszen legtöbbször háttal állnak nekünk. A játszma, az élet sikeressége 
nyilvánvalóan ezen alakok együttműködésétől függ, így elszomorító és fájó egymás iránti 
elhidegültségük. A sakktáblák mellett a francia kártyalapok is sokszor felbukkannak a 
képeken: a kártya a szerencse szimbóluma, ugyanakkor a jóslás megtestesítője is ezeken 
az alkotásokon, így egyszerre nőies és férfias motívum. Billiárdos vásznain a művész 
saját küzdelmei jelennek meg. E darabok az Ütköződés címet viselik, rajtuk a lökésre 
összpontosító, törékeny alak a golyókkal, az élet szimbólumaival kíván megküzdeni.
 A gömbök, kör alakú foltok soós Nóra meghatározó motívumai, ilyen spontán 
foltokkal építi fel képei alapfelületét. Eme akaratlan módon felvitt kör alakú foltokra 
kerül rá a többi réteg. A festmények megfestettsége mögött tehát mindig ott van egyfajta 
ösztönösség, mely sokszor befolyásolja magát a végső képet is. „Néha az a festészet 
inspirál, amit saját magam teremtek meg” – állítja a művész.
 E gömbökkel dolgozik Buborék sorozatában is, ahol a játékos tevékenység 
közben ábrázolja önmagát, így ezeket a vásznakat akár a privát szférát újból visszahozó 
zsánerképeknek is tekinthetjük. A vidám, könnyed buborékfújás mögött azonban itt is 
megjelenik a fenyegetettség: a buborék nem véletlenül vanitas szimbólum, hiszen egy 
tünékeny, illuzórikus dolog, így az elmúlásra emlékeztet.
 soós Nóra több képen is foglalkozik a keleti és a nyugati társadalom ellentétével. 
Buddha alakja már Titkos tanítás című Kirakat-sorozatbeli képén is ott van, ahol 
demisztifikált anyagi tárgyként jelenik meg, de később több munkáján egyszerre 
tekinthető hétköznapi tárgynak, s a keleti kultúra egyik meghatározó jelképének. Játszma 
tematikájú képein néha önmaga tűnik fel, amint jógapozícióban áll a táblán: a jóga itt a 
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nyugodtságot, a lassúságot hivatott kifejezni, ami erős ellenpontot képez a nyugati világ 
rohanó és karrierközpontú társadalmával szemben. A Felkészülés a hatalomátvételre 
című nagyméretű tablóján is éppen ez a helyzet rajzolódik ki: a művész itt hívja fel a 
figyelmet arra, hogy minden küzdelem lényegtelen, hiszen a dolgokat nem vagyunk képesek 
irányítani, ezért jobb, ha visszatérünk saját világunkba.
 A művész gyermekkori személyes tárgyait, játékait is képei részévé teszi: számos 
festményén találjuk meg a Keljfeljuliskákat, a matrjoska babákat vagy a bicikliző majmot. 
Ezek a dolgok egyszerre jelennek meg a privát és a társadalmi szférában, hiszen annak 
ellenére, hogy soós Nóra személyes, emlékekkel teli játékait jelölik, mégiscsak egy 
átmeneti korszak, a 80-as évek ikonikus elemei. E tárgyak érdekessége, hogy giccsbe 
hajló bájuk mögött meghúzódik egy sokkal fenyegetőbb réteg. A babák és a lemezárugyári 
játékok szeme ugyanis óriásira van festve, ezáltal tekintetük meglehetősen groteszkké 
válik. E figyelő tekintet foglyul ejt, és maga alá rendel, így a könnyed tartalom pillanatok 
alatt átfordul valami szorongatóan idegenbe.
 Az ikonikus lemezárugyári játékkal a Pollock és a bicikliző majom című képen is 
találkozhatunk, ami párba állítható a Dripp hopp elnevezésű vászonnal. Az elsőn Pollockot 
magát látjuk, amint jól ismert pózában alkot. A másik darabon pedig maga soós Nóra jelenik 
meg, az előző pozíció tükörképét felvéve. E pár segítségével rombolja le a művész a Pollock 
és a „macsó festészet” körül lebegő illúziót, demisztifikálva a hősnek beállított festőt.
 Habár soós Nóra művészetére a harsogóan erős színek és az élénk kontúrok 
jellemzőek, az Itthon? Otthon? sorozaton halványabb és kevésbé tiszta árnyalatokkal 
dolgozik. A visszafogott színek között megtört emberek jelennek meg, akik jórészt háttal 
állnak, a háttérben pedig ki-bejárkálnak 
a domesztikált állatok. Talán ezek Nóra 
legkevésbé optimista képei, itt már a 
felszínen sem jelenik meg a könnyed és 
felszabadult vizuális nyelv.
 soós Nóra művészete rendkívül 
összetett: a több réteg egymásra halmozása 
mind vizuálisan, mind intellektuálisan 
feladat elé állítja a befogadót. A nézőnek kell 
megtalálni a vastag kontúrok, az élénk színek, 
a könnyen érthető ábrák, a dekoratív felületek 
mögött húzódó mondanivalót. fontos, hogy 
odafigyeljen, gondolkodjon, elmélyüljön, 
átéljen és átérezzen, mert csak így képes 
feltárni soós Nóra képeinek igazi természetét.
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Kele fodor Ákos (1983) Karcag, Budapest. Gérecz Attila-díjas költő, drámaíró, az Eső 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 2012-ig a Prizma folyóirat szerkesztője. Első kötete 
Textolátria címmel jelent meg 2010-ben, a JAK és a PrAE.Hu gondozásában.

Kele fodor Ákos

A szErETET A vÍz AlATT GyümÖlCsÖT EsziK

Anya, apa, voltatok úgy is, mint szerető fejlábúak: a szépiák átkarolják egymást, a hím 
egyik karjával átnyújtja spermacsomagját és holtan süllyed a fenékre; a nőstény pedig 
petevezetékének csőrszájában lévő köpenynyílásába helyez engem, mint a csillag a ha-
lált. Ahogy leültetsz, apa, a forgó fotelba, és elmondod, hogy meghalt a hím, és te nyeled, 
hogy majd magadból részegen végleg kifordulj és eméssz a beszédben. szerteágazó vagy 
és hivalkodó, nem úgy, mint világra jöttemkor, anya, a pörölycápa aki voltál szülés köz-
ben, a kalapács két végét szerényen hátrahajtottad. Tündöklés vagyok és éltető becsapó-
dás, érted és miattad anya, mert repüléssel kezdhettem mindent, amikor az ördögrája 
kiugrik a vízből és közben szüli meg ivadékod. és rágcsálót felköpő kuvik helyett vemhes 
édesvízi delfinfaj vagy, aki növényevő: gyümölcsöt és mangrovegyökeret fogyasztasz a 
meleg folyóban. A szeretet hőfokán múlik a szeretet. Hogy nyugtató bélhangra alszok el, 
vagy halálsikolyt hallat a réti csík, ha főzik, és arra ébredek, hogy zsugorodó tested úgy 
sír, hogy befogják a fülüket a háziasszonyok.

AGyirToTT

Anya, ha nem vágják át a feji kritikus periódusban agyirtott selyemszövőlepke-báb has-
dúcláncát és garatideggyűrűjét, és egy másik báb agyát ültetik belé, fejlődése megindul; 
egy agy akár nyolc kicsiny csapokkal egymásba nyitott bábot is ellát elég hormonnal, 
hogy a csonkulás után kifejlődjön a burokban az agy nélkül is sötét, feltartóztatott élet. 
Nincs fény és hang a fekete idegben, a dúcban és garatban, eltűnt a szemedből a fény  
ag

n  ya, mint a szalonkának, aki háromszázhatvan fokban körbe, minden irányba lát: a lá-
tótere teljes, mert már nincs fókusza, s nem különülnek a dolgok: nem csak az enyém a 
hormon, mert csapokat operáltál közénk, élet mérgét csorgató dárdákat, és a rajtad is 
csak átfolyó sötétedben pompázik az agytalan és szem nélkül való imágó aki leszek. 
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mÁszKArÁK

van egy hal: a vörös sügér,
finom meleg vizekben él.
Tátogatva lakomázik,
evésközben is komázik:

van egy pici ászkarák,
azzal cimborál e hal.
Ha a sügér éppen fal
beúszik a szájon át.

mókázik a két barát,
együtt ülnek vacsorát.
A sügér kagylócskát eszik,
a kis ászka fickándozik.

megcsócsálja a hal nyelvét,
elfoglalja annak helyét.
A sügér meg úgy mozgatja,
mintha saját nyelve volna.

Bohóckodnak, vigadoznak,
örökké együtt maradnak.
Kedves barát a nagy sügér
ha a kis rák enni kér:

a hal nagyot falatozik,
így az ászka is csipeget,
s mindkét koma jóllakik,
így járják a vizeket.

Gyerekek!

Ha nem szerettek osztozkodni,
e mese tanulsága annyi:
hogyha ászkarák mászna ránk,
ne tátsuk ki kicsi szánk!
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molnár illés (1981) Budapest. Költő, kritikus. A Károli Gáspár református Egyetemen 
diplomázott magyar és kommunikáció szakon. Első kötete 2013 elején jelenik meg 
Hüllők és izzók címmel a fisz-könyvek sorozatban.

molnár illés

TÁvolsÁG, szEmGolyó, messze gurultál. szemben állsz, 
koponyádban csontig hatoló velős agyaglépcsők. 
Hová vezet mindez. Gerendás vagy, errefelé úgy mondják: gerinces. 
Bensőd épületes, egyenes beszéd. Csak ami fogaid közt betűz, az lesz dőlt. 
 
Egyik fal adja a másikat. szembe szórt, fehér vakolat 
a szálkás emberek, halászok és favágók hunyorgása. 
fűrészek és horgok, fejszék és hálók csendje 
elől rohanva ébredsz rá hasadó anyag-voltodra. 
 
mikor senki sem figyel, felöklendezel egy hüllőt, 
becsavarsz egy izzót, így rajzolod át a hőtérképet, 
az út köveit nyelved alatt egyesével átmelegítve. 
 
A folyó mélyén minden hordalék lesz. és földbe 
rejtve humusszá. szembefúj, kontúrjaid összezilálja 
a hosszan kitartott csend rád meredő görbülete. 
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NyElvED NAGymuTATó,
csak percekre elég, 
egy testrész, ami rövidtávfutó, 
kanóc, fejtől lábig ég.
 
itt most a térkép a tromf, 
a világ szabásmintája. 
Ami a rajztól eltér, 
azt a nyelv körbejárja, 
és mint a penge, szemtelenül 
szabdalja szabványméretre.
 
fogak közt szűri, kétoldalt sós, 
elöl édes. Ez a test növekszik, 
de nem lesz körkörös. Az idegpálya 
kihajt bár, de véges. itt fásul, szárad 
a nyelv, kinő a szájból, kérges, 
gyökeres, szorosan lefelé tájol.

A szEm vADÁszfEGyvEr, 
szúró-szívó szájszerv. 
Az erekkel tagolt fehérje 
izmos, a szivárványos írisz 
csalóka, a pupilla mélysége 
halálos. A szembogár 
sötétjében lappang a nyelv, 
éjjeli kitinpáncél alatt. 
Kiszívja a táj létét, beköpi 
petéivel és ha látod, 
nem gondolsz többé a tájra, 
csak a szem gyilkos bogarára.
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Potozky lászló (1988) Csíkszereda–marosvásárhely. Bálint Tibor-díjas, méhes György-
debütdíjas és Gion Nándor prózaírói ösztöndíjas író, jelenleg a marosvásárhelyi művé-
szeti Egyetem hallgatója, drámaírás szakon. Új kötete megjelenés előtt áll a magvető 
Kiadónál.

Potozky lászló

BArÁT A szEKréNyBEN

A szomszédasszonynál hagyta a kulcsot, ahogy megegyeztünk. Teljesen kiürítette a la-
kást, csak a bútorok kísértetei maradtak hátra, sötét foltok a falon, ahol nem érte fény a 
festést. Polcok, festmények, kanapék ott ragadt árnyékai közt szék, asztal, matrac – ennyi 
a részem. Az előszobai szekrények nem számítanak, azokat úgysem tudta volna magával 
vinni: beépítettek. Jobboldalt polcok egészen a mennyezetig, baloldalt sín a vállfáknak, 
alul cipőrekesz. Nadrágjaim, fehérneműim kivasalva, gondosan összefogva, egymásra 
tornyozva; a vállfákon zakók, ingek, kabátok, köztük levendulacsokor a molyok ellen. Ő 
hagyta így, mielőtt elment volna. Elhatároztam, hogy nem fog hiányozni.
 leültem a székre, az asztal mellé. vodkát ittam, sörrel kísértem. sosem engedte, 
hogy bent dohányozzam, most meg alig lehetett látni a füsttől. A padlóra hamuztam, és 
elképzeltem, milyen képet vágna, ha látná.
 A felső szomszédban valaki üvöltött a feleségének:
 – Hülye kurva!
 A felső szomszédban a feleség visszaüvöltött:
 – Hülye fasz!
 irigyeltem őket.
 végigheveredtem a matracon, fejem mellett, a földön, nagy halomban lemezek. 
Kedvem támadt a zenéhez, és már épp felültem volna, hogy föltegyek egyet, amikor 
eszembe jutott, hogy a lejátszót is elvitte. sebaj, egyenként húztam ki tokjukból a koron-
gokat, megpörgettem őket a mutatóujjamon, dudorásztam, és csak később eszméltem rá, 
hogy utcai ruhában fekszem az ágyon. Elképzeltem, milyen képet vágna, ha látná.
 Később elfogott a hányinger. Kimentem, a vécékagyló fölé hajoltam, öklendeztem. 
utána fogat szerettem volna mosni, de a fogkrémet is elvitte. Nem is baj – jóformán állni 
sem tudtam. megpróbáltam a fürdőajtó keretébe fogódzni, de elszámítottam magam, és 
kezemmel a semminek támaszkodva kidőltem az előszobába. Esés közben megpillantot-
tam a kulcsot a zárban. 
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A kilincsbe kapaszkodva tápászkodtam föl. Kizártam az ajtót, és elhatároztam, hogy egész 
éjszakára úgy hagyom. Elképzeltem, milyen képet vágna, ha látná, majd lefeküdtem. A vil-
lanyt nem oltottam el.
 épp elszundítottam, amikor hallottam, hogy kinyílik, és ugyanabban a pillanat-
ban be is csapódik a bejárati ajtó. Kivonszoltam magam az előszobába, a lépcsőházba is 
kinéztem, sehol senki. vissza akartam menni a szobába, de ekkor mocorgás ütötte meg a 
fülem. Az előszobai szekrényből jött, a baloldaliból. Kinyitottam.
 szomorú, de élénk szemek. szakáll. Haja csapzott, ruhája rongyos, cipője kását 
kér. Térdei szorosan összezárva, ahogy ott ül a cipőrekeszen, a vállfák közt. Összekulcsolt 
keze az ölében. megszólalt:
 – Jó estét!
 Becsuktam a szekrényajtót. visszamentem a szobába, lefeküdtem, de azelőtt még 
lekapcsoltam a villanyt.
 reggel másnaposan ébredtem. szájam cefreízű volt, és keserű a cigarettától. im-
bolyogva álltam a vécé előtt, vizeltem, amikor kiszólt a szekrényből:
 – ilyenkor sok folyadékot kell fogyasztani.
 – Köszönöm – mondtam.
 Arcot mostam, ittam. Tiszta fehérneműt, nadrágot húztam, majd kinyitottam a 
baloldali szekrényt, hogy kivegyek egy inget.
 változatlan testtartásban ült, gyámoltalanul, mint egy megszeppent óvodás.
 – Bocsánat – mondtam. – Csak egy inget szeretnék kivenni.
 Arrább dőlt, hogy hozzáférjek a vállfákhoz. 
 – Amúgy ilyenkor nem árt enni is valamit – mondta.
 – viszlát – mondtam, és becsuktam az ajtót.
 Nem találtam egyebet, csak száraz kenyeret meg mustárt, de ettem, nehogy ital-
szagom legyen. 
 sok volt a papírmunkám, meg is feledkeztem róla. Csak amikor hazaértem, és 
megpillantottam az asztalon a vodkásüveget, jutott eszembe, hogy illene megkínálnom. 
magamhoz vettem két poharat, s bekopogtam a szekrénybe.
 – Tessék! – hallatszott bentről.
 megtöltöttem a poharakat, odanyújtottam neki az egyiket.
 – Egészségére – mondtam.
 – Egészségére – mondta.
 ittunk. Aztán néztük egymást. Egyszer csak azt mondta:
 – Talán hozhatna egy széket, ha már ilyen jól elbeszélgetünk.
 Kihoztam a szobából a széket, leültem. most én törtem meg a csendet.
 – Kényelmes ott bent? – kérdeztem.
 – meglehetősen – felelte.
 – Nem áll el a háta?



SZKHOLION16

 – Egyáltalán nem.
 – és a dereka?
 – Az sem. Egyedül a lábaim zsibbadnak picit.
 – megesik az ilyesmi – mondtam.
 – sajnos meg – mondta.
 Hirtelen kopogtak a bejárati ajtón. fel sem álltam a székről, úgy nyitottam ki. Az 
ajtó a szék sarkának ütközött.
 – Kivel beszélget? – szólt be a szomszédasszony.
 – senkivel – feleltem.
 megpróbált behajolni a résen.
 – máris új lakótársa van? – kérdezte.
 – Nem tudok róla.
 – mert ha igen, akkor be kell jelenteni a közös költségnél.
 – Tudom – mondtam. – De nincsen új lakótársam.
 Akart mondani még valamit, de szembecsuktam vele az ajtót. Közelebb húzód-
tam a székkel, és suttogóra halkítottam a hangom:
 – remélem, nem haragszik, hogy letagadtam. Az adott körülmények között nem 
tehettem mást.
 lötyögött még kétujjnyi az üveg alján, kitöltöttem. forgatta egy darabig a szájá-
ban, közben szórakozottan nézte a feje fölé akasztott levendulacsokrot.
 – szép csokor – mondta, miután lenyelte az italt.
 – ugyan – legyintettem –, csak egy kötés száraz virág.
 – Jó az illata – mondta.
 – én már unom. minden ruhámból ez árad.
 – Nekem akkor is tetszik – mondta.
 felháborított ellenkezése, szó nélkül becsuktam az ajtót. Aznap nem beszéltünk 
többet, és másnap reggel sem köszöntem el. De mire hazaértem a munkából, már nem 
nehezteltem. Összeütöttem egy ebédecskét. Kicsit odaégett, évek óta nem főztem ma-
gamra. Két kavargatás közt megkérdeztem, éhes-e.
 – Tudnék falni valamit – felelte.
 – szólok, ha kész – és visszamentem a konyhába.
 A szobában tálaltam. Az asztalt az ablakhoz toltam, úgy tervezem, hogy én a pár-
kánynak támaszkodva eszem, míg ő a széken ül. Kikiáltottam az előszobába, hogy lehet 
jönni, de a szekrényajtó csukva maradt. Azt hittem, nem hallotta meg. Bekopogtam.
 – Kész az ebéd! – mondtam.
 – Hallom! – jött bentről a válasz.
 – Csak nyugodtan – mondtam –, megvárom.
 vagy negyedórán át malmoztam az asztal lapján, aztán kimentem az előszobá-
ba. Amikor kinyitottam a szekrényajtót, csak a lábai látszottak, a zakóim mögött bujkált. 



17
mű-TéT

visszamentem a szobába, kivittem a széket. leültem vele szemben, a tányért az ölembe 
vettem. félrehúztam a zakót, és neki is odanyújtottam a részét.
 Attól kezdve így étkeztünk. Egyfolytában kérdezett, és alig válaszoltam, már-
is újabb kérdéssel állt elő. De egyetlen egyszer sem volt tapintatlan, még csak futtában 
sem érintett olyasmit, ami kényelmetlen lett volna számomra. Amikor hazaértem, min-
dig beszóltam hozzá, és elmeséltem, milyen volt a munkában. minden érdekelte. még az 
is, amiről azt hittem, hogy csak számomra fontos. A szomszédasszony nem kopogott be 
többé, de tudtuk, hogy hallgatózik. mi azonban nem zavartattuk magunkat: fesztelenül 
csevegtünk, és akkorákat röhögtünk, hogy zengett belé a folyosó. 
 Egyedül az éjszakák teltek nehezen. Túl szélesnek éreztem a matracot, sehol sem 
találtam rajta a helyem. ilyenkor a sötétbe bámultam, és megpróbáltam nem rá gondol-
ni. De ha sikerült is elaludnom, akkor sem szabadulhattam tőle: állandóan ott lebegett 
előttem az arca, mintha fényképet néznék. Gyakran le sem feküdtem, csak könyököltem 
az asztalon, és cigarettáztam. félóránként jártam ki, hol szomjas voltam, hol vizelnem 
kellett. Egyszer, amikor lehúztam a vécét, kiszólt a szekrényből:
 – Nem tud aludni?
 – Nem nagyon – mondtam. – Elnézést, hogy felköltöttem.
 – semmi gond. Engem is kerül az álom.
 Benyitottam a szekrénybe.
 – mire szokott ilyenkor gondolni? – kérdeztem.
 – semmire – mondta.
 – Hogyhogy?
 – Nekem nincs min gondolkodnom.
 – Nem is lehet rossz – mondtam.
 – Néha azért elég unalmas.
 ugyanabban a tartásban ült, ahogy először találkoztunk. magányosnak tűnt.
 – szeretné, ha maradnék még? – kérdeztem.
 Bátortalanul bólintott, arrébbcsusszant a cipőrekeszen. félretoltam a vállfákat, 
bekucorodtam mellé. muszáj volt ugyanabban a testtartásban ülnöm, mint ő, másképp 
nem fértünk volna el.
 – Eléggé meleg van itt bent – mondtam.
 – meg lehet szokni – mondta.
 Kihajoltam, és becsuktam az ajtót. meg-megkoccantak fejünk fölött a vállfák, köz-
ben mintha a levendulacsokor is megzizzent volna. Hallgattam, ahogy lélegzik, és tudtam, 
hogy ő is hallgatja, ahogy lélegzem. moccanni sem mertünk. A legkisebb mozdulatra su-
hogni kezdtek a fejünk fölé akasztott ruhák, és olyan volt, mintha vetkőznénk.
 Arra ébredtem, hogy a lépcsőházban becsapódott egy ajtó. Hajnali fénycsík vetült 
be a szekrényajtó és a padló közti résen, porszemek táncoltak benne. A kabátok, ingek közt 
egyetlen lélegzet hallatszott. Első gondolatom az volt, hogy meghalt, annyira szerettem. fel-
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kaptam a fejem a válláról, és láttam megcsillanni a szemét a félhomályban. Egyszerre szív-
tuk be és fújtuk ki a levegőt. Hagytuk lélegzetünket a másik arcába áramlani. Jó érzés volt.
 Attól kezdve a szekrényben töltöttem az éjszakákat, sőt, ha csak tehettem, nap-
közben is ott ücsörögtem. Könyvekről és zenéről beszélgettünk, néha elnémultunk, és 
összeolvadt lélegzetünket hallgattuk. sosem volt még ilyen jó barátom. Abba is beleegye-
zett, hogy kidobjam a levendulacsokrot. Attól kezdve az ő illata áradt a ruháimból. Nem 
tudtam betelni vele. Testének kipárolgásával öltöztetett fel.
 Egyik nap beszélgetés közben furcsa neszt hallottam a folyosóról. Amikor fel-
ugrottam, és kikémleltem a kukucskálón, a szomszédasszonyt pillantottam meg, ahogy 
szokásához híven az ajtó előtt áll, és fülel. Hirtelen megmagyarázhatatlan düh fogott el. 
feltéptem az ajtót, és ráripakodtam, hogy mit képzel magáról, most azonnal takarodjon a 
fenébe. Aztán visszaültem a szekrény elé, de csak néztük egymást. Tekintetében döbbe-
net és csalódottság motoszkált. Nem értettem, hogy nem feszélyezi, hogy az egész lakó-
közösség értesül a beszélgetéseinkről.
 – Hülye vénasszony – mondtam aztán, mire ő megcsóválta a fejét, és csak annyit 
mondott:
 – felettébb modortalan. – Nem lehetett tisztán kivenni, kire értette, és nem is fej-
tegette tovább; a szekrénybe akasztott kabátokat kezdte porolgatni, látszólag ez kötötte 
le minden figyelmét. felálltam.
 – én most bemegyek a szobába – mondtam.
 – rendben – felelte, csak úgy foghegyről.
 Álltam egy darabig, kezemmel zavartan doboltam a szék támláján. Aztán megkér-
deztem:
 – Nem volna kedve velem tartani?
 Abbahagyta a porolgatást, felém fordult.
 – Csak a változatosság kedvéért – tettem hozzá.
 Nem felelt. Bementem a szobába, és elhatároztam, hogy éjszaka nem alszom vele. 
De még be sem sötétedett jóformán, máris ott toporogtam a szekrény előtt. Nem mertem 
kopogtatni. szerencsére nem is kellett, kinyitotta magától. Bemásztam. A sötétség az or-
runkra ült.
 féloldalra dőlve ébredtem meg, arcom ruháknak préselődött. visszatartottam a 
lélegzetem, és hallgattam, ahogy lélegzik. Aztán ő tartotta vissza a lélegzetét, és hallgatta, 
ahogy lélegzem. lüktetett a levegő a szekrényben. még csak nem is hajnalodott, amikor 
magára hagytam a vállfák közt.
 Aznap volt a születésnapom. vásároltam neki ajándékba egy széket, amit a szobá-
ba, az asztal mellé terveztem állítani. ma nem tagadhatja meg.
 Hazatértemkor nem szóltam be neki, egyenest a szobába mentem. szellőztettem, 
takarítottam, asztalt terítettem. A székeket szembeállítottam egymással. Aztán magamhoz 
vettem egy üveg vodkát, és bekopogtam hozzá.
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 – Tessék! – hallatszott bentről.
 Töltöttem, odanyújtottam neki az egyik poharat.
 – szervusz – emeltem fel a sajátomat.
 Poharat tartó keze a száj felé félúton meredt le.
 – ilyen hamar? – kérdezte.
 – Annyira azért nem hamar – mondtam.
 – Biztos? – kérdezte.
 – Biztos.
 felhajtottam az italt. Ő csak félig itta ki a sajátját.
 – A másodikat talán bent – mondtam. – ma van a születésnapom.
 – értem – mondta.
 – most bemegyek – mondtam.
 Kiitta a maradékot. Elnézte az üres poharat, csettintett.
 – Hát akkor szervusz – mondta.
 Besiettem a szobába, nem akartam, hogy sírni lásson. leültem az asztalhoz. Néz-
tem az üres széket. rágyújtottam. A padlóra hamuztam. Elképzeltem, milyen képet vág-
na, ha látná. 
 Később kimentem az előszobába, és kizártam az ajtót. A kulcsot a zárban hagy-
tam. Elképzeltem, milyen képet vágna, ha látná. 
 Aztán ruhásan végigdőltem a matracon, még a cipőmet sem rúgtam le. mielőtt 
elnyomott az álom, elképzeltem, milyen képet vágna, ha látná.
 reggelire pirítóst ettem fokhagymával. A tegnapi ruháimba öltöztem. indulnom 
kellett, de nem tudtam megállni, hogy ne nézzek be a beépített szekrény baloldali részébe.
 A zakók, ingek katonás rendben, két oldalra félretolva. Kissé állott a szaguk. Közé-
pen gyűrött kabát lóg a vállfán. 
 Azóta abban járok. Jó meleg, nem fúj át rajta a szél, lepereg róla az eső. minden 
ruhával talál, nem kopik. Kényelmes, csak néha szorít kissé. és büdös. rettenetesen bü-
dös. Az emberek fintorogva fordítják el a fejüket, ha elmegyek mellettük. De nem merem 
kimosni. Azt már nem. A világ összes kincséért sem. még megfulladna nekem szegény.
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láng orsolya (1987) szatmárnémeti–Kolozsvár. Költő, kritikus. 2011-ben végzett a 
sapientia Egyetemen, film szakon. 2011-ben az Erdélyi magyar Írók ligája és a Bretter 
György Kör irodalmi pályázatának első díjazottja vers kategóriában.

láng orsolya

HiÁNyHAsoNlAToK
ALMÁSI NAGySZÜLEIMNEK

üres telek. Kettő az egyben. Két január szénszín keretben.
Teleknyi űr. A ház lakatlan. szervetlen, ekképp halhatatlan.

A fehér vakolaton vakfolt a tévé.
Előtte kiült fotelek.
A távirányító kikapcsológombja
elnyűtt. félszegen megrekedt.
vitrinlapok közé préselt papír – 
a szekrény, ha megremeg a konyha, 
nem vacog.
A két tél közé ékelt nyár alatt felgyűlt
az ablakszárnyak közötti
tengernyi légyhalott.

Pulzál az ingaóra,
ringatja magát, akárha
hintalóra talált árva. mutatója
még néhányszor körbejárja
a számlapot, mint fekhelyét a kutya,
már csak félig-ébren.
s amott magába bújik, 
hogy ne féljen
az ágynemű a ládányi éjben.

A fémpohárban fogkefék,
mint művirágok, színesek,
fejükön a sörte mintha
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serkent volna keveset.
mint a gyümölcs, amit lógni
hagytak, fogason a holmi
bőre megereszkedett.

Az asztalon használati tárgyak.
érintettek: érintetlenek.
égnek mered a tűpárna tája:
párnából nőtt szálfarengeteg.
A tűk fémtörzse alatt
felgyülemlett avarként vont
a por gyapjas réteget.
itt a metszett pohár partján 
néhány szál virág piheg.
szárukon áttetsző tetvek
hemzsegnek és tülekednek – 
apró buborék-sereg.
és a nedves pohárfalon, 
mint kollódium-üveglapon,
a szoba körképe lebeg.
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mezei Gábor (1982) Budapest. Költő, műfordító. Jelenleg az ElTE PhD-hallgatója. Első 
kötete függelék. címmel látott napvilágot, a l’Harmattan Kiadó gondozásában, 2012-ben.

mezei Gábor

szÁJ/NyÍlÁs

megállsz a vízparton. a vízparton, 
a híd alatt zsák. a zsákban állatok, 
a víz nem ered sehol. hiányzó 
állatok mindenhol. a zsákban 
örlőfog, csáprágó, reszelőnyelv. 
mire száját ollóddal megnyitod, 
már csend van odabent. ebből 
a csendből mászik elő az egyetlen 
tarisznyarák. 

moNsTrum11

bőre pikkelytelen, hártyás végtagjai csökevényesek. 
végtagjainak minden vékonyodó ága estére több és 
több helyütt megtörik, átlátszik, összecsuklik. estére 
hasán bőre elvékonyul, szintén átlátszik. zöld rostjai
mozdulatlanok minden mélysötétben, hasbőre kifakad 
a fényben. növekedni kezd, ágain levél. növekvő ágai 
kiegyenesednek, egyenes ágai napsütésben át nem 
láthatók. párosan egymáshoz hasonulnak. állnak a 
sekély fehérségben, tetejükön fészkek. fészkeikben 
évelő pikkelyesek. első bőrüket gyakorta levedlik, 
bőrük alatt szintén folytatódnak. 
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Polgár Tóth Tamás (1990) Debrecen. A Debreceni Egyetem mA-hallgatója történelem 
szakon, a DEiK alapító tagja, majd elnöke; az Amúgy online lap főszerkesztője 2010 és 
2012 között.

Polgár Tóth Tamás

miKlós BÁCsiéK

sokáig azt hittem, hogy miklós bácsi a mikulás,
mert szürke haja volt, a kezei meg szőrösek és
sárgák a fogai, de nem volt szakálla, csak a bőre
volt durva. Biztos a homoktól, mert a szomszédban
lakott, és én gyakran homokoztam a kislapátommal,
szorgosan, mert néha sütni kellett hamuba sült
pogácsát Annus néninek, akivel egy házban lakott.
oda csak húsvétkor jártunk locsolkodni, meg szép
verseket mondani, és mindig kaptunk pénzt, kétszáz
forintot, meg csoki tojást. A néni szemei ráncosak
voltak, de nem sírt, mert egyszer azt mondtam neki,
hogy ha sír, én majd lufikat aggatok a vállára, hogy
felrepüljön velem a holdra. Persze sosem repültünk,
mert a homokozóról nem nyílt ajtó a szomszéd kertre,
meg kilövőállásunk sem volt, mert azt a kutya folyton
összetaposta.
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A novella röviden: a történet főhőse két gyermek, mohás, a fiú és Kócos, a lány, akik 
csak egy kőhajításnyira laknak Tündérföldtől. mohás már sokat hallott arról, hogy a 
szivárvány lábánál megtalálhatja az aranykulcsot, és egy este így is történik. Ezalatt 
Kócos komisz tündérektől megrettenve elmenekül, és a Tündérföld erdejében élő több 
ezer éves, gyönyörű „Nagymama” házában találja magát. ide érkezik később mohás is, 
és együtt indulnak megkeresni, hogy mihez is tartozik az aranykulcs. Egy csodaszép, 
árnyékokkal borított völgybe érve megértik, hogy a kulcs abba az országba enged be-
bocsátást, ahonnan az árnyékok jönnek, s hogy ennek az országnak itt csak az árny-
képét látják. A két szereplő balszerencsés módon elszakad egymástól. immár nem is 
gyermekek, hiszen a történet előrehaladtával felnőnek, majd megöregszenek. mind-
ketten megjárják a maguk hosszabb-rövidebb útját, és a Tenger, a föld és a Tűz Öreg-
emberének útmutatása alapján mélyre hatoló, komoly igazságokat feltáró, szimbólu-
mokkal átitatott történetet élnek át, míg végül a szimbolikus halál után megfiatalodva, 
megdicsőülve érik el céljukat, az országot, ahonnan az árnyékok jönnek.

George macDonald

Az ArANyKulCs*1 (részlET)

Nem messze attól a háztól, ahol a fiú lakott, állt egy másik ház. Ennek a tulajdonosa, egy 
kereskedő, igen sokat volt távol. Néhány évvel korábban veszítette el a feleségét, és csak 
egy gyermeke volt, egy kislány, akit két szolgáló gondjaira bízott. A szolgálók nagyon lus-
ták és gondatlanok voltak, nem törődtek a kislánnyal, aki ápolatlan és elhanyagolt lett – 
néha még rosszul is bántak vele. 
 Köztudott, hogy az apró lények, amelyeket köznapi nyelven tündéreknek hívnak 
– bár nagyon sok féle tündér él Tündérföldön – igencsak megvetik a rendetlenséget, sőt, 
egészen komiszak tudnak lenni a hanyag emberekkel szemben. mivel hozzászoktak a fák 
és virágok minden szépségéhez, a madarak és más erdei lények rendszeretetéhez, még 
az erdő mélyén, fűszőnyegük közepén is nyomorultul érzik magukat, ha arra gondolnak, 
hogy ugyanannak a holdsugárnak a fényében koszos, kényelmetlen, rendetlen ház áll va-
lahol. Ettől pedig megharagszanak azokra is, akik ott élnek, és legszívesebben még a föld 

* George macDonald, The Golden Key (1867) = G. m., The Complete Fairy Tales, ed. u. C. 
Knoepflmacher, london, Penguin, 1999, 120–144. A lefordított szövegrészlet a 123–128. olda-
lon található.

George macDonald (1824–1905). skót költő, meseíró, lelkész és teológiai gondolkodó.
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színéről is elűznék őket, ha tudnák. Az egész világot szépen és tisztán szeretnék látni. 
Ezért aztán kékre-zöldre csipkedik a szobalányokat, és mindenféle komisz csínytevések-
kel keserítik az életüket.
 Ez a ház azonban valóban olyan szégyenletesen rendetlen volt, hogy azt az erdő 
tündérei már nem tűrhették. miután hiába próbálták végig az összes csínytevésüket a 
szolgálókon, végül arra jutottak, hogy megszabadulnak az egész gondtól, kezdve a gyer-
mekkel. Tudniuk kellett volna, hogy nem az ő hibája volt, de a fegyelem nem jellemző 
rájuk, a komiszkodás viszont annál inkább, és úgy gondolták, ha megszabadulnak tőle, 
akkor a szolgálókat is biztosan elküldik. 
 Egy este, miután a kislányt korán, még naplemente előtt lefektették, a szolgálók 
bementek a faluba, kulcsra zárva az ajtót maguk mögött. A gyermek nem tudta, hogy 
egyedül van, és békésen feküdt, az ablakon át az erdő irányába nézegetve, amelyből azon-
ban nem sokat láthatott, az ablakát ugyanis benőtte a borostyán és más kúszónövények. 
Egyszerre csak megpillantott egy majmot, ahogy ráfintorgott a tükörből, és észrevette, 
hogy a nagy, ódon szekrényre faragott fejek szája félelmetes vigyorba húzódik. Ezután 
két régi, póklábú szék lépett a szoba közepére, és furcsa, régimódi táncba kezdett. Ettől 
a lány elnevette magát, így elfeledkezett a majomról és a vigyorgó fejekről. látták a tün-
dérek, hogy elhibázták a dolgot, és a helyükre küldték a székeket. Tudták azonban, hogy 
a lány egész nap Aranyfürtöcske és a három medve történetét olvasta. A következő pil-
lanatban a lány a medvék hangját hallotta a lépcső felől, nagy hangot, közepes hangot és 
kicsi hangot; egyre közelebbről és közelebbről hallotta puha és súlyos lépteiket, mintha 
csak harisnyát húztak volna a csizmájukra, és végül nem bírta tovább. Pontosan úgy tett, 
mint Aranyfürtöcske, és ahogyan a tündérek akarták: odaugrott az ablakhoz, tágra nyi-
totta, belekapaszkodott a borostyánba, üggyel-bajjal lemászott a földre, és olyan gyorsan 
szaladt az erdő felé, ahogyan csak tudott.
 Bár ő ezt nem tudta, nem is futhatott volna jobb irányba: tudvalévő ugyanis, hogy 
semmi sem olyan komisz a saját helyén, mint azon kívül. Emellett pedig ezek a csintalan 
teremtmények csupán tündérföldi gyermekek voltak, és rajtuk kívül sok más lény is élt 
még ott. Ha egy utazó közéjük vetődik, a jók mindig többet tudnak segíteni rajta, mint 
amennyit a rosszak ártani tudnának neki.
 A nap már lenyugodott, és közeledett a sötétség, de a gyermek még mindig nem 
gondolt más veszélyre, mint a medvékre a háta mögött, pedig ha hátranézett volna, lát-
hatta volna, hogy olyan lény követte, amely egyáltalán nem hasonlított medvéhez. furcsa 
teremtmény volt, halformájú, de pikkelyek helyett ezer színben játszó tollak borították, 
amelyek úgy csillogtak, mint egy kolibri. uszonyai voltak, nem szárnyai, és úgy úszott a 
levegőben, ahogy a hal teszi a vízben. A feje egy kis bagoly fejére hasonlított. 
 Amikor a kislány jó sokáig futott, és már az utolsó fény is eltűnőben volt, egy 
fa lehajló ágai alá ért. A földig nyújtva le ágait, a fa csapdába ejtette a lányt, aki igyeke-
zett kiszabadulni, de az ágak egyre erősebben szorították oda a fatörzshöz. rémült volt 



SZKHOLION26

és kétségbeesett. Ekkor a levegőhal beúszott az ágak sűrűjébe, és tépni kezdte azokat a 
csőrével. Azonnal lazult a szorítás a lányon, és a különös lény addig tépte az ágakat, míg 
végül azok elengedték a lányt. A levegőhal ekkor előbújt a lány háta mögül, és szemet 
gyönyörködtető színeiben csillogva-villogva elöl úszott tovább, a lány pedig követte.
 A levegőhal szelíden vezette tovább, míg végül beúszott egy kunyhó ajtaján. A 
gyermek ide is követte. ragyogó tűz égett a padló közepén, fölötte fedőtlen fazék, tele 
forró és fortyogó vízzel. A lég-hal egyenesen a fazékhoz úszott, s némán belefeküdt a for-
tyogó vízbe. A tűz túloldaláról egy gyönyörű nő emelkedett fel, hogy üdvözölje a lányt. A 
karjaiba vette, és így szólt:
  – ó, végre itt vagy! már nagyon régóta kereslek!
 A nő leült, ölébe vette a kislányt, aki onnan nézett fel rá. még sosem látott ilyen 
szépséget. A nő magas volt és erős, karja és nyaka fehér, arcán finom pír. A gyermek nem 
tudta volna megmondani a haja színét, de egyre csak arra gondolt, hogy enyhén sötét-
zöld árnyalatú. Nem viselt ékszert, de úgy nézett ki, mint aki épp most vett le egy halom 
gyémántot és smaragdot. mégis itt várta őt, ebben a végtelenül egyszerű és végtelenül 
szegény kis kunyhóban, ami láthatóan az otthona volt. fénylő zöld ruhát viselt. A lány 
ránézett a hölgyre, a hölgy pedig visszanézett rá.
  – mi a neved? – kérdezte a hölgy.
  – A szolgálók mindig Kócosnak hívtak.
 – ugyan már, ez csak azért volt, mert a hajad mindig olyan rendetlen. De erről csak ők 
tehettek, azok a haszontalan nőszemélyek! mégis, szép ez a név, és én is Kócosnak foglak hív-
ni. Nem szabad zokon venned, hogy kérdezgetlek, mert te is felteheted nekem ugyanazokat a 
kérdéseket, egytől egyig, és kérdezhetsz bármi mást is, amit csak szeretnél. Hány éves vagy?
  – Tíz – válaszolta Kócos.
 – Nem látszol annyinak – mondta a hölgy.
 – és ön hány éves? – kérdezett vissza Kócos.
  – Több ezer éves – válaszolt a hölgy.
  – Nem látszik annyinak – mondta Kócos.
  – Nem? én azt hiszem, igen. Hát nem látod, milyen gyönyörű vagyok?
 és nagy, kék szemét a kicsi Kócosra emelte: mintha csak az ég minden csillaga 
összeolvadt volna, hogy megszülethessen a fénye.
  – óhh! – ámult el Kócos, majd hozzátette: – De amikor az emberek sokáig élnek, 
megöregszenek. legalábbis én mindig úgy gondoltam.
  – Nekem nincs időm megöregedni – mondta a hölgy. – Túlságosan elfoglalt vagyok 
hozzá. lusta dolog megöregedni. De nem hagyhatom, hogy az én kislányom ilyen rendetlen 
maradjon. Tudod, hogy az arcodon nincs egyetlen tiszta hely sem, amit megpuszilhatnék? 
 – Talán – jegyezte meg Kócos, mert nagyon szégyellte magát, de mégsem any-
nyira, hogy ne szóljon egy szót a maga érdekében – Talán azért van ez, mert a fa annyira  
megríkatott.
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  – szegény kicsikém! – mondta a hölgy, aki most olyan volt, mintha szétolvadt vol-
na a szemében a hold, és megcsókolta a kicsi arcát, olyan piszkosan, ahogy volt. – A go-
nosz fának meg kell bűnhődnie, amiért megríkatott egy kislányt.
 – Kérem szépen, önnek mi a neve? – kérdezte meg Kócos.
  – Nagymama – válaszolta a hölgy.
  – Komolyan?
  – igen, valóban. sosem találok ki meséket, még játékból sem. 
  – milyen jó ez öntől!
  – Akkor sem tudnék, ha megpróbálnám. valósággá válna, ha kimondanám, és 
azért bizony meg kellene bűnhődnöm. – és úgy mosolyodott el, ahogy a nap süt át a nyári 
záporon.
  – De most – folytatta – meg kell mosnom és fel kell öltöztetnem téged, és aztán 
vacsorázhatunk.
  – ó! már vacsoráztam korábban! – szólt Kócos.
  – igen, valóban – válaszolt a hölgy –, három évvel ezelőtt. Nem tudtad, hogy már 
három éve volt, hogy elfutottál a medvék elől? Tizenhárom éves vagy, és már több is annál.
 Kócos csak ámult. Bizonyosan érezte, hogy igaz.
 – Nem ijedsz meg semmitől, amit tenni fogok veled, ugye? – kérdezte a hölgy.
 – Nagyon fogok igyekezni, hogy ne, de, tudja, nem vagyok teljesen biztos – vála-
szolta Kócos.
  – Tetszik, hogy ezt mondod, és ez nekem pont elég – szólt a hölgy.
 levette a lány hálóingét, talpra állt, majd a karjában tartva őt odalépett a kunyhó 
falához, és kinyitott egy ajtót. Kócos mély akváriumot pillantott meg, melynek oldalát ezer-
színű virágokkal borított zöld növények lepték el. Tető volt fölötte, olyan, mint a kunyhó 
teteje. Gyönyörű tiszta vízzel volt tele, benne rengeteg hal úszkált – olyanok, mint amelyik 
Kócost a kunyhóhoz vezette. A halak színeinek fénye világította meg a helyet, ahol voltak. 
A hölgy szólt néhány szót, amit Kócos nem értett, és beledobta a lányt az akváriumba. 
 A halak mind köré sereglettek. Ketten vagy hárman a feje alá úsztak, és megtartot-
ták. A többiek mindenhol hozzádörgölőztek, és vizes tollaikkal patyolattisztára mosták. 
Aztán a hölgy, aki végig figyelt, újra megszólalt, mire harminc vagy negyven hal kiemel-
kedett a vízből Kócossal a hátukon, és így vitték fel őt a hölgy kinyújtott karjaiba, hogy 
átvegye a lányt. A hölgy visszavitte őt a tűzhöz, és miután jól megszárogatta, kinyitott egy 
ládát, kivette a legfinomabb lenvászonból készült, fűtől és levendulától illatozó alsóruhát, 
és ráadta azt Kócosra. minderre pedig egy olyan zöld ruhát adott, mint a sajátja, fényeset, 
mint az övé, puhát, mint az övé, olyat, ami pont olyan szép redőkben omlott le a derekától 
a csupasz lábáig, mint az övé, és ugyanolyan barna zsinórral volt átkötve, mint az övé.
  – Nem adnál egy pár cipőt is, nagymama? – kérdezte Kócos.
 – Nem, kedvesem, cipőt nem. Nézz csak ide, én sem hordok cipőt.
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 Ahogy ezt mondta, egy kicsit felemelte a ruháját, elővillantva a legbájosabb fehér 
lábfejet, cipőnek azonban nyoma sem volt. Ezek után már Kócos sem bánta, hogy nincs 
cipője. A hölgy újra leült mellé, megfésülte és kikefélte a haját, majd hagyta megszáradni, 
míg elkészítette a vacsorát.
 Először kenyeret vett elő egy falba vájt lyukból, majd tejet egy másikból, aztán 
különféle gyümölcsöket egy harmadikból. Eztán a fazékhoz lépett, és kivette a halat, ami 
akkorra szépen megfőtt, és miután a hölgy lehántotta róla tollas bőrét, már kész is volt, 
hogy megegyék.
 – De... – kiáltott fel Kócos. Bámulta a halat, és nem tudott mást mondani.
  – Tudom, mire gondolsz – szólt a hölgy. – Nem szeretnéd megenni a küldöncöt, 
aki hazahozott téged. Pedig ez a legkedvesebb dolog, amit viszonzásul adhatsz. A teremt-
mény félt elindulni, amíg nem látta, hogy felteszem a fazekat, és meg nem ígértem, hogy 
megfőzöm, amint visszatért veled. Abban a pillanatban kiviharzott az ajtón. ugye te is 
láttad, hogy magától ugrott bele a fazékba, amint belépett?
 – láttam – válaszolt Kócos –, és nagyon különösnek gondoltam, de aztán meglát-
talak, és teljesen elfelejtkeztem a halról.
  – Tündérföldön – folytatta a hölgy, amikor leültek az asztalhoz – az az állatok 
vágya, hogy megegyék őket az emberek; ezen állapotban ugyanis ez a legmagasabbrendű 
céljuk. Ezáltal azonnban nem pusztulnak el. Abból a fazékból valami sokkal több fog ki-
jönni, mint halott hal, majd meglátod.
 Kócos erre megjegyezte, hogy a fedő rajta van a fazékon, de a hölgy nem vett 
róla tudomást, amíg meg nem ették a halat. Kócos soha életében nem kóstolt még ilyen 
finom halat. fehér volt, mint a hó, és ízletes, mint a tejszín. és amint lenyelt egy falatot, 
olyan változás kezdődött el benne, amit nem tudott leírni. suttogást hallott maga körül, 
ami egyre kivehetőbb lett, és végül, ahogy tovább evett, érhetővé vált. mire befejezte a 
részét, az erdő minden állatának hangja odasereglett köré, az ajtón át hatolva a fülei-
be, az ajtó ugyanis még mindig szélesre volt tárva, bár odakint koromsötét volt. A han-
gok már nem is hangok voltak, hanem beszéd, olyan beszéd, amit megértett. Azt is meg 
tudta mondani, miről beszélnek a rovarok a kunyhóban. Gyanította, hogy a fák és virá-
gok is éjféli párbeszédbe elegyedtek egymással, de hogy mit mondtak, azt nem hallotta. 
 Amint megették a halat, a hölgy odament a tűzhöz, és levette a fedőt a fazékról. 
Csodás kis emberformájú teremtmény emelkedett ki belőle, nagy fehér szárnyakkal, kör-
be-körbe repkedett a kunyhó mennyezetén, aztán verdesve leereszkedett, és befészkelte 
magát a hölgy ölébe, aki pár furcsa szót szólt hozzá, az ajtóhoz vitte, és kidobta a sötét-
ségbe. Kócos hallotta, ahogy a szárnycsapkodás elhal a messzeségben.
 – Nos, ártottunk mi valamit a halnak? – kérdezte a hölgy, amikor visszatért.
  – Nem – válaszolt Kócos. – Nem hiszem, hogy ártottunk. Nem bánnám, ha minden 
nap megennénk egyet.
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 – Ki kell várniuk az idejüket, mint neked és nekem, kicsi Kócosom.
 és úgy mosolyodott el, hogy a mosolyban bújkáló szomorúság csak még szebbé 
tette azt.
 – De – folytatta – azt hiszem, megehetünk egyet holnap vacsorára.
 Ahogy ezt mondta, odalépett az akváriumhoz, és mondott valamit, de Kócos ezút-
tal tökéletesen megértette.
  – szükségem van egyikőtökre – mondta –, a legbölcsebbre.
 Erre a halak összegyűltek az akvárium közepén, a fejükkel kört formázva a víz 
fölött, a farkukkal pedig egy nagyobb kört a víz alatt. Tanácsot ültek, hogy kiderítsék, 
melyikük bölcsebb a többieknél. végül az egyikük felröppent a hölgy kezébe, elevenen és 
tettre készen.
  – Tudod, hol áll a szivárvány? – kérdezte a hölgy.
  – igen, anyám, tudom – válaszolt a hal.
  – Hozd haza a fiatalembert, akit ott találsz, aki nem tudja, hová menjen.
 A hal egy szempillantás alatt kint volt az ajtón, majd a hölgy odaszólt Kócosnak, 
hogy ideje ágyba bújni, és kinyitott egy újabb ajtót a kunyhó falán. Egy kis lugast mutatott 
a lánynak, amely hűvös volt és zöld, és egy ágyásnyi lila hanga nőtt benne. Erre terített le 
egy nagy takarót, amit a bölcs halak tollas bőréből készített. A takaró káprázatosan vilá-
gított a tűz fényében. Kócos hamarosan elmerült a legkülönösebb, legszebb álmokban, és 
a gyönyörű hölgy mindegyik álmában szerepelt.

(fordította: szabadi istván)
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szálinger Balázs (1978) Keszthely, Budapest. József Attila- és Bródy sándor-díjas költő, 
drámaíró. legutóbbi kötete Köztársaság címmel látott napvilágot 2012-ben, a magvető 
Kiadó gondozásában.

szálinger Balázs

JEmEN

A Jemeni Nemzeti Egységkormány
letette a hűségesküt, tíz perce
Bizonygatják a hírt a rádióban – 
látod, de már ne maszatolj, kislányom:
micsoda hír ez szombat koraeste.

Polgárháború utáni időkben
még komolyabb egy kormány felelőssége,
Ezt a hír végén is megerősítik;
A gyors, békés, tiszta befejezésben
Bízik az új kormány, a rádió meg én is.

Nem így, kincsem, egyél kenyeret hozzá,
faszért vágtam, nem én fogom megenni,
Jól van, akkor csinálok katonákat;
Az új kabinet harminchat tagú lesz,
Ez fölvet bennem valamennyi kérdést.

Ha szót fogadsz, nő csak akkor leszel,
felnőtt leszel, erős, kettébe törhetsz
veszteseket és államépítőket;
Az átmenet vérnélküliségében
Bízunk, bízunk, de most aludni kéne.

Tessék, na látod, megvágtam magam,
Nem, nem komoly, dehogyis mutatom meg,
mire visszaérek, eltűnjenek
Ezek a katonák – nyomás az ágyba,
fogmosás, ima, és hajrá Jemen.
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Balajthy Ágnes (1987) miskolc, Debrecen. A Debreceni Egyetem anglisztika mester- 
szakának és a DE BTK irodalomtudományok Doktori iskolájának hallgatója.

Balajthy Ágnes

NEm KÖNyvTÁrBAN, NEm ÖNKéPzŐKÖrBEN
BAlAJTHy ÁGNEs BEszélGETésE szÁliNGEr BAlÁzzsAl

– A 2012-es Könyvhétre jelent meg új köteted, a Köztársaság. Mennyi ideig dolgoztál rajta? 
Miért döntöttél úgy, hogy különböző műnemű szövegeket – verseket, verses epikát, drámát 
– fűzöl egybe? Milyennek érzed az első kritikai visszhangokat?

– mindhárom résznek más a története – a legszokványosabb persze a verses blokké. Ez 
úgy készült, ahogy egy verseskötet versei: az M1/M7 óta egybegyűlt anyagból válogat-
tunk a szerkesztőmmel, szegő Jánossal. volt ebben egy kolozsvári év, a 2010-es, ami alatt 
nagyon sok impresszió ért, de mégis csak egy használható verset írtam, aztán jött a kötet-
finis két hónapja, meg se merem mondani, mennyi verssel, de sokkal. Amelyeket ráadásul 
a grafománia önvádja mellett kellett megírnom... A Háború néhány munkanap eredmé-
nye, talán öt nap kellett az utolsó nyolcvan százalékáig, tavaly ősszel, és a kötetfinisben 
ültem rá vissza, egy nap alatt megvolt. A drámára évek óta készülök, már Kolozsvárra 
is úgy érkeztem, hogy vittem magammal a fejemben az ötletet és a teljes rómával kap-
csolatos könyvtárat, de megírni valójában februárban, az Örkény-ösztöndíj elszámolási 
határideje előtt írtam meg. ott volt tehát a fejemben három teljesen különböző irányú, 
műfajú és attitűdű vállalkozás ötlete, amelyeket, gondoltam, valahogy mégis közös ne-
vezőre tudok hozni. mind a darab, mind a versek, mind a Háború megjelenhetett volna 
külön kötetben, de szerintem mégis összetartoznak – emellett végre le vagyok nullázva, 
egyetlen betű sem rohad a fiókomban kiadásra várva, és ez nagy öröm. Ami pedig a kri-
tikai fogadtatást illeti: a legelső recenziók között, amelyek megjelentek a kötetről, akadt 
egy olyan, amelyről már most tudom, hogy meghatározó lesz a szerepe a pályám alakulá-
sában. Nem hiszem ugyanis, hogy ne hatnának vissza a kritikák a szerzőre, dehogyisnem. 
A legnagyobb haszna a jóindulatú negatív kritikáknak van. Ha visszatérhetnék a munká-
hoz, akkor öt-hat verset még kiszórnék a kötetből. De ez most már így marad.

– Megkértél, hogy ne kérdezzelek a közéleti költészetről. A kérdésem így persze az lesz, hogy mi-
ért ne kérdezzelek erről… Zavar, hogy ezt a címkét ragasztották a lírádra, vagy csak unalmas-
nak tartod, hogy mostanában mindenki erről a jelenségről beszél a kortárs költészet kapcsán?
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– Annyi minden szerepel a kötetben, és annyi minden mást is írtam korábban is, hogy 
tényleg nem esik jól, hogy mindenütt ez a fő téma. Persze nem játszom a naivat: tudom, 
hogy akinek a neve mellett egy Köztársaság című kötetet áll, az minimum viselje el, hogy  
a verseket majd mindenki ebből az irányból fogja megközelíteni. igaz ez akkor is, ha én 
már évek óta a fejemben hordom ezt a címet. Nem teljesen örülök tehát annak, hogy az 
aktuálpolitika miatt vált érdekessé a sajtó számára a könyvborítón szereplő szó, de nem 
is ok nélkül való. Ezt a kifejezést egy nyelvész csodálatosan szét tudja szálazni alkotóré-
szeire, nekem valahogy ezek a rész- és többletjelentések az érdekesek, ezek alá írtam a 
verseket.

– Melyik formában érzed leginkább otthon magad? Állítasz-e fel magadnak valamilyen 
műnemek közti hierarchiát? Érzed-e mondjuk azt, hogy továbbra is a vers a legbensőbb 
nyelved, míg a dráma mégiscsak megrendelésre készül? 

– A rangsor legtetején nyilván a vers áll. Persze ez egy buta hierarchia. A dráma, az 
epika, a vers közös nevezője a költészet: ez áll mindhárom műnem felett. még akkor 
is, ha ez nyilván nem egy okos irodalomelméleti gondolat… A versnek örülök legjob-
ban, a verses epika adja a legnagyobb élvezetet, és a dráma éri el a legtöbb embert. A 
drámák közül azokat szeretem legjobban, amelyek nem rendelésre születtek, vala-
mennyire A tiszta méz, de főleg a Köztársaság ilyen. A műnem jön magától, amint jön  
a mondanivaló. A „mondandó, közlendő” hiányát a vers viseli el legkevésbé.

– A Köztársaság nemrég kapta meg Az Évad Legjobb Drámája díjat. A darab Krisztus előtt 
valahányban egy görög kalózhajón játszódik, szereplői római patríciusok, perzsa szabado-
sok, hispán szakácsok, de üzletpolitikájukban, hatalmi machinációikban nincs semmi, ami 
idegen lenne 2012-es távlatunktól. Miért ilyen történelmi díszletek közé helyezted ezt a tör-
ténetet? Több játékra adott lehetőséget?

– Analógiából csak annyit láttam, hogy Caesar egy annyi idős fiú, mint én, egy rohadó 
köztársaságban, mint én. Ennyi volt a kis felfedezésem, aminek nagyon örültem, és el is 
kezdtem gyűjteni a könyveket. A közvetlen előzmény egyébként az volt, hogy 2009 elején 
Horváth Csabával és a forte Társulattal tervbe vettünk egy előadást, elkezdtem dolgozni, 
és kiderült, hogy ókor alatt teljesen mást értünk: ő görögöt, én meg rómait. Ez nyilvánva-
lóan abból adódik, hogy neki a színházas, nekem meg a történelmi műveltségem a meg-
határozó. Nem lett végül semmi a közös munkából, de addigra én már rátaláltam erre az 
említett analógiára, és mindenképpen írni akartam róla. 

– Kanyarodjunk vissza egy kicsit a lírához. Nem sok kortárs költő akad, akinek a verseit 
ízlelgetve Petőfi-reminiszcenciákra bukkannék, de olyan (egyébként is magyaros verselésű) 
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szövegeid esetében, mint a Babámvére, vagy A betyárok temetője gyakorinak bizonyulnak 
ezek a rájátszások. Mivel tart bűvkörében ez az életmű? Miért lehet ma izgalmas lírikusként 
Petőfit olvasni?

– Annak idején a Palatinus Kiadónál Háy János felkért arra, hogy szerkesszek egy Pető-
fi-válogatást. volt egy sorozatuk: ismert kortárs költők (Kemény istván, Kovács András 
ferenc, vörös istván stb.) állítottak össze efféle válogatásköteteket klasszikusoktól. Pon-
tosan huszonhat éves voltam, biztos ezért gondoltak rám Petőfi esetében. Azelőtt nekem 
nem volt nagyobb véleményem Petőfiről, mint középiskolás koromban. Nem is monda-
nám, hogy lelkesen álltam neki olvasni a korpuszt, de már harminc oldal után magához 
rántott. Hatalmas élmény volt számomra margócsy istván Petőfi-kismonográfiája is – ezt 
kellene tanítani középiskolában, annyira más, annyival emberibb a benne szereplő Pető-
fi-kép. Petőfi egy érthetetlen meteor, szerintem csak az égi irányzék tizedmilliméterein 
múlt, hogy mi kaptuk, és nem mondjuk a szlovénok. Nincs abban nagy szándék, hogy „pe-
tőfis” verseket is írok, egyszerűen olyanokat szoktam írni, amilyeneket szívesen olvasnék 
másoktól. 

– A kötetben szereplő Háború egy igen izgalmas alkotás: hosszúvers, melyben egy, a közel-
jövőben Magyarországra szakadó háború kitörése, és – ezzel párhuzamosan – egy párkap-
csolat végnapjai montírozódnak egymásra. Honnan támadt ez az ötlet?

– Ami a párkapcsolatnak a szakítás, az egy társadalomnak a háború. mindkettőnek a 
végpont – aki megtapasztalja az elsőt, annak, gondolom, nem egyszer jut eszébe, hogy 
történelmi pillanatokat él át. Nem szándékolt volt, hanem valahogy adta magát a kettő 
egymásra játszatása, utólag viszont ezt az egy közös nevezőt tudtam kitalálni a két törté-
nés számára.

– Úgy tűnik számomra, hogy a verseidben gyakran tudatosan reflektálsz a maszkulinitással 
kapcsolatos közhelyekre, elvárásokra, a férfi-identitás formálódására. Férfiúi szerepkörök 
idéződnek meg a szövegekben: a kisfiú, az apa, a harcos („S egy legyőzöttnél nincs férfia-
sabb”), olykor kifejezetten önironikus gesztusként, máskor inkább számvetésszerűen. Ér-
dekel tehát az, hogy jelenünkben mit jelent férfinak lenni, mivé alakult át a hagyományos 
férfikép? Vagy inkább poétikai kihívás ez is – van-e férfi-nyelv, férfias megszólalásmód?

– mindenképpen más-más lelki és fizikai fejlődési útja van egy nőnek és egy férfinak, 
és az is biztos, hogy a férfiak esetében ez az út ilyenkor, ennyi idős korban a legimpulzí-
vabb. mi több: szerintem most először mutatkozik meg mindez útként. Annyi idős a fiam, 
amennyi én voltam akkor, amikor annyi idősnek láttam az apámat, amennyi én vagyok 
most. olyannak látja a fiam az apámat most, mint amilyennek én láttam öt éves korom-
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ban a nagyapámat, akit tavaly temettünk el kilencven évesen. Ezek persze buta axiómák 
– de akkor is tény, hogy mindennek a jelentősége a legtöbb férfira ebben az életkorban 
zuhan rá. szerintem a „krisztusi kor” című költészeti toposznak is ez áll a hátterében. Per-
sze ez nem biztos, hogy jó válasz a maszkulinitás-kérdésre, mégis biztos vagyok benne, 
hogy összefügg vele.

– Salgótarján, Püspökladány, „négy-öt elárvult falu” Debrecen alatt... Csak úgy sorjáznak 
a helynevek a szövegekben, s nemcsak a kortárs lírában gyakrabban megénekelt Budapest 
terei felé irányul a figyelmed. Csak fiktív utazások ezek, vagy valóban az országjárás során 
kapott el az ihlet?

– valóban! Egy focimagazinban van két rovatom, alsóbb osztályú bajnokikról és gyermek-
foci-edzésekről, -tornákról készítek riportokat, emiatt sokat utazom, és persze egyébként 
is szeretek utazni. Amikor Kolozsváron éltem, akkor is folyton ingáztam: a Debrecen és Bi-
harkeresztes közti negyven kilométeren van egy helyen kiírva egy erdőszéli táblára, hogy 
„Jó kezekben az erdők”. A Hajdúsági szerelmesvers tehát onnan indult, Püspökladány pe-
dig legtöbbször kikerülhetetlen a Budapest – Kolozsvár-távon. salgótarjánban tavasszal 
jártam, középiskolásoknak tartottam előadást. Nagyon szeretem figyelni a tájakat, s így 
megismerni az országot. Egyébként minduntalan kiütközik, hogy a Kárpát-medencében 
a magyar uralom alatt több nép lett egybeolvasztva, hihetetlen habitusbeli különbségek 
akadnak vidékenként. Egy pultnál tett kézmozdulat teljesen mást jelent és más reakci-
ót vált ki a soproni volT fesztiválon, mint a Hegyalja fesztiválon, Tokajban. ugyanazon 
téma kapcsán máshogy érvel a Parlamentben egy Tolna és egy Békés megyei képviselő. 
ugyanez figyelhető meg Erdélyben is: székelyföldön belül az is meghatározó, ki melyik vá-
rosban nőtt fel, azon belül a többségi vallást tartó (vagy nem tartó) családban-e vagy sem.

– Ha már utazások, avagy Székelyföld: tudvalevő rólad, hogy az Orbán János Dénes körüli 
csoportosulás tagjaként, tulajdonképpen tiszteletbeli erdélyi költőként indultál, első köte-
tedet is az Előretolt Helyőrség adta ki. Mi volt az (volt-e olyan), amivel a kolozsvári közeg 
többet tudott adni számodra, mint a magyarországi irodalmi élet?

– Tanítottak. Nem volt tabu egy rossz vers. Akkor azt mondták, hogy rossz. sőt: hogy szar. 
Nem azt, hogy „gyönge szöveg”. Bele a szemembe. meg hogy holnapra tessék jót írni. szé-
gyelltem magam a többiek előtt, ha rosszat írtam. sokan voltunk, oJD versenyhelyzetet te-
remtett. Amire persze azt mondják magyarországon, hogy ez nem verseny, meg hogy mi-
lyen gyerekes viselkedés ez. De hát gyerekek voltunk, tanultuk az írást. Nem könyvtárban 
meg finomkodó önképzőkörökön, hanem kocsmákban, olyan közönség előtt, amelynek 
néha a fele se volt értelmiségi. Aki rosszat olvasott fel, azt kiröhögték. Annak beszóltak, 
ott, azonnal, a közönségből: menj haza ezzel a szarral. Na, ezt adta.
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– „Nem könyvtárban meg finomkodó önképzőkörben”… Gyakran hangsúlyozod, hogy nem 
vagy képzett irodalmár, „kívülről”, joghallgatóként érkeztél ebbe a térbe, s láthatjuk, a ZTE-
stadion lelátója helyett az olvasóteremben üldögélő bölcsészek is kapnak tőled egy-egy 
fricskát. Szűkösnek érzed az irodalom belvilágát? Termékenyebb hatások érik azt a szép-
írót, aki az élet más területein is nagy önbizalommal mozog?

– Az irodalom szerintem a begyűjtés folyamata: amit látunk az életben, azt behúzzuk 
valahogy a papírra. Ha az inspiráció legnagyobb részét az így keletkezett termékekből 
(könyvekből, irodalmi művekből) szerezném, akkor távolabb kerülnék az igazi élettől. 
szerintem teljesen olyan életet élek, mint egy ugyanennyi idős ember: ezt csinálom, azt 
csinálom, ezt hallgatom, azt olvasom, ennek szurkolok, az dühít – és ebből születik az, 
amit irodalomként előállítok. szeretek nem értelmiségiként, pláne nem művészként mo-
zogni az utcán. én nem sértődöm meg az újságosra, ha nem tudja, ki vagyok, miért kéne 
tudnia? Nem hiszem, hogy ez ál-eredetieskedés. Nagyon szeretem a jó olvasnivalót, tudok 
egyszerre örülni egy remek versnek és igazi gyűlöletet-irigységet érezni a szerzőjével 
szemben. Hat rám. Nagyon. De nem ez tölti ki az életem. minden „versbe leképezett utcai 
kép” torzít. mindenkié: átszűri saját magán, a tehetségén, a tapasztalatán, az eszköztárán, 
a frusztrációin. Ha túlnyomórészt az ilyen, mások által már papírra vetett torzképekből 
nyerném a legtöbb inspirációt, akkor az enyém duplán torz lenne. épp elég baj az is, hogy 
az enyém se maga a valóság, hanem én is beletorzítok, fölösleges még egy csavar.
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szamkó Eszter (1991) rudabánya. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak magyar nyelv és irodalom alapszakos és néprajz minor szakos hallgatója, a Boldog 
Terézia feminine studies és a Pálffy istván színháztudományi szakollégium tagja.

szamkó Eszter

„EGy BEfEJEzHETETlEN mű” iNDExE
mEzEi GÁBor: FÜGGELÉK.

mezei Gábor függelék. című debütáló verseskötete 2012-ben jelent meg a l’Harmattan 
Kiadó gondozásában. Több szempontból is egyedülálló a költő első munkája.
 számos más kötettel ellentétben a borító, melyen michelangelo Vázlat Ádámhoz 
című vöröskréta rajzának részlete látható, izgalmas, valódi téttel bíró párbeszédet folytat 
a címmel és a versekkel egyaránt. Az Ádám teremtésétől eltérően Ádám alakja itt balról a 
jobb oldalra került át, szemünk elé erőteljes és tökéletes testének képe tárul a lágy kar-
mozdulat és az arc nélkül. A vörös szín maga is emlékeztethet a teremtés folyamatára: a 
föld porából, sarából formált emberre. Ádám arcnélkülisége utalhat a teremtés kezdet-

legességére is, amikor a test még lélek nélküli, tehát 
folytatásra vár (e benyomás magára a szöveg-egészre 
is érvényes lehet, hiszen minden alkotás „lélek nélkü-
li”, a befogadó kelti életre, tölti meg tartalommal). A 
karmozdulat hiánya pedig az egyedüllétet, valamint 
a perspektivikus szemlélet nélkülözését tükrözheti. 
De hát ki felé is nyúlna Ádám? isten alakja nem sze-
repel a borítón, nincs jelen dinamikus mozdulata, 
mellyel éltető erőt ad teremtményének. Az Úr helyét 
voltaképpen maga Ádám foglalja el, aki így egyúttal 
a semmiből újat teremtő művész alakváltozatának is 
tekinthető. Ezt az értelmezési lehetőséget támasztja 
alá az a háttér-információ, miszerint michelangelo 
meg akarta semmisíteni vázlatait, hiszen arra vágyott, 
hogy csak a kész alkotásait ismerhessék meg, s ne a 
munkafolyamat részleteit. A kép és a cím felerősítik 
egymást: a vizualitás, a koncepció és a kompozíció 
palimpszeszt jellegét észlelhetjük. 
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 A függelék szó jelentése látszatra könnyen meghatározható, mezei kötete azon-
ban folyamatosan elbizonytalanít, s ezzel olvasási utakat nyit meg és rekeszt el egyszerre. 
A gyűjtemény egyfelől tanulmányozható a bibliai történethez kapcsolódó, azt kiegészítő 
versek láncolataként (a teremtéstörténet alárendeltjeként), vagy éppen ellenkezőleg, az 
eredeti történetből semmit sem tartalmazó dokumentumként. Eligazítást a könyv legvé-
gén kapunk: „függelék egy apokrifhez. Egy történetre emlékeztet, a történetet írja vissza. 
Az emberi egyedüllétet jelentő kezdőpont és végpont felé tart, folytonos töredékességben. 
Kép készül, vagy tűnik el. ugyanaz lesz rajta első és utolsó.” A fülszöveg a teremtéstörté-
nethez kapcsolódó apokrif szövegek áradatának még hiányzó függelékeként értelmezi a 
kötetet, mely azonban nem a lírai hagyományból ismert istenes, istenkereső gyűjtemé-
nyek közé tartozik. Nem teológiai, moralizáló, hanem sokkal inkább filozofikus, egzisz-
tencialista jellegű mű, s a benne kirajzolódó történet léténél fogva befejezhetetlen vagy 
befejezetlen. „Ha valaha létezett egyáltalán. a teremtés. ádám szerint. eleve befejezetlen. 
(kontinuum 20.)” A kötet jelentésmezeje, ahogy az idézett részletben a teremtésé is, meg-
határozhatatlannak, lezáratlannak bizonyul: mezei költészete az emberi létezést meg-
közelítő hagyományt szedi szét és rakja össze újra és újra. Ambivalens módon preparál, 
konstruál és rekonstruál. megkérdőjelezi a folytonosságot, a rész-egész viszonyt, a kezdet 
és a vég kijelölhetőségét, figyelme az (egyedül)létre irányul: azt kutatja, hogy hol kezdődik 
a magány és hol ér véget, létezik-e mi, és ha igen, akkor hol vagyok én és hol vagy te.
 A kötetbe belelapozva meglepődve tapasztaljuk, hogy a cím definiálja a szövegek 
elrendezését, formáját is, hiszen a végig kisbetűvel szedett versek nem engedelmesked-
nek a grammatika és a szintaxis szabályainak, a vershasábok afféle „scriptio continua” 
benyomását keltik. A műben pontokon kívül semmilyen írásjel nem szerepel, s többnyire 
ezeknek az elhelyezése is esetlegességet sugall. A vers deklamálása emiatt problemati-
kus, bár a koncepció markánsan egyedivé teszi a kötetet. Az értelmezési egységek re-
konstruálását mezei tehát a befogadóra bízza. A verstömböket függőleges vonalak vá-
lasztják el egymástól, egy oldalra egy vagy két szöveg kerül, olykor viszont csak a vonal 
töri meg a lapok fehérségét. Ezzel a módszerrel is fokozza a költő az általa megteremtett 
líra lezárhatatlanságának érzetét. A feloldás a kulcsa az olvasó, az interpretáló kezében 
van, aki csakis önmaga számára teheti befejezetté a művet.
 A „verscímek” (a szöveghasábok kezdőelemei, címszavai) szintén kisbetűvel íród-
tak és egyszer sem különülnek el a verstesttől. Az egyszavas, félkövérrel szedett címek 
alfabetikus rendben követik egymást a kötetben, mintegy a teremtés folytonosságának az 
illúzióját keltve. másrészt az így elrendezett művek tematikai töredezettséget, sorrend-
nélküliséget mutatnak. Az első versek egyike a báb, majd a szótárjellegnek megfelelően 
csak a mű közepén találhatjuk meg a lárva és a pete kezdetű alkotást. A fordított sorrend 
által a kezdőpont és a végpont egymásba csúszik, így elbizonytalanítva a befogadót a pozí-
ciók rögzíthetősége felől. Hol kezdődik a kötet? létezik-e történet, és ha igen, akkor van-e 
kezdete és vége?
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 Az első költemény az árva., a kiindulópont tehát nem a születés, teremtés, hanem 
a megérkezés: „én első nap megérkezem. másnapra mindenkit kigondolok.” A magányá-
val, egyedüllétével küszködő, bűnbeesett ember alakja körvonalazódik itt: „keresem a 
másikat. aki legalább egy almát a kezembe nyom majd reggelente. aztán felöltözik. hogy 
eszembe juttassa meztelenségem. elszégyellem magam. és inkább elfelejtem.” Az „üreges 
testből” (barlang.) nincs, öntudatra ébredés, a szövegek isten és ember egymásra találá-
sának a lehetetlenségét járják körbe újból és újból. A Teremtő hiába hívja teremtményét, 
csakis visszhangra talál. s mikorra az már kiszabadul (test)börtönéből, nem tud vissza-
térni, hiszen elfelejtette a kertet, s vele együtt önmagát: „megpróbálta összerakni életraj-
zát. de ennek a magával folytatott párbeszédnek. nem lett vége már soha.” (dublőr.) 
 A versekben olykor előtűnik, kimondva vagy kimondatlanul, a nő figurája is. fel-
oldást, megnyugvást jelentene Ádámnak éva. De létrejöhet-e kapcsolat olyan emberek 
között, akik folytonosan létük, magányuk határát feszegetik? meddig bírja ki az ember 
egymaga? „mától azon izgul a világ. hogy megmaradok-e bárki nélkül.” (játék.) Ki mer-e 
lépni önmagából az, aki még rá sem talált önmagára? A férfi és a nő élete sosem érhet ösz-
sze, csak valahol testük és elméjük mélyén gyanítják, hogy valaha közük volt egymáshoz: 
„sosem tudta meg. hogy mit vettek ki belőle. csak hogy derékig van érzéstelenítővel […] 
a retina emlékszik a szikefényre. aztán nem is látszik. ami nem érezhető. nem is érez.” 
(passzív.)
 mezei lírájának különös hangvételét a töredezett dikció mellett az expresszív 
képek izgalmas megformáltsága biztosítja: „besötétedett. az ablakon vakszemű lepkék 
kopognak az utcán selyemgubó minden lámpatest.” (báb.) A kötet versei egy sajátos ko-
mor kozmoszt teremtenek, melyeket a bibliai allúziókon túl az idegenség-tapasztalatot 
kiváltó hangoltság fűz egybe. visszatérő motívum továbbá a felejtés és képmás kapcsola-
ta is: elfelejtheti-e a teremtmény Teremtőjét – „rálátásod lett. mondod. pedig egyszerűen 
elfelejtettek.” (kráter.) – illetve a Teremtő a saját képmását? „szembejött vele a fia. akit 
sosem látott. mégis saját képére emlékeztette.” (jelen.) Ádám és éva arcnélküliségében 
minduntalan az izolált és magányos modern ember alakja sejlik fel. Korlátozott maradna 
a líra, ha a versekben megszólaló hang nem ismerné be, hogy „a történet tele van szerep-
lőkkel. nem lehet tőlük egy arcot megkülönböztetni […] és mert innen minden idegen. 
ezen a ponton szavakat talál ki. hogy én. vagy hogy lehetnék. vagy hogy utolsó. de senki 
nem lát túl rajtuk többé. ezek a szavak tudásának határai.” (maszk.) 
 A kötet vége felé ráébredünk, hogy zsákutcába kerültünk. A versek által létre-
hozott zárt kertben, elfeledett Paradicsomban barangolunk mi is. Kiút, megoldás nincs. 
Csak egy út lehetséges, visszafelé vagy elölről elkezdeni (olvasni): „akkor már elvesztél 
a kertben. visszhangzik az üresség.” (zsákutca.). A végállomás róma, a sixtus-kápolna 
oltárképe előtt állunk, térjünk rá hát az utolsó ítéletre: „isteni mondat. a turistacsoport 
összerezzen. táskájához kap. zsebtükröt vesz elő. szemet fest és szájat. az ő képére és 
hasonlatosságára.” (zsebtükör.) A zárlatban, a szöveg szintjén visszatérünk a borítóképen 
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megmutatkozó jelentésréteghez, Ádámhoz és teremtéséhez. születés, mezítelenség, bűn, 
szégyen, ágyékkendő. Elkészül az utolsó kép, amelyen mindannyian rajta vagyunk. A freskó 
története egybemosódik bűnbeesésünk elbeszélésével: „Kép készül, vagy tűnik el. ugyanaz 
lesz rajta első és utolsó”, olvashattuk a fülszövegben. felismerjük-e bűnbeesésünk, mezíte-
lenségünk lezárhatatlan történetét? „útlevél a kézben. a kép kész. a színezés lebegő köny-
nyűsége a mennyezeten megmarad. a meztelenekre utólag ágyékkendő kerül.” (zsebtükör.)

(mezei Gábor, függelék., Budapest, Gyémánttengely – l’Harmattan Kiadó, 2012.)
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uri Dénes mihály

TÖBB, miNT BéDEKKEr: EGy Író iroDAlomTÖrTéNETE
GrENDEl lAJos: A MODERN MAGyAR IRODALOM TöRTÉNETE – 
MAGyAR LÍRA ÉS EPIKA A 20. SZÁZADBAN  

Az egyszemélyes irodalomtörténeteknek a magyar irodalomban jelentős hagyománya 
van, melyet többek között Toldy ferenc, Horváth János, szerb Antal és Babits mihály ala-
kítottak. Kulcsár szabó Ernő ilyen jellegű kötete talán a leghivatkozottabb manapság a 
kilencvenes évek elejéről, viszont előbbiek (Horváthot leszámítva) és utóbbi közti lénye-
gi különbség, hogy Kulcsár szabóval szemben szerb és Babits egyúttal szépírók is voltak. 
Grendel lajos 2010-ben megjelent A modern magyar irodalom története című, Magyar 
líra és epika a 20. században alcímet viselő, a műfaji szűkítés ellenére korántsem rövid 
kötete a szerb-Babits vonalat viszi tovább. érdekessége tehát abban a közelítésmódban 
rejlik, amit a gyakorló szépírói pozíció jelöl ki szerzője számára, ugyanakkor az egysze-
mélyes irodalomtörténet alkalmasint leképezi a szerző saját kánonját is. Ez utóbbival 
kapcsolatban persze Grendel szakszerűen jár el, amidőn úgy fogalmaz, hogy „ebben a 
könyvben kénytelen voltam olyan műveket is szeretni, amelyeket máskülönben nem sze-
retek”. (13.) Ám a hangsúlyok eltolódása, az arányok megválasztása mégis jelzi azt az 
egyéni értékrendet, amely a pozsonyi Comenius Egyetemen több mint egy évtizede iro-
dalmat oktató írót jellemzi.
 van néhány olyan aspektusa az irodalomtörténet-írás kérdéskörének, ami igazán 
aktuálissá teszi két év múltán is ezt a szöveget. (Azon túl, hogy kézikönyvként aligha-
nem még sokáig jól használható marad.) Ez pedig a tavalyi és az idei Debreceni irodalmi  
Napok tematikája (tavaly éppen „az irodalomtörténet-írás esélyei”-t latolgatták az elő-
adók, idén pedig a kánonképződés mechanizmusaira esett a választás), amelyek szorosan 
összefüggnek egymással. Az irodalmi szövegek interpretációinak egységes, valamilyen 
történeti rendbe való illeszthetősége tehát újfent a szakmai érdeklődés homlokterébe 
került. De van még egy érdekes, bár nem teljesen szakmai vonatkozása is a dolognak: a 
konzervatív kánon rendre a „nemzetietlenség” vádjával illeti a honi irodalomtörténet-
írást. Az ideológiák, s az ezek nyomán kialakuló kánonkonstrukciók tehát vitákkal terhelt 
kontextust fonnak egy-egy újonnan megjelent irodalomtörténet köré.

uri Dénes mihály (1988) Hajdúnánás. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója, a Hatvani istván szakkollé-
gium tagja és a DETEP résztvevője.
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lakó zsigmond (1982) Debrecen. 2008-ban végzett a Debreceni Egyetem kredites kép-
zésének angol szakán, jelenleg olasz szakos hallgató. 2007-ben elnyerte a DE művészeti 
Ösztöndíját. A Pálffy istván színháztudományi szakkollégium tagja, a színláz Egyetemi 
színpad vezetője.

 Grendel lajos azonban nem bonyolódik bele ezekbe a nem (teljesen) szakmai vi-
tákba. Ahogyan a kötet Bevezetőjében is írja, „nem állt szándékomban megfellebbezhetet-
len ítéleteket megfogalmazni”. (8.) Könyvének egyik nagy értéke abban az objektív opti-
kában gyökerezik, amivel a saját ízlésétől eltérő szövegekre és kánonokra tekint, mindezt 
elegáns, olvasmányos szépírói stílusban, miközben számos szakszöveget is folyamatosan 
citál a megfelelő helyeken. Egyszerre forgatja Kulcsár szabó Ernő irodalomtörténetét, 
Gintli Tibor, schein Gábor elemző írásait és Németh lászló vagy éppen Babits mihály oda-
vágó esszéit is, mondván, hogy „ők, mint elsősorban aktív szépírók, valamit mégiscsak 
konyítottak az irodalmi művek anatómiájához is”. (17.) (Ezzel a mondattal persze saját 
vállalkozásának legitimitását is igyekszik megteremteni.) Ez a fajta kétosztatú perspektí-
va jótékonyan hat a kötetre, amely tárgyát szándékoltan szűkíti lírára és epikára, kizárva 
így a drámát és az esszét, ahogyan a tárgyalt időintervallumot is bő egy évszázadra kor-
látozza az 1880-as évektől az 1980-as évekig. Ez az eljárás hitelesíti is Grendel kísérletét, 
hiszen ma már aligha volna megírható a teljes magyar irodalom története minden kor-
szakra, műfajra és irányzatra vonatkoztatva. 
 Az itt kialakított irodalomtörténeti narratíva középpontjában a modernség fogal-
ma áll. Pontosabban az a kérdésfelvetés, hogy miként alakult beszédmód és világnézet az 
adott szerzőknél, mennyiben kapcsolódott a kor modern áramlataihoz, s hogy mennyi 
potenciál rejlett ezekben a megoldásokban. A vizsgálódások origója tehát az, hogy meny-
nyiben volt képes az adott életmű önmagán belül is váltásokra, és mennyiben tudott dia-
lógusba lépni az új alkotói-poétikai stratégiákkal. A dialógus azért is fontos továbbá, mert 
a beválogatott írók-költők megítélésének 
egyik legfőbb jellemvonása a könyvben a 
kortárs és a jelenkori értelmezés párbe-
széde, a korabeli fogadtatás és a későbbi 
hatástörténet együttes figyelembe vé-
tele, vagyis egy alapvetően hermeneuta 
nézőpont érvényesítése. 
 Grendel három „paradigmát” jelöl 
ki, amelyekre többé-kevésbé valamennyi 
szövegalkotási eljárás visszavezethető 
mind a mai napig: a nyugatos, az avant-
gárd és a népi írók paradigmája. Nem 
korszakol tehát, nem használja az eszté-
ta modernség–avantgárd–későmodern–
posztmodern történeti konstrukciót, 
hanem beszédmódokat különít el. Az e 
paradigmákba tartozó alkotók egyenlő 
súllyal esnek latba a bemutatás során. 
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Azoknak a szerzőknek, akik mind a lírában, mind az epikában jelentőset alkottak, mind-
két műnem tárgyalásakor önálló fejezetet szentelt a könyv szerzője. Így Kosztolányi líri-
kusként és prózaíróként is kapott egy-egy nagyobb egységet, Babitsot viszont csak költő-
ként tárgyalja önálló részben a kötet. Külön egységet kap a népi kánonból Németh lászló 
és Nagy lászló is, az avantgárdból pedig Kassák. A sormintát utóbbi töri meg, hiszen sem 
a húszas évek, sem a Párizsi magyar műhely avantgardistái közül senkit nem olvashatunk 
más szerzőkről leválasztva. Így hiába figyelmeztet a Párizsi magyar műhely alkotóinak 
csendes, ám folyamatos hatására a szerző, irodalomtörténetében ezek az alkotók mégis 
csak mellékszereplők lesznek. 
 A kötet a vajda–reviczky–Komjáthy hármas elemzésével kezd, ennél érdekesebb 
viszont, hogy a prózát a századvégi novellistákkal nyitja meg, vagyis a modernség kezde-
tét a prózában Gozsdu, Petelei, Bródy kisprózájához köti. Noha e szerzők többé-kevésbé 
részei a kánonnak, mégsem tét nélküli a nyitány: ezzel ugyanis a könyv látszólag eltávo-
lodik attól a konszenzusosnak mondható elgondolástól, hogy a modernség itthon Ady 
színrelépésével és a Nyugat elindulásával kezdődött. műfaji szempontból azért érdekes 
mindez, mert Bahtyin óta tudjuk, hogy a műfajok hierarchiájának csúcsán a regény áll, s 
ez a magyar kritikában sincs másként. (Gondoljunk csak arra, hogy az erdélyi irodalom 
prózanyelvét megújító Bodor Ádám is csak a Sinistra körzet után kapta meg az irodalmi 
nívójának megfelelő figyelmet, holott a regényeiben alkalmazott technikák mind kimu-
tathatók a novellákban is. Különben Grendel a novellisták között tárgyalja Bodort.) 
finoman orientál tehát a szöveg egy másfajta kezdet felrajzolásának irányába, ahol a 
modernség bölcsője nem feltétlenül az Új versek, miközben természetesen nem hagyja 
figyelmen kívül sem Ady, sem a Nyugat, „e kultikus folyóirat” modernségben játszott sze-
repét. „Ám a magyar írók egy részének eltávolodása a 19. század második felének Gyulai 
Pál által éberen őrzött népi-nemzeti kánonjától már évtizedekkel korábban elkezdődött. 
inkább a kisprózában, mint a lírában vagy a regényben, de, ha lassabban és kevésbé ész-
revehetően, ez utóbbi kettőben is. és a Nyugatnak is voltak előzményei, főként a szigorú 
és már az életében legendává lett osvát Ernő korábbi folyóirat-kezdeménye, a Figyelő, 
mindenekelőtt azonban a Hét című folyóirat.” (19.)
 olyan szerzőket is megemlít a kötet ebben az összefüggésben, mint a híres 
lóversenyző, lovik Károly, vagy a „bácskai mikszáth”, Papp Dániel. Az ismert vagy kevés-
bé ismert, a kánonban folyamatosan ide-oda mozgó pozícióval rendelkező alkotók mel-
lett egészen elfeledett írókra is rácsodálkozhat az olvasó: „még a művelt olvasóközönség 
is inkább kuriózumként tartja számon őket, jelentőségüket némiképp továbbra is alábe-
csülve” (20.), mert a Nyugat „roppant árnyéka borul rájuk”, s ezért hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, de legalábbis nem észrevenni őket. Az érvelés mintegy felvezetője annak a 
nagy fejezetnek, amit a könyv a nyugatosoknak szentel. Ez a finomság a leginkább meg-
nyerő Grendel művében: úgy irányítja rá a figyelmet elfeledett szerzőkre, úgy billent egy 
picit a megcsontosodott kánonon, hogy közben mégis a konszenzusos utat járja. minden 
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újraértelmezői radikalizmus távol áll tőle, de az őt olvasó befogadó mégis biztos képet 
kap a modernség előtti magyar irodalom elfeledett alakjairól (akiknek az életműve igen 
gyakran torzóban maradt), olykor talán többet is, mint a korábbi irodalomtörténetekből. 
Ez a szándék később is megmarad. A század második felének irodalmát vizsgálva olyan 
szereplőkkel is találkozunk, mint Duba Gyula és Dobos lászló, akiket manapság talán 
már kevésbé emlegetünk. érdekes viszont, hogy még Kertész imre sem kapott önálló fe-
jezetet. Grendel elegánsan nem emel ki senkit a még élő alkotók közül (Juhász ferencet 
kivéve, ami azért némi magyarázatot igényelne a szerző részéről), valamennyit lajstro-
mozva tárgyalja, de azért a prózafordulatot bevezető Esterházy Péter, a több ízben No-
bel-esélyesként emlegetett Nádas Péter, vagy a magyar irodalom egyetlen Nobel-díjasa 
alkalmasint megérdemeltek volna egy-egy külön egységet.
 végezetül térjünk ki a határon túli irodalomra. A kötet amellett érvel, hogy min-
den magyar nyelven született alkotás az „egyetemes és oszthatatlan” magyar irodalom 
része. Ennek megfelelően a határon túli irodalmat nem kezeli önálló entitásként, mert 
„csak így kerülhetők el az egyoldalú minősítések, regionálisan értékes és fontos művek 
indokolatlan esztétikai túlbecsülése”. (15.) Ezzel elméleti szinten megteremti az átjárha-
tóságot a magyarországi és a határon túli magyar irodalmak között, de a magyar „irodal-
mak” igazi kapcsolatteremtésére ez a kötet sem vállalkozik. A Balázs imre József által rég-
óta javasolt összemérés, aminek eredményeként stiláris és minőségi szempontok alapján 
Dsida Jenő elhelyezhető lenne radnóti mellett, Bánffy miklós pedig márai sándor mellett, 
itt sem történik meg. Bánffy esetében megelégszik annyival, hogy regénytrilógiája nem 
feltétlenül lektűr, Dsida pedig mindössze két bekezdést kap. A határon túli irodalmak 
(különösen az erdélyi) hagyományszerkezetének újragondolása oldhatná fel ezt a prob-
lémát, ahogyan erre Balázs már 2003-ban javaslatot tett, ezt a munkát azonban deklarál-
tan nem kívánja elvégezni ez a könyv sem. 
 Bod Péter, a Tiszatáj recenzense írja: „van abban valami megnyugtató, hogy a la-
ikus, de érdeklődő olvasók, a középiskolások, de még inkább a felsőoktatásban tanulók 
a múlt század irodalmának lexikai tudásanyagán kívül irodalmi szemléletet, hozzáállást, 
értelmezői attitűdöket is ebből a valóban korszerű kötetből sajátíthatnak el.” Bod Péter 
elismerő szavait magam is helytállónak gondolom. Grendel munkája haszonnal forgatha-
tó az egyetemi szemináriumokon, ugyanakkor egy már halódó hagyományt, az egysze-
mélyes szépírói irodalomtörténetek hagyományát éleszti fel. s inkább több sikerrel, mint 
kevesebbel. 

(Grendel lajos, A modern magyar irodalom története: Magyar líra és epika a 20. század-
ban, Pozsony, Kalligram, 2010.)
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Hegedüs Katalin (1988) Kisvárda. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója.

Hegedüs Katalin

szÍNPADi PANoPTiKumoK 
uNGvÁri zrÍNyi ilDiKó: KÉPBőL VAN-E A SZÍNHÁZ TESTE? 

Egy színházi fórumon került birtokomba ungvári zrínyi ildikó Képből van-e a színház 
teste? című tanulmánykötete, amelynek bemutatójára 2012 tavaszán került sor a ma-
rosvásárhelyi művészeti Egyetem stúdió színházának előterében. A marosvásárhelyi 
teatrológus szerző legújabb kötetében a színházi médiumok térképzésével, azok érzéke-
lésével, valamint olvashatóságával foglalkozik a modernitás kommunikációjának kontex-
tusában.
 A napjainkban tapasztalható, mindent elárasztó képáradat, a különböző médi-
umok egymásra montírozódása a kortárs kultúra erőteljes vizuális jellegére hívja fel a 
figyelmet, amely a művészeti ágakra is egyre inkább befolyással bír. A mindennapi élet és 
annak esztétizált formájaként megvalósuló színházi előadás a két terület interferenciájá-
nak eredménye, mely azon túl, hogy vizsgálhatóvá teszi a testekből, terekből és képekből 
felépülő produktumot, kapaszkodót is nyújt a színrevitelezés működésmódjához. ung-
vári zrínyi ildikó a színpadi történések és a kortárs kultúra kölcsönhatásában vizsgálja 
a (vizuális) médiumok színházba történő integrálódásának kérdésköreit: a látványvilág 
elemeinek tanulmányozását a kortárs tendenciákra vetítve vizsgálja meg. Elgondolkod-
tató, hogy a színrevitel kultúrájában hogyan értelmeződnek és nyernek jelentést az őket 
alkotó elemek (a tér, a kép, a test, a médium), amelyek egyébként az írásmű alcímében is 
megtalálhatók. A kötet írásai többek között ezt a kérdést igyekeznek körbejárni. 
 E közel kétszáz oldalas, finom tapintású, képillusztrációkkal is ellátott kötet szín-
háztudományos írások elméleti és gyakorlatorientált gyűjteménye. olvashatóságának – 
a különböző teoretikus megközelítésekből fakadó – nehézségeit az előadásokra vetített 
példák magyarázatai igyekeznek könnyíteni. A kötet négy nagy részből áll, amelyekben 
az elméleti támpontok az egyes előadások, rendezői attitűdök kontextusában kerülnek 
megvilágításra. Egyfajta evolúciós ív is kibontakozik a könyv szerkezetében, ugyanis az 
előadás legkisebb elemétől haladva jutunk el annak felépítettségéig, a látvány megkom-
ponálásáig – ám ezek a textusok önmagukban is értékes írásoknak tekinthetők.
 A kötetnyitó tanulmány a szerző színházfelfogásának kereteit rögzíti, nevezete-
sen a színházantropológiai látásmódot (erről bővebben olvashatunk ungvári zrínyi ildikó 
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Bevezetés a színházantropológiába című könyvében), amely egyfelől az ember világról 
való gondolkodásának módozatait helyezi górcső alá, másfelől pedig – immár a színház 
területére fókuszálva – a kulturális folyamatok jelentésességét antropológiai távlatba he-
lyezi. Gesztus-narratívák című első fejezete a színészi test legparányibb kifejező részét 
vizsgálja, annak kontextuális, azaz játéktérbeli olvasatában, az emberi taglejtésekből, 
mozdulatokból kibontakozó történet milyenségére fókuszálva. A színházszerű jelhasz-
nálat, a gesztus nyelvezete összetett jelenségnek mutatkozik a teatralitás tárgykörében a 
performatív folyamat egyik jeleként. A fejezetből különböző színházfelfogás-értelmezé-
sek rajzolódnak ki; így reflexió tárgya lesz Erika fischer-lichte teatralitás-koncepciója 
vagy Helmar schramm kultúratudományos diskurzuselemzése. 
 A színészi test részeként a különféle gesztusnyelvek mint jelhordozók és narra-
tívaelemek alkotják a színházi szöveget, azaz az előadást. A látványolvasás narratívvá 
alakítása a testek térbeíródásának kvázi kommunikációjában manifesztálódik, ahogyan 
a hétköznapok tereiben mozgó ember helyhasználata, különböző cselekedetei is ese-
ménytörténetként olvashatóak. Az egyéni világok és a színpad egymásra vetülése ugyan 
a színház és az élet kapcsolatát hivatott tükrözni, ám a színtéren megjelenő emberi test-
mozdulatok mindig az adott szociokulturális közegben nyerik el jelentésüket. Az előadá-
sok képi megfogalmazása jelzésértékkel bír, hiszen a színészi testek mozdulataikkal egy 
világról közvetítenek, nonverbális nyelvezetükkel pedig sajátos azonosságtudatot terem-
tenek meg. ungvári zrínyi az Antigoné színházi előadásához kapcsolódva követi nyomon 
a gesztusnyelv használatát, azt, hogy miként hozza létre az érintés kifejező ereje, a tes-
tek közelsége a történetet, s miként transzformálódik át az érintés révén a test ener-
giája narratívummá. Továbbá Paul ricouer „elbeszélt azonosság” fogalmával verifikálja 
a gesztus identifikáló szerepét. A fokozott testi jelenlét a szövegközpontúság háttérbe 
szorulására is felhívja a figyelmet, a logosz elveszíti centrális szerepét, így sokkal inkább 
az opsziszra, azaz a látványra terelődik a figyelem. Ez a fajta metanyelvi kifejezésmód 
egy érzelmi-testi szövetből építkező hatásmechanizmusban ölt alakot, amely a verbális 
dimenzió másodlagos szerepét egyértelműsíti a színházban. 
 A következő, Test-képek című rész a színház és a test médiumának viszonyát a 
nézők és a színészek kapcsolatának fényében tematizálja. A kortárs populáris kultúrában 
tapasztalható vizuális módozatok plurimedialitása egyúttal a posztmodern kultúrájának 
alapproblémáiról is elgondolkodtat. Az ingergazdag környezet különféle érzékelési fakto-
rokat alakít ki és hoz mozgásba, a kortárs színház pedig erre reflektáltva dolgozza ki mű-
ködésmódját. A színjáték befogadásában az érzékletek képpé válnak, a színész testének 
médiuma építi fel a posztmodern színház látványvilágát. A kultúrában használt képek 
komplexitása a művészi gyakorlatokban is megjelenik, azt eredményezve, hogy a néző 
nagyfokú vizualitás mezejében patchwork-szerű, azaz összehordott elemekből konst-
ruált látvány-fragmentumokkal kerül kapcsolatba. „A posztmodern színház mediatizált 
nézője aktív részese az előadás összeolvasásának/összenézésének.” (67.) A színpadon 
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megjelenő kérdésfeltevések a médiakultúra töredezettségét problematizálják, ugyanak-
kor a színház önreflexiója is érvényesül, ugyanis a társadalmilag ábrázolt világ mibenléte 
a teátrumban rejlő folyamat- és képszerűség hatásmechanizmusaiban mutatkozik meg. 
A kötetcím retorizáltsága implicite az előadás nyelvezetének elemzését is magában fog-
lalja, amit a szerző a Lear király két színpadi adaptációján keresztül vizsgál meg köze-
lebbről. Azt pontosabban, hogy mit kezdenek a rendezők egy shakespeare-művel, mi-
ként értelmezik újra a 17. század eleji drámaszöveget a jelen horizontjából. Tompa Gábor 
(Kolozsvár) és Bocsárdi lászló (sepsiszentgyörgy) rendezéseinek közös szegmense az 
emberi világ zordonságának érzékeltetése, mely a kolozsvári direktornál a sötét díszlet-
elemek konstruktumában, míg Bocsárdinál a vasfüggönyre emlékeztető sötétfal színpad-
képében ábrázolódik. A posztmodern világra jellemző multimedialitás eszközei (videó, 
animáció, televízió) a kortárs színház nyelvezetében is markáns erővel bírnak. A játéktér 
ezért gyakran audiovizuális látvánnyá, a képernyő kiterjesztésévé és térbeliesülésévé 
alakul. A kötetcímbe foglalt kérdő mondatra (Képből van-e a színház teste?) a kultúrán-
ként változó válaszlehetőségek adják meg a feleletet. A képekből álló színészi test és az 
előadás vizualitása a teatralitás alkotóelemeivé válnak. Az előadás intenzív és széles ér-
telmezési horizontot nyit meg az intellektuális élmény résztvevőinek. Amíg a rendező a 
világ dolgait, jelenségeit rendezi el a színház helyzetében, addig a nézőkön múlik, hogy ki 
mit érzékel jelentésesként a színre vitt képből. „Annyi mindenesetre biztos, hogy a tükör-
ben megjelenő néző, színész és színházterem képével a rendező a színház alaphelyzetét 
teszi kérdéssé, rendeltetését faggatja, s a határokat feszegeti vele.” (95.)
 A kötet harmadik fejezete a színpadi testreprezentáció kulturális közegét vizsgál-
ja meg közelebbről, azt, hogy a testképek által színre vitt identitások milyen narratívákká 
állnak össze. A Szertartás és látvány című szakasz a művészeti alkotások kontextuális 
olvasatát mutatja. A kortárs kultúra hatásának módozatait az előadásokból kibontako-
zó látványképek, valamint a nézői előadásélmények széttartó hatásait is elemzi ebben a 
részben; majd Tompa Gábor világhírű rendezéséről, A kopasz énekesnőről olvashatunk 
bővebben, mely a teatralitásban rejlő szertartásosságra irányítja a tekintetet. Egy másik 
fontos és izgalmas terület is górcső alá kerül: a szerep és identitás kérdése a művészi, a 
színházi és a kulturális performansz diskurzusában. A plessneri színházi alaphelyzetben 
az ember önmagától való távolságában szembesül magával; ahol a teátrális látványvi-
lágában rajzolódnak ki a narratívákat elbeszélő testek. A performansz során a színészi 
test térbeliesül a látvány világában, ahol fizikai jelenlétével teste a maga elevenségében 
exponálódik.
  Az aktorok egy felettes eszménynek adják át testüket, kvázi megtestesülnek az 
identifikáció szertartásában. Ez a megtestesülés a látványvilágot is jelenti, hiszen a ki-
teljesedett narratíva összetettségét a gesztusok beleszőtt nyelvezete biztosítja. A fejezet 
példákat hoz a színpad szakrális terének működésére válogatott előadások szertartásos 
elemeinek (pl.: kendő, lepel, alma) bemutatásával. A befogadói viselkedésben (távolság-
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tartás) van egyfajta paradoxon, egészen pontosan az, hogy ebben a térbeli helyzetben 
kerül legközelebb az ember önmagához és a világhoz.
 ungvári zrínyi a kötet utolsó fejezetében (Tér-kép-médium) e három lényeges 
szegmens összefüggéseire irányítja a figyelmet. A kortárs színházi előadások alkalmával 
a színpad tereiben történő testmozdulatok, gesztusok elbeszéléseivel új térszerkezetek 
jönnek létre, melyeknek identitást, világfelfogást érintő vonzatai is vannak. Különféle 
szerzői identitásokról tesz említést az írás, amelyek művésznarratívaként is olvashatóak 
(David Hopkins, Peter Brook, Jerzy Grotowski, richard scheschner): a szerzők az általuk 
létrehozott műalkotásokkal megítélhetővé válnak annak szempontjából, hogy miként 
működtetik a kultúra rendszereit. A napjainkat uraló vizualitás a művészet területén is 
érvényesül, amit a színházteoretikus lehmann a posztmodern színház és dráma fogal-
mával világít meg. A valóságot tükröző színpad deszkáin egyértelmű a látvány megnöve-
kedett szerepe, a rendezők munkáját e felfogásmód nagyban befolyásolja. ungvári zrínyi 
kötetének ezen része képelméleti fejtegetései miatt száraz anyagnak tűnhet, azonban a 
hétköznapokból vett példák segítenek az értelmezésben. 
 színház és valóság interferenciája egyértelmű a kortárs vizuális kultúra jelensé-
gében: ebben az összefüggésben a legfontosabb részesszének a színpadi térérzékelést 
tárgyaló Tér-kép-médium című tanulmány tekinthető, mely a színpadi reprezentáció va-
lóságfelületeit fürkészi. A szerző alaposan megvilágítja a tér-hely működését, amit más 
gondolkodók teóriáival is kiegészít (michel de Certau, michel foucault, Gilles Deleuze), 
valamint remek portrét rajzol a camera obscura tárgyáról, ahogyan az optikai eszköz vizs-
gálhatóvá teszi a látvány valóságát. Az írás a színpadi térbeírás által létrehozott különféle 
helyeket magában foglaló heterotópia mellett az épített-elbeszélt játéktér tapasztalatát 
érzékelteti. A posztmodern színház előadásaiban egyre inkább tapasztalható a médiakul-
túra változásaira való reflektálás, valamint a közönség gyakori belekomponálása az egyes 
produkciókba. A nézőkön múlik, hogy a teátrális jelenségekből mit olvasnak ki a színpad 
tér-képén, illetve, hogy az eltérő médiumok együttes jelenléte milyen érzékelést, milyen 
szenzoriális hatást vált ki a mindent behálózó látványkeltés közegében. ungvári zrínyi a 
Boldogtalanok című marosvásárhelyi előadás kapcsán a játéktér kérdéseit vizsgálja meg. 
Bodó viktor előadásának világa három tematikus helyet alakít ki, ahol a figurák egymás-
sal kommunikálva, mozdulataikkal és gesztusaikkal alkotják meg az összetett teret. „A 
tér felépítése a láthatóság és a látottság különleges elvét valósítja meg az előadásban. Az 
előadás külsőleg adott terében a rendezés tematikus helyekre bontja az előadás világát. A 
kijelölt helyszínek határait a szereplők mozgása, ténykedése alakítja ki, a rendező ugyan-
is komplex viszonyokat teremt a helyszínek között.” (166–167.)
 A tanulmányokból kirajzolódó tér-kép-koncepció és a színháztudományi kérdés-
feltevések miatt is fontos és értékes kötetről van szó, hiszen a posztmodern kulturális je-
lenségeinek színházi összefüggéseire irányítja a figyelmet a szerző. ungvári zrínyi köny-
ve iránytűként szolgálhat a posztmodern színház befogadói számára ahhoz, hogy miként 
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„olvassák” az előadást, hogyan viszonyuljanak a látottakhoz: célja, hogy a patchwork-
szerű, azaz összeillesztett látványvilágok értelmezéséhez egyfajta útmutatót nyújtson. 
Ebben segít a képmellékletek jegyzéke, ami a különböző előadásokból vett, fekete-fehér 
kockákból álló látványdramaturgiát mutat be. A tipográfia és a tördelés áttekinthető, a 
képkockák egymásutániságának jól érzékelhető dramaturgiája van, a kiválasztott elő-
adásfotók pontos és hiteles képet adnak a produkciókról. 
 A kötet gondolatvezetése helyenként nehezen követhető, stílusa máshol viszont 
kifejezetten olvasmányos, esszéisztikus, olvasása során félig színháznézővé is válik an-
nak befogadója, főként az illusztratív színházi előadások példáin keresztül. A szöveg lap-
jainak „színpadán” kibontakozó-kiolvasható látványvilág mintegy a betűkből testet öltött 
képi elemek tárházává áll össze, a panoptikumban kiállításra kerülő figurákhoz hasonla-
tosan. A képek csak mint külső jelölők közvetítenek a performansz tartalmáról – annak 
lényegi, belső világát mindenki egyénileg kódolja az észlelt vizuális alakzatok képi múze-
umában. 

(ungvári zrínyi ildikó, Képből van-e a színház teste? Tér, kép, test és médium a kortárs 
színházban, marosvásárhely, mentor – uartPress Kiadó, 2011.)
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móré Tünde (1987) miskolc. A Debreceni Egyetem irodalomtudományi Doktori isko-
lájának végzős hallgatója.

móré Tünde

miNDENT mArilyNrŐl

Az évfordulókról nem feledkezünk el. Nem csak arról emlékezünk meg, hogy mikor szü-
letett valaki, de egyre inkább arról is, hogy mikor halt meg: minél kerekebb, annál jobb. 
Alkalmat kapunk arra, hogy felidézzünk, újraértékeljünk, megismételjünk elemeket egy-
egy sorstörténetből. Az idei év bővelkedett évfordulós alkalmakban, hiszen a Cannes-i 
filmfesztivált hatvanötödik alkalommal rendezték meg, a szervezők pedig a saját szüle-
tésnapot egy különös gesztussal emelték ki: a fesztivált marilyn monroe halálának ötve-
nedik évfordulójával kapcsolták össze. marilyn óriásplakátokon fújt el születésnapi gyer-
tyákat a filmfesztivál kezdete előtt fél évvel, szerte a világon.
 Nem csak a szervezők szenteltek figyelmet az évfordulónak, hiszen a tavalyi év-
ben egy újabb mozifilm készült My Week With Marilyn címmel, valamint elindult a Smash 
című sorozat, ami egy marilyn-musical létrejöttét követi nyomon. A Gossip Girl 100. része 
marilyn flashbackkel kezdődött,1 amelyben a Szőkék előnyben emblematikus jelenetét 
értelmezték át a sorozat készítői (a néző számára felidézve madonna Material Girl című 
videoklipjét is). vajon mitől lett ilyen maradandó marilyn monroe emlékezete, mi tette 
az alakját ikonikussá? Hiszen míg szexszimbólum-volta a halála óta eltelt ötven év alatt 
sem változott, pályatársnői neve – Betty Grable, June Haver – már nem cseng ismerősen 
a legtöbb mai mozinéző számára. 
 A sztárságnak nincs pontos definíciója. Ahogyan munk veronika is felhívja rá a 
figyelmet,2 az angolszász tudományos szakirodalomban sem tisztázott a sztár, a híres-
ség, és a celeb közötti különbség mértéke és mikéntje. A celeb gyakran tipikusan média-
termékként jelenik meg, aki elsősorban azért ismert, mert ismerik. A sztárok kulturális 
faktorként való vizsgálatának több megközelítési módja is fellelhető.3 György Péter né-
hány évvel ezelőtt úgy fogalmazott egy kerekasztal-beszélgetés során, hogy „van benne 

1 Hasonló gesztussal már találkozhattak a sorozat követői, hiszen az egyes részek filmcímek 
kiforgatását kapják. A 2x22 címe Southern Gentlemen Prefer Blondes volt. 
2 munk veronika, Sztárság, elméletben, médiakutató, 2009/tavasz.http://www.mediakutato.hu/
cikk/2009_01_tavasz/01_sztarsag_elmeletben/01.html?q=monroe#monroe, [letöltés ideje: 
2012. augusztus. 30.]
3  lásd uo.
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valami, ami az idiotizmuson, azaz a nárcizmuson túl van”. véleménye szerint „marilyn 
monroe szintén sztár: megváltoztatott egy normát”.4 Chris rojek 2001-es monográfiájá-
ban5 a vallási érzülettel hasonlítja össze a sztárok iránti rajongást, figyelmet. A celebrity 
státuszt elérő személyeket aszerint csoportosítja, hogy mi alapján kerültek az ismert em-
berek közé.6 richard Dyer, aki részletesen elemezte marilyn monroe pályáját, a sztárokat 
kulturális komponensek eredményeként értelmezi: a sztárrá válás nem más, mint bizo-
nyos körülmények összeadódása megfelelő kontextusban. A sztár mint jelenség egy oda-
vissza ható folyamat tárgya: nem csupán a sztár hat közönségére, és annak mindennapi 
életére, hanem a befogadók is alakítják őt. Dyer tipológiája a sztár és az általa játszott ka-
rakter kapcsolatára épül, s a két aspektus viszonya alapján beszél tökéletes, problémás és 
szelektív illeszkedésről. Az eltérő definíciók alátámasztják a sztár fogalmának képlékeny 
voltát: marilyn monroe kapcsán sem dönthető el véglegesen a híresség mibenléte.
  Az újabb kutatások marilyn monroe esetében egyre fontosabb szerepet tulajdo-
nítanak azoknak a kulturális produktumoknak, amelyeknek már nem alkotója-résztvevő-
je, hanem katalizátora volt a színésznő. Ennek a kontextusnak az egyik fontos összetevője 
– talán mert maga a szerző is jelentős tényezőnek bizonyult a 20. század második felének 
popkultúrájában – Norman mailer életrajzi kötete. 
 Norman mailer 1973-ban adta ki Marilyn című könyvét,7 ami megjelenése óta 
újabb és újabb kiadásokat ér meg: a Bookfinder.com 2011-es adata alapján a nyolcadik 
legkeresettebb könyv lett.8 Hatása felkavarónak is mondható, hiszen itt kap nagyobb te-
ret az a teória, miszerint a színésznő halála valójában gyilkosság volt. (237–244.) mailer 
munkája mindmáig az egyik legismertebb feldolgozása marilyn monroe pályájának Do-
nald spoto munkája mellett.9 A kötet létrejötte egy 1972-es kiállításnak köszönhető, 
amely a Marilyn – The Legend and the Truth címet kapta. Huszonnégy fotós itt megjelent 
képeihez – melyek tehát nem kronologikusan rendeződnek el – írt mailer szöveget. A 
kérdés számomra tehát az, hogy a könyv, amely kétségkívül részese és egyben alakítója is 
a sztár kultuszának, milyen marylin-képet teremt.
 

4 Jenei Ágnes, A sztár változó fogalma, médiakutató, 2008/tavasz. http://www.mediakutato.hu/
cikk/2008_01_tavasz/01_a_sztar_valtozo_fogalma/03.html?q=monroe#monroe [letöltés ideje: 
2012. augusztus 30.]
5 Chris rojek, Celebrity, london, reaktion Books, 2001.
6 rojek tipológiája alapján beszélhetünk „ascribed”, „achieved” és „attributed celebrity”-ről. 
Emellett elkülöníti a „celetoid”-ok fogalmát, amellyel a pillanatnyi hírességek körét jelöli. Uo., 
9–51.
7 magyar kiadás: Norman mailer, Marilyn, ford. Bart istván, Bp., Corvina, 1986. (Az idézetek 
oldalszámait a továbbiakban a főszövegben közlöm.)
8 http://www.americanaexchange.com/ae/aemonthly/aemonthlysinglearticle.aspx?ArticleiD
=1177&month=10&year=2011&Page=1 [letöltés ideje: 2012. szeptember 23.]
9 Donald spoto, Marilyn Monroe, ford. félix Pál, Bp., magyar Könyvklub, 1996.
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 „schiller mindig is meggyőződéssel vallotta, hogy filmsztárok közül marilynhez 
fogható izgalmas jelenség nem állt még fényképezőgép lencséje előtt, mégis csak évekkel 
később ötlött fel benne is, hogy senki sem szedte még össze filmszínészi képességeivel 
egyenrangú, bár kevésbé ünnepelt fotómodelli tehetségének bizonyítékait, nem létezik 
olyan gyűjtemény, amely bemutatná, milyen alakításokat nyújtott a divatfényképészek, 
a fotóriporterek, a portréfotósok, a magazinfotósok meg az illusztrátorok lencséje előtt, 
s következésképp egyszerűen ismeretlenek oly változékony személyiségének ezek az ol-
dalai, amelyek pedig, miként az a bizonyos briliáns (mely mint tudjuk, a lányok legjobb 
barátja), soha kétszer ugyanúgy nem veri vissza a fényt” (11.) – írja előszavában a szerző. 
A bevezetés tehát nem kevesebbet állít, mint hogy marilyn identitása teljes mértékben 
egybeesett azzal a személyiséggel, amelyet éppen színésznőként kialakított, jelleme tu-
lajdonképpen feloldódott a játékban. A kötet címe is a mozisztár jelenlétét erősíti, hiszen 
a felvett keresztnévre (marilyn) utal.10 A címadás biztosítja az idegen, a különleges isme-
rőssé válását, s persze nem utolsó sorban márkanévként szolgál. Nincs szükség a teljes 
névalakra ahhoz, hogy tudjuk, kiről szól a kiadvány. 
 A fényképek között megtalálhatóak a később ikonikussá vált beállítások, azonban 
nem egy olyan felvétel is szerepel a válogatásban, amely a magánszféra felől ábrázolja 
tárgyát. Az ismert személyiségek kapcsán mindig kérdéses a nyilvános és a privát köze-
get elválasztó határvonal. marilyn monroe esetében az a jelenség figyelhető meg, hogy ez 
a mezsgye elmosódik, többször el is tűnik, amelyet alátámaszt a fotók differenciáltsága. 
Noha mailer írása eredetileg a képeket kísérte, a Marilynben mégis a szöveg felé tolódik 
el a hangsúly. A színésznőről készített fényképek illusztrációkká válnak abban a narratív 
közegben, amelyet a szerző megalkot. Noha a színésznő alakításait ragadták meg a fotók 
segítségével, nyomtatott papíron egy ikon megteremtésének eszközévé váltak a felvé-
telek. Ami működhetett egy kiállítótérben, az a könyv formájában nem bizonyult rep-
rodukálhatónak. A szöveg elsődlegességéhez hozzájárul a későbbi kiadások átalakítása: 
noha az első megjelenés idején keményfedeles kötetet vehettek a kezükbe az olvasók, 
nagyméretű képekkel, addig a puhakötésű utánnyomások mindössze néhány gyengébb 
minőségű fekete-fehér illusztrációt tartalmaznak.11 
 A könyv második bevezetője az Életrajz mint regény címet kapta. A képeket be-
mutató előszótól elkülönül, azonban a Marilyn főszövegétől már nem, így értelmezhető 
a fikció részeként is. A szerző ebben az egységben értelmezői szempontokat kínál fel az 
olvasó számára a marilyn-jelenség megértéséhez. „marilynre emlékezünk most” – kezdi 
mailer, majd hosszas, patetizáló metaforahalmozással alapozza meg a kultikus beszéd-
módot: „mindenki szerelmes Amerikája”, „a szex édes angyalkája”, „a megváltás, a szex 

10 más címek más fókuszpontot jelenthetnek. vö. Joyce Carol oates Blonde vagy Anthony 
summers Goddess című munkái. 
11 lásd a Corvina Kiadó második kiadását 1987-ből, amely szintén az említett változtatásokat 
tartalmazta.
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stradivárija”, aki egyben „a mozivászon utolsó arisztokratái közül való” és „az utolsó 
hollywoodi boszorkányszombat seprűlovasa”. (15–16.) Ezek mellett három történetet is 
felidéz különböző visszaemlékezésekből, amelyek eltérő oldalait villantják fel a színész-
nő alakjának: a szexualitást sugárzó szirén, az egyszerű, állatokat kedvelő nő, valamint a 
kényes díva példáját adják a kiragadott epizódok. 
 mailer a fejezet második részében az életrajzírás problematikáját járja körül, va-
lamint rögzíti narrátori pozícióját. „Különben is, élete legnagyobb kudarcaként tartotta 
számon, hogy sose találkozott vele személyesen, holott nem egy olyan ismerőse volt, aki 
nagyon is közel állt monroe-hoz.” (19.) A majdnem bekövetkezett találkozás felvetése kö-
zelebb helyezi a narrátort tárgyához. A történet bizonytalanságát, és spekulatív jellegét 
hangsúlyozza: disszimulálja azt az igényét, hogy hiteles tanúságtételként értelmezzék az 
ezután következő szöveget. A Marilynt irodalmi hipotézisként jelöli meg: „szerzőnk úgy 
érezte, hogy ez ekképpen egybevág azzal az alapvető meggyőződésével, hogy az iroda-
lomban az ismeretek megszerzésének legjobb módja a világ el- és kisajátítása az írói kép-
zelet működtetése révén, majd pediglen feldolgozása az írói szakértelem fegyelmezett 
és módszeres alkalmazásával.” (21.) Az érvényes narratíva megteremtését segíti, hogy 
mailer hiteltelennek és megbízhatatlannak tartja a korábban született életrajzi áttekin-
téseket,12 s igyekszik az egyetlen hivatalos változattá emelni a saját értelmezését. A két 
korábbi biográfiához fűződő viszonya ugyanakkor tisztázatlan, hiszen Marilynje mégis 
ezek adatain alapszik.
 A könyvben összesen 90 képet találhatunk, ezeknek több mint a fele 1960 és 
1962 között készült, monroe utolsó éveiben. A fotókat különböző sorozatokból, nyilvános 
szereplésekről, illetve filmforgatásokról13 készült anyagokból válogatták össze. Az eltérő 
közegekből vagy más médiumok területéről érkező felvételek egyszerre rendelkeznek 
dokumentumértékkel,14 és leplezik le ennek viszonylagos voltát. mailer nem is titkolja 
interpretációs szándékát: kísérőszövege kinyilvánítja azt a célkitűzést, hogy felfedi mari-
lyn monroe életének titkát az olvasó előtt. A szöveg tulajdonképpen egy rejtély megfejtési 
kísérleteként is olvasható, amelyben a képek ugyanúgy nyomként használhatók fel, mint 
a különböző események, adatmorzsák marilyn monroe életéről. Norman mailer nyomol-
vasó technikája sok esetben használja fel a pszichológia eredményeit.
 A megfejtés véglegesítését folyamatosan akadályozza a fénykép mint dokumen-
tum bizonyító erejének érvénytelenítése: ahogyan több kutató is felhívja rá a figyelmet, 
már a fényképezés megjelenésénél alkalmaztak olyan eljárásokat, amelyek manipulálták 

12  maurice zolotow Marilyn Monroe (1960), illetve fred lawrence Guiles Norma Jean (1969) 
című munkáit említi. mailer, i. m., 18–19.
13  Három filmjéből kerültek be képek: A Soha vissza nem térés folyója (otto Preminger, 1954), 
Hét év vágyódás (Billy Wilder, 1955), Kallódó emberek (John Huston, 1961).
14  lásd susan sontag, Platón barlangjában = uő., A fényképezésről, ford. Nemes Anna, Bp., 
Európa, 1999, 12–13.
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a felvételeket.15 Ehhez hozzájárul, hogy egészen sokáig uralkodott az a gyakorlat Holly-
woodban, hogy a nem hivatalos képek is beállított pózokat tükröztek16 – ezekből készül-
tek a lifE magazin összeállításai a sztárok mindennapjairól.17 Az 1950-es évek közepéig 
marilyn monroe kezdő színésznőnek számított,18 a róla készült képek többségére a pin 
up fotók beállítása jellemző: a lenge öltözet és a póz hangsúlyozza a melleket, a csípőt, hi-
szen a megcélzott közönség elsősorban férfiakból áll. Nem véletlen, hogy később a Play-
boy induló száma (1953. december) szintén átvett képeket marilyn monroe első mezte-
len fényképsorozataiból. A képek éppen azért készülhettek el, mert akkor még nem volt 
sikeres színésznő. 
 Az életrajz kronologikus rendjével szemben a képanyag megbontott időrendben 
lett elrendezve. Ahogyan előrehaladunk marilyn monroe életútján, sokasodnak azok a 
felvételek, amelyek a magánélet és a nyilvános szereplés közötti határvonalakat átlépik, 
illetve teljesen megszüntetik. fokozatosan eltűnnek a beállított képek, a spontán fényké-
pek hangulata összekapcsolódik az életrajz retorikájával, amely szintén egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet a tárgyalt sztár magánszférájára, lelki életére. A felvételek egymáshoz 
igen hasonló beállításokat alkalmaznak: marilyn monroe legtöbbször háttal áll a kame-
rának, esetleg félig elfordított felsőtesttel pózol, így a szemlélő egyben a leselkedő po-
zícióját is felveszi. Az elhíresült jelenetek kapcsán is azokat a változatokat láthatjuk a 
kötetben, amelyek az előbb említett megoldást valósítják meg.19 A képek egy olyan alakot 
mutatnak meg, aki nem tud az őt figyelő tekintetről, ezáltal kialakul annak az értelmezés-
nek a lehetősége, hogy a felvételek betekintést nyújtanak tárgyuk azon életterébe, amely 
esetleg rejtve maradt a külvilág számára. A képválogatás a szöveg intencióját támasztja 
alá, mailer hasonló logika mentén építi fel az életrajzot.
 A szerző számára marilyn monroe a soha be nem teljesíthető vágyakozás tárgya, 
akit megérteni, birtokolni szándékszik, emellett pedig megvédeni. Ez két közhelyszerű 

15  P. müller Péter, A tekintet teatralitása és a test változó képe = Látás, tekintet, pillantás: A 
megfigyelő lehetőségei, szerk., Kovács éva, orbán Jolán, Kasznár veronika Katalin, Gondolat – 
PTE Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék, Bp.–Pécs, 2009, 315–331.
16  Az első nem beállított lesifotók Elizabeth Taylor és richard Burton egy jachton való közös 
nyaralásáról készültek.
17  life magazine, Life at Home with Marilyn Monroe 1953, http://life.time.com/icons/life-at-
home-with-marilyn-1953/?iid=lf|latest#1 [letöltés ideje: 2012. augusztus 19.], illetve Life with 
Marilyn at a Hollywood party, 1952, http://life.time.com/icons/life-with-marilyn-at-a-hollywood-
party-1952/?iid=lf|latest#1 [letöltés ideje: 2012. augusztus 19.] 
18  „A filmgyár annyi pénzt keresett rajta, mint kevés más sztáron, kezdetben azonban neki 
is ugyanaz volt a sorsa, mint a többi színésznőcskének, aki a »harmadik szőke« nagy horderejű 
szerepére pályázott, hogy Betty Grable vagy June Haver mögött felbukkanjon a vásznon.” (67.)
19  lásd a Hétévi vágyakozás (The Seven year Itch, 1955, Billy Wilder) híres jelenetének jól ismert 
felvétele: http://2.bp.blogspot.com/-awgpwmyulPw/uC1dEfilBui/AAAAAAAAfwy/Ngaoi3BKxi0/
s1600/sevenyearitch.jpg és a kötetben szereplő felvétel: http://www.gonemovies.com/www/
xsfilms/snelPlaatjes/Actmonroesevenyears.jpg [letöltés ideje: 2012. október 15.]
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sztárértelmezést von maga után: a mindennapi ember és a híresség kapcsolatát,20 va-
lamint a hollywoodi sztárkészítő gépezet végzetes befolyását saját termékének életére. 
mindkét aspektus fontos szereppel bír a kötetben. Ahogy azt a militáns retorikát alkal-
mazó mondatok jelzik („mindeközben folyvást vívja harcát a filmgyárral, a filmgyár pedig 
keményen ellenáll és néha vissza is üt.” – 115.), a hatalommal (legyen az a filmstúdió, 
vagy saját személyes kapcsolatai) szemben álló védtelenség mítosza hatja át mailer szö-
vegét, valamint a fotók is hozzájárultak ennek a marilyn monroe-képnek a létrejöttéhez. 
A védtelenség-motívum a 21. századi ábrázolásban is gyakran visszaköszön, s minden 
bizonnyal összefüggésbe hozható marilyn hajszínével is. A színésznő életében ugyanis 
hagyományosan fordulópontként jelenik meg az a döntés, hogy barnáról platinaszőkére 
festette a haját. A fodrásznál tett látogatás előtt még Norma Jean Baker volt, azután pedig 
már marilyn monroe. A haj befestésével egy teljesen más identitást teremtett meg önma-
ga számára. A világos hajszín mindig különleges jelentőséget kapott: a görögöknél ritka 
volt a szőke haj, az istennőket – Pallasz Athénét, Aphroditét – ábrázolták ilyen külsővel. 
Így már az ókorban a különleges, földöntúli szépséggel társították ezt az árnyalatot. 
 A másik oldalon viszont a szőkeség a gyermekiség attribútumaként is érvénye-
sülhet. Kora gyermekkorban igen gyakran előfordul ez a tónus,21 így a hajszínhez kap-
csoljuk a naivitás, a védtelenség tulajdonságát is: „monroe nemcsak műveletlen volt és 
iskolázatlan (szép szőkék oly ismerős panasza), hanem kulturálatlan is.” (21.) A 20. szá-
zad első felében a populáris kultúrában alakultak ki azok a szőke hajú nőkkel kapcsolatos 
sztereotípiák, amelyek szerint a szőke nők jobban tetszenek a férfiaknak,22 könnyedebb 
személyiségek, valamint legtöbbször buták. Ezeket az előítéleteket érvényesíti mailer is 
a Marilyn lapjain: „Csakhogy bármilyen szellemes volt is marilyn, lehengerlően okosnak 
senki sem mondhatta, és ha az intellektuális képességeket a súlyemeléshez hasonlítjuk, 
akkor azt kell mondanunk, hogy marilyn egy dekát sem tudott kinyomni.” (69.)
 Norman mailer életrajza mind a képeket, mind a korábbi marilynről szóló köny-
veket aprólékos nyomkeresésnek veti alá, ennek eredménye azonban egy pillanatig sem 
kétséges. Ahogyan a kötet címe is mutatja, a mozisztárra kíváncsi, ám a legenda felől 
interpretál. Ezáltal megszilárdítja annak a marilyn monroe-képnek az alapját, amely 
sokunkban ma is él. A Marilyn című kötet azokat a motívumokat használja fel, amelyek  

20 Az utóbbi évtizedekben mozifilmek témájaként is felfedezhető: prototípusa a Római vakáció 
(1953, William Wyler). Hasonló témával foglalkozik többek között a Sztárom a párom (1999, 
roger mitchell), a Me and Orson Welles (2008, richard linklater), s a 2011-ben készült My 
Week With Marilyn (simon Curtis) is ide kapcsolódik. A témát radikálisan átértelmezi spike Jonze 
Being John Malkovich című mozija 1999-ben.
21 matt ridley, A sötét bábok királynője: A szex és az emberi természet evolúciója, ford. Huszár 
Tamás, Bp., Akkord, 2005, 306.
22 Anita loos, Gentlemen Prefer Blondes, Boni & liveright, 1925 (első magyar kiadás: Szőkék 
előnyben, ford. Hatvani lily, Bp., Talizmán, 1990). film készült belőle marilyn monroe és Jane 
russell főszereplésével 1953-ban.
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marilyn monroe életében olyan reprezentációs lehetőséget teremtettek, amely a magán-
életi eseményeket alárendelte a mozisztár nyilvános szerepéhez tartozó identitásele-
meknek. A fényképeket mailer szövege egy emlékmű részeivé alakítja, ezáltal hozzájárul 
ahhoz, hogy marilyn monroe napjainkban is a megfejtésre váró rejtélyes színésznőt tes-
tesítse meg. A Marilyn az ismert narratívák segítségével ábrázolja tárgyát, ennek során igen 
gyakran téved a bulvár területére. Ez lehet a tartós siker oka: sajátos életrajza a tényeket ta-
lálgatásokkal, merész elméletekkel vegyíti, amelyeket sem cáfolni, sem igazolni nem lehet.
 Norman mailer írása exemplummá emelte marilyn monroe-t. Az egyedinek tűnő 
életút, illetve szakmai pályafutás megismételhetőnek tűnik: a képi ábrázolás, a fényképe-
ken látható beállítások útmutatókká válnak, amelyek alapján reprodukálható az a hatás, 
amelyet saját idejükben keltettek. Emiatt válhattak marilyn monroe külső attribútumai 
feltörekvő hírességek ugródeszkájává. madonna, vagy akár lindsay lohan arra irányuló 
törekvése, hogy újraírja, illetve megismételje marilyn monroe alakját, implikálhatja azt 
a lehetőséget, hogy a sztárrá váláshoz léteznek receptek. A fentebb említett művészek 
későbbi pályafutása viszont rá is cáfol az epigonizáció maradéktalan sikerére. marilyn 
monroe ikonikus tulajdonságai, ruhái, hajviselete – elsősorban a külseje – kopírozható, 
azonban mégsem elegendő ahhoz, hogy követői ugyanolyan hosszú ideig maradjanak 
emlékezetesek, mint az „eredeti”. 
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Kiss Gréta (1991) Debrecen. Az ElTE Bölcsészettudományi Karának kommunikáció- 
és médiatudomány mesterszakos hallgatója, a Közelkép Hírügynökség gyakornoka.

Kiss Gréta

A HófEHér és Az éJsÖTéT

Egyszerű, mégis klasszikus és bájos meséből kreált modern, már-már horrorba hajló 
dark-fantasyt a 21. század – a Hófehér és a vadász komor hangulatával, sötét szereplőivel 
és akciódús cselekményével tökéletesen megfelel a mai kor ízlésének, mégis csupán a fel-
színen, látványvilágában és dinamizmusában múlja felül a piros ajkú, hófehér bőrű lány-
ka Disney-féle történetét. Bár a gyermekmesék alapmotívumai és a félelmetes fantasy 
elemek furcsa keveredése, valamint a forgatókönyv nyilvánvaló hibái nem növelik a film 
értékét, a végeredmény bőven elég ahhoz, hogy az alkotás, ha nem is tökéletes, de műkö-
dőképes legyen.
 Hollywoodban nincs hiány a mesefeldolgozásokból: az egyre inkább megszapo-
rodott próbálkozások újra és újra kísérletet tesznek arra, hogy megszabott keretek közé 
illesszenek valami újat, amitől a közönség ismét kíváncsi lesz a már jól ismert történetre. 
Ennek megfelelően az elmúlt néhány évben Piroska (A lány és a farkas; Pirosszka), Alíz 
(Alice Csodaországban) és Hófehérke (Tükröm, tükröm) alakja is feltűnt a mozivásznon. 
A tanulság azonban szinte minden mű esetében ugyanaz: a mesék többsége túl egyszerű 
ahhoz, hogy bonyolulttá lehessen tenni. itt siklott ki a legújabb Hófehérke-sztori, a Hófe-
hér és a vadász is: a forgatókönyv, noha komplex kívánt lenni, erőltetett és kidolgozatlan, 
így a gyakran sehová sem vezető cselekményszálak, valamint az egysíkú karakterek min-
den szándék ellenére csak alárendeltjei lehetnek a vizualitásnak. 
 A mesék letisztultsága, puritánsága mellett a probléma melegágya a filmkészí-
tői gyakorlatlanság, hiszen a rendező, rupert sanders első nagyjátékfilmjéről van szó. 
sanders korábban csupán reklámokat gyártott, többek között a Nike, az Adidas, az xbox 
és a Guinness megrendelésére. miután számos forgatókönyvet elolvasott, úgy döntött, 
szerencsét próbál az Egyesült Államokban, ahol Joe roth producerrel közösen kezdték 
meg a Hófehér és a vadász forgatását.1 Bár az együttműködés a későbbi bevétel szem-
pontjából gyümölcsözőnek bizonyult, még a 20th Century fox és a Walt Disney studios 
elnökeként tevékenykedő,2 tapasztalt roth sem tudta elkendőzni a mozi világában egy-
előre zöldfülű sanders ügyetlenségét.

1 http://velvet.hu/celeb/2012/07/28/rupert_sanders_osszetorte_a_twilight_rajongok_almait/ 
[letöltés ideje: 2012. augusztus 21.]
2 http://filmtrailer.hu/film/hofeher-es-a-vadasz-kritika/ [letöltés ideje: 2012. augusztus 21.]
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 Kétség sem fér hozzá, hogy sanders és roth szándéka a klasszikus mese aktuali-
zálása, és szűkös határainak kitágítása volt, így a Hófehér és a vadász cselekménye több 
ponton is különbözik a Hófehérke és a hét törpe szolid, ugyanakkor magával ragadó tör-
ténetétől. A 2012-es filmben a gyönyörű Hófehér (Kristen stewart) édesapjával éli min-
dennapjait, amikor országukat váratlanul egy titokzatos fekete sereg támadja meg. Az 
apa végül győztesen tér vissza a harcból egy szemrevaló idegennel, ravennával (Charlize 
Theron), aki hamarosan átveszi a hatalmat a birodalom fölött. Hófehért a toronyba 
záratja, lelke pedig egyre sötétebbé válik, ahogy az örök fiatalságot keresve szűz lányok 
vérével őrzi meg szépségét. Később egy bizalmasa elárulja neki, hogy Hófehér szívétől 
ifjúsága az idők végezetéig virágozna, így a gonosz mostoha elhatározza, hogy megöli a 
lányt. A hercegnő azonban megszökik börtönéből, miközben a sötét királynő parancsára 
egy vadász (Chris Hemsworth) ered a nyomába. A macska-egér játék során az üldöző és 
az üldözött barátságot köt, és együtt veszi fel a harcot ravenna zsarnoksága ellen – had-
sereget toboroznak az elnyomott népből, majd megostromolják a királynő várát. 
 A film egyik legfőbb erőssége a látványban rejlik, ami nem meglepő annak fényé-
ben, hogy a rendező a Hófehér és a vadász előtt kizárólag reklámokkal foglalkozott. A ké-
pekből varázslat és titok sugárzik, a vászon pedig szinte lüktet a vizualitás adta energiá-
tól. A készítők a színekkel játszva remekül jelenítik meg a mű központi konfliktusát, sötét 
és világos állandó harcát: a tündérkert finom színkavalkádját, valamint Hófehér békés, 
idilli gyermekkorát élénk, mégis kellemes árnyalatokkal festik meg, míg a veszélyes erdő 
baljóslatú sötétsége és a ravenna uralkodásával nyomorba döntött ország lassú halála 
komor, már-már fullasztó légkört teremtő feketében és szürkében pompázik. Az alkotók, 
túllépve az eredeti mese nem éppen tág keretein, temérdek nagytotál alkalmazásával, 
a végtelen tengerpart, az erdei utak, a milliónyi főt számláló hadsereg vonulásának fil-
mezésével tették grandiózusabbá, monumentálisabbá a művet. A képek intenzitását a 
mozdulatok és a különleges effektek is erősítik, így nem csoda, hogy kis híján tapintha-
tóvá válik a gonosz átoktól összezsugorodó növény, vagy éppen a Hófehér megjelenése 
nyomán virágba borult erdő. 
 A szemkápráztató látványhoz szerencsére ízléses, jól eltalált zene társul. James 
Newton Howard dallamai úgy ölelik körül a ködös dombokat, a királynő égbe nyúló, ve-
szedelmes kastélyát és a furcsa, mesebeli lényeket, hogy egyszerre emelik ki a vizuális 
megjelenítés bravúrjait, és fedik el rossz megoldásait. A film egyik legmegkapóbb jelene-
te mind képileg, mind pedig zeneileg, amikor Hófehér és segítői ionna Gika Gone éneké-
re a homályba burkolózó, mohával borított hegyek között sétálnak, alakjuk pedig egyre 
távolabbról látszik a kietlen tájon. Az egyedüllétet és a magányt nem csak a szinte hang-
szerkíséret nélkül éneklő női hang, hanem a semmibe tartó kis csapat képe is tökéletesen 
szimbolizálja. 
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 A pulzáló felvételek sora és a hibátlan zene megköveteli a mozgalmasságot, ami-
nek megfelelően a mű egy percre sem áll meg, egymást váltják a csatajelenetek és a vá-
ratlan fordulatok – a nézőnek mégis lépten-nyomon hiányérzete támad. A forgatókönyv 
ugyanis nem olyan pazar, mint a mesterien megteremtett fantasy-hangulat. A port.hu 
internetes oldalon több felhasználó kritizálja az összecsapott és erősen átgondolatlan 
szerkezetet: „A trailer alapján nagyon ígéretesnek tűnt, de sajnos ez a film olyan, mint-
ha különálló jeleneteket egy laza koncepció alapján szimplán egymásra hánytak volna, 
logikátlan reakciók a szereplőktől, vontatottság, stb. Nem tudom, hogy ez most nagyon 
gyenge rendezés vagy a dramaturgia teljes hiánya, de meggyilkoltak egy nagyon ígéretes 
filmet, pedig az alapötlet, a látványvilág nagyon tetszett.”3 A készítők igyekeztek sokré-
tűbbé, szerteágazóbbá tenni a klasszikus Hófehérke-történetet, ám a letisztult mese nem 
reagált jól a túldimenzionálásra, csupán logikátlanságok halmaza lett. A cselekményszá-
lak többsége időről-időre elindul valamilyen ígéretes irányba, kidolgozásukra azonban 
már nem jut idő. Csupán az alkotók bizonytalansága látszik Hófehér, a vadász és William 
herceg viszonyának bemutatásánál – a hagyományos herceg-hercegnő felállás összeke-
veredik egy vérszegény szerelmi háromszöggel, így egyik viszonyrendszer sem tud ren-
desen kifejlődni. Hiába kerülnek új környezetbe az eredeti változat klasszikus csavarjai, 
kellékei, és hiába kapnak különlegesebb, korszerűbb tulajdonságokat, ha a történések 
háttere, okai egyszerűen függőben maradnak. érthetetlen például, hogy Hófehért a her-
ceg csókja helyett miért a vadászé ébreszti fel örök álmából. 
 A hézagos és összecsapott cselekmény a karaktereket sem kíméli, amelyek a rosz-
szul megírt forgatókönyv miatt csak légüres térben lebegnek. A készítők, mivel a Hófehér-
ke és a hét törpe szereplőinél bonyolultabb jellemekkel kívántak dolgozni, egy-egy emlék 
felvillantása révén háttérrel és múlttal ruházták fel a Hófehér és a vadász figuráit. Az így 
felvázolt előzmények azonban nem csak homályosak, hanem a karakterek szinte kötelező 
mesei egysíkúsága miatt túl ötlettelenek és rövidek ahhoz, hogy összetettebbé tegyék az 
alakok személyiségét. Hiába lepleződik le ravenna mániákus fiatalság iránti vágyának 
oka, természete nem árnyaltabb, csak gonoszabb és kegyetlenebb lesz tőle. A vadász sem 
tud kilépni a háttérben álló, másodlagos megmentő szerepéből, pedig ígéretes háttértör-
ténetet teremt meg számára a film. 
 A figurák egyszerűségének átka, hogy rendkívül szűk játékteret biztosítanak a 
színészeknek, hiszen a szerepek többsége egyáltalán nem kíván bravúros alakítást. Bár 
Hófehér alakja jelentős változáson esett át, hiszen harcol, lovagol és lelkesítő beszédet is 
tart, többször érezzük, hogy ezek a férfias cselekedetek nem illenek a szűzies hercegnő-
höz. Az őt megformáló Kristen stewart görcsös és félszeg játéka csak tovább ront a hely-
zeten – a színésznő nem légies és bájos jelenség a vásznon, inkább csak egy tétova, kissé 

3 http://forum.port.hu!viewtopic.php?topic_id=46848&start=120 [letöltés ideje: 2012. au-
gusztus 29.]
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ügyetlen harcos, aki mindig a segítségre vár. A fiatal hollywoodi csillag teljesítménye sem 
a kritikusokat, sem a rajongókat nem tudta meggyőzni: „De Kristen stewart már koránt-
sem volt valami jó. Ő, mint az irigyelt szépség, már maga a feltevés vicces, ha Theron 
mellé állítjuk. és az alakítás... stewart tud ennél jobbat is, volt már rá példa. De sajnos elő-
vette megszokott Bellájának legbénább énjét.”4 lényegesen több lehetőség rejlik raven-
na karakterében, amely, bár látszólag semmivel sem sokrétűbb, mint Hófehér figurája, a 
hiteles színészi játék miatt mégis érdekessé válik. Charlize Threron játszi könnyedséggel 
emelkedik ki a társaságból – a dél-afrikai színésznő gonosz királynője egyszerre félelme-
tes és gyönyörű jelenség, e kettősség pedig nem csak a forgatókönyvnek, de a látványnak 
is nagyon jót tesz. 
 A film nőközpontúságából következik, hogy a férfialakok, a vadász, a herceg, sőt, 
még a törpék is csak asszisztálni tudnak a fény és a sötétség megtestesítőinek, a király-
nő és a hercegnő egymáshoz való viszonyának, összefonódó sorsának bemutatásához. 
Chris Hemsworth vadászként is Thort alakítja, és bár a film címe szerint ő az egyik fő-
szereplő, alakja ugyanolyan súlytalan, mint a sam Clafin által megformált hercegé. Az ő 
mellőzésüknél sokkal fájóbb a törpék méltatlan háttérbe szorítása – a hét kis mókames-
terre érdemes lett volna építeni, hiszen a brit színésztársadalom krémje, Bob Hoskins, 
ian mcshane, ray Winstone, Eddie marsan, Tobey Jones, Nick frost és Brian Gleeson bújt 
a bőrükbe. 
 Nagyon nehéz eldönteni, minek is szánja magát a Hófehér és a vadász, hiszen me-
sének túl komoly, fantasyba oltott kalandfilmnek pedig túl üres – ugyanúgy keresi a lé-
nyegéhez vezető utat, mint tévelygő, kiforratlan szereplői. Bár a film mátyás királyként 
hozzá is tesz valamit az eredeti történethez, meg hagy is ki belőle, mégsem tudja bebizo-
nyítani, hogy nem szentségtörés egy klasszikus mesét átgondolatlanul más irányba vinni. 
fölösleges ugyanis eltúlozni Hófehér kedvességét, tisztaságát, ha utána páncélban harcol 
a gonosz királynő ellen; és hiteltelen a sötét erdő veszélyességét hangsúlyozni, ha min-
den szörnyűségéről kiderül, hogy csupán hallucináció. Az alkotás külsőségekben tehát 
remekel, mivel a látvány minden ízében kiváló, de a belbecsen – a forgatókönyv, illetve a 
színészi játék minőségén – lett volna mit javítani. 

(Hófehér és a vadász [snow White and the Huntsman], rendező: rupert sanders, forgal-
mazó: uiP-Duna film, 2012.)

4 http://filmkatalogus.hu/forum-36122-0 [letöltés ideje: 2012. augusztus 29.]
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fazekas Hanna (1988) Debrecen. A Debreceni Egyetem angol szakos hallgatója, a Hat-
vani istván szakkollégium tagja.

fazekas Hanna

isTEN HozoTT A BABAHÁzBAN!

Wes Anderson amerikai rendező hetedik nagyjátékfilmje egy fiktív sziget partjaira ka-
lauzol bennünket és visszaforgatja az időt egészen a 60-as évekig, hogy a bizonytalan 
jelenből kiragadva menedéket nyújtson nekünk Holdfény királyságában, ahol tér és idő 
egyaránt a nosztalgikus képzelet romantikus ködébe vész. Aki ismeri a rendező korábbi 
munkáit, jól tudja, hogy Anderson művei sajátos ösvényt vágnak a filmes realizmus és a 
meseszerűség között, humoros modorossággal felruházott figuráiban minden nehézség 
nélkül magunkra ismerhetünk, miközben egy pillanatra sem veszítjük el azt az érzést, 
hogy egy hibátlanul megkomponált bábjáték gyermeki szemlélői vagyunk. Így történik 
ez a Holdfény királyság esetében is: a szereplők már-már szatírába hajló színpadiassággal 
mozognak Anderson babaházában, mégis olyan emlékeket idéznek fel bennünk, melyek 
valahol, egy elfelejtett, titkos, barátságos (álom)világban már megtörténtek velünk. 
 Könnyen felismerhető, egyedi stílusa miatt Andersont gyakorta sorolják az úgy-
nevezett „auteur” rendezők közé, olyan nagy nevekkel egyetemben, mint David lynch, 
Quentin Tarantino, stanley Kubrick, Woody Allen, vagy Alfred Hitchcock. Az auteur-
elmélet az 50-es években indult útjára a Cahiers du cinéma nevű francia filmmagazin kri-
tikusainak tollából, és voltaképp azt fogalmazza meg, hogy a filmek legfontosabb alkotója 
a rendező, a végeredmény pedig elsősorban az ő személyes víziója. Az elmélet létjogo-
sultságát máig sokan vitatják, hiszen a filmkészítés társas folyamatként él a köztudatban, 
ám kétségtelen, hogy vannak rendezők, akik sajátos stílusjegyekkel dolgoznak és filmjeik 
már-már önismétlő módon hasonló témákat járnak körbe. Wes Anderson ebbe a hagyo-
mányba sorolható: alkotásait egyre kevésbé próbálják különböző műfaji címkékkel ellátni 
a kritikusok, hiszen mindegyik egy „Wes Anderson-film” – ami önmagában elegendő meg-
határozással szolgál a közönségnek. Ahogy John Waters, a hírhedten provokatív auteur-
rendező mondta magáról: „én […] zsánerfilmekben utazom, és a zsáner én vagyok.”1 
 Wes Anderson filozófiát hallgatott a texasi egyetemen és már fiatalon felébredt 
benne a drámaírás szeretete, ezért egyetemi évei alatt több ilyen jellegű kurzuson is részt 
vett. Ez is mutatja, hogy filmes karrierje nem hagyományos forrásokból táplálkozik, hiszen 

1 http://magyarnarancs.hu/film2/a_zsaner_en_vagyok_john_waters_filmrendezo-58572 
[letöltés ideje: 2012. október 31.]
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a filmkészítés mikéntjét saját maga tanulta ki, miközben elmondása szerint mindig szín-
házban szeretett volna dolgozni. „Azt hiszem, részben ezt művelem a filmjeimben. A saját 
színházamat teremtem meg velük. Nem arról van szó, hogy nem szeretném, ha realiszti-
kusak lennének, de a színpadi aspektust mindig szem előtt tartom. A figuráim külsejének 
kidolgozásakor mindig egy öltözőben képzelem el őket, ahol arra várnak, hogy felmenjen 
a függöny.”2 Egy öltözői jelenet helyet is kapott a Holdfény királyságban, második filmjé-
ben, az Okostojásban pedig Anderson függönnyel választja el a nagyobb jeleneteket egy-
mástól, arról nem is beszélve, hogy a film főszereplője maga is drámákat ír, és több szem-
pontból a rendező alteregójának tekinthető. Ám a legérdekesebb önreflexív megoldást a 
Tenenbaum, a háziátok azon jelenete tartalmazza, melyben Gene Hackman meglepődik, 
mikor az örökbefogadott lánya darabjában szereplő állatfigurákról kérdezik: „miféle fi-
gurák? én csak állatoknak öltözött gyerekeket láttam.” Wes Anderson sajátos humorával 
gyakran fordul önmaga ellen, nem fél nevetni saját kudarcain és kritikusain, és pontosan 
ez a szemlélet teszi karaktereit is megnyerővé, hitelessé, és – ami a legfontosabb – töké-
letesen (vagy tökéletlenül) emberivé.
 a Holdfény királyság középpontjában az első szerelem felfedezése áll: az árva 
sam megszökik a cserkésztáborból és elhívja magával levelezőtársát, a problémás suzyt, 
akivel együtt hódítják meg Új-Penzance szigetét. A keresésükre induló felnőttek pedig 
saját boldogtalanságukkal kénytelenek szembesülni a gyerekek hitét, szenvedélyét, egy-
másért való harcát látva. mint minden Wes Anderson-filmben, most is egy kis közösség 
részévé válunk, bár ezúttal nem a családi szálak kerülnek előtérbe – mint a Tenenbaum, 
a háziátok, az Édesvízi élet, vagy az Utazás Darjeelingbe esetében –, hanem a szerelem. 
Ám ez a szerelem túlszínezett, túlkomponált, hiszen tizenkét éves gyerekek gondolat-
világához illeszkedik, és egyben nosztalgikus, mintha Anderson elképzelt emlékeinket 
próbálná újraéleszteni. saját szavaival élve a Holdfény királyság „olyan, mint egy felfedező 
út, de mindenekelőtt romantikus felfedező út, amilyeneket sokszor elképzeltem 12 éves 
koromban, de sosem történtek meg velem. Az alapötlete abból indul ki, milyen 12 éves-
ként boldogtalanul élni, miközben belül bátornak és merésznek képzeled magad”.3 
 Wes Anderson szereplőinek ábrázolásában mindig egyszerre jelenik meg a rea-
lizmus és a figurák saját magukról való elképzelései. minden filmjét áthatja a játékosság: 
mint amikor egy babaház életre kel a gyermeki elmében, és karakterei saját szándékuk-
ból, önfeledten vetik magukat bele a játékba, mert az megvédi őket a valóságtól, melyet 
képtelenek kezelni. Egy Wes Anderson-filmben senki sem igazán boldog, de mindenki vi-
dám. James rocchi a következő kérdéssel fordult a rendezőhöz: „Ha végignézünk a filmje-
iden, és megpróbáljuk valahogyan összekötni őket, azt mondhatnánk, hogy mind nagyon 

2 http://www.29-95.com/movies/story/wes-anderson-talks-first-love-and-moonrise-
kingdom (saját fordítás) [letöltés ideje: 2012. október 31.]
3 http://www.29-95.com/movies/story/wes-anderson-talks-first-love-and-moonrise-
kingdom (saját fordítás) [letöltés ideje: 2012. október 31.]
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vicces filmek, melyek szomorúságról és gyászról szólnak. Egyetértenél ezzel?” mire An-
derson azt válaszolta: „igen, ez helyesen hangzik. Általában vígjátékot próbálok rendez-
ni, ám ahogy haladok, a film egyre szomorúbb és szomorúbb lesz.”4 Anderson műveiben 
egyedül a gyermeki létezés jelent boldogságot, a felnőtt lét mindig kudarcokkal terhes és 
kilátástalan. Ez a szembenállás a Holdfény királyságban válik a leghangsúlyosabbá, ahol 
a fő konfliktus a gyerekek és a felnőttek világszemlélete között rajzolódik ki, és egyér-
telmű, hogy a gyerekszereplők sokkal cselekvőképesebbek, boldogabbak, kreatívabbak, 
mint a felnőttek. Emellett minden szempontból előtérbe kerülnek; az idősebb generáció 
csak másodhegedűsként fér el a fiatalabb mellett, holott olyan sztárok sorakoznak fel a 
tizenkét éves ifjoncok mögött, mint Bruce Willis, Edward Norton, Bill murray, frances 
mcDormand, Jason schwartzman, vagy Tilda swinton. Ám nem ők a játék főszereplői. 
Ez a film a gyerekekről szól, mielőtt elérné őket a felnőttkor keserűsége, és életük vég-

érvényesen megfeneklene, mint a szüleiké, vagy 
a Tenenbaum, a háziátok reményvesztett egykori 
csodagyerekeié.
 martin scorsese 2000-ben így írt An-
dersonról: „Nagyon különleges tehetsége van: 
pontosan tudja, hogyan kell a leggazdagabb 
módon megragadni az emberek legapróbb örö-
meit és interakcióit.”5 Az aprólékosság és a ki-
csiny részletekre való végtelen odafigyelés a 
Wes Anderson-filmek egyik legalapvetőbb sa-
játossága, a Holdfény királyság pedig talán még 
precízebb ebből a szempontból, mint elődjei, 
hiszen a stábnak szó szerint létre kellett hoznia 
egy szigetet, gondosan kidolgozott térképek-
kel, helyszínekkel, és egy rendkívül humoros 
narrátorral (Bob Balaban) együtt, aki úgymond 
körbevezet minket ebben a gyönyörű játszó-
házban. A film egy pillanatig sem törekszik ön-
nön megalkotottságának elleplezésére – a néző 
mindvégig tudatában van annak, hogy egy fik-
tív világban jár, de mivel ő is része a játéknak, 
könnyedén hagyja maga mögött a valószerű-
ségre irányuló elvárásait. Hiszen ki ne szeret-

4 http://social.entertainment.msn.com/movies/blogs/the-hitlist-blogpost.aspx?post=14a56bc3-
c741-48c3-81ca-a29f77639ab5 (saját fordítás) [letöltés ideje: 2012. október 31.]
5 http://www.esquire.com/features/wes-anderson-0300 (saját fordítás) [letöltés ideje: 2012. 
október 31.]
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ne azzal a jellegzetes nyugalommal végighaladni az életen, ami Wes Anderson sze-
replőiből sugárzik? Ezek a figurák olyan humorral képesek kezelni a legnyomasztóbb 
szituációkat, amelyre a valóságban senki sem lenne képes. A halálesetek, tragédiák 
nem ritkák Anderson filmjeiben, mégis az utolsó képkockákig velünk marad a köny-
nyedség érzése, mintha egy kis időre letehetnénk a terheket a vállunkról. számosan 
támadták Andersont azzal, hogy filmjei nélkülöznek mindenfajta realizmust, ám egy 
másfajta realizmus-felfogás jegyében állíthatjuk azt, hogy figurái éppen azért válnak 
hitelessé, mert felhívják a figyelmet önnön megkonstruáltságukra. színpadi környe-
zetbe helyezik a mindennapi ember egyszerű, mégis csodálatra érdemes törekvéseit,  
és gyakran egyenesen a kamerába beszélve, kedvességgel, megértéssel, barátsággal for-
dulnak felénk.
 Egy másik fontos dolog Anderson munkássága kapcsán, amit scorsese dicséret-
tel illet, az a zenei betétek finom érzékkel történő alkalmazása. A Holdfény királyságban 
a klasszikus zene dominál, pontosabban Benjamin Britten zenei alkotásai, aki gyakran 
komponált gyerekhangokra. Britten muzsikája valódi harmóniában van a képekkel, re-
mekül kiegészíti őket, emelkedettséget kölcsönözve nekik. Nagyon érdekes mozzanata 
a filmnek a csúcspontján támadó vihar: a korábbi, jobbára felnőttekről szóló Anderson-
alkotásokban a szereplőknek nem kellett hadakoznia az elemekkel, ám a Holdfény király-
ság gyermeki szemléletből táplálkozó világa grandiózusabb jeleneteket követel meg, me-
lyekhez remekül társul a klasszikus zene magasztossága. Az sem véletlen természetesen, 
hogy a film egy régebbi korban játszódik, hiszen a jelen gyorsasága, technikai fejlettsége 
elpusztítaná ezt a nosztalgikus, fenséges romantikát. Wes Anderson nyíltan ódivatúnak 
vallja magát, ám én azt mondanám, filmjei örökérvényűek, cselekményük pedig sem tér-
ben, sem időben nem helyezhető el teljes pontossággal. Hiszen a vásznon megjelenő idő-
szak csupán egy kiszínezett, imaginárius változata a hatvanas éveknek: megjelenítésére 
azért van szükség, mert az első szerelem meséje olyan nosztalgikus érzeteket kelt a né-
zőben, mely megköveteli a múltba való visszatérést. A gyermekkorról nem mesélhetünk 
jelen időben, mert csak akkor értjük meg csodáját, ha már túlhaladtunk rajta. 
 a Holdfény királyság legalább ugyanannyi szomorúságot hordoz magában, mint 
minden korábbi Wes Anderson-film, ám az álomvilág, amit elénk tár, tökéletesen időt-
len, és ezáltal lehetőséget ad nekünk, hogy bármeddig belefeledkezzünk. A babaházak 
figuráit egyedül mi kelthetjük életre, saját kreativitásunk révén, mely ugyan nem tud 
megmenteni minket az élet viszontagságaitól, ám képes arra, hogy történeteket szőjön 
a semmiből, amelyekben ideig-óráig vigaszt lelhetünk. és pontosan ezt kínálják nekünk 
Wes Anderson történetei: vigaszt és bátorítást, és egy olyan játékot, ami visszahív minket 
a gyerekkorba, az elképzelt lehetőségek, az álmok és az örök remény világába. 

(Holdfény királyság [moonrise Kingdom], rendező: Wes Anderson, forgalmazó: Big Bang 
media, 2012.)
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Cziszer marietta (1989) veszprém. 2011-ben végzett a PTE-BTK Kommunikáció- és 
médiatudomány BA-képzésén. Jelenleg ugyanott mozgóképkultúra- és médiaismeret 
illetve tantervfejlesztő tanári mA-n tanul. A Trubadúr Magazin szerkesztője.

Cziszer marietta

TAPosóAKNÁKKAl TűzDElT sÁrGA KÖvEs ÚT
Az oNliNE folyóirAT szErKEszTésérŐl*1

A KEzDETEKrŐl – omNE PriNCiPium DiffiCilE

Hogyan álljunk neki egy weboldal megalkotásának? Először is kell egy kisebb társaság, 
akik barátaikon kívül a nagyvilágra is rázúdítanák gondolataikat, véleményüket, élmény-
beszámolóikat különböző koncertekről, kiállításokról. Ezt az önmegjelenítést nem is 
akárhol (személyes blog, közösségi oldal) kívánják megtenni, hanem egy hivatalos(nak 
vélt) fórumon. olyan embereket kell összeverbuválni, akik késztetést éreznek arra, hogy 
ha máshogy nem, az íráson keresztül alkothassanak valami maradandó(bba)t, minthogy 
csak a cigifüstös és bormámoros, szétcsúszott éjszakák emléke maradjon meg az egye-
temi életből. legtöbbször ennek kezdeményezése előfeltételez valamilyen, a területhez 
kapcsolódó felsőfokú képzési hátteret, mint amilyen a kommunikáció és médiatudomány, 

magyar, sajtótechnikus, esetleg esztétika szak, vagy ér-
deklődést az írás, a művészetek, a kulturális élet, avagy 
egyszerűen az élet változatosságának egyedi megraga-
dása és közvetítése iránt. Ezek a készségek segítenek a 
tinilányos rajongást vagy érzelmi felindulásból elköve-
tett véleményezést átformálni professzionális szinten is 
érdekes alkotásokká.
 Ha pár ember összegyűlt és eldöntötték, hogy lesz 
valami, akkor már csak azt kell kitalálni, mi is legyen 
az a valami. Kell egy ötlet, egy gondolati mag, ami köré 
lehet építkezni. miről, mit és azt hogyan írjuk? A Tru-
badúr Magazin esetében maga Pécs, a pécsi kulturális 
élet volt a kiindulópont (legalábbis ezt akarjuk elhitetni 
mindenkivel). legyen az film, zene, könyv, kortárs mű-

* Az előadás szövege a KULTer.hu és a József Attila Kör által közösen szervezett KulTműhelyek 
országos Konferenciájára (KulToK) készült, és 2012. április 20-án hangzott el a moDEm-ben.



65
NAGyviziT

vészet, mindenféle off-program, az elektronika világa, a zöld, avagy a környezettudatos-
ság tere és a sport – gyakorlatilag bármiről írunk, aminek köze van Pécshez. legfeljebb 
annyi az összekötő kapocs, hogy pécsiek vagyunk, Pécsett élünk. Tehát ezen a kereten 
belül kívánjuk a témák legváltozatosabb palettáját nyújtani.
 Ezután pedig csak sorra záporoznak az újabb és újabb kérdések, amelyekre meg 
kell találni a közös választ: Ki legyen a főnök? Hol jelenjünk meg? milyen gyakran? Ki-
nek szánjuk az írásaink? Kit fog ez egyáltalán érdekelni? Kellene még pár ember, honnan 
hívhatnánk őket? Kit vegyünk be és kit ne? Kinek mi lesz a dolga? fotós, videós részleg? 
mikor kezdjünk neki? mi kell még hozzá? vajon a nagyok hogyan csinálják? és egyáltalán, 
mi a célunk? A Trubadúrnál ez elsősorban az ön- és közművelés, szórakozás és szórakoz-
tatás, íráshajlamunk kiélése, pénz, hatalom, siker, végső soron a világbéke.
 mindebből látszik, hogy a kezdeteknél jobb esetben kérdések zápora zúdul az 
emberre, amelyeket meg kell válaszolni ahhoz, hogy jól szervezetten indulhasson be a 
gépezet. lerágott csont, de valóban minden kezdet nehéz.

A szuPErCsAPAT

meglepő kijelentésnek tűnhet, de érdekes módon emberek kellenek egy magazin létreho-
zásához és fenntartásához. rajtuk áll és bukik minden, az emberi tényező az, ami labilis-
sá teszi a vállalkozást. Ezért fontos, hogy egy olyan csapattal indítsunk és működtessünk 
magazint – vagy akármilyen más weboldalt –, amelynek tagjai megbízhatóak, kitartóak, 
nem adják fel az első csalódás után. 
 mivel a legtöbb fiatalnál a publikálás másodállás, sőt „sokadállás” az egyetem, 
család, szociális élet, kikapcsolódás/szórakozás, párkapcsolat és nem utolsósorban az 
evés és alvás mellett, tudnunk kell, hogy sokan a magazinról mondanak le az előbb felso-
roltak javára elsőként. Ezt figyelembe kell venni, és azért kell minél több taggal dolgozni, 
hogy az éppen kiesőket más pótolni tudja. másrészt azért létezik egy keretlétszám, amit 
jobb nem átlépni. Egy összetartható és összetartó csapatot kell megalkotni, akik egymá-
sért, néha egymás helyett is képesek dolgozni. Tehát egy kooperációs csodacsapat a cél. 
a Trubadúrnál körülbelül húsz emberrel dolgozunk együtt.
 mindenkinek kell saját motiváció ahhoz, hogy akarjon írni. máskülönben mit ke-
res egy online sajtóorgánumnál az illető? sokakat (többek között néha engem is) rug-
dosni kell, hogy „ugyan már, írd meg azt a beszámolót időben”. Ez egy darabig megy, de 
egy idő után fárasztóvá válik. Előfordulhatnak tehát hullámvölgyek, ez érthető, de fontos, 
hogy az ifjú újságíró folyamatosan részt vállaljon a magazin életében. A Trubadúr eseté-
ben a cikkírást ki lehet „váltani” találkozókra való eljárással, témaként szolgáló progra-
mok keresésével, cikkszerkesztéssel vagy éppen fotózással, alkotó ismerős bevonásával.
sosem árt, ha a tagok végeztek valamilyen újságírással vagy irodalommal, művészettel 
kapcsolatos tanulmányt szervezett, vagy legalább autodidakta módon. Ez segít abban, 
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hogy minőségi munkát adjunk ki a kezünkből. ismerjük egy cikk felépítését, annak a kri-
tériumait, hogy milyen egyéni stílus elfogadható még és milyen az, ami már nem. Avagy: 
hol húzódik a határ a szubjektív egyéni és a megalapozott vélemény között. A mi ese-
tünkben vannak köztünk magyarosok, kommunikáció szakosok, sajtótechnikusok. Ennek 
talán legfőképpen az az oka, hogy sokan az egyetem segítségével találtak ránk.
 Nem utolsósorban kell egy főnök, aki viszi a hátán az egész vállalkozást, tapasz-
talt, a társainál több időt fordít a magazinra, átlátja az egész működését és irányít. innen 
is küldöm hálánkat a főszerkesztőinknek!

A fElülET

A nyomtatott újságírás palotája a kezdők előtt gyakorlatilag zárt kapukkal, falakkal és 
vizesárokkal körbevéve áll egy hegy tetején. Nem lehet ide csak úgy besétálni, kell a mu-
níció, fegyver és páncél, hogy kiérdemelhessük vagy kiharcolhassuk magunknak a be-
lépést. Ezen kívül megoldás lehet még a beházasodás egy médium királyi családjába, 
esetleg a kapuőr lefizetése. mi mindent saját erőnkből szeretnénk elérni, így az első opci-
ónál maradunk és felvértezzük magunkat a sorozatos küzdelemre. Erről szól egy alulról 
szerveződő kezdeményezés. A harcmező pedig a lábunk, jobban mondva a kezünk előtt 
hever: ez nem más, mint az internet.
 A nyomtatott sajtóval szemben az internet csodás birodalma mindenki előtt sza-
badon nyitva áll. Az információs és kommunikációs technológiákat kihasználva szinte 
ingyen fel lehet építeni a semmiből egy komplett weboldalt. Hogy ehhez mi kell? Nem 
sok, de mégis rengeteg minden. Elsősorban egy csapat, amelyre lehet építkezni, emberek, 
akik a felületet feltöltik tartalommal és saját maguk egyénisége szerint formálják azt. Kell 
egy „elektro-man”, aki ért az informatikához, programozáshoz, aki megalkotja, karban-
tartja és fejleszti a közös elképzelések és lehetőségek alapján a honlapot. Gyakorlatilag 
csak a domain név és tárhely kerül pénzbe, a többi idő és energiaráfordítás függvénye.
 Ez a szabadság egyben sajnos hátulütő is. Bárkinek lehetősége van saját web-
oldalt létesíteni és fenntartani, nem átlátható a virtuális világ, az értékes alkotások és 
írások könnyen elvesznek a sok értéktelen között. Elképzelhető, hogy azok az olvasók, 
akik ezzel tisztában vannak, szándékosan kerülik el az új weboldalakat és maradnak a 
megszokott, ismertebb online felületeknél. éppen az lenne a célja az alulról jövő, teljes 
mértékben fiatalok által működtetett honlapoknak, hogy megmutassák, önerőből is lehet 
olyan értékes kardot kovácsolni, mely felveszi a versenyt a professzionális pengékkel – 
hiszen nem feltétlenül a papíron múlik a tudás és érték.
 itt merül fel a kérdés, hogy kell-e egyáltalán ennyi magazin, nem lenne-e jobb 
régiekhez becsatlakozni, vagy másra hagyni ezt az egészet. Ezt mindenki döntse el maga. 
mi reméljük, hogy szükség van ránk. Ha mást nem, legalább jól szórakozunk.
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KEviN BACoN orÁKulumA

Egy sajtóorgánum esetében a kapcsolatok nagyon fontosak. Egyrészt a magazinon belül 
kell jó kapcsolatot kialakítanunk egymással. meg kell ismerni, esetleg kedvelni (szeretni) 
a másikat, folyamatos interakcióban kell lennünk, így lehet gördülékeny munkát végezni. 
valahol a barátság és a munkatársi kapcsolat között kellene megtalálni az átfedést.
 másrészt az előrelépéshez, ismeretség növeléséhez, esetleges befektetők szerzé-
séhez nem árt, ha nyitunk a világra: partnereket szerzünk, kapcsolati hálót alakítanunk 
ki más, tematikánkba illő online felületekkel, médiumokkal, szervezetekkel, kocsmákkal, 
fesztiválokkal, stb.
 a Trubadúr Magazin e nélkül nem szerepelhetne a KulToK konferencián, így be-
látható ennek a lépésnek a fontossága.

lEJÁrT Az iDŐ

Az előbbiekből is látszik, hogy az idő is hátráltató tényező lehet: a programoknak meg-
határozott időpontja van – az alkotás folyamata, annak szerkesztése, kép mellékelése is 
időbe telik. A hírérték sem állandó, mindent minél előbb véghez kell vinni. Ezért minden-
ki kénytelen kifejleszteni egy jól működő időbeosztó kompetenciát, hogy egyik tevékeny-
sége se menjen a másik rovására, hogy az írás ne nyűg, hanem élvezetes kikapcsolódás 
maradjon.
 lehetőség is rejlik azonban az időben. véletlenek is hozzásegíthetnek a sikerhez. 
Jókor kell lenni jó helyen, nyitott szemmel kell járni mindenfelé, akkor is, amikor éppen 
nem „dolgozunk”. A Trubadúr esetében a pécsi szobrokra mikulás-sapkákat helyező ak-
cióról például a véletlennek köszönhetően tudtunk beszámolni és interjút készíteni az 
elkövetőkkel.

fElTÖrEKvés és A PiszKos ANyAGiAK

Egy ideig meg lehet kerülni a dolgok anyagi oldalát, de amíg saját tőkét nem fektetünk be, 
addig más sem fogja ránk bízni a pénzét és nem tudunk profitot termelni. Hiszen a lottó 
főnyereményhez is meg kell először venni a szelvényt, hogy meglegyen a nyerés esélye. 
Ettől függetlenül vannak olyan kreatív módszerek, melyek segítségével a minimumra le-
het szorítani az anyagi kiadásokat.
 Az ismerősöm vagy az ismerősöm ismerőse nem kerül pénzbe – mindenki tud 
szívességet vagy segítség kérni valamilyen ellenszolgáltatás (reklám, csoki, sör) fejé-
ben, egyfajta régimódi cserekereskedelmet felélesztve. Így meg lehet úszni, hogy profi 
szakembereket béreljünk fel horribilis árakért olyan feladatokra, amelyeket egyetemis-
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ta ismerőseink, barátaink is megtennének. A Trubadúr Magazin weboldalát például egy 
szakember készítette el, amiért mi cserében cikkekkel fizetünk – kicseréltük tehát a tu-
dásunk. lehetőség van különféle pályázatok benyújtására is, vagy részvételre olyan ver-
senyeken, amelyektől minimális segítséget vagy anyagi támogatást kaphatunk. meg kell 
említenünk a facebookot, az ingyenes reklám Kánaánját is. Egyszerűen muszáj fent lenni 
rajta, hiszen mindenki használja, ezért elsődleges hirdetőfelületnek kitűnően megfelel. 
Hátulütője, hogy az ismerőseink már unhatják a sok posztolást, a reklámokat, ezért meg-
van a veszélye annak, hogy letiltanak minket. Ezt okosan és megfontoltan ki lehet azon-
ban küszöbölni.
 más hasonló, nem konkurensnek számító magazinok, weboldalak segítségét is 
kérhetjük, kooperálhatunk velük. Cikkeket tudunk közzétenni releváns honlapokon is: 
könyvekkel kapcsolatban a Moly.hu például mindig szívesen fogadja az írásokat és híre-
ket. A Trubadúr többször bevonta munkájába az egyetemet is, hogyha már az ő emlőjén 
nevelkedtünk, a tehetséggondozást is támogassa kicsit. Hagyományos reklámozási és 
népszerűsítési lehetőséget biztosít a szórólapok, plakátok terjesztése. De ennél sokkal 
fontosabb és célratörőbb a személyes megjelenés, esetleges bekapcsolódás szervező-
ként/résztvevőként konferenciákba, fesztiválokba.
 A legeredményesebb lépés talán a saját események, akciók, pályázatok és prog-
ramok rendezése. Ez már kicsit több anyagi és időbeli ráfordítással történik, de minden-
képpen megéri. Így elérhetjük, hogy ne csak mi írjunk mások dolgairól, hanem magunk 
is hozzunk létre valamit, amiről mások írhatnak. A Trubadúrral készítettünk egy könyv-
táras olvasásnépszerűsítő videót, ami a KulToK konferencián debütált. Ennek híre még 
a Bama.hu-ra is eljutott és igen pozitív visszajelzéseket kaptunk mindenhonnan. Terve-
zünk még kollégiumok közötti palackgyűjtő akciót, geocashing versenyt, sőt, kocsmatú-
rát is. A lényeg, hogy minél többeket bevonjuk a magazin életébe – egyáltalán legyen a 
magazinnak élete, ne csak a gép előtt kuksoló szobaújságírók legyünk. Ha ezeket a prog-
ramokat összekapcsoljuk, szintén sok pénzt meg tudunk spórolni.

A véG vAlAmiNEK A KEzDETE

Konklúzióként kijelenthető, hogy minden a magazinok, csoportok, egyesületek emberi 
tényezőjétől függ. A jövőt mi hozzuk létre – mennünk kell, csinálni a dolgunk, nyitott 
szemmel járnunk, kihasználnunk a lehetőségeket, a véletleneket, kitartónak lennünk, fej-
lődnünk, nem feladnunk. végül azt sem szabad elfelejteni, hogy szeretnünk is kell, amit 
csinálunk, hiszen élvezet nélkül nincs értelme az egésznek.
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zahorján ivett (1989) Hajdúszoboszló. A DE BTK magyar alapszakán, illetve kommu-
nikáció- és médiatudomány minor szakán szerzett BA diplomát, jelenleg reklámszö-
vegíróként és szabadúszó újságíróként tevékenykedik.

zahorján ivett

(Ki)fiGurÁzvA
sirCHilD KArAKTErEi Az uTCAi művészETEK  
és A szürrEAlizmus mETszETéBEN

a SirChild nevéhez1 köthető alkotói attitűd bemutatásához, s amorf formában kavargó 
mélylelki víziókat, emóciókat, kritikai megnyilvánulásokat, infantilis, meseszerű elemeket 
hordozó karaktereinek vizsgálatához szükség lesz arra, hogy betekintsek a street art, vagy-
is az utcai művészet, a graffiti, azaz falfirkászat, s a szürrealizmus kifejezőeszközeinek sajá-
tosságaiba, tematikus sokszínűségébe. 

sirCHilD és A STREET ART

a street art, public art vagy urban art fogalmának pontos meghatározása nem egyszerű 
feladat. Általánosságban elmondható azonban, hogy mindhárom „a hatvanas évek kommu-
nikációs igénnyel fellépő társadalmi mozgalmaival párhuzamosan kialakuló »galérián kí-
vüli művészet«-re alkalmazott terminus, mely a társadalmi nyilvánosság tereiben és annak 
problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, legtöbb esetben helyspecifikus, kontextusfüggő, a 
művészek bevonásával, vagy művészek kezdeményezésre létrejövő […] tevékenységeket 
foglalja magában”.2 A graffiti hagyományából alakult ki, arra nagymértékben építkezik, s 
egy illegális, underground szubkultúra önkifejezési módja.
 a street art terminust gyakran használják a graffitire, a köztereken megjelenő mat-
ricákra, stencilekre, piktogramokra, sablonokkal készített egyéb üzenetekre egyaránt, így 
gyűjtőfogalomként az összes utcai művészeti műfajt ide sorolják. A street art munkák ki-
dolgozásukban, jelentésükben, indíttatásukban eltérnek a graffiti festményektől, amelyek  
sokkal inkább részletesek, megmunkálásuk több időt igényel, s létrehozásukat  

1 Kovács Gergő, azaz sirChild 1991-ben született fehérgyarmaton, jelenleg is itt él. 
Képzőművészeti tanulmányokat folytatott, s közben megismerkedett a street arttal. Öt éve alkot 
aktívan. munkáit underground művészeti törekvésekkel foglalkozó online felületek mutatták be; 
többek között az offline.hu, a sub.hu, az Amorfart.com, továbbá a londoni Graffik Gallery-ben is 
elérhetőek karakterei.
2 Bodor Judit, Public art – Köztéri művészet. http://www.artpool.hu/research/fogalom/publicart.
html [letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
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inkább a közösségi szórakozás, mint a kritikai megnyilvánulás indukálja.3

 A fogyasztói társadalom kritikája a street artistoknál azt jelenti, hogy a naiv fo-
gyasztót napjainkban egy konstans manipuláció passzív elszenvedőjeként tartják szá-
mon. Így a fogyasztói társadalom helyzetét a mértéktelen tömegfogyasztással azono-
sítják, s a manipulációelmélet mellett foglalnak állást, a kiszolgáltatott, reklámok által 
félretájékoztatott, tudatmódosított egyén védelmében. Úgy gondolják, minden áruvá vá-
lik, így az, amit sokan valódi kultúrának tartanak, nagymértékű hanyatlást mutat.
 izgalmas kérdés, hogy sirChild művészetében miképpen értelmezhető a kritikai 
megnyilvánulás. A street artistok eszköztárában leggyakrabban – stencilezéssel, plakát-
ragasztással, matricázással – ironikusan bontakozik ki egy sajátos társadalomkritika, s 
a munkák a nyilvános terekhez kötődnek, transzformálva a megszokott utcaképet, így 
teremtve feszültséget.4 Ha street artról beszélünk sirChild esetében, akkor a street art 
kritikai véleményformáló aspektusával köthetjük művészetét a mozgalomhoz. Társada-
lomkritikája sokban kapcsolható a manipulációelmélet mellett állást foglaló tevékenysé-
gi körhöz, a fogyasztói világ negatív hatásait kiemelő attitűdökhöz. sirChild a társadalmi 
elvárások parancsai által vezérelt, az elcsavart világba beleszürkülő emberekhez kíván 
szólni karaktereivel, melyeket a barátainak nevez. 
 A street art hagyományos eszköztára nem jelenik meg sirChildnál, ugyanis nem 
matricákkal vagy stencilekkel véleményez, hanem vászonra vagy fára fest, s munkáinak 
nem az utca adja az életterét. Karaktereit legtöbbször mezőn, virágok közt, a szabadban 
festi meg, mert a természet a szabadságot szimbolizálja számára. A természet a létezés 
rejtélyének és a tárgyi valóság feletti tartalmaknak a leképezése során mint inspirációs 
erő jelenik meg, ahol különböző érzéki benyomások hatnak az alkotóra. színeket, illato-
kat, hangokat rögzít, a fizikai világ tapasztalata sűrűsödik egy vizuális kontextusba. A fo-
lyamat olyan, mint egy tájkép megfestésének aktusa, de ebben az esetben egy belső, lelki 
táj kerül a vászonra, melyet a képzelet, az álmok, a látomások és az ösztönök indukálnak. 
„Egyszer csak becsukom a szemem, érzek, hallok vagy látok valamit, és akkor megje-
lennek előttem a barátaim, és le kell rajzolnom vagy festenem őket, mielőtt eltűnnek. 
Előfordul, hogy a lefestésük után jövök rá az értelmükre. olyan, mintha egy üzenetet adna 
nekem valaki valahonnan, vagy lehet, én saját magamnak.”5

3 A street art munkák azok a lingvisztikai vagy nem-lingvisztikai, grafikailag komponált vagy 
számítógépes szerkesztéssel készült, önálló jelentéssel bíró vagy csak kontextussal értelmezhető 
szimbólumok és feliratok, melyek elsősorban nem a graffiti módszereivel állítódnak elő. A 
graffitisek az összetettebb falrajzok kidolgozásához nem értő, tehetség nélküli, kiábrándult 
felkapaszkodóknak titulálják a street artistokat.
4 sirChild sajátos szobrokat is formál karaktereiből, mely aktus ugyancsak a street art 
eszköztárával mutat rokonságot, ugyanis a street artistok is gyakran készítenek izgalmas 
installációkat az utcára, sőt, az integrált design, az utcabútor vagy kövezet transzformálása is 
jellemző tevékenységük kapcsán. Jelen írás csak a festmények jellegzetességeit tárgyalja.
5 Kovács Gergely (sirChild), E-mail-interjú, Debrecen, 2012. szeptember 5.
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sirCHilD és A GrAffiTi

Graffiti alatt azt az 1960-as években, a hip-hop szubkultúra részeként létrejött művészeti 
és (szub)kulturális mozgalmat értem, melynek központjaként New york fekete negyedeit 
jegyzik.
 A graffiti úttörőjeként egy Taki183 nevű alkotót tart számon a graffitis szcéna, 
aki elkezdte nevét falakra írni, s a motivációja elsősorban a szórakozás volt. A graffiti 
(görög eredetű, de Amerikából származó fogalom, melynek eredeti jelentése: „feliratok”) 
gyökerei ugyanakkor évezredekkel ezelőtti jelhagyási indíttatásból erednek, az ókoriak, 
sumérok, egyiptomiak, de a kőkori, bronz-vagy vaskori ember is használt írásos híradást.
A graffiti hagyományosan színes betűrajzokkal történő szubkommunikációt hoz lét-
re, amely egy illegalitásba burkolózó, galérián kívüli tevékenységben bontakozik ki.  
A graffitiző fiatalok csoportosan működnek, s leggyakrabban az éjszaka leple alatt hagy-
ják ott névjegyeiket a köztereken. Elsősorban önmagukat pozícionálják, mely aktus leg-
alább kétféleképpen értelmezhető. Egyrészt élesen elválasztják magukat tevékenységük 

révén az átlagemberektől, azoktól, akik ezt a 
műfajt a deviáns viselkedés egy kifejeződésé-
nek, kártékony rongálásnak tartják. másrészt 
azzal, hogy a minél ötletesebb kidolgozással 
az egyéni stílus kialakítására törekszenek,  
a többi firkásznak is bizonyítani akarják, 
hogy van helyük a graffitis szcénában, s tech-
nikásabbak, mint a toyok, vagyis a tehetség 
nélküli próbálkozók.
 Az „én nem vagyok szürke, én más 
vagyok”-filozófiájának, a szabadelvűségnek, 
az alapos kidolgozottságnak, a szórakozás 
és szórakoztatás igényének és az undergro-
und szűk, szubkulturális közegben létező 
alkotói platformjának segítségével illeszthe-
tő sirChild művészete a graffiti műfajához.  
A graffiti betűrajzait gyakran kísérik színes 
karakterek, mintegy kiegészítve, megspékel-
ve az absztrakt vizuális-textuális narrációt.
 Ezek hol a (pop)kulturális kódrendsze-
rünkben aktívan élő meseszereplők, szuper-
hősök, egyéb humoros figurák, hol sajátos, 
kitalált karakterek, melyek a graffitizők indi-
viduális stílusának építőkövei. sirChild bizar-
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rul intonáló, irracionális színeivel és formáival is üzenő, meseszerű figurái kísértetiesen 
hasonlítanak a graffitis karakterekhez, de egyszerre jelentenek többet és kevesebbet is 
azáltal, hogy nem a graffiti-betűk kiegészítéseként, hanem önmagukban léteznek jelen-
tésszervező erőként. A művész – elmondása szerint – azért nem alkot az utcának, mert 
a kikerülés után azok nagyon rövid időn belül eltűnnek onnan. „utcára még nem sok 
művem raktam ki, mivel az emberek közül nem mindenki tudja értékelni őket, és ha ki-
kerülnek, egy óra múlva már nincsenek sehol, az emberek nem akarják elfogadni ezt az 
egészet. Nem akarják, hogy a művészetemmel közöm legyen hozzájuk.”6

sirCHilD és A szürrEAlizmus

A modern művészet avantgárd irányzatának egyik legjelentősebb irányzata a 20. század-
ban, közvetlenül a dadaizmusból, az első világháború traumájának hatására kialakuló 
szürrealizmus, melynek jellegzetes stílusjegyei felfedezhetőek a sirChild-epizódok kap-
csán is.
 A szürrealista opusok „ábrázolásmódját képtelen társítások, abszurdum, össze-
függéstelennek tűnő kuszaság, álomszerűség és ezek nyomán humor jellemzi”7 – vezet 
be Gyimesi Anna a szürrealista alkotások rejtelmeibe a Szürrealista művészet a lélekelem-
zés tükrében című tanulmányában. Ezt követően arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen 
munkák interpretációja során saját tudatalattink megismerése is zajlik, amennyiben a 
mélyebb igazságok és összefüggések felszínre kerülnek az opusok nyújtotta impresszi-
ókból. A háború utáni művészetben „a figyelem a természet erejére, a misztikumra és 
elsősorban az emberi lélekre mint az igazság új forrására terelődött”.8 Az alkotók célja a 
lélek és a szellem felszabadítása volt tehát, melyhez a pszichoanalitikus technikát hívták 
segítségül, s az esztétika által felállított szabályokat rendre felrúgták. „A szürrealizmus 
az álmot és a képzeletbelit megváltásként, az igazság új eredeteként fedezte fel, jelez-
ve a mindent tagadó dadával való szakítást.”9 fölöttébb izgalmas tény, hogy „a szürre-
alista ábrázolásmód hasonlóságot mutat a pszichiátriai, elsősorban szkizofrén betegek 
alkotásaival, a gyermekrajzokkal és a primitív, illetve archaikus népek művészetével.”  
A szkizofrén betegek alkotásait elmegyógyintézetben kezelt pácienseken tesztelték, s az 
eredmények arra mutattak rá, hogy „az ábrázolásmódok hasonlósága magyarázható az-
zal, hogy bizonyos betegségek lefolyása regresszív lélekállapotot eredményez a beteg-

6 Uo.
7 Gyimesi Anna, Szürrealista művészet a lélekelemzés tükrében, lAm (lege Artis mediciane), 2012/1, 
68. http://www.elitmed.hu/upload/pdf/szurrealista_muveszet_a_lelekelemzes_tukreben-8962.pdf 
[letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
8 Uo., 69.
9 Uo.
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ség adott szakaszában, s ez sok esetben a gyermekrajzokkal rokon képi világot teremt”.10  
A szürrealista ábrázolásmód archaikus vagy primitív népek művészetével való rokonsága 
például a pálcikaemberek megjelenítésénél érhető tetten. A szürrealista megjelenítések 
kapcsán nemcsak az ősi vagy a primitív népek, a gyermeki és a pszichiátriai betegek al-
kotásai kerülhetnek látómezőnkbe, hanem egy olyan – a szabadságot jelképező, galérián 
kívüli, kollektívaformáló, underground – műfaj is, mint a graffiti. „A graffiti – hasonlóan 
napjainkhoz – a normák elleni lázadást, a tilalmat hordozta magában, cenzúrázatlanságával 
a rációval való szembenállásra utalt, melyet a szürrealizmus is alaptételeként állított fel.”11

 szembetűnő, hogy sirChild infantilis, szentimentális, szürreális és egyben rebel-
lis alkotói attitűdje nemcsak a street arttal mutat rokonságot, hanem a szürrealisták ab-
szurd, álomszerű, misztikus, képtelen társításokkal tarkított megjelenítéseivel is, melyek 
tehát sajátos kapcsolatban vannak a graffiti műfajával. 

sirCHilD művészETE A műfAJoK mETszETéBEN – A lÁTvÁNy AuToriTÁsA

sirChild többrétegű művészete is megmutatja, hogyan mosódnak el napjainkban az egyes 
műfajok határvonalai, melyekről Hans Belting is írt A művészettörténet vége és napjaink 
kultúrája című munkájában. Belting a művészetet egy olyan képként értelmezi, melynek 
kerete a művészettörténetben alakult ki. A művészettörténetben egy olyan eszmény rej-
lett, amiben a művészet általános történelmi menetét látjuk. Az általános történelem-
mel azonban már nem esett egybe az autonóm művészettörténet, melyet az autonóm 
művészi törekvések hoztak létre. megtanultuk látni a művészetet a művészettörténet 
révén. A művészetekben zajló összetett folyamatok kialakították azt a felismerést, hogy 
ezt a sokféleséget nehéz egyetlen közös nevezőre hozni. A 19. századi művészettörté-
net központi fogalma a műfaj volt. A műfaj olyan keretnek bizonyult, melyben eleve el 
volt döntve, mi minősül művészetnek, s mi nem. Ebből az következett, hogy a befogadó 
passzívvá vált, távolságtartásra kényszerült, a művészet elválasztódott az élettől. Ezért 
új igény keletkezett a látványosságok elszabadítására, s kialakult a szükséglet a szóra-
kozásként értett kultúra iránt. Az újonnan kialakult művészeti törekvések a művészet-
történetet átértékelik, s annak kereteit felszabadultan használják. A történeti aspektus 
háttérbe szorul. A látvány, a gyors élvezetet nyújtó alkotások, s a szórakoztató tartalom 
került előtérbe. Nincsenek szorosabb értelemben vett műfaji keretek, sőt, a szabályok 
áthágása, a témák össze nem egyeztethető mivolta kelti a feszültséget a munkákon.12

10 Uo., 72.
11 Uo., 71.
12 vö. Hans Belting, A művészettörténet vége és napjaink kultúrája = A művészet vége?, szerk. 
Perneczky Géza, Bp., Új világ, 1995, 51–66. http://mek.niif.hu/01600/01654/01654.htm#2 
[letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
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KoNTExTus-ElEmzés A „FÁRAMÁSZNI A NEMSOKÁRÁBA”,13 a „HóTT FLESS 
HATVANASIDőK”14 és A „SZÁMÍTóGÉP SZERELMETESSÉG”15 CÍmű muNKÁK KAPCsÁN

A alábbiakban kontextus-elemzést fogok végezni a három festmény kapcsán, majd kité-
rek az alkotó színpreferenciájára és élménykezelésére is, mert azt gondolom, ezeket a 
koncepciókat végigjárva körvonalazhatóak a sirChild-féle sajátos jelentésalakító eljárá-
sok. Az elemzések az alkotások belső kontextusát vizsgálják, igyekeznek meghatározni 
a munkák keletkezési hátterét, érzelmi-hangulati tónusait, formai-szerkezeti jellemzőit, 
továbbá a karaktereken megjelenő motívumok és tematikus szálak feltérképezésével tá-
gabb kontextusba helyezni azokat.
 sirChild a festményeit ironikus címekkel látja el, melyek leggyakrabban az em-
berek sztereotipikus, közhelyes hozzáállását tükrözik bizonyos élethelyzetek, kor-
stílusok, társadalmi problémák vonatkozásában. ilyen címek például a „fáramászni a 
nemsokárába”, a „hótt fless hatvanasidők”, vagy a „számítógépes szerelmetesség”. 

1. A „fáramászni a nemsokárába” cím első szavával egy gyermekkori élményt idéz fel az 
alkotó, amiképpen a fáramászni a számára kedves múltat, a gyermeki naivságot repre-
zentálja. A nemsokárába mint egyfajta úti cél artikulálódik, s a serdülés folyamatába való 
átlépést dermeszti nekünk a festményre, így a jövőt hordozza magában. Az örök fejlődés, 
gyarapodás, növekedés, a folytonos megújulás lehetőségét mindemellett a fa megjelení-
tése is szimbolizálja, ugyanakkor a famotívumot az életfával vagy a világfával is azono-
síthatjuk, amelyeknek markáns népmesei hagyományuk ismert. A festményen szereplő 
lányalakot háttal, arc nélkül, aránytalan testtel látjuk, ahogyan megkezdi útját a fán. A fa 
ágaira nőtt kapaszkodók segítik, melyek lépcsőkként funkcionálnak a deperszonalizált 
szereplőnek. Ekkor ismét a népi kultúra egy motívumíve kerül a diskurzusba. Berze Nagy 
János számos magyar, néhány román, erdélyi szász, alsó-ausztriai és pomerániai német,  
török, turkesztáni és kalmük mesét ismertet, melynek hőse a fa törzsébe vágott létrafo-
kokon mászik fel.16

13 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=367601886624287&set=a.285875704796906.
84412.174663045918173&type=3&theater [letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
14 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413371782047297&set=a.174664242584720.
52173.174663045918173&type=3&theater [letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
1 5   h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ? f b i d = 4 0 5 0 3 5 1 8 6 2 1 4 2 9 0 & s e t =
pb.174663045918173.-2207520000.1351001848&type=1&theater [letöltés ideje: 2012. szep-
tember 10.]
16 vö. Magyar Néprajzi Lexikon, Bp., Akadémiai, 1977–1982. http://mek.oszk.hu/02100/02115/
html/1-1745.html [letöltés ideje: 2012. szeptember 10.]
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2. A „hótt fless hatvanasidők” cím aranykorként emlékezik a huszadik század máig ható, 
kultikus évtizedére. A hatvanasidők, azaz az 1960-as évtized, olyan ifjúsági mozgalmak 
megjelenésének ideje többek között, mint a hippi csoportosulás vagy a beat nemzedék, 
s olyan közfelháborodást kiváltó zenei fesztiválok működtek ekkoriban, mint például a 
Woodstock fesztivál az Egyesült Államokban. A mai fiatalok többsége áhítattal tekint a 
korabeli nonkonformista ifjúsági törekvésekre, a társadalmi beolvadást, a fogyasztói tár-
sadalmat illetve a háborúkat anarchisztikusan tagadó mozgalmakra.
 Az aranykor mint létérzés a „hótt fless hatvanasidők” című alkotáson az idilli, 
mesebeli természet ábrázolásával fejeződik ki. A gyermekrajzok metódusát juttatják 
eszünkbe azok a morfológiai deformációk, aránytalan megjelenítések, melyeket például 
a virágok, felhők esetében vagy a kép főszereplői kapcsán is tapasztalunk.
 Az alkotáson két alak szerepel, egy férfi és egy női markerekkel ellátott figura, a 
hatvanas évek öltözködési stílusát képviselve. Az időszakot az Elvis Presley-féle, valamint 
a „kleopátra” hajstílus, a színes ing, illetve az élénk tónusú, rövid női ruha teszi explicitté, 
melyek jellemzően a hatvanas évek divatját, s a rockabilly stílust emelik be a koncepcióba.
 A testhatárokkal szabadon bánik az alkotó ebben az esetben is. Alakjait bábu-
vá torzítja, hiszen lábuk nincs, egy talapzaton állnak, így megtörténik az eldologiasítás, 
a dezantropomorfizáció. A karakterek mint bábok az önállótlanságot, a tehetetlenséget 
hivatottak kifejezni, ami kissé paradox, tekintve, hogy a hatvanas évek fiataljai rebellis 
magatartásukkal nem kívántak belenyugodni a sorsukba. A testrészek ábrázolása tehát 
nem a realizmus kódjai szerint történik, amely például az alakok szemének kidolgozásá-
nál is tetten érhető. Efféle megvonással és torzítással más sirChild-mű is rendelkezik, így 
az eljárás tematikus sztereotípiaként, visszatérő eljárásként értelmezhető. A karakterek 
együtt egy párt alkotnak, a köztük lévő kapcsolatot a férfi figura hátából, a női alak hátá-
hoz tartó nyúlvány teszi egyértelművé. Úgy tűnik, ez jelképezi viszonyukat.

3. a „számítógép szerelmetesség” címe immáron nem a múltba kalauzol el, hanem jele-
nünk digitális világába vezet be. „A szociológiai gondolkodás történetében meghatáro-
zó szerepet játszik annak a folyamatnak a vizsgálata, amely a modern társadalmakban 
egyre inkább háttérbe szoruló személyes kapcsolatok és az ezeken alapuló elsődleges 
közösségek (családi, szomszédi, baráti kapcsolatok) csökkenő jelentőségére hívja fel  
a figyelmet.”17 Az interneten szerveződő kapcsolatok személytelensége integrálódik a 
„számítógép szerelmetesség” című műbe, s arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben a 
közösségi oldalakon interakcióba lépünk embertársainkkal, a szó fizikai értelmében csak 
egy géppel ismerkedünk, beszélgetünk vagy flörtölünk.

17 molnár szilárd, Társadalmi tőke és információs társadalom: Egyedül kuglizni, egyedül szörföl-
ni?, szociológia szemle, 2003/3, 112–121, 112.
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 A tárgyalt koncepcióban az előzőhöz hasonló ironikusan idillikus összhang jele-
nik meg, színeiben is távol kerülve a realitásoktól. A férfi alakja képviseli az embert, a női 
karakter a gépet, így itt még inkább hangsúlyos lesz az eldologiasító eljárás. Amikor az 
agy elveszti monopóliumát az információfeldolgozás területén, technikai struktúrákkal 
lép versenybe. sirChild víziójában önállóan gondolkodni, érezni tudó antropomorf gép-
pel lép kapcsolatba egy férfi(reprezentáció).

szÍNPrEfErENCiA és élméNyKEzElés A „FÁRAMÁSZNI A NEMSOKÁRÁBA”,  
a „HóTT FLESS HATVANASIDőK” és A „SZÁMÍTóGÉPES SZERELMETESSÉG” 

CÍmű AlKoTÁsoK AlAPJÁN

A színhasználat sirChild textusaiban különös jelentőséggel bír. minden munkája eleven, 
dinamikus, harsány színekkel operál, szívesen kombinál össze nem illő tónusokat. Célja 
ebben az esetben a figyelemfelkeltés, s a színek által az evilágitól való elrugaszkodáshoz 
ad kulcsot. Preferálja az elsődleges színeket, a pirosat, sárgát, kéket, s ezek árnyalatait.
 A színekhez kulturális, társadalmi, szimbolikus jelentések köthetőek. A színdi-
namika egzakt tudománya azzal foglalkozik, hogy az egyes tónusok milyen hatással van-
nak az emberi elmére, milyen érzelmeket váltanak ki belőlük, vagy milyen vágyakat ger-
jeszthetnek. A színeket csoportokba sorolják, így léteznek meleg-hideg, könnyű-nehéz, 
izgató-nyugtató, közeli-távoli oppozíciók. „A színek nagyon fontosak nekem épp azért is, 
mert én nem szeretnék egy szürke világban élNi. meg ugye a figurákat így látom. sok 
sárgát használok, mert szerintem ez egy természetes fényt ad a barátaimnak.”18

 sirChild élményvilága egyszersmind pozitív és negatív hozzáállást mutat. Pozitív 
élményeket éreztet témaválasztása és eszköztára, munkáival az embereknek kikapcsoló-
dási lehetőséget szeretne biztosítani, viszont a torzított, groteszk karakterek, képzelt vi-
lágból érkező betétek fanyar hangulatot kölcsönöznek alkotásainak, a befogadó reakciója 
pedig a legtöbb esetben a meghökkenés. Egyrészt tehát érzékelhető a közelítő élmény-
átélés művészetében, ahogyan játszik figuráival, melyek megalkotása közben a gyermeki 
impressziók újra átélése zajlik.
 másrészt a távolító élményelaboráció figyelhető meg azokban az aktusokban, 
melyekben a kritikai felhang érvényesül, s eltávolodik a szokásostól, a kliséktől, a beszür-
kült gondolkodásmódtól. művészetével igyekszik meghúzni a határvonalat az izgalmas, 
a különleges és az unalmas, a felszínes közt. „furcsállom ezt a beszürkült gondolkozást 
sok emberben, hogy annyi az életük, hogy reggeltől estig csak dolgoznak és semmi más 
nem érdekli őket. Nem kell mindig, mindent belegyűrni egy megszokott dologba.”19 a 
megnyilatkozás – érezhetően még „tinédzseres” lázadói felhanggal – jól visszaadja, aho-

18 Kovács, i. m. 
19 Uo.
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gyan a graffitisek általánosságban pozícionálják magukat: az „én” és a „másik” – tehát az 
„izgalmas” és az „átlagos” megkülönböztetését. Az izgalmas itt általában az underground 
hip-hop valamely területét jelenti (break, rap, dj, graffiti, gördeszka, Bmx stb.), az „átla-
gos” pedig az, aki nem részese ezeknek a tevékenységeknek. 
 sirChild jelenleg is formálódó, sokoldalú és érdekkeltő alkotói attitűdjének meg-
közelítése számos módon lehetséges, jelen írás célja az volt, hogy az alkotó művésze-
tének legjellemzőbb aspektusait felsorakoztassa, miközben az annak keretéül szolgáló 
jelenségekre világít rá.
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Hudácskó Brigitta (1987) Debrecen. Anglisztika mesterszakon végzett, jelenleg a 
Debreceni Egyetem irodalomtudományok Doktori iskolájának hallgatója az Angol és 
észak-Amerikai irodalom doktori programban.

Hudácskó Brigitta

A GEEK EvolÚCióJA – AvAGy HoGy lETTEK  
a KOCKAFEJEKBŐl NAGyMENőK?

Aki valaha is látott a kilencvenes években készült, amerikai középiskolában játszódó 
mainstream filmet, annak valószínűleg nem kell bemutatni a geek figuráját: ebben a rep-
rezentációban ő az a szigorúan kötött mellényben és vastag keretes szemüvegben tet-
szelgő, általában magas iQ-val és korlátozott szociális képességekkel rendelkező egyed, 
aki – amennyiben nem csupán kötelező díszletelemként jelenik meg a történetben – né-
hány jelentéktelen tréfa céltáblájává válik, ám az atmoszférakeltésen és poéngeneráláson 
kívül különösebb funkciót nem tölt be a történetben. Amíg azonban a világ hajlamos volt 
ilyen módon megfeledkezni a geekekről, ők átlagon felüli intelligenciájukat latba vetve 
észrevétlenül szövögették világuralmi terveiket, és a kétezres évtized második felében a 
televízió segítségével hatalmi státuszt vívtak ki a populáris kultúrában, valamint kanoni-
zálták a kockaság intézményét. Ez a megállapítás talán túlzásnak tűnhet, ám kétségtelen, 
hogy az elmúlt néhány évben a geekek médiareprezentációja jelentősen megváltozott és 
a szubkultúra komoly ázsiót vívott ki magának. A következőkben két olyan televíziós so-
rozatot szeretnék megvizsgálni, amelyek nem csupán valós idejű kommentárt biztosítot-
tak a geek szubkultúra említett térnyerésének, hanem feltehetően aktív részesei is voltak 
a jelenség társadalmi elfogadtatásának és népszerűsítésének. Ez a két sorozat az egy év 
különbséggel bemutatott brit Kockafejek és az amerikai Agymenők, amelyek nem csupán 
a geek kultúrkör rendkívül eltérő képviselőit szerepeltetik, hanem a jelenség társadalmi 
percepciójának két különböző lépcsőfokát mutatják be – avagy hogyan is lettek a kockák-
ból kulturális ikonok?
 A bevezetőben többször emlegetett geek szó magyar megfelelője leginkább talán 
az egyik sorozat címében is felbukkanó „kocka” lehetne: bár ez a kifejezés nálunk leg-
inkább az informatikával szenvedélyesen foglalkozó személyekre használatos, így jóval 
szűkebb körre vonatkozik, mint a geek terminus, a kocka szóhoz is számos képzet tapad a 
cím viselőjének intelligenciájáról, érdeklődési köréről, társadalmi státuszáról, megjelené-
séről és életmódjáról. Bár a geek – és az ezzel valamennyire rokon értelmű nerd terminus 
– kevésbé specifikus a cím viselőinek foglalkozását tekintve, az angol nyelvhasználatban 
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is hasonló képzetek tapadnak a szóhoz. A sztereotip elképzelés szerint a geek hatalmas 
ismeretanyaggal rendelkezik az informatikáról és/vagy valamely természettudományos 
tárgyról, ideje nagy részét a számítógép előtt tölti munkával vagy játékkal, rajong a kép-
regényekért, a science fictionért és a fantasyért, szociális kapcsolataiban meglehetősen 
sikertelen és a már emlegetett mainstream amerikai filmek értékmérője szerint alapve-
tően evolúciós zsákutcának tekinthető. A kétezres évek második fele azonban jelentős 
változást hozott a geek társadalmi megítélésében és médiareprezentációjában. A folya-
mat mögött számos mozgatóerő állhat, amennyiben azonban a filmes-televíziós szektor-
ra koncentrálunk, befolyásoló tényezőként mindenképpen meg kell említenünk a vlogok 
és podcastok térnyerését, A közösségi háló című film népszerűségét és a facebook létre-
hozója körül kialakult kultuszt, az egyre szaporodó hollywoodi képregényadaptációkat 
és azokat a televíziós sorozatokat, amelyek nem csak epizódszereplőként jelentetik meg 
a geek karaktereket, hanem ezt a szubkultúrát állítják a fókuszba. 
 A 2006 és 2010 között készült brit The IT Crowd, magyar címén Kockafejek című 
sorozat első ránézésre a perifériára szorult geek figuráit jelenteti meg: a sorozat fősze-
replői, az ír képregény-rajongó roy és a briliáns, ám szociális képességeit illetően meg-
lehetősen korlátolt moss képezik a reynholm industries nevű nagyvállalat informatikai 
részlegének teljes legénységét. A páros céges táplálékláncban elfoglalt helye megegye-
zik a részleg földrajzi helyzetével, az informatika ugyanis az Ally McBealt idéző csillogó 
irodaház kis költségvetésű horrorfilmeket idéző alagsorában foglal helyet. A szituációs 
komédiák megszokott kezdőlépését felhasználva az első epizódban megérkezik roy és 
moss mellé az ambiciózus, ám meglehetősen hiányos számítástechnikai ismeretekkel 
rendelkező Jen, akit a cég szemmel láthatóan pszichotikus vezérigazgatója egy félreér-
tésnek köszönhetően kinevez az iT részleg élére. A sorozatban Jen tölti be az úgyneve-
zett straight (wo)man szerepét: a fenti világ küldötteként ő az, akinek tükrében roy és 
moss jól bejáratott kockavilága a néző számára is komikussá válik. Jen, amikor világossá 
válik számára, pontosan hová is került, az első kétségbeesésen túllépve szövetségre lép 
a kockákkal: kinevezi magát kapcsolati menedzsernek, megpróbálja szocializálni a kü-
lönc munkatársakat és igyekszik elfogadtatni az iT részleg dolgozóit a cég többi részével 
(amely vállalkozással többek között azt is megpróbálja elérni, hogy a dolgozók ritkábban 
jöjjenek megverni az informatikusokat).
 a Kockafejek megalkotója, Graham linehan a nagyvállalatokról, a multinacioná-
lis cégek belső rendszeréről, illetve az informatikusokról élő népszerű elképzelésekre 
építette fel a sorozat alapkoncepcióját: roy és moss a leggyakoribb kocka-sztereotípiák 
megtestesülései. roy magnóra veszi a legszükségesebb informatikai tanácsokat („Pró-
báltad kikapcsolni-bekapcsolni?”)1, hogy a segítséget kérő dolgozók telefonjai ne zavar-
hassák meg a képregény-olvasásban, játékban vagy bármi másban, amivel a munkaidő 

1 Calamity Jen = The IT Crowd, london, 2entertain, 2010.
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alatt szórakoztatja magát, illetve gyakran visel omfG vagy rTfm („read The f*cking 
manual, azaz „olvasd el azt a k*rva használati utasítást”) feliratú pólókat. Ezzel szem-
ben moss a legegyszerűbb kérdésre is kimerítő technohalandzsával válaszol („Próbáltad 
elérni, hogy váratlanul rebootoljon? Az a lényeg, hogy ez a meghajtó vezérli a funkciót. 
Nem biztonságos törölni, hacsak nincs egy másik meghajtó, ami be tud ugrani elvégezni a 
feladatát, különben megsemmisülhet az egész memória…. Halló?”).2 linehan a reynholm 
industriesről is hasonlóan sztereotip képet fest: a sorozat négy évada alatt sem derül ki, 
mivel is foglalkozik pontosan ez az óriási cég, az első vezérigazgató ugyanis leginkább jól 
hangzó, ám meglehetősen üres menedzseri buzdító beszédekkel traktálja az alkalmazot-
takat, és amikor fény derül nagy kaliberű sikkasztására, egyszerűen kiugrik az ablakon; 
míg a következő reynholm-vezér pusztán személyes perverzióinak kiélésre használja a 
vállalatot. A multinacionális cég mint háttér így rengeteg olyan helyzetet és karaktert 
szolgáltat a sorozat számára, amely lehetőséget ad a sztereotípiák felnagyítására, kigú-
nyolására és felforgatására.
 a Kockafejek azonban nem csupán sztereotípiák bemutatásával foglalkozik. A 
sorozat vizuális és verbális utalások tömegén keresztül beleírja a magát a geek mitoló-
giába: roy és moss irodájának falait elborító poszterek és feliratok, a muzeális értékű 
számítógépek, az asztalok között kígyózó kábelkötegek, valamint a beszélgetéseikben el-
hangzó informatikai és popkulturális utalások mind-mind megerősítik a sorozat helyét a 
geek kultúrkörben. Az iroda enteriőrjének egy része nyíltan állást foglal bizonyos ügyek 
mellett, mint például azok a feliratok, melyek szerint „mP3 is not a crime,” azaz „az mP3 
nem bűncselekmény,” vagy amelyek a nyílt forráskódú programokat, illetve a digitális 
jogokkal foglalkozó szervezeteket népszerűsítik. A sorozatban elhelyezett utalások egy 
része csak a beavatott nézők számára érthetőek, így a Kockafejek gyakran kacsint ösz-
sze a képernyő túloldalán ülő kockafejekkel, de közben a program az avatatlan fogyasztó 
számára is élvezhető marad. ugyanakkor a sorozat időnként gúnyt űz a legalapvetőbb 
technikai ismereteket elsajátítani képtelen felhasználókból, az iT részleghez befutó prob-
lémák nagy részét ugyanis gyakran valóban az okozza, hogy a reynholm industries dol-
gozói nem tudják bekapcsolni a számítógépüket vagy elfelejtik bedugni a konnektorba 
a csatlakozót. A sorozat kezdetén a kapcsolati menedzserré előlépő Jen is informatikai 
analfabéta, aki nagy igyekezetében, hogy vezetői tekintélyt vívjon ki magának, munka-
társai előtt bizalmas telefonbeszélgetést tettet a vezérigazgatóval – egy olyan telefonon, 
amelyet még be sem kötöttek az irodájába,3 illetve nagy sikerű előadást tart a cég veze-
tőinek arról, milyen beláthatatlan következményekkel járna a Google keresőjébe beütni 
a Google szót.4 Jen tudatlansága természetesen a sorozat egyik állandó humorforrása, 

2 yesterday’s Jam = The IT Crowd
3 Uo.
4 Smoke and Mirrors = The IT Crowd
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azonban a későbbiekben ő maga sem tudja kivonni magát a geek szubkultúra hatása alól, 
és egy állásinterjún pedig − újabb kulturális utalás kíséretében − „ich bin ein kocka!” 
felkiáltással döbbenten jön rá, hogy többet tud a számítógépekről, mint amennyit valaha is 
szeretett volna.5

 Az iT mitizálását erősíti − és újabb, a nagyvállalati színtéren rendkívül ritka szub-
kultúrát képvisel − a későbbiekben felbukkanó gót munkatárs, richmond, akit sokáig egy 
vörös ajtó mögött tartanak elzárva az alagsorban, ahol egy, a számára is ismeretlen funk-
ciót betöltő hatalmas gépre kell felügyelnie. richmond korábban a vezérigazgató jobb 
keze volt, ám amikor felfedezte a Cradle of Filth nevű extrém metálzenekart és a gót szub-
kultúra tagja lett, elvesztette magas beosztását és a pincébe száműzték, ahol még az in-
formatikusok között is számkivetettnek számított, míg Jen ki nem szabadította. Úgy tűnik 
tehát, hogy a Kockafejek világában az iT részleg olyan, mint Dante Poklának negyedik köre, 
ahol a kárhozottak fölösleges, sziszifuszi munkával töltik napjaikat, hiszen a richmond 
hozzá nem értő felügyelete alatt működő gép nélküle is pontosan ugyanúgy működne, 
roy és moss feladatainak legnagyobb része pedig szükségtelenné válna, amennyiben a 
dolgozók nem felejtenék el bedugni a számítógépüket. (Ezt a feltételezést igazolja, hogy 
kevesebb panasz érkezik az iT részlegre, amikor roy magnós válaszprogramja veszi fel a 
segítségkérők telefonjait, mint amikor maga roy beszél velük.) Amennyiben pedig így az 
iT részleg nem konfrontálódna rendszeresen a reynholm industries többi részével, úgy 
voltaképpen Jen munkája is fölöslegessé válna.
 itt érdemes egy pillanatra visszatérni a sorozat címéhez: míg az IT Crowd egyrészt 
magát az informatikai csapatot jelenti, másrészt az 1920-as évekből eredő „it crowd” ki-
fejezés utalhat egy divatos, vonzó, a (média)figyelem középpontjában álló társaságra is. 
Bár roy, moss és Jen soha nem válnak teljes mértékben „it crowd”-dá (ez a kiváltság majd 
a geekek következő generációjának jut), azonban időnként „it” üzemmódba váltanak és 
kulcsszerepet töltenek be a vállalaton belül zajló eseményekben: több ízben is az alagsori 
számkivetettek kényszerülnek megmenteni a céget a többségi társadalom – jelen esetben 
a reynholm industries – által megvetett szubkultúra segítségével. (Bár igaz, hogy az alap-
konfliktust nem egyszer maga az iT részleg idézi elő). Ezt példázza az az eset is, amikor 
Jen kiharcolja magának, hogy ő lehessen a céghez érkező vendég üzletemberek számára 
szórakoztató programokat szervező menedzser. Kiderül azonban, hogy az üzletemberek 
nem ugyanolyan elképzelésekkel rendelkeznek a szórakozásról, mint Jen, ám végül roy 
és moss mentik meg a helyzetet: váratlan sikerű szerepjáték-estet szerveznek a vendégek 
számára.6 Újabb alkalommal egy másik szubkultúra menti meg a kockafejeket, amikor 
roy tudtán kívül egy betörőbanda sofőrjéül szegődik egyik kétségbeesett próbálkozása 
során, ugyanis így próbál meg igazodni a normához és alkalmazkodni a társadalom által 

5 Tramps Like Us = The IT Crowd
6 Jen the Fredo = The IT Crowd
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elvárt férfiképhez. Amikor azonban a rendőrség rajtaüt a banda rejtekhelyén, csak úgy 
tudják elkerülni a lebukást, ha mosszal homoszexuális párnak álcázzák magukat.7 ér-
demes megjegyezni azt is, hogy azon esetekben, amikor roy és moss megkísérelnek túl-
lépni a geek univerzumon és igazodni a kulturális fősodor által támasztott elvárásokhoz, 
rendszeresen bajba kerülnek. Ennek azonban csak egyik oka a páros tapasztalatlansága, 
több ízben azonban a nem-geek világ ellenséges hozzáállása, szűklátókörűsége vagy tu-
datlansága okoz katasztrófát. A szubkultúra ugyanakkor nem csak menedéket szolgáltat 
a kockáknak, hanem az elismertség felé vezető utat is biztosítja: amikor moss régi ál-
mát megvalósítva sikeresen jelentkezik a Countdown című, nyelvi játékra épülő televíziós 
műsorba, a játék megnyerése után tagja lesz a legnagyobb Countdown-hősök számára 
fenntartott exkluzív klubnak és megkapja mindazt, amelyre a mainstream társadalom-
ban meglehetősen kevés esélye lenne: népszerűséget, elismertséget és a férfiasság meg-
élésének lehetőségét.8

 a Kockafejek után egy évvel, 2007-ben indult az amerikai CBs csatornán a The Big 
Bang Theory című sorozat, amelyet magyarországon Agymenők címen mutattak be. Bár 
az Agymenők is geek főszereplőkkel és hasonló alapproblémákkal operál, mint a Kocka-
fejek, a sorozat a szubkultúra térnyerésének és a geek evolúciójának már egy következő 
stádiumát mutatja be. Az Agymenők társasága már valóban egy „it crowd”: a négy férfi fő-
szereplő mindegyike a szakterületén elismert tudós, a California institute of Technology 
munkatársai, akik olyan munkát végeznek, amellyel az emberi tudást gyarapítják, nem 
csak a mások hanyagsága utáni kármentést végzik. A négy agymenő hasonló karakter-
jellemzőket kapott, mint amelyek a Kockafejekben is megjelentek: Dr. sheldon Cooper az 
Asperger-gyanús zseni, aki komoly kihívásokkal küszködik a személyközi kommunikáció 
és az emberi kapcsolatok területén, Howard Wolowitz a zsidó származású mérnök, aki 
még mindig basáskodó édesanyjával él, Dr. rajesh Koothrappali az indiai asztrofizikus, 
aki nők jelenlétében képtelen megszólalni, és a straight man szerepét betöltő Dr. leo-
nard Hofstadter, kísérleti fizikus. A szituációs komédia katalizátora a sheldon és leonard 
szomszédságába beköltöző csinos pincérnő, Penny, aki ugyan meglehetősen szerény tu-
dományos ismeretekkel rendelkezik, azonban magabiztosan mozog az emberi kapcso-
latok mátrixában. Gyakorlatilag tehát az Agymenőkben is annak lehetünk tanúi, hogyan 
vezeti be a társdalomba a geekeket az újonnan érkezett, a geek szubkultúráról csak szte-
reotip elképzelésekkel rendelkező szereplő, illetve a folyamat ellenkező előjelű párja so-
rán hogyan merül el Penny saját maga is a szubkultúrában.
 Ahogy a Kockafejek esetében, ennél a sorozatnál is érdemes egy pillantást vetni 
a címválasztásra: a „The Big Bang Theory” az ősrobbanás elméletére utal, amely egyben 
a főszereplő fizikusok fő kutatási területét is képezi, és a brit sorozattal összehasonlítva 

7 Are We Not Men? = The IT Crowd
8 The Final Coundown = The IT Crowd
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azt láthatjuk, hogy ezek a kockák már jóval nagyobb tétekkel játszanak. A magyar Agy-
menők cím is azt sugallja, a geekek új szintre léptek: roy és moss amerikai megfelelői 
nem csupán briliáns elmék, hanem még társadalmi elismertséget is sikerült kivívniuk 
maguknak – azaz menők, méghozzá az intellektusuk révén. Természetesen az agyme-
nők geek mivolta nem minden helyzetben segíti a társadalmi érvényesülést. Egy esetben, 
amikor Penny egy, a hagyományosnak tartott férfiúi erényekkel büszkélkedő, ám kevéssé 
intelligens férfit látszik előnyben részesíteni leonarddal szemben, a következő dialógus 
hangzik el leonard és sheldon között:

„leonard: figyelj, ha ez 15000 évvel ezelőtt történne, a mérete és ereje miatt Kurt bár-
melyik nőt gond nélkül megkaphatná magának.
sheldon: és bármelyik férfit vagy állatot vagy hatalmas őskori padlizsánt. Amire csak 
kedve szottyan.
leonard: De a társadalmunkban paradigmaváltozás állt be. Az információs korban, 
sheldon, te meg én vagyunk az alfahímek. Nincs miért meghátrálnunk.”9

Bár leonard szavai valószínűleg több optimizmusról tanúskodnak, mint a valós helyzet 
indokolná, kétségtelen azonban, hogy okfejtése találóan leírja azt a folyamatot, amelynek 
része a geek szubkultúra már említett térnyerése is. A Kockafejek ugyan bebizonyították, 
hogy a kezükben lévő információ hatalom, és az alagsorból észrevétlenül képesek befo-
lyást gyakorolni egy multinacionális cég sorsára, az Agymenők azok, akik már társadalmi 
elismertséget is kivívnak a kezükben lévő információ erejével. A geek alfahímmé válá-
sáról az is tanúskodik, hogy bizonyos tudósok mostanra olyan társadalmi pozícióra és 
médiabefolyásra tettek szert, ami korábban leginkább csak a mainstream kultúra ikon-
jainak jutott osztályrészül. stephen Hawking státusza például elvitathatatlan és kevéssé 
meglepő, ugyanakkor rendkívül érdekes a brit Brian Cox fizikus körül kialakult kultusz: 
a professzor − aki egyébként az Agymenők főszereplőihez hasonlóan szintén az ősrobba-
nás elméletének kutatója és a CErN munkatársa − tudományt népszerűsítő televíziós és 
rádiós műsorainak köszönhetően hatalmas ismertségre tett szert és jelentős rajongótá-
bort gyűjtött, és egyike azon kevés kortárs tudósnak, akikről rajongó videók sokasága ta-
lálható a youTube-on. Az Agymenők és Cox professzor munkája nem csupán a tudomány 
népszerűsítésében fontos, hanem egyben a szubkultúra láthatóságát is segíti és számos 
sztereotípiát eloszlat a természettudományos pályán munkálkodó geekekkel kapcsolat-
ban. Úgy tűnik tehát, hogy kockának lenni egyre inkább menő.
 a Kockafejekhez hasonlóan az Agymenők minden epizódja is tobzódik a geek uni-
verzumra való tudományos és kulturális utalásokban. sheldon és kollégái rendszeresen 
néznek science fiction sorozatokat (köztük olyan kultklasszikusokat, mint a Ki vagy, doki? 

9 A gumiállat = Agymenők, Budapest, uiP Dunafilm, 2010.
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vagy a Firefly), online szerepjátékokat játszanak, törzshelyük a képregénybolt, a lakásuk 
teli van geek relikviák sokaságával és az elsők között szerzik be a legfrissebb szórakozta-
tó elektronikai eszközöket. Az Agymenők készítői azonban nem elégedtek meg ennyivel, 
ugyanis a geek szubkultúra számos kultikus alakja jelenik meg személyesen is a sorozat-
ban, például sheldon ősellensége, a Star Trek sorozatban Wesley Crushert alakító Wil 
Wheaton, sheldon hőse, leonard Nimoy, szintén a Star Trek univerzumból, vagy éppen a 
kozmológus stephen Hawking.
 Az Agymenők azonban nem csupán az atmoszférateremtés kedvéért idézik meg 
a populáris kultúra bizonyos mérföldköveit, hanem újra fel is használják ezeket a kultu-
rális ikonokat: ahogyan a Kockafejekben roy egy szerepjátékon keresztül tudta feldol-
gozni korábbi párkapcsolata végét,10 úgy az Agymenők is kölcsönöznek narratívákat a 
szereplők által fogyasztott és rajongott kulturális produktumokból. sheldon például haj-
lamos a saját életéről egy képregény narratíváján át gondolkodni, és ellenségekre, illet-
ve szövetségesekre osztani az életében jelenlévő szereplőket, míg leonard és kollégája, 
leslie Winkle egy tudományos kísérlet diskurzusában értekeznek romantikusnak induló 
kapcsolatukról.11 A fenti példák mellett még számos olyan eset bukkan fel a sorozat epi-
zódjaiban, amikor sheldon és kollégái a populáris kultúra, a természettudomány vagy 
az informatika egy-egy, számukra jól ismert és bejáratott narratíváját hívják segítségül 
ahhoz, hogy megoldást találjanak a mindennapi életben előforduló olyan szituációkra, 
amelyekben egyébként túlságosan sok ismeretlen tényező fordul elő ahhoz, hogy meg-
birkózhassanak velük. Egyébiránt a sorozat egyes epizódjai is áltudományos címet visel-
nek (amelyet sajnos a magyar fordítás nem őrzött meg), így például a már idézett A gu-
miállat epizód eredeti címe a The Middle Earth Paradigm, azaz A Középfölde-paradigma). 
A címben megfogalmazott tétel levezetésére pedig az egyes epizódokban kerül sor, tehát 
voltaképpen maga az Agymenők is a tudomány diskurzusát hívja segítségül a történetek 
elmeséléséhez.
 Az oly sokat emlegetett populáris kultúra beszédmódját megidézve, a fentiek 
alapján elmondhatjuk, hogy a Geek evolúció című kultsorozat főhőse, a valóságteremtő 
agyhullámokkal rendelkező Kocka kapitány az első évad számos epizódjában diadalt ara-
tott esküdt ellenségei, sztereotiposz és ignoramusz fölött, rettenthetetlen szárnysegédje, 
a szomszéd lány segítségével. A kapitány kalandjai a második évadban tovább folyta-
tódnak, amikor is hadront gyorsít, valamint felveszi a harcot az univerzumot és a szabad 
információáramlást fenyegető gonosztevőkkel szemben. Q. E. D.

10 Jen the Fredo = The IT Crowd
11 Randivágy = Agymenők
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Balajthy Dániel

A HAzuGsÁG PsziCHolóGiÁJA
a HAZUDJ, HA TUDSZ! TuDomÁNyos HÁTTErérŐl

„statisztikailag egy átlagember egy csevegésben háromszor hazudik tíz perc alatt” – je-
lenti ki Dr. Carl lightman a Hazudj, ha tudsz! című sorozat nyitó epizódjában.1 Ez nem 
csak egy, a sorozatokból megszokott hangzatos kijelentés, hanem a university of massa-
chusetts kutatóinak tapasztalata.2 Egyesek meglepődnek ezen, míg mások egyetértően 
bólogatnak, mondván, az élet minden területét átjárja a hazugság, és az igazság elhall-
gatása. A hazugság feltételezhetően egyidős az emberiséggel – gondoljunk csak Ádám és 
éva történetére. Egyes evolúciós biológusok véleménye szerint a nagyobb méretű emberi 
agy kialakulásában a kulcstényezők egyike volt az egyre komplexebb szociális élethez 
való alkalmazkodás, amelynek fontos része mások megtévesztése, illetve a megtévesztés 
leleplezése.3 A hazugságok egy része persze kis kockázattal bír, ugyanakkor egy rendőr-
ségi kihallgatáskor, vagy a tárgyalóteremben már jóval nagyobb lehet a tét. mindennapi 
életünkben hatalmas előnnyel jár tehát, ha ki tudjuk szűrni a hazugságokat.
 Ennek ellenére a vizsgálatok azt mutatják, hogy az átlagember pocsék hazug-
ságvadász: ugyanolyan eséllyel ítéljük meg sikeresen, hogy egy videofelvételen látható 
személy hazudik-e, vagy igazat mond, mintha fej vagy írást játszanánk. még az olyan 
szakemberek, akiknek munkájához szervesen kapcsolódik a hazugság leleplezése – így 
a rendőrök, klinikai pszichológusok és bírók – is alig több mint ötven százalékos valószí-
nűséggel képesek kiszűrni a megtévesztő viselkedést. Egyedül a speciális kiképzésben 
részesült fBi-ügynökök tudják szignifikánsan nagyobb hatékonysággal leleplezni a ha-
zugságot, esetenként akár tízből nyolcszor-kilencszer helyesen döntve.4 ugyanakkor még 
az ő teljesítményük is elmarad a zseniális, ámbár fiktív Dr. lightmané mögött, aki előtt 

1 Beavatás = Hazudj, ha tudsz! [Lie to Me], imagine Entertainment, 20th Century fox Television, 
2009.
2 robert s. feldman, James A. forrest, Benjamin r. Happ, Self-Presentation and Verbal Deception: 
Do Self-Presenters Lie More?, Basic and Applied social Psychology, 2002/2, 163–170.
3 Bereczkei Tamás, Evolúciós pszichológia, Bp., osiris, 2008, 63–65.
4 Paul Ekman, maureen o’sullivan, Who Can Catch a Liar?, American Psychologist, 1991/9, 
913–920.

Balajthy Dániel (1991) miskolc, Debrecen. A Debreceni Egyetem pszichológia alapsza-
kos hallgatója, a DETEP tagja.
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a Hazudj, ha tudsz! epizódjaiban semmi sem maradhat rejtve – a doktor másodpercen-
ként leplezi le a hazugságokat, legyen szó a kezet mosni elfelejtő hot-dog árusról, a lánya 
apró csúsztatásáról egy házibulival kapcsolatban, avagy egy neonáci tömeggyilkos által 
elhelyezett bomba lokalizálásáról. Habár az emberfeletti képességekkel megáldott hő-
sökhöz szokott tévénézőnek talán nehéz ezt elhinni, de lightmant egy valós személyről 
mintázták: Paul Ekman pszichológusról, aki a hazugsággal és az érzelmek kifejezésével 
kapcsolatos kutatásai révén (többek között persze a sorozatoknak köszönhetően) a lai-
kusok között is nagy ismertségnek és elismertségnek örvend.
 Az 1934-es születésű Ekman a klinikai pszichológiából szerzett PhD után két 
évig a katonaságnál dolgozott, majd a Kaliforniai Egyetem professzoraként kutatott és 
oktatott több mint negyven éven át, 2004-es nyugdíjazásáig. Jelenleg a munkatársaival 
létrehozott cég – a Paul Ekman Group – vezetője, amely az érzelmi készségek fejlesztését 
szolgáló tréningek kidolgozásával, oktatással, tanácsadással valamint a nemzetbiztonsá-
gi szempontból releváns kérdések kutatásával foglalkozik.5 Az ötvenes években indult tu-
dományos karrierje kezdetén a non-verbális viselkedéssel foglalkozott, főként a kézmoz-
dulatok jelentősége izgatta. Csak 1965-ben fordult egy szerencsés ösztöndíjajánlatnak 
köszönhetően az arckifejezések és gesztusok vizsgálata felé. munkája úttörő jelentőségű 
volt, mivel a tudományos pszichológia berkein belül akkoriban még a behaviourizmus 
volt az uralkodó irányzat, amely szigorúan csak a viselkedésre koncentrált, és elvetette 
annak a lehetőségét, hogy egy olyan szubjektív állapot, mint az érzelem, a megfigyelés 
tárgyát képezze. Az első érzelmekkel foglalkozó tudományos munka Darwin nevéhez fű-
ződik, aki azt állította, hogy az érzelmek velünk születettek, a túlélést szolgálják, és nem 
determinálják őket a kulturális hatások. Aztán a 20. század első felében – főként marga-
ret meadnek köszönhetően – már az vált általánosan elfogadott nézetté a pszichológusok 
és a kulturális antropológusok között, hogy az emóciók kifejezése kultúrafüggő, és a szo-
cializáció során, tanulás útján sajátítjuk el.6 Ekman először ez utóbbi tézist szerette volna 
megerősíteni, de a legnagyobb megdöbbenésére a Japánban, Brazíliában, Argentínában, 
indonéziában és Amerikában, majd később Új-zélandon végzett kulturális összehasonlí-
tó vizsgálatainak eredményei azt mutatták, hogy léteznek olyan alapvető emberi érzel-
mek – az öröm, a harag, a meglepetés, az undor, a szomorúság, a félelem, az érdeklődés 
– amelyek kifejezése univerzális, minden embernél megegyező. A kultúraközi kutatások 
újabb kérdéseket vetettek fel az arckifejezésekkel kapcsolatosan, így például azt, hogy 
meghatározható-e az összes emberi arckifejezés, mennyire szoros a kapcsolat az emó-
ció és az arckifejezés között, illetve lehetséges-e, hogy az arcunk segítségével ugyanúgy 
hazudjunk, mint a szavainkkal. Kollégájával, Wallace frisennel egy olyan eszköz kidolgo-
zásába kezdtek, amelynek segítségével objektíven elemezhetőek az arckifejezések. Így 

5 http://www.paulekman.com/about-ekman/ [letöltés ideje: 2012. október 18.]
6 siri schubert, A Look Tells All, scientific American mind, 2006/11, 26–32.
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született meg 1978-ban az az emberi arc anatómiáján alapuló Arctevékenység-kódoló 
rendszer (facial Action Coding system, továbbiakban fACs), amely segítségével leírható 
minden egyes, az érzelmekkel kapcsolatban megfigyelhető arcmozgás. A fACs segítségé-
vel tehát elméletileg megkülönböztethetőek a valódi érzelmek a színleltektől. A mosoly 
esetében például a szemet körülvevő izom (latinul orbicularis oculi pars lateralis, a fACs 
terminológiájában pedig Au 6) mozgásának hiánya különbözteti meg a színlelt mosolyt 
a valóditól.7

 A fACs ma is a legelterjedtebb és legmegbízhatóbb eszköz az arckifejezések vizs-
gálatára, melyet a pszichológusok mellett például az animátorok is nagy sikerrel használ-
nak.8 Ekman érdeklődése idővel az érzelmekhez is szorosan kapcsolódó interperszonális 
megtévesztés felé fordult, és olyan kérdések kutatásába fogott, hogy milyen módon és 
miért hazudunk, hogyan észlelhető a hazugság, miért képesek egyesek leleplezni a ha-
zugságot, míg mások nem stb. (Ekman a megtévesztést és a hazugságot szinonimaként 
használja). Ekkor fedezte fel a sorozatban már-már mitikus jelleget kapó mikro-arckife-
jezéseket. míg a normál, makro-arckifejezések 2-5 másodpercig tartanak és mindenki 
számára könnyen felismerhetőek, addig a mikro-méretűek nagyon gyorsak, negyed-fél 
másodpercig tartanak. Ezek intenzív módon kiterjedhetnek az egész arcra, máskor nem 
több, mint egy finom szemöldökráncolás, vagy az ajkak apró rezdülése. létrehozhatjuk 
őket akaratlagosan, hogy elrejtsünk egy másik arckifejezést, de megjelenhetnek anélkül 
is, hogy tudatában lennénk az érzelmeknek, amelyhez kapcsolódnak. A hétköznapi em-
ber számára általában észrevétlenek maradnak, de akár egy óra gyakorlással is megta-
nulható a felismerésük.9 Ekman állítja, hogy pusztán az arckifejezések elemzésével het-
ven százalékos valószínűséggel kiszűrhető a hazugság, míg a többi non-verbális jelzés 
figyelembevételével együtt akár hibátlanul is. 2001. szeptember 11. után Ekman megté-
vesztéssel kapcsolatos kutatásai reflektorfénybe kerültek, és az usA védelmi minisztéri-
uma finanszírozta őket, hiszen a terrorizmus elleni keresztes háborúban kézenfekvőnek 
tűnt olyan ügynökök bevetése, akik minden technikai eszköz nélkül képesek leleplezni a 
hazugságot. A kutató együtt dolgozott többek között a CiA-val, az fBi-jal, míg a Közleke-
désbiztonsági Hivatal számára külön programot dolgozott ki a repülőterek védelmére. 
Emellett, mint a világ vezető hazugságszakértője, gyakran publikál a napi sajtóban, szere-
pel Tv műsorokban és több, nem titkoltan laikusoknak is szánt ismeretterjesztő könyve 
jelent meg. itthon is elérhető a Leleplezett érzelmek és a Beszédes hazugságok című köny-
ve. Brian Grazer, a Lie to me! producere is egy 2004-es, New yorkerban megjelent cikk 
hatására látta meg benne a potenciális hőst, a modern kor mindentudó varázslóját, aki 
miatt a nézők minden héten odatapadnak a képernyőhöz. Ekman viszont nemcsak min-

7 Paul Ekman, Leleplezett érzelmek, ford. Pheby Krisztina, Bp., Kelly Kiadó, 2011, 280–281.
8 Uo., 42–44.
9 Paul Ekman, Beszédes hazugságok, ford. Pheby Krisztina, Bp., Kelly Kiadó, 2011, 358–361.
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tául szolgált a sorozat számára, hanem tudományos tanácsadóként részt is vett annak 
elkészítésében, a karakterek megalkotásában. minden egyes epizód forgatókönyvét ő el-
lenőrizte a szakmai hitelesség szempontjából. Továbbá elindított egy blogot is, amelyben 
szakmai szempontból reflektált az egyes epizódokra.10

 miről szól tehát a Hazudj, ha tudsz!? Az epizódok felépítése nem sokban különbö-
zik a procedurális dráma műfajának többi képviselőjétől: adva van egy szakmai team, az 
Ekman Groupról formázott lightman Group, amely hol a különböző hatósági szervekkel 
együttműködve, hol magánszemélyek kérésére old meg olyan ügyeket, amelyben köz-
ponti szerepet kap a hazugság és a megtévesztés. A nyomozás izgalma mellett természe-
tesen nyomon követhetjük azt is, hogy a team tagjainak hogyan kuszálódik össze az élete, 
de az egyes epizódok nem kapcsolódnak egymáshoz szorosan, így a néző számára akkor 
is élvezhetőek, ha nem látta a korábbi részeket. A többi ’Helyszínelők-típusú’ sorozathoz 
képest itt az adja a pluszt, hogy a nyomozás során lightmanék nem a helyszínen talált ujj-
lenyomatra vagy egy észrevétlen vérfoltra vadásznak, hanem egy arcon átsuhanó önelé-
gült mosolyra, egy észrevétlennek hitt vállrándításra, egy verejtékcseppre a homlokon, 
egyszóval a hazugság jeleire. A Hazudj, ha tudsz! világában egy biztonsági kamera homá-
lyos felvételein felfedezett mikro-arckifejezés ekvivalens lehet a gyanúsított ruháján ta-
lált DNs-mintával. A jelszó ugyanúgy a tudomány, csakhogy jelen esetben a pszichológia, 
azon belül is főként Ekman munkássága.
 Az Ekmanról mintázott Dr. lightman (Tim roth) a sorozatban egy rendkívül mo-
rózus, különc figuraként jelenik meg: az igencsak szarkasztikus humorral bíró férfi brit 
származású, egyedül neveli lányát, és múltjában igen sok a homályos folt. Annyit meg-
tudhatunk róla, hogy dolgozott a brit védelmi minisztériumnak, az m16-nak, közelebbi, 
törzsi hallucinogének által megerősített barátságot kötött az új-zélandi vadon bennszü-
löttjeivel, s egy ideig las vegasban volt pókerjátékos. mindent összevetve, Dr. lightman 
alakja talán túlságosan is hasonlít egy másik doktorhoz – a Princeton-Plainsboro Egyete-
mi Kórház legkiállhatatlanabb orvosára, Dr. House-ra. (micsoda véletlen: a Dr. House pilot 
epizódjának címe Everybody lies volt…) Arról, hogy a nézők figyelmének fenntartásához 
szükséges csipetnyi szexuális izzás se hiányozzon a sorozatból, a forgatókönyvírók foster 
doktornő (Kelli Williams) karakterének megalkotásával gondoskodtak. A doktornő épp 
annyira kedves és életörömtől sugárzó, hogy ellensúlyozni képes partnere embergyűlö-
letét. A team további tagjai között szerepel egy másik párocska, a változatosság kedvé-
ért kényszeresen igazat mondó Elijah (Brendan Hines) és rodrigez (monica raymund), 
a tüzes latin lány, aki a reptéri biztonsági szolgálatnál dolgozott, mielőtt meghívást ka-
pott volna a lightman Groupba. Ők ketten tulajdonképpen a hazugságvadászok két tí-

10 A blog eredetileg a fox honlapján volt található, de a sorozat felfüggesztésével eltávolították. 
ugyanakkor a harmadik évadhoz tartozó bejegyzések továbbra is elérhetőek Ekman saját 
honlapján: http://www.paulekman.com/newsletter/pauls-blog/ [letöltés ideje: 2012. október 
18.]
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pusát képviselik: míg Elijah fiatal tudóspalánta, aki nagy szorgalommal tanulmányozza 
lightman munkásságát, addig rodrigez született tehetség, aki ösztönösen alkalmazza a 
gyakorlatban ezeket az ismereteket. A sorozat itt is Ekman teóriáira támaszkodik, hiszen 
rodrigez egyike azoknak, akiket Ekman „varázslóknak” (wizards) nevez – azaz az em-
beriség azon kevesebb, mint egy százalékához tartozik, akik képes intuitív módon felis-
merni a hazugságot. Ekmanéknak ugyanis vizsgálataik során feltűnt, hogy van egy szűk 
csoport, amely tagjai foglalkozástól függetlenül, minden fajta háttérképzettség nélkül 
képesek nagyon pontosan kiszúrni a hazugságot, afféle humán poligráfként működve.11 
A téma szakértője, mauren o`sullivan (róla formázták foster karakterét), még egy kü-
lön csoportot is toborzott belőlük Wizard Group néven, azzal az elképzeléssel, hogy az 
ő tanulmányozásuk közelebb vihet annak megértéséhez, hogy mi okozza az individuális 
különbségeket a hazugság kiszűrésére való képességben. Tegyük hozzá, hogy sokan meg-
kérdőjelezik a varázslók létezését – így például Charles Bond, a Texas Christian univer-
sity kutatója szerint az egész elmélet nem több mint egy kis statisztikai bűvészkedés.12

 A sorozat egymásba csúsztatott képekből álló intrójában alapvető érzelmek non-
verbális kifejeződéseit láthatjuk – eltorzult szájat, arcot eltakaró kézfejet, melyek bőrszí-
ne a legkülönfélébb, jelentésük azonban csak egy lehet. Az így hangsúlyozott univerzali-
tás-elmélet igencsak hatásos illusztrációja köszön vissza az egyes epizódokban is, amikor 
hírességek (Nixon elnök, marylin monroe, George Bush) ikonikussá váló fotói mellé a 
világ minden tájáról származó hétköznapi emberek képe kerül, azt szemléltetve, hogy az 
arckifejezésük megegyezik. Így tehát a „Nem volt szexuális kapcsolatom miss lewinsky-
vel” mondatot kijelentő Bill Clinton arcizmai ugyanúgy torzulnak el, mint a felettesét (fé-
lig-meddig hamisan) nemi erőszakkal vádoló katonanőé. (Jellemző egyébként, hogy az 
usA par excellence hazugság-történetére való hivatkozás állandóan visszatérő motívum 
a sorozatban, mintha az amerikai társadalmat a lewinsky-incidens döbbentette volna rá 
arra, hogy milyen könnyedén becsapható.) Ezek az igen szemléletes fotó- és videó-mon-
tázsok Ekman tudományos meggyőződésével összhangban folyamatosan azt sugallják: 
mindenki ugyanúgy hazudik, kultúrára, nemre, iskolázottságra való tekintet nélkül. so-
kakban felvetődhet persze a kérdés, hogy miként lehetséges az, hogy az érzelmek kifeje-
zése kultúra-független – hiszen aki nem utazta be a fél világot, annak is közhelyszerűen 
hangzik, hogy a latin országokban teátrális érzelemkitörésekkel találkozhatunk, míg egy 
ázsiai arcáról semmit nem tudunk leolvasni. A jelenség hátterében az áll, hogy noha az 
arckifejezések egyetemesek, minden kultúra saját szabályrendszerrel rendelkezik – eze-
ket nevezi Ekman kimutatási szabályoknak (display rules) –, amely meghatározza, hogy 
az egyes érzelmeket mikor és milyen mértékben ildomos kimutatni. Egy elmés kísérleté-

11 Ekman, o’sullivan, i. m., 912–915.
12 Charles Jr. Bond, Bella DePaulo, Individual Differences in Judging Deception: Accuracy and 
Bias, Psychological Bulletin, 2008/4, 477–492.



91

ben sikerült például bebizonyítania, hogy a japán diákok is ugyanannyi érzelmet mutat-
nak egy megrázó filmet nézve, mint amerikai társaik, de csak akkor, ha azt hiszik, hogy 
senki nem látja őket.13 Tehát, nem arról van szó, hogy az ázsiaiak érzelmei kevésbé in-
tenzívek, csak sokkal jobban leplezik őket – az értő szemek azonban felfedezhetik, ahogy 
az a koreai nagykövet lányának botrányba fulladó esküvőjéről szóló epizódban kiderül. 
lightmanék itt csupa kimért, szobormerev arcú koreai diplomata között kell, hogy nyo-
mozzanak, ám (többek között a másik kultúráról való ismereteket is felhasználva) végül 
mégis fényt derítenek a látszólag makulátlan életű család titkaira.14

 Na de, hogyan történik a hazugság leleplezése? Habár a sorozat nem mindig ezt 
sugallja, a hazugságvadászat valójában rendkívül bizonytalan terület, mert a közhiede-
lemmel ellentétben nem létezik „Pinocchio-effektus”, azaz a hazugságnak nincs általá-
nos érvényű, univerzális jele. Nincs ilyen mikro-arckifejezés, gesztus, mozdulat, hangszín 
vagy vegetatív változás.15 ugyanakkor, az ilyen jellegű non-verbális jeleket az ember nem, 
vagy csak korlátozott mértékben tudja tudatos kontroll alatt tartani, ezért elárulhatják, 
hogy ha a valódi érzések inkonzisztensek az állításokkal, vagy ha leplezni akarják őket. 
Ezekből a szimptómákból következtethetünk arra, hogy valaki meg akar minket tévesz-
teni – legalábbis Dr. lightman szerint. Csapatát csupa olyan ügy megoldására kérik fel, 
amelyekben központi jelentőségű egy állítás igaz volta. maguk a problémák aztán a leg-
különfélébbek lehetnek: hol egy rejtélyes bűntény tettesét kell megtalálniuk, hol megvé-
deniük a koreai nagykövetet, hol megbizonyosodni afelől, hogy valakit tényleg szeret-e a 
barátnője stb. igaz, azt már kicsit nehezebb elhinni, hogy még a katasztrófavédelemnek 
is pont lightmanre van szüksége egy építkezési balesetnél. A hazugságvizsgálat során 
lightman egy sajátosan értelmezett, etikai elvek mentén kialakított vallatási protokoll 
szerint cselekszik. Az igazság érdekében gyakran gátlástalanul manipulálja és provokálja 
környezetét. A lényeg az, hogy minél nagyobb terhet helyezzen a gyanúsítottra, hiszen 
minél nagyobb a megterhelés, annál valószínűbb, hogy az illető elkövet valamilyen hibát: 
elszólja magát, megcsuklik a hangja, megrántja a vállát, és persze – a leggyakrabban – 
nem tudja kordában tartani az arcizmait. ugyanis, mint tudjuk, az igazság az arcunkra 
van írva… Emiatt sajnos elég sematikus kép alakul ki az emberben a nyomozásról: egy 
idő után már rutinszerűen várjuk, hogy lightman valaki arcába, vagy a képernyőre me-
red, majd hamarosan megtalálja a „hibát” a képen, szembesíti az illetőt a hazugságával, 
aki erre megtörik és mindent bevall. valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a sorozat 
kifulladt a harmadik évadra.
 A laikus nézőket leginkább természetesen az a kérdés foglalkoztathatja, hogy mi 
igaz mindebből a való életben? A kérdést két részről közelíthetjük meg: egyrészt vizsgál- 

13  Ekman, Beszédes…, i.m., 130–131.
14  Szerelem mindhalálig = Hazudj, ha tudsz!
15  Ekman, Beszédes…, i. m., 43.
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hatjuk azt, hogy mennyire hűen adja vissza Ekman nézeteit a sorozat, másrészt foglalkoz-
hatunk azzal, hogy mennyire felel meg a valóságnak mindaz, amit Ekman állít. 
 Ha az első szempontot vesszük figyelembe, akkor meglehetősen hitelesnek bizo-
nyul a sorozat, hiszen maga Ekman állítja azt, hogy a Hazudj, ha tudsz! történetei 85%-ban 
tudományosan megerősített tényeken alapulnak, vagyis az ő és kollégái klinikai tapasz-
talatain.16 Persze, még ha az alapelvek megegyeznek is, megvalósításuk inkább illeszke-
dik a hollywoodi filmek tempójához, mintsem a dokumentumfilmek aprólékosságához. 
A hazugságvadászat azért igazán nehéz feladat, mert egyszerre rengeteg információra 
kell odafigyelni: a beszéd tartalmára, ritmusára, a szünetekre, a hangmagasságra, a gesz-
tusokra, arckifejezésekre, fiziológiás változásokra, ráadásul ezek gyakran ellentmonda-
nak egymásnak, éppen ezért pontos következtetés levonására csak akkor van esély, ha 
rögzítjük a viselkedést, és többször visszanézzük.17 Az tehát minden bizonnyal nehezen 
fordulhat elő, hogy egy biztonsági kamera százszoros felnagyítás után is hatalmas szürke 
pacának tűnő felvételéből tökéletes pontossággal állapítjuk meg azt, hogy a háttal álló 
tettes orrtőizma összehúzódott. ráadásul egy pár perces videofelvétel lekódolása a fACs 
segítségével hosszú órákat vehet igénybe,18 ezzel szemben a képernyőn azt látjuk, hogy 
lightman egy szempillantás alatt „leolvassa” a szükséges információkat. Azt még Ekman 
is bevallja, hogy akkor sem lehetünk teljesen biztosak egy hazugság felől, ha minden in-
formációra odafigyeltünk és azok konzisztensen egy irányba mutatnak. Ezzel szemben 
a sorozatban bármilyen kiragadott, apró momentum, például egy mikro-arckifejezés is 
perdöntő bizonyítékként szolgálhat. Ezt remekül illusztrálja az első epizód: miközben 
rodrigez és dr. foster egy férfit vallat, az illető a földre mered, mire foster megjegyzi, 
hogy ez a szégyenre utal és „a szégyen mindig a hazugság jele”.19 Ez sajnos nem igaz: 
„nincs olyan jel, amely magára a megtévesztésre utal – sem egy gesztus, sem egy arcki-
fejezés, egy izomrángás nincs olyan, ami önmagában arra utal, hogy valaki hazudik”– áll 
Ekman munkájában, a Beszédes hazugságokban.20

 Ha viszont azt nézzük, hogy Ekman megtévesztéssel kapcsolatos munkássága 
mennyire felel meg a valóságnak, akkor korántsem ilyen rózsás a helyzet. Tudományos 
publikációinak nagy része a korábbi évtizedekben született, és az utóbbi időben főként 
csak a nagyközönség számára ír ismeretterjesztő jelleggel. Továbbá hiányoznak az olyan 
független, kontrollált körülmények között készült vizsgálatok, amelyek bizonyítanák 

16 http://www.paulekman.com/newsletter/pauls-blog/season-3-episode-1-in-the-red/ 
[letöltés ideje: 2012. október 18.]
17  Ekman, Beszédes…, i. m., 83–84.
18  Uo., 42.
19  Beavatás = Hazudj, ha tudsz!
20  Ekman, Beszédes…, i. m., 83.
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Ekman téziseit.21 A megtévesztéssel foglalkozó szakirodalom nagy része ugyanis cáfolja 
azokat. Ezek a publikációk azt mutatják, hogy az emberek nem képesek ötvenszázalé-
kos valószínűségnél pontosabban leleplezni a hazugságot, a különböző tréningeket kö-
vetően is csak minimálisan javul a teljesítményük.22 Jól példázza ezt a sPoT (screening 
Passengers by observation Technique) program kudarca, amit az Ekman Group az usA 
Közlekedési Hivatalával közösen dolgozott ki. A program lényege, hogy a repülőtéri biz-
tonsági szolgálat emberei speciális tréningben részesültek, hogy pusztán non-verbális 
jelek alapján képesek legyenek kiszűrni a potenciálisan veszélyes személyeket. 2006 és 
2009 között összesen 232.000 személy vizsgálata csupán 1,710 letartóztatáshoz veze-
tett. Ahogy a közel egy milliárd dolláros program hatékonyságáról készült független je-
lentés írja: „az emberek (köztük a kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező professzionális 
hazugságvadászok) nem érnek el jobb eredményt, mintha fej vagy írást játszanának”.23 
sok támadás érte a védelmi Hivatalt, hogy – noha kecsegtető az elképzelés, mely szerint 
a jövőben mellőzhetjük a repülőtéri átvilágítás kényelmetlen procedúráját – újfent egy 
olyan projektre költi az adófizetők pénzét, amely tudományosan nincsen alátámasztva.24

 Aki azt hitte, hogy a Hazudj, ha tudsz! epizódjainak követésével belőle is jobb 
hazugságvadász válik, annak kiábrándító tanulsággal szolgálhat a szintén a megtévesz-
téssel foglalkozó pszichológus, Timothy levine ötletes kísérlete. A kísérletben résztvevő 
diákok egyik felének a Hazudj, ha tudsz! egy epizódját vetítette le, míg a többiek egy, a 
téma szempontjából irreleváns sorozatot tekintettek meg, majd mindkét csoportnak meg 
kellett ítélnie különböző felvételeken látható személyekről, hogy igazat állítanak-e. Azok, 
akik előtte a hazugságvadászat rejtelmeiben mélyülhettek el, nem teljesítettek jobban, 
mint a többi társuk. Előzetes tapasztalatuknak egy fontos következménye mégis: noha 
nem voltak pontosabbak, a „be nem avatottaknál” sokkal gyanakvóbbnak bizonyultak 
és jóval magabiztosabban állították, hogy látják a megtévesztés jeleit.25 mindebből tehát 
az a tanulság, hogy a Hazudj, ha tudsz!-ot tekintsük annak, ami: nem egy tudományágról 
szóló dokumentumfilm, hanem egy szórakoztató sorozat, s ha meg akarjuk tudni, hogy 
igazat mondott-e a barátunk/barátnőnk, ne fektessünk túl sok bizalmat a lightmantől 
ellesett technikákba.

21 sharon Weinerberger, Airport Security: Intentto Deceive?, http://www.nature.com/news/ 
2010/100526/full/465412a.html [letöltés ideje: 2012. október 18.]
22 Bond, DePaulo, i. m., 482.
23 Weinberger, i. m.
24 Uo.
25 Timothy r. levine, Kim B. serota, Hillary C. shulman, The Impact of lie to me On Viewers: 
Actual Ability to Detect Deception, Communication research, 2010/ 3, 847–856.
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Gesztelyi Hermina

KETTŐs ÖNmEGJElENÍTés
A BETHlEN KATÁHoz KÖTHETŐ iPArművészETi AlKoTÁsoK 
miNT Az EGyéNi és KÖzÖsséGi rEPrEzENTÁCió méDiumAi

Akik ismerik Árva Bethlen Kata nevét, általában mint az önéletírás szerzőjét tartják 
számon. vannak, akiknek református patrónaként való említése sem újdonság, hiszen 
gyógyító, könyvgyűjtő és adományozó tevékenységét a szakirodalom szívesen hozza fel 
példaként az „írónő” sokszínűségére, egyház- és kultúratámogató elköteleződésére. Azt 
viszont már kevesebben tudják, hogy patrónaként milyen nagy fontosságot tulajdonított 
a fonalas munkák készítésének, ötvösművek készíttetésének és ezek felajánlásának a re-
formátus templomok számára. A fonalas munkák hímzéssel létrejövő kézimunkák, több-
ségében terítők és keszkenők. Bethlen Kata udvarában jelentős varróműhely működött, 
ahol varró asszonyokat és férfiakat alkalmazott, így az onnan kikerült fonalas munkák 
közül nem lehet mindet egyszerűen a saját alkotásának nevezni. Azonban még ezekben 
az esetekben is az ő irányítása alatt készültek a kézimunkák, az ő monogramja került fel 
rájuk, nagyon is indokoltnak tűnik tehát Bethlen Katához kötni őket. márcsak azért is, 
mert egy templomi felajánlás alkalmával az adomány egy meghatározó közösségi térbe 
került, ahol a – legtöbb esetben feltüntetett – adományozót reprezentálta. 
 Bethlen Kata kézműves produktumainak vizsgálata ugyan nem új keletű, ám még 
vannak hiányosságok e téren. A fennmaradt darabok összesítése, együttes regisztrálása 
még nem történt meg, noha a felhívás már elhangzott: „Hálás feladat lenne egybegyűjteni 
és feldolgozni azokat az Erdély-szerte ma még föllelhető úrasztali terítőket, hímzéseket, 
fonalas munkákat, melyek valamilyen módon Bethlen Kata nevéhez kapcsolódnak. foly-
tatni azt a munkát, melyet igen eredményesen végzett a két világháború között Palotay 
Gertrud.”1 Nem maradt teljesen hatás nélküli ez a kijelentés, hiszen az iparművészeti da-
rabok összegyűjtésére egy debreceni és kolozsvári együttműködéssel induló projekt vál-
lalkozott – a Bethlen Kata önéletírásának a Debreceni Egyetem magyar irodalom- és Kul-
túratudományi intézetében megkezdett kritikai kiadási munkálataihoz kapcsolódóan. A 

1 Tonk sándor, Árva Bethlen Kata írása és kora, Kolozsvár, Erdélyi református Egyházkerület, 
1998, 21.

Gesztelyi Hermina (1990) Debrecen. A DE BTK magyar nyelv és irodalom diszciplináris 
mesterszakos hallgatója, a Pálffy istván színháztudományi szakkollégium tagja, a 
DETEP résztvevője, a Szkholion és az Amúgy szerkesztője.
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kézműves munkák történeti kutatásának része kell, hogy legyen a tevékenység magyar 
társadalomtörténeti elhelyezése és Bethlen Kata egyéb patrónákkal való összehasonlító 
vizsgálata, amely vizsgálatok már most ígéretes eredményeket sejtetnek.
 A teljes számbavételt megelőzően az a célom, hogy az általam személyesen lá-
tott, illetve a szakirodalomból ismert valamennyi, Bethlen Kata nevéhez köthető darabot 
sorba szedjem, és ezeket a praktikus tevékenység önmagán túlmutató kontextusában, 
elsősorban az önreprezentáció felől értelmezzem a tanulmányomban.

A foNAlAs- és ÖTvÖsmuNKÁK KuTATÁsA

Elsőként az iparművészeti irányultságú vizsgálatok megteremtőjét, Palotay Gertrúdot 
kell említenem, aki az 1940-es években az eddig legteljesebb művészettörténeti vizsgála-
tát végezte el Bethlen Kata fennmaradt fonalas munkáinak. már önmagában ez is jelentős 
lépés, ám Palotay az egyes darabokhoz hozzáveszi Bethlen Kata levelezésének azon ré-
szeit is, amelyekben a munkafolyamatokról esik szó. Így nemcsak kiegészítő információt 
kapunk egyes terítők elkészítéséről, hanem olyan tárgyakról is tudomást szerezhetünk, 
amelyek ugyan nem maradtak fenn, leírásuk által mégis sokat elárulnak a korszak ízlés-
világáról, az akkor használatos anyagokról és technikákról.2 
 Palotaytól tudjuk azt is, hogy Bethlen Kata az irányításával készült textíliák nagy 
részét Erdélyben több, mint húsz templomnak adományozta, de jutott belőlük magyar-
országra is. Ez a tevékenysége különösen azután vált meghatározóvá, hogy 1749-ben 
olthévízen templomot alapított és építtetett, és ezt később is maga látta el mindenféle 
kellékkel. ide készítette az első biztosan templomi adománynak szánt fonalas munkáját 
is. lánykorából egyetlen ezüst tányérról van adatunk,3 Haller lászlóval kötött első házas-
ságának idejéből viszont ilyenről nincs tudomásunk. Ennek egyik kézenfekvő magyará-
zata lehetne – amit Palotay sugall –, hogy az otthonukban uralkodó katolikus környezet 
nem tette lehetővé, hogy református templomoknak készítsen adományokat. Ám Bethlen 
önéletírása rácáfol erre, hiszen – ez alapján – a katolikus légkör nemhogy nem akadályoz-
ta vallása gyakorlásában, egyháza támogatásában, hanem még határozottabb elkötele-
zettségre sarkallta.4 monogramja rajta volt minden darabon, és ahogy az önéletírásban 

2 Palotay Gertrúd, Árva Bethlen Kata fonalas munkái, Kolozsvár, 1940, 3–24.
3 Kelemen lajos, Cserey Mihály és Bethlen Kata egyházi adományai, Erdélyi múzeum, 1898/9, 
540–541.
4 lásd az emlékezetes eseteket a megszentelt bárány csontjáról és a hétszer szentelt keresztről: 
Magyar emlékírók, 16–18. század: Bethlen Kata önéletírása, vál., kiad., jegyz. Bitskey istván, Bp., 
szépirodalmi, 1982, 714–717.

BoNCAszTAl



SZKHOLION96

és levelezéseiben is lényegében folyamatosan használta az „árva” nevet5 második férje, 
Teleki József halála után, úgy ettől kezdve a ránk maradt tárgyi emlékeken is csak az A. B. 
K. verzióval találkozhatunk, ami segíti az időbeli meghatározást is.6 
 A kutatás hat fonalas munkát társít Bethlen Kata nevéhez, amelyeket érdemes 
egyenként is alaposabban szemügyre venni. Elsőként a már említett olthévízi templom-
nak adományozott abroszt, s később is gyakran kerültek ide terítői, de ezek java részét 
ma már csak a templomi leltárból ismerhetjük. innen fennmaradt adománya egy táblás 
abrosz, amelyen rece- és vászontáblák váltják egymást, így sakktáblaszerű hatása van. 
rajta a minták – rendeltetésének megfelelően – a protestáns ikonográfiát követik.7 Hím-
zés csak a recetáblákon van, amelyeken megtalálható a zászlós bárány, a négy evangélis-
ta, akik egy-egy a nevükkel ellátott szalagot tartanak, valamint az ő attribútumaik. Ehhez 
az abroszhoz tartozik egy keszkenő is, amelyen szintén a bárány látható a zászlóval, illet-
ve két rececsík szegélyezi a vászonterítőn ezt a központi motívumot. Ennek a párosnak 
különlegessége, hogy a leltári feljegyzés szerint Bethlen Kata 1735-ben adományozta az 
olthévízi templomnak, amikor már özvegy volt. A terítőn ezzel szemben egyértelműen a 
B. K. monogram olvasható: valószínűsíthető tehát, hogy a terítő még Teleki József halála 
előtt készült, az adományozás viszont csak később történt meg.8 
 Az előzőhöz nagyon hasonló az a keszkenő, amely a gyulafehérvári egyház tulaj-
donát képezi. Noha színvilágában eltér az olthévízitől, figurái ugyanúgy az evangélisták 
és jelképeik. Az egyházi leltárból az derül ki, hogy Bethlen Kata ezt is ugyanabban, azaz 
az 1735-ös esztendőben adományozta. Ellenben itt már az A. B. K. monogram került fel 
a terítőre, tehát ennek az előzőnél valamivel később, Teleki József 1732-es halála után 
kellett készülnie.9 
 szintén ennek a mintázatnak láthatjuk egy másik verzióját azon az abroszon és 
keszkenőn, amelyet a református nagyasszony Debrecennek adományozott 1741-ben.10 
Ez áll legközelebb az olthévízi terítőhöz, szinte ugyanolyan a mintázata, illetve a mére-
teik is egyeznek. mivel a debreceni abroszt sajnos nem elég szakszerűen restaurálták, 
már nem ugyanúgy néz ki, mint elődje. A hasonlóság azonban még mindig szembeötlő,  

5 fazakas Gergely Tamás, „tetszett az Úristennek […] a gyámoltalan árvák seregébe béírni”: 
Bethlen Kata önéletírása és az özvegyek reprezentációjának kulturális hagyománya a kora újkorban 
= Emlékezet és devóció a magyar irodalomban, szerk. BAlÁzs mihály, GÁBor Csilla, Kolozsvár, 
Egyetemi műhely Kiadó, 2007, 259–278.
6 Palotay, i. m., 134.
7 Takács Béla, Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben, Bp., magyarországi 
református Egyház sajtóosztálya, 1986, 48–57, 167–181.
8 Palotay, i. m., 130.
9 Uo., 134.
10 Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Debreceni református Kollégium segítőkész 
munkatársainak, akik lehetővé tették, hogy a Kollégiumban őrzött darabokat közelről is 
megvizsgáljuk, és további segítségként azokról fotókat is készítettek.
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a korabeli feljegyzésekből pedig tudjuk, hogy eredetileg valóban nagyon hasonlítottak 
egymásra.11 Ebből a patyolat abroszból készült két terítő és egy kendő, illetve a már em-
lített keszkenő mellett néhány ezüst edény is megtalálható itt, de ezekről később külön 
szólok. 
 végül hatodik darabként a fogarasi templom szószéktakaróját és úrasztali terí-
tőjét kell megemlíteni, amelyeket az tesz különlegessé, hogy Bethlen Kata a saját meny-
asszonyi szoknyájából készítette. Az eredeti funkciót Palotay abból tudta rekonstruálni, 
hogy világosan láthatóak az átalakítás nyomai, a hímzés pedig nem a református egy-
házi ikonográfiát követi. vadászjelenetek láthatóak rajta, egzotikus állatok és szerecse-
nek. A Bethlen és Teleki család címerei is felfedezhetők a textílián, a két házasulandó 
monogramja mellett. Ez az eljárás menyasszonyi szoknyák esetében jellemző, jelen eset-
ben azonban egyúttal az adományozók kilétét is felfedi. figyelemre méltó lehet, hogy ez 
az eljárás katolikus családok esetében volt szokás, protestáns templomokból korábban 
nincs is adatunk hasonlóról.12 A patyolatból készült jegykendők adományozása azonban 
a protestánsoknál is jellemző volt, így talán nem is tűnik minden előzmény nélkülinek ez 
az adományozási forma. 
 Az ötvösművek esetében nem sajátkezű munkákról van szó, ám ezeknél minden 
esetben fel van tüntetve az adományozó neve, gyakran az elkészítés éve is, így nem férhet 
hozzá kétség, hogy kihez köthetők.13 Amiatt, hogy Bethlen Kata ezeket a darabokat csak 
készíttette, közvetettebbnek tűnhet a kapcsolat a felajánló és a felajánlott tárgy között. 
Ez lehet a magyarázata annak, hogy az ötvösműveknek miért jutott kevesebb figyelem, az 
információink is hiányosabbak, pontatlanabbak róluk. 
 legelső adománya egy ezüst tányér volt „Gróf Bethlen Katha” felirattal, melyet 
tizenhat évesen ajánlott fel a fintaházi egyháznak. A marosköri református esperesség 
anyakönyvében utólagos bejegyzés bizonyítja az 1716-os adományozást,14 de azóta sem 
tudunk erről a tányérról. Ezen kívül a Debrecennek küldött felajánlásairól van tudomá-
sunk, amelyek jelenleg is a Debreceni református Kollégium múzeumában találhatóak. 
A városi tanács 1743. évi jegyzőkönyvének tanúsága alapján a következő adományokat 
kapta a város: egy ezüst serleg, belül aranyozott, oldalán a család címere és „Árva Bethlen 
Kata 1741” felirat; egy ezüst talpas kehely, rajta ugyanaz a szöveg és címer, ami az előzőn 
is, illetve egy idézet a Zsoltárok könyvéből („Az Úr az én örökségemnek és Poharamnak 
istene. solt. 16. v. 5.”); végül pedig egy ezüst tányér, rajta ismét az adományozó nevével,  
 
 

11 Palotay, i. m., 135.
12 Uo., 136.
13 Takács Béla, ötvösművek a Debreceni Református Kollégium Múzeumában, Bp., múzsák 
Közművelődési Kiadó, 1988, iv, 36.
14 Kelemen, i. m., 540–541.
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a készítés dátumával (1741) és „Az istennek ama kenyere, aki leszállott mennyből, ád 
életet e világnak. János 6.” felirattal.15 
 Az úrasztali kehely esetében szembeötlő pontatlanság, hogy a jelzett idézet így 
hangzik: „Az ur az én örökségemnec és poharomnac része”,16 és a talpas poháron is ez 
olvasható „Az ur en örökségemnek és poharomnak része” formában.17 A szakirodalom is 
pontatlan az úrasztalai munkák szövegeinek közlésében. szűcs istván a tanácsi jegyző-
könyvet közölte, s nem a pohár feliratát vizsgálta, így hibás adatot vett át. ugyancsak nála 
az ezüst tányér 1741-es dátuma helyett 1740-et olvashatunk, a rajta lévő feliratban az 
„életet” szó helyett pedig „eledel” szerepel.18

 ma egy ezüst úrasztali kehely és egy ezüst úrasztali ún. cápás pohár található a 
Kollégiumban. A „cápás” pohár a városi jegyzőkönyvben felsoroltak közül a belül ara-
nyozott ezüst serlegnek felel meg, sajátos elnevezése pedig a készítési technikára utal, 
ugyanis számtalan apró kalapácsütéssel készül. Jellemzője az igénytelen külső, általában 
kisméretű és csak címerrajz díszíti.19 A tányérról további értesülések nincsenek. 
 A fonalas, illetve az ötvösmunkák közül az eddigi szakirodalom a fent felsorolt 
darabokat tudta számba venni, de mint láttuk, mára ezek sem maradtak fenn teljes szám-
ban. Persze az sem zárható ki, hogy még előkerülnek Bethlen Katához köthető produk-
tumok, a bevezetőben jelzett kutatások előrehaladtával. Az alábbiakban a családi hagyo-
mány és az egyházi felajánlások készítésének kontextusára figyelek, hiszen ez nemcsak 
magyarázatot ad arra, hogy miért épp ilyen formában támogatta Bethlen Kata egyházát, 
hanem ezekben az összefüggésekben nyeri el ez a tevékenység valódi jelentőségét.

15 Debrecen 1743. évi tanácsi jegyzőkönyve. Külön köszönet illeti Tóth Ágnest, a Hajdú-Bihar 
megyei levéltár levéltárosát, aki szakértelmével és segítőkészségével nagyban hozzájárult 
levéltári kutatásaimhoz. 
16 zsolt. 16,5., Bethlen Kata könyvtárának vizsgálatai alapján biztosan tudjuk, hogy mely Biblia 
kiadások szerepeltek könyvei között. http://mek.oszk.hu/03100/03148/html/ [letöltés ideje: 
2012. október 8.] Bármelyikben is (Károli Biblia, Hanaui Biblia, oppenheimi Biblia, Tótfalusi 
aranyos Bibliája, Komáromi Csipkés György Bibliája, váradi Biblia stb.) vizsgáljuk meg a jelzett 
idézetet, mindenütt a „része” alak szerepel.
17 A Zsoltárok könyvének jelzett idézete világosan olvasható a poháron, ezért érthetetlen, hogy 
miért került be tévesen a városi tanács jegyzőkönyvébe. 
18 szűcs istván, Szabad királyi Debreczen város történelme, Debreczennek királyi városi rangra 
emelkedésétől (1693) a mai időkig, Debreczen, ifj. Csáthy Károly, 1872, 900. Erre a tévedésre 
már nem ad magyarázatot a jegyzőkönyv, abban ugyanis, helyesen, 1741 és „életet” szerepel, 
melyeket így vett át a későbbi szakirodalom is. lásd Herpay Gábor, A debreczeni református 
ispotály története, 1529–1929, Debreczen, 1929, 109–111. még érthetetlenebb, hogy az ezüst 
kehely esetében megjegyzi, hogy oldalán főnix madár címere látható, az írás pedig ekörül húzódik. 
Csakhogy a családi címeren és valamiféle növényi koszorún kívül nincs más figurális ábrázolás a 
kehely oldalán, és a szakirodalom a későbbiekben sem utalt ilyenre. lásd Takács, i. m., 35.
19  Takács i. m., 22.
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A TEvéKENyséG TÖrTéNETi és CsAlÁDi mEGHATÁrozoTTsÁGA

Ahogyan arra s. sárdi margit rámutat, Bethlen Kata önéletírása – s általában az önéletraj-
zi emlékezés formája – egyértelműen a kulturálisan meghatározott szocializáció eredmé-
nye, a családi hagyomány folytatása.20 A főúri körökben általában jellemző volt ekkoriban 
az önéletírás, ám ez fokozottan jellemző volt a Bethlen családban. Tehát fontos szem előtt 
tartanunk, hogy miközben a szövegből az egyén képe bontakozik ki előttünk, annak szo-
ros közösségi meghatározottságait sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
 Akárcsak az önéletírás, úgy a fonalas munkák készítése és felajánlása mint ön-
kifejezési mód is családi példaadó mintákra vezethető vissza. Az önreprezentáció újabb 
formája itt sem csak saját magát jelenítette meg: egyfelől a családi hagyományt folytatta, 
másfelől pedig jelentős részét a felekezeti reprezentáció képezte, amelynek hittérítési 
szándéka valószínűsíthető.21 Tehát egy többszörösen meghatározott és irányított megszó-
lalási módról van szó, amely azonban egyben az önreprezentáció terepe is, komplex jelen-
séget hozva így létre. Annyi bizonyos, hogy Bethlen Kata az egyéni és közösségi önmegjele-
nítés hagyományainak egész sorát folytatja és építi tovább, meghatározó elemekkel.
 Palotay Gertrúd sok tényt feltárt a családi hagyománnyal kapcsolatban: ebből de-
rül ki, hogy Bethlen Katának már az anyja és a nagyanyja is készített fonalas munkákat, 
amelyeket ők is templomoknak adományoztak.22 Nemzetközi kutatási analógiaként susan 
frye Pens and Needles című munkáját érdemes megemlíteni, amely a 17. századi Angliá-
ban vizsgálja a nők önkifejezési módjait a textusokon és textíliákon keresztül (women’s 
textualities). Elsők között említi, hogy a kézműves vagy iparművészeti alkotást (women’s 
visual textualities) mint önreprezentációs formát kell figyelembe venni, és ha ugyanattól 
a személytől fennmaradt bármilyen szöveges emlék (women’s verbal textualities), akkor 
azt is be kell vonni a vizsgálódás körébe. Azt tartja a legizgalmasabbnak, amikor egy-
egy szövegbe ágyazva jelennek meg a szerző rajzai, hímzései, így ezek együttértelmezése 
szükséges. A könyv alapvető gondolata, hogy a nők az önkifejezés által újradefiniálják 
önmagukat.23 Ez fontos meglátás, hiszen ha valaki képes egy bizonyos narratívában el-
beszélni önmagát, akkor hajlamos lesz utána ennek alapján tekinteni magára. oda-visz-
sza hatnak tehát ezek a folyamatok, amelyeknek szerves részét képezi a kézművesség is. 
Az ilyenfajta tevékenységek során mindenképpen megnyilvánul az én, hiszen az anyag, a 

20 s. sárdi margit, Az önéletrajzi szelf és a 17-18. századi önéletírások = Emlékezet és devóció a 
magyar irodalomban, i. m., 209–223.
21 itt a katolikusokkal és unitáriusokkal szembeni fellépésére gondolok, ezen belül is az 
unitáriusokkal szembeni küzdelme volt igazán meghatározó, lévén olthévíz egy unitárius falu. 
A térítés érdekében minden eszközt bevetett. ileki ildikó, Bethlen Kata térítése = Emlékezet és 
devóció a magyar irodalomban, i. m., 367–371.
22 Palotay, i. m., 128.
23 susan frye, Pens and Needles: Women’s Textualities in Early Modern England, Pennsylvania, 
university of Pennsylania Press, 2010, 1–29.
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technika és a választott minta egyaránt jelzésértékű. Ezen a ponton figyelhető meg legin-
kább, hogy frye az egyéni reprezentációra helyezi a hangsúlyt, csaknem figyelmen kívül 
hagyva a családi hagyományokat. Ha tágabb kontextusba helyezi a vizsgált nőket, az ak-
kor is inkább történeti, a szűkebb familiáris meghatározottság nem válik meghatározóvá. 
Bethlen Kata esetében nem lehet eltekinteni a családi előzményektől, hiszen nyilvánvaló, 
hogy milyen erősen hatnak ilyen irányú tevékenységeiben. 
 Nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy miért voltak ezek a tevékenységek a nőkre 
jellemzőek. A kora újkorban a kézműves foglalatosság egy nő műveltségét is megmutatta. 
mivel a nők körében ekkor sem volt általánosan elterjedt az írástudás, ez volt az az ön-
reprezentációs mód, amelyben minden réteg tagjai meg tudták jeleníteni magukat. Ezért 
az is megfigyelhető, hogy mindig a saját elképzeléseikhez igazították ezt a tevékenységet. 
Tehát ezek a „médiumok” az önkifejezés által a nőiség újradefiniálását tették lehetővé. 
A kézművesség volt az elsődleges módja az identitás kifejezésének és ily módon meg- 

szilárdításának.24

 Tovább erősíti a kézművesség identitás-
képző szerepét, hogy a megjelenített témával az 
alkotó egyúttal narratívát is választ. susan frye 
kutatásai szerint az Angliában jellemző zsuzsan-
na és a vének-történet megjelenítése felhívás a 
nők elnyomása és a szexuális kiszolgáltatottság 
ellen. A kézimunkákban megjelenő narratívák 
tehát elmesélnek egy történetet, amely már az 
őket létrehozó nőket is elhelyezi egy narratívá-
ban. Tehát ezekben az expresszív médiumokban 
egy kódolt nyelv jelenik meg, amelybe már az ön-
kép is bele van foglalva. Ebben az értelmezésben 
pedig az alkotás folyamata mozgástérré alakul 
át, amelyben a nők szabadabbak lehettek és el-
mondhatták azt, amit máshogy nem lehetett.25

 A választott narratíva azonban nemcsak 
az ábrázolt történetben nyilvánulhatott meg, 
hanem magában a választott tevékenységben is, 
azaz a textíliák létrehozásában. Ez az elfoglaltság 
ugyanis már Pénelopé és lucretia26 archetipikus-
nak tekinthető figurájában az erényes nő emb-

24 Uo., 10.
25 Uo., 14.
26 Homérosz, Odüsszeia, ford. Devecseri Gábor, xix. 124–163. és livius, Ab urbe condita, ford. 
Kiss ferencné, muraközy Gyula, i. 57–59. 
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lémájává vált. Az asszonyi hűség e két példáján kívül érdemes még utalni Helené alakjára 
is. Amikor Télemakhosz, apja után kutatva, menelaoszt is felkeresi, akkor Helené már 
ismét mintafeleségként tűnik fel, aki kézimunka-kosárkájával ül le a vendéggel beszélget-
ni. Tehát a csalfa asszony megtérését az otthonülő és hímezgető nő toposza vizualizálja.27 
 Az eddigiek arra engednek következtetni, hogy minden fonalas munkát készítő 
nő – munkáinak technikája és ikonográfiája révén – bekerülhetett egy kulturális diskur-
zusba. Ebből az aspektusból úgy látszik, hogy a lucretiáig és Pénelopéig visszavezethető 
hagyományhoz csatlakozhattak minden család fonalas munkákkal foglalkozó nőtagjai28 
– noha ez a legtöbb esetben valószínűleg nem egy reflektált cselekvésként fogható fel. 
Tehát a családi hagyomány és az erényes nő mintaképe olyan szorosan fonódik össze 
egyetlen tevékenységben, hogy Bethlen Kata esetében sem lehet szétválasztani, hiszen 
ő már a kettő együttes értelmezési mezőjébe lép be. Persze hozzá kell tenni, hogy nem 
is szükséges elkülöníteni az ilyen egybeszövődött hagyományokat, csupán nem szabad 
elfeledkezni róla, hogy már az egymásra rakódottság szervezi őket. 
 Ez a hagyomány ugyancsak nem elhanyagolható Bethlen Kata esetében sem, aki 
azzal, hogy munkái jelentős részét templomoknak adományozta, ezt a két hagyományból 
összetevődő értelmezést csak tovább erősítette. (igaz, arra is van példa, hogy rokoni eskü-
vőre vállalta textíliák készítését.) Egész varróműhelyt tartott fenn az udvarában, értett a 
gombkötéshez, a vászon- és gyapjúszövéshez, a csipkeveréshez és a hímzéshez is. mintás-
könyvei is voltak, amelyeket mindig a legutolsó divat szerint bővített.29 Nagyhírű műhelyt 
tudott kialakítani, maga elismert szaktekintélynek számított, ezért nemcsak felkérték ef-
féle munkák készítésére, hanem a rokonai is hozzáküldték varródeákjaikat tanulni. 
 maga a terítőadományozás is virágzott ekkoriban, a legtöbb protestáns családból 
kerültek terítők valamely templom úrasztalára. Ezekben az esetekben is – a társadalmi (fő-
úri, köznemesi, polgári) és családi hagyomány folytatása mellett – felfedezhetjük az önrep-
rezentációs szándékot, ugyanis ezeken a terítőkön szintén rajta állt az adományozó neve és 
gyakran a felajánlás évszáma.30 Noha ennek voltak praktikus okai, nagyon valószínű, hogy 
hozzájárult a család státuszának emeléséhez is. A 18. század első felétől kezdve, különösen 
az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio után felekezeti tétje is van a hasonló adományok-
nak, hívei ebben a formában is támogatták a református egyházat, kiálltak mellette.
 Palotay Gertrúd31 a debreceni református egyház terítőit gyűjtötte össze, melyek-
nél csak akkor tudunk biztos évszámot és adományozót, ha rá van hímezve. Ez azonban 
elég gyakran előfordul. Az évszámok tanúsága alapján a terítők készítése az 1730–40-es 
években történt, de előtte és utána is akad még néhány darab. Túl azon, hogy minden 

27 Homérosz, Odüsszeia, iv. 120–137.
28 frye, i. m., 6.
29 Palotay, i. m., 126–127.
30 Palotay Gertrúd, A debreceni református egyház régi terítői, Debreceni szemle, 1936, 84–94.
31 Uo., 84–94.
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szempontból kimerítően ismerteti a szerző ezeket az alkotásokat, személyekhez és csalá-
dokhoz kötve, rendkívüli érdeme, hogy az általános tendenciákat és a jellemző mintákat 
is feltárja. Ebből kiderül, hogy a 16. és a 18. század között alakult ki az a hímzéstípus, 
amelynek négy sarkában van díszítmény, jellemzően növényi motívum, a kendő közepe 
pedig vagy üresen maradt, vagy a sarkokban lévő minta egyszerűbb változata ismétlődik 
meg rajta. Palotay megállapítása szerint a közel harminc terítőből huszonötnek ilyen a 
hímzésstílusa, és ő ebben egy speciálisan magyar mintát állapít meg. Az már korábban is 
tudható volt, hogy a korabeli reneszánsz és barokk nem volt nagy hatással a református 
textíliák készítésére, sokkal inkább a török motívumvilág. Palotay az említett hímzéstí-
pust is török eredetűnek tartja, ami aztán magyar sajátosságok alapján fejlődött tovább, 
és így jött létre ez az egészen egyedi típus.

ÖsszEGzés

Bethlen Kata esetében a fonalas munkák és az úrasztali edények készítése és készíttetése 
kétfelé ágazott, és ez a két irány némileg eltérő arculatot mutat. Azok a terítők és keszke-
nők, amelyeket például rokoni esküvőre vállalt, inkább a privát szféra körébe tartoznak. 
Ezekről csak a levelezéseiből értesülhetünk, mára nyomuk veszett. Természetesen a ren-
deltetésük vagy az alkalom, amelyre készültek, alapvetően meghatározta az anyagukat, 
szín- és mintavilágukat, de a külső tényezők mégis kevésbé korlátozták a készítőt, mint 
a protestáns ikonográfiát alkalmazó egyházi adományok esetében. éppen ezért ezek a 
darabok többet elárulhatnának Bethlen Kata személyiségéről – emiatt is fájó, hogy nem 
maradtak fenn. A levelek alapján annyit azért tudunk, hogy Bethlen Kata követte a divatot, 
egy-egy mintát igyekezett minél hamarabb megszerezni: „én az asszonynak, Teleki Pálné 
asszonyomnak írtam azon lakodalmi haj iránt, hogy ide ne sajnálja beküldeni” vagy „én az 
asszonynak, Teleki Pálné asszonyomnak az menyasszonynak való haj iránt írtam volna”.32 
 másfelől a templomi adományok Bethlen Kata társadalmi szerepvállalásában töl-
töttek be domináns funkciót, és közösségteremtő hatásuk is érvényesült, hiszen kollektív 
terekben tették láthatóvá a református vallást. itt tehát a fonalas munkák és ötvösmű-
vek az egyházat demonstrálják, annak triumphusát más irányzatokkal (pl. unitáriusok) 
szemben, illetve saját hívei megerősítésére szolgálnak. Ehhez az indíttatáshoz alkalmaz-
kodik a választott anyag, és a többségében az evangélistákat és a zászlós bárányt ábrázo-
ló ikonográfia is. Ebben a nyilvános közegben már nem az egyén közvetlen önreprezen-
tációjáról van szó, hanem arról, hogy az individuum teljesen azonosul a református hittel, 
és hitének demonstrálása által tud maga is megnyilvánulni.

32 Árva Bethlen Kata levelei, s. a. r. lakatos-Bakó melinda, kiadja az Erdélyi református 
Egyházkerület, Kolozsvár, 2002, 21.
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szabadi istván

A TErmészET isTENE: GEorGE mACDoNAlD, 
A TErmészET és AZ ARANyKULCS

George macDonald, korának egyik legkedveltebb skót írója 1824-ben, a Huntly nevű vá-
roskában látta meg a napvilágot, és már egész fiatal korától kezdve szerelmes volt a ter-
mészetbe. Nem hiába írja John Pridmore az egyik Az aranykulccsal kapcsolatos esszéjé-
ben, hogy „a természet erőteljesen jelen van [macDonald] munkáiban”.1 macDonald egyik 
művének életrajzi bevezetőjében olvashatjuk, hogy „boldog gyermekkora volt, a mezőkön 
és a vidéken sétálgatva, […] valójában a hazaút volt az a templomból, a séta a mezőkön 
át, ami legjobban inspirálta. Ha küzdött is azzal, hogy megpillantsa istent a templomban, 
könnyű volt meglátnia az urat a mezőkön és az őt körülvevő tájban”.2 Nagyra becsülte a 
természetet, de egy lelkész tollából, mégha szépíró is, megdöbbentően hangzik a Man’s 
Difficulty Concerning Prayer című prédikációjából származó idézet, ami még a Biblia cso-
dáit, például a víz borrá válását is a természet csodáinak rendeli alá: „valóban szegényes 
volt a borteremtés azokban a földi kőedényekben ahhoz képest, ahogyan az a növekvő 
szőlő dagadó fürtjeiben történik.”3 A William Wordsworth költészetéről tartott előadásá-
ban fejti ki, hogy a wordsworth-i természetkép milyen dicséretre és követésre méltó, és 
bátran nevezi azt „keresztyén panteizmusnak”: „isten mindenben ott van, és megmutatja 
magát mindenekben”, mert nem csak az emberiség, hanem a világ is isten szeretetéből 
fakad, istennek nem csak „keze munkája”, hanem „a szívéből árad ki”.4 
 Ezzel az állásponttal macDonald egy olyan teológiai álláspontot képvisel, amely 
a Természetet csodálat, áhítat tárgyának tekinti. szerzőnk szépíróként a német és az an-
gol romantika tisztelőjének és valamelyest követőjének tekinthető (Novalisnak fordító-

1 John Pridmore, Nature and Fantasy, North Wind, 2000/1, 2–8. (Az angol nyelvű 
szakirodalomból, illetve macDonald munkáiból származó idézeteket saját fordításban közlöm. – 
sz. i.)
2 Nick Page, Introduction = Phantastes, Carlisle, Paternoster, 2008, 8–9.
3 George macDonald, Man’s Difficulty Concerning Prayer = G. m., Unspoken Sermons, las vegas, 
lits, 2010, 106. 
4 George macDonald, Wordsworth’s Poetry, http://www.online-literature.com/george-
macdonald/dish-of-orts/10/ [letöltés ideje: 2012. augusztus 15.]

szabadi istván (1989) Debrecen. Anglisztika mesterszakon végzett, jelenleg a 
Debreceni Egyetem irodalomtudományok Doktori iskolájának hallgatója az Angol és 
észak-Amerikai irodalom doktori programban.
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ja, Wordsworth-nek kutatója volt), hiszen művei megjelenítenek bizonyos romantikus 
jegyeket, melyeket rolland Hein összegez Christian Mythmakers című könyvében.5 Ezek 
között is fellelhető az erőteljes érdeklődés a természet iránt, amely magában hordozza 
isten jelenlétét. fontos azonban, hogy ez az isteni, transzcendens jelenlét nem feleltet-
hető meg automatikusan a keresztyén isten-képpel, nem feltételez bármiféle keresztyén 
hitet a szerző részéről. Allan rodway szerint a romantikában a természet „a régi rend 
istenének helyettesítője”.6 Paul Harrison könyvének, a Panteista világnézetnek lapjain pe-
dig ezt olvassuk: „a panteizmus lett a romantikus költők vallási álláspontja”, s ez a „pante-
izmus nem hisz az univerzumot és a természetet meghaladó istenben”.7 macDonald, „skó-
cia imádott mesélője” azonban mindenképpen hívő ember volt, azon belül pedig lelkész. 
Tanítani és megértetni akarta másokkal hitét, mely – minden keresztyén szerint – maga 
az életre vezető út. Tanulmányom ebből a teológiai perspektívából vizsgálja a novellát, a 
hitvallás nyelvének működését kutatja egy valódi tündérmesében.
 Ebből a szempontból érdekes lehet az, hogy John Pridmore szerint élesen el-
választható egymástól a „teista” és a „non-teista” diskurzus macDonald életművének 
különböző formáiban: a teista diskurzus dominál a szerző regényeiben, verseiben és 
prédikációiban, a non-teista diskurzus pedig a fantasztikus történetek és tündérmesék 
sajátja.8 Eszerint a tündérmesékben, köztük Az aranykulcsban is megjelenő magasztos 
természetkép nem igényel önmagánál magasabbra mutató értelmezést, azaz szinte a 
panteista alaptételt idézi, s „az univerzum isteni természetét, illetve a világmindenség és 
isten azonosságát”9 sugallja. vizsgáljuk meg tehát azt, hogy miként találkozik a non-teis-
ta természet- és a teista istenábrázolás macDonald tündérmeséjében, Az aranykulcsban. 
olyan elemeket emelek ki, amelyek egyszerre utalnak a természetre és a „természetfelet-
tire”, istenre. Állításom szerint – bár elengedhetetlen, hogy a tündérmese tartózkodjon 
a didaktikus hangvételtől, és olvasóinak olyan igazságot tárjon fel, amelyet az befogadni 
képes –,10 macDonald meséiben minden elem, köztük a természet, és maga a történet is 
istenre mutat.
 rögtön a mese elején érdekes felfedezést tesz az olvasó, amikor mohás az arany-
kulcsról érdeklődve arról hall a nagymamájától, hogy a kulcsot a szivárvány lábánál kell 
keresni. A szöveg itt a creature szót használja a szivárványra, ami teremtményt, élőlényt, 
illetve állatot jelent, mohás pedig egyértelműen utal annak élő jellegére, amikor az arany-

5 rolland Hein, Christian Mythmakers, Chicago, Cornerstone, 2002, 69.
6 Allan rodway, The Romantic Conflict, london, Chatto – Windus, 1963, 49.
7 Paul Harrison, Panteista világnézet, ford. Ambrose montanus, Bp., édesvíz, 2000, 55, 65.
8 Pridmore, i. m., 6.
9 Harrison, i. m., 65.
10 macDonald ezt kikötésként fogalmazza meg minden tündérmese felé a The Fantastic 
Imagination című esszéjében. http://gaslight.mtroyal.ca/ortsx14.htm [letöltés ideje: 2012. 
augusztus 15.]
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kulcsra ezt mondja: „Talán a szivárvány tojása”.11 Ez a kategóriaváltás a romantika hagyo-
mányához erősen kötődik, hiszen organikus jelleget kölcsönöz egy légköri jelenségnek. 
Nem mellékes persze, hogy a szivárvány az özönvíz bibliai történetében isten kegyel-
mének jelképe, ami itt az égi, mennyei szférából a sokkal „földibb” természet szférájába 
kerül át. Egyszerre érthető tehát mennyei jelképként és, mondhatni, egy szokatlan állat-
fajként is. 
 fontos kiemelni azonban, hogy a szivárvány csak Tündérföldön belül viselkedik 
így. Tündérföld különleges hely tehát, egy másfajta valóság, saját törvényekkel. Tündér-
föld magának a természetnek is szimbóluma, sokkal természetközelibb, mint amilyen az 
emberi világ valaha is lehet. Ezt a földet az erdő uralja, az szegélyezi, a határán élő gyere-
kek, Kócos és mohás mindketten a vadonnal azonosítják a tündérek világát. A tündérek 
a természetben érzik otthon magukat, és nincsenek kibékülve az emberekkel: „[A tün-
dérek] hozzá vannak szokva a fák és virágok minden szépségéhez, és a madarak és más 
erdei lények rendszeretetéhez, még az erdő mélyén a gyepszőnyegeiken is nyomorultul 
érzik magukat, ha arra gondolnak, hogy valahol, ugyanannak a holdnak a fénye alatt egy 
koszos, kényelmetlen, rendetlen [emberi] ház áll”. (123.) macDonald egy másik művében, 
a Phantastes lapjain olvashatunk azokról a tündérekről, vagy erdei szellemekről, amelyek 
lényegéről nem lehet eldönteni, hogy fák-e, vagy humanoid lények: a testi érzékelés szá-
mára egyszerre látszanak mindkettőnek.12 Noha Tündérföld erdeje valóban szerves, élő 
természet, mégis a lelki fejlődés, illetve isten megjelenésének a színhelye is. Nem vélet-
len, hogy az aranykulcs szimbóluma is itt jelenik meg, amelyet Colin manlove így értelmez: 
„A kulcs tehát a hitet és a menny ígéretét fejezi ki.”13 mohás az erdőben, egy mohacsomón 
fekve találja meg a hitét. Tündérföld erdeje mélyen természeti, de isteni is egyszerre.
 Az erdei hölgy, a nagymama kunyhója fontos helyszín a történetben. Kócos meg-
figyelése szerint ez a „legegyszerűbb, legszegényebb kis kunyhó” (125.), a hölgy mégis 
otthon van benne. A házikó egyszerűségén túl a nagymama sem külső díszekkel ékesíti 
magát: „Nem volt rajta semmi ékszer, de úgy nézett ki, mint aki épp most vett le rengeteg 
gyémántot és smaragdot.” (125.) Ez az egyszerűség, szegénység megfelel a bibliai ideál-
nak, amelyeket olyan igehelyek példázhatnak az Újszövetségben, mint Jézus következő 
szavai: „semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két 
alsóruhátok se legyen” (lk 9:3). A szentírás ezen kívül egy helyen külön is kitér önma-
gunk ékesítésére, amely elvhez a nagymama is tartja magát: „ugyanígy az asszonyok is, 
tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfona-
tokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az istenfélelmet 

11 George macDonald, The Golden Key = G. m., The Complete Fairy Tales, ed. u. C. Knoepflmacher, 
london, Penguin, 1999, 121. (A hivatkozott kiadás további oldalszámait a főszövegben közlöm. – 
sz. i.)
12 George macDonald, Phantastes, Carlisle, Paternoster, 2008, 72–77.
13 Colin manlove, „Not to Hide but to Show”: The Golden Key, North Wind, 2003, 37.
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valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel” (1Tim 2:9-10). A szöveg figyelmet szentel 
annak, hogy a nagymamának nincs cipője, és Kócos sem bánkódik azon, hogy neki sincs 
lábbelije. Ez értelmezhető utalásként arra a viselkedésmintára, amelyet a Bibliában leg-
részletesebben kifejtve mózes és az égő csipkebokor történetében találunk: „isten ekkor 
azt mondta: Ne jöjj közelebb! oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol 
állasz!” (2móz 3:5) A nagymama tehát a szent jelenlétének tudatában megélt élet példá-
ja, amellett, hogy maga is hatványozottan isteninek, vagy magának istennek is mondható. 
Több ezer éves, mégis ragyogó, gyönyörű nő, akinek szemeit a csillagok és a hold fénye-
sítik. macDonaldnál egyáltalán nem szokatlan, hogy női isten-alakokat használ, mind a 
Phantastes, mind A hercegnő és a kobold olyan nagy/anya figurákat szerepeltet, akiknek 
jellege és funkciója a keresztyénség istenének feleltethető meg.
 Nem mehetünk el azonban amellett sem, hogy a nagymamát könnyedén tekint-
hetjük a Természet szimbólumának is, ahogy azt Pridmore teszi.14 Az olvasó elméjében 
valószínűleg könnyebben kapcsolódik össze a nagymama alakja az angolul következete-
sen (és konvencionálisan) she névmással jelölt természettel, mint a nyelvtanilag hímne-
műnek tekintett Atya-istennel. A nagymama ruhája, sőt haja is zöld, és lábának mezte-
lensége is egyfajta természetközeli, ősi állapotról árulkodhat. Kunyhójának egyik ajtaja 
mögött tér nyugovóra Kócos, egy kis szobában, amiről csak reggel derül ki, hogy nem a 
házban van: „reggel arra ébredt, hogy a feje fölött levelek susognak, és csobogó víz hang-
ja hallatszik. De meglepetésére nem látott ajtót [...] az erdőben találta magát”. (128.) A 
nagymama otthona az erdő, a ház valójában maga is az erdő része.
 A természet- és isten-perspektívák ütközésének újabb színtere ahhoz az élő-
lényhez köthető, amelyet talán legegyszerűbben a „hal” névvel jelölhetünk. A fejlődés 
folyamatán átmenő teremtmény ugyanis a tenger hétköznapi „buta és lázadozó” halából 
mesebeli „levegőhallá”, tollas-csőrös repülő lénnyé, majd pedig tündér-, vagy sokkal in-
kább angyalszerű égi teremtménnyé alakul. A hal metamorfózisa egyrészt valóban evo-
lucionista képként érthető, amely a természeti, „non-teista” szférához tartozik, másrészt 
azonban macDonald világában az egyén külső fejlődése egyszerre jelzi a belső, spirituális 
változást is. Kócos legelőször az erdőben találkozik a hallal, ugyanis az vezeti el a nagy-
mama kunyhójához, majd pedig abban a medencében fürdik meg, amelyben a halak van-
nak, sőt, azok fürdetik meg tollaikkal. (126.) A medencében való megmerítkezés aktusa 
önmagában is kettős értelmű: egyfelől olvasható egyfajta természeti beavatásként, mivel 
„[a medence] oldalát ezerszínű virágokkal borított zöld növényekkel töltötték meg”,15 és 
halak úszkálnak benne, másfelől viszont a kép megállja a helyét a keresztség szimbólu-
maként is.
 

14 Pridmore, i. m., 7.
15 Uo.
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 Jézus Krisztus rengeteg csodát tett a hallal összefüggésben: csodálatos halfogás-
ról, a hal megszaporításáról is olvashatunk a Bibliában. fontosabb ennél, hogy az ΙΧΘΥΣ, 
azaz ikhtüsz a hal neve görögül, ami a keresztény hagyományban Jézus nevét és istensé-
gét jelölő betűszó is. Az, hogy Kócos a megkeresztelő fürdőt követően halat vacsorázik, 
az úrvacsorai közösség szimbóluma: Krisztus testét adja a hívő elé ebben a szent közös-
ségben – jelen esetben kenyér és bor helyett hal formájában. A protestáns felekezetek két 
szentségének együttes jelenléte Kócos közeledését jelzi istenhez, ezáltal Kócos fejlődését, 
lelki növekedését is. érdekes azonban, hogy a halevés következtében Kócos elkezdi meg-
érteni az állatok, sőt a növények beszédét is. Ez a mozzanat azonnal egy másik horizontot 
nyit meg az értelmezés számára, hiszen a lány sokkal inkább egyfajta újabb természeti 
beavatáson látszik átesni. isten helyett mintha a Természettel kerülne közösségbe, hogy 
így folytassa útját.
 márpedig Kócosnak folytatnia kell az útját. A nagymama egyértelművé teszi ezt: 
amikor mohás megjelenik a kunyhóban, a nagymama kijelenti, hogy szeretné, ha Kócos 
mohással tartana: „Nem kell vele menned, csak ha szeretnél, de egy nap el kell menned, 
és én szeretném, ha vele tartanál.” (131.) Ehhez nagyon hasonló módon bánik a nagyma-
ma azokkal a lényekkel, amelyek a halott halból változtak át szárnyas angyal-tündérekké: 
„[A lény] befészkelte magát a hölgy ölébe. Ő pár furcsa szót szólt hozzá, az ajtóhoz vitte, 
és kidobta a sötétségbe.” (128.) Ez a jelenet egyszerre idézheti fel a természet talán ke-
gyetlennek tűnő szülői magatartását (az állatok is így vetik ki gyermekeiket a fészek-
ből, ha eljött az ideje), illetve azt, ahogyan isten viszonyul gyermekeihez. Hiszen Jézus 
is mondja: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé.” (mt 10:16) isten is 
elküldi az övéit, sokszor ismeretlen, akár ijesztő helyekre, hogy megjárják a maguk útját, 
és elhordozzák saját keresztjüket.
 vándorlásuk során Kócos és mohás sem tudják sokáig, hogy merre is tartanak, 
a „véletlen” sodorja őket például az egyik legfontosabb helyre, az árnyékok síkjára, ahol 
elválnak útjaik, elveszítik egymást. Nem más ez, mint a platóni barlanghasonlat megvaló-
sulása: a hegyek közti síkságra letekintve Kócos és mohás „nem tudta megmondani, hogy 
alattuk a völgy füves síkság vagy egy nagy, nyugodt tó volt-e”. (132.) Azonban az, amit 
látnak, az árnyékok (háromdimenziós, anyagi jellegű árnyékok) sűrű, hullámzó tömege. 
Az árnyékok között gyönyörűséges alakokat látnak: bizonyos formákat felismernek, de 
„néhány dologról, amik a leginkább tetszettek nekik nem tudták megmondani, hogy mi-
csoda” (133.), és vágyódás ébred bennük arra, hogy megtalálják „az országot, ahonnan 
az árnyékok jönnek”. remélik, hogy mohás aranykulcsa valamiképpen bebocsátást enged 
arra a helyre, és innentől kezdve az vezérli majd minden lépésüket, hogy eljussanak oda.
 Ehhez az első segítséget a Tenger, a föld és a Tűz Öregjei (Old Men of the Sea, 
Earth, Fire) adják. értelmezésük elsődleges síkja mindenképpen a természet szférája 
kell, hogy legyen: ezek a figurák magukra veszik a természet őselemeinek a szerepét – 
maguk a megtestesült víz, föld és Tűz. lényeges, hogy csak a Tűz Öregje ismeri az utat az 
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országba, ahonnan az árnyékok jönnek. A Tenger és a föld nem tudja, hogyan kell eljutni 
oda, bár a föld álmodik az országról – amit nevezhetünk égnek is, főképp, hogyha felfe-
dezzük, hogy a föld álma az égről milyen ősi konnotációkat hoz a felszínre: a föld és ég 
egyesülésének képe bár mitologikus-vallásos,16 mégis egy keresztyén világképhez képest 
mindenképpen anyagibb, panteistább jellegű. A Tűz az egyetlen tehát, aki képes feljárni 
abba az országba, aminek csak az árnyékát látják az emberek, hiszen a tűz az, ami bár 
a földi anyagból indul ki, mégis az ég felé törekszik. Az aranykulcs Tüze azonban a föld 
legmélyén ül (annak tüzes, forrongó, olvadt szíveként), és különböző színű és méretű 
golyókkal játszik – ugyanis egy kicsi, meztelen gyerek.
 itt térnék ki röviden arra, hogy mennyire nem arányos a megélt élet hossza a 
fizikai test korával a nagymama és az „Öregek” esetében. mint már láttuk, a nagymama 
is gyönyörű nő élete teljében, bár már több ezer éves. A Tenger Öregje, elsőre öregem-
bernek látszik, később kiderül, hogy csak Kócos elfátyolozott, elégtelen látása miatt tűnt 
annak, valójában egy szép arcú, királyi alkatú középkorú férfi. (137, 141.) A föld Öregje 
ragyogó szépségű fiatalember, a Tűz pedig egy kisgyermek. A szereplők fiatalsága pedig 
megnyitja az utat a természeti értelmezésből a keresztyén felé. Egyfelől Jézus tanítása 
rémlik fel az olvasó előtt: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem 
lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába”. (mt. 18:3) A Tűz 
Öregje talán ezért képes belépni abba az országba, ahonnan árnyékok jönnek. másfelől 
azonban gondolhatunk a nagymama kijelentésére is, akinek nincs ideje megöregedni: 
„Túlságosan elfoglalt vagyok hozzá. Nagy lustaság megöregedni”. (125.) Az elfoglalt isten 
képe megjelenik G. K. Chesterton katolikus írónál is, aki szerint isten gyermeki, azaz egy 
gyermek frissessége lakik benne, ezért nem unja meg azt, hogy például újra és újra fel-
hozza a napot, hanem örömét leli abban, és elfoglalja magát azzal, ami ennyire Jó.17

 A Tűz Öregje, a kisgyermek színes golyókkal játszik – ez a játék azonban nem cél-
talan szórakozás: „[Kócos] biztosan tudta, hogy végtelen jelentés van a golyók váltakozá-
sában és sorrendjében, és magukban a formákban is, amelybe a gyermek rendezi azokat.” 
(139.) Ez a viselkedésforma megjelenik macDonald egyik prédikációjában, amely az em-
ber nehézségeiről szól az imádsággal kapcsolatban. A prédikátor szerint istennek nem 
esik nehezére meghallgatni és teljesíteni az imákat, ha úgy látja jónak, hiszen saját terem-
tett világának szabályai őt nem kötik, vagy ahogy fogalmaz: „Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy istent nem a világok és napok és bolygók nagyszerű játéka foglalja le […], hogy ezek 
csak műhelyének és eszközeinek töredékét jelentik, amelyekkel igaz férfiakat és nőket 
akar létrehozni, hogy velük töltse meg szeretetének házát.”18 Tehát az a gyermek-isten, 
akivel Kócos találkozik, valóban nem azért játszik a golyókkal (bolygókkal, napokkal, csil-

16 ilyen például az egyiptomi mitológiában Nut égistennő és Geb földisten násza.
17 Gilbert Keith Chesterton, The Ethics of Elfland = G. K. C., A Selection from His Non-fictional 
Prose, ed. W. H. Auden, london, faber, 1970, 186.
18 macDonald, Man’s Difficulty…, i. m., 106.
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lagokkal), mert ebben kimerül minden érdeklődése, hanem mert mindennek az ember 
felé mutató magasabb jelentése van. Kócos itt, a föld mélyén úgy érzi, hogy „a földnek és 
minden dolgának titkai között van”, és minden, ami vele történt, amit látott vagy tud a 
világról, „minden ugyanazt a dolgot jelenti”. (139.) Az ilyen totális jelentésbe vetett hiten 
alapuló diskurzusban isten terveibe, az ő szívébe való betekintésként értelmezhető Kó-
cos és a Tűz Öregjének találkozása.
 A Tűz Öregje az, aki továbbküldi a lányt, hogy végre beléphessen abba a bizonyos 
országba. Nehézségként azonban ott a forróság a föld mélyén, de a Tűz megnyugtatja, 
hogy „[a] tűz nem éget meg”, és „hűvös kezét a lány szívére helyezi”. (140.) Ez a jelenet fel-
idézi mind Dániel könyvének egyik történetét, amelyben isten emberei nem égnek meg a 
tüzes kemencében, mind pedig azt a prófétai ígéretet, mely szerint „ha tűzben jársz, nem 
perzselődsz meg, a láng nem éget meg”. (ézs 43:2) Azonban nem csak a Tűz Öregje bír 
isteni attribútumokkal, hiszen mohás a Tenger Öregjét követve ezt látja: „A hullámok el-
szöktek a Tenger Öregjének lépései elől, és mohás száraz homokon követte.” (141.) Ez az 
epizód izráel vörös-tengeren való átkelését idézi fel, és az sem lényegtelen részlet, hogy 
mohás, azaz Mossy neve mózesre utal, akinek nevét hagyományosan Mossra rövidítet-
ték az angol anyanyelvű országokban, ahogy arra Knoepflmacher rámutat a novellához 
kapcsolt jegyzetekben.19 Ezen kívül a Tenger Öregje Jézushoz is hasonlóvá válik, amikor 
arra utasítja mohást, hogy a vízen járjon: „lábai nem ütöttek lyukat a vízen.” (142.) mo-
hás így a bibliai Péternél sokkal „sikeresebb” tanítványként jelenik meg a történetben. 
végezetül pedig az Öregemberek és a bibliai isten-kép rokonságára utalhat az is, amikor 
Kócos és mohás fejlődésük betetőzéseként hasonlóvá válnak a történet sok ezer eszten-
dős szereplőihez: „[Kócos] arca gyönyörű volt, mint a nagymamájáé, és olyan nyugodt és 
békés, mint a Tűz Öregjéé. […] De te [mohás] olyan vagy, mint a Tenger Öregje. Nem. mint 
a föld Öregje. Nem, nem. olyan vagy, mint a legöregebb mind közül. olyan vagy, mint ők 
mindnyájan”. (143.) Ez az eredmény pedig az, amire a Biblia több helyen életcélként utal: 
„szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti istenetek, szent vagyok [...] hasonlóvá leszünk hozzá 
[...] mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőség-
re [...].” (3móz 19:2, 1Jn 3:2, 2Kor 3:18)
 felfedezhettük tehát Az aranykulcs szövegében azt, ami az íróról elmondott élet-
rajzi morzsákban már felsejlett: macDonald számára valóban könnyű meglátni az urat a 
mezőkön és az őt körülvevő tájban. olyannyira könnyű, hogy a meséiben is a természet-
ábrázoláson keresztül jelenik meg isten. Elfogadhatjuk természetesen a szöveg egy olyan 
értelmezését is, mely nem vesz tudomást annak keresztyén hagyományban gyökerező je-
lentésrétegéről. Ez azonban semmiképpen sem szerencsés, hisz a mese így jócskán veszí-
tene összetettségéből. maga macDonald is azt írta édesapjának, hogy „a természet irán-

19 macDonald, The Complete Fairy Tales, i. m., 350.
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ti szeretetem csak még mélyebb, mióta keresztyén lettem”.20 A mélységes szeretettel és 
tisztelettel kezelt természetben magát istent látja tükröződni az alkotó. Tzvetan Todorov 
szerint „a világ az isteni nyelv”, azaz „az egyetemes szimbolizmus doktrínája” szerint 
minden istenre utal ebben a világban.21 „Az isteniről csak közvetetten lehet beszélni” – 
írja Todorov,22 és macDonald szerint isten is ezt teszi, a természeten keresztül beszél 
saját magáról. „A lélek kiárad a természetben, a költő ezt fogadja be, és újra kimondja 
a maga formájában azt, amit isten már korábban kimondott az Övében.”23 mindebben a 
művész tanítója a természet, írja macDonald Wordsworth költészetével kapcsolatban,24 
míg máshol így fogalmaz: „mire való a dolgok egész rendszere, ha nem a mi oktatásunk-
ra?”25 Azonban továbbviszi a gondolatot: „Ne gondolja senki, hogy azt mondom, hogy az 
embernek nincs szüksége a természetnél több tanításra, vagy, hogy az ember, csupán a 
természet tanításának segítségével meglátta volna ezeket a természetben [...]. Amikor 
megértjük isten szavát, akkor értjük meg kezének munkáit.”26 macDonald szerint a mű-
vész is csak úgy alkothat, hogy nem felejtkezik meg istenről: nem azt képzeli el, amit akar, 
hanem amire képes, ugyanis: „ha nem igaz ember, akkor a legjobból is gonoszat hoz ki 
[...]. Ha igaz ember, akkor igaz dolgokat fog elképzelni”,27 avagy Hein szavaival: „A tiszta 
szívű művésznek igaz érzései vannak, és olyan igazságokat fejez ki, amelyeket úgy lát, 
hogy isten helyezett a dolgok szívébe.”28

 macDonald számára tehát mind a természet (isten alkotása), mind a művészet 
(az ember alkotása) csak akkor nyer értelmet, ha istenről zeng dicséretet. Az olyan tün-
dérmesék, mint Az aranykulcs egyszerre támasztják alá macDonald álláspontját arról, 
hogy nem lehetséges egyértelmű, kizáró értelmezést levonni a mesékből, de azt is pél-
dázzák, hogy isten minden dolgok mélyén megtalálható. A természet szerinte istenről, a 
létező személyes istenről beszél, nem a panteisták személytelen univerzumáról. macDo-
nald szerint csak úgy van értelme a természet szeretetének, a művészetnek, és magának 
az életnek, ha isten van a középpontban. Ekkor válik igazzá az egyén számára ez a mon-
dat is: „Nincs olyan létforma a világban, ami nem ablak lenne a semmi üres sötétségére 
vágva, hogy azon keresztül nézhessünk be isten szívébe, érzéseibe és természetébe.”29

20 Page, i. m., 10.
21 Tzvetan Todorov, Theories of the Symbol, ithaca, Cornell uP, 1982, 44.
22 Uo., 193.
23 macDonald, Wordsworth’s Poetry, i. m.
24 Uo.
25 macDonald, Man’s Difficulty..., i. m., 105. 
26 macDonald, Wordsworth’s Poetry, i. m.
27 macDonald, The Fantastic Imagination, i. m.
28 Hein, i. m., 72.
29 macDonald, Wordsworth’s Poetry, i. m.
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simon Krisztián

TÁNCHÁzAK DEBrECENBEN (1974–2009)

Az 1970-es évek elején megjelenő táncházmozgalom mára hatalmas tömegeket mozgat 
meg, nem csak magyarországon vagy a Kárpát-medencében, hanem világszerte. Ennek 
legfőbb oka, hogy olyan komplex esztétikai, pedagógiai, néprajzi ismereteket, módszere-
ket foglal magába, amely nemzetközi szinten is egyedülállónak számít. A hatalmas társa-
dalmi bázissal rendelkező jelenséget ismerte el az uNEsCo, amikor 2011-ben felvette a 
„legjobb megőrzési gyakorlatok” („best practice”) regiszterébe,1 mint a szellemi kultu-
rális örökség átörökítésének hatékony modelljét.2 Ezeknek az alapvetően zenés-táncos 
szórakozási alkalmaknak a létrejötte az alulról jövő lokális csoportok kezdeményezése-
inek köszönhetőek, ám ezek a táncházi alkalmak szolgáltatták a mintát azoknak orszá-
goknak is, amelyek fontosnak vélik saját kultúrájuk továbbörökítését. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy sematikusan épülnének fel a programok: értelemszerűen egy Japánban 
működő táncház3 struktúrája jelentősen eltér a magyarországi, szlovákiai, kanadai, vagy 
éppen egy lengyelországi táncházétól. igaz, szerkezetükben nem csak a nemzetközi, ha-
nem a hazai szinten is más és más képet mutatnak a főként vidéki nagyvárosokban mű-
ködő táncházak. legjobb vidéki példának a Debrecenben megrendezett táncházakat vé-
lem, mivel az első budapesti alkalmak után két évvel már a cívisvárosban is megindultak 
hasonló kezdeményezések, amelyek a majd’ négy évtized során rendszeres táncházakká 
alakultak, és elnyerték mai formájukat.
 Írásomban először röviden bemutatom a táncházmozgalom hazai történetét, 
majd a debreceni táncházak4 leírása következik kronológiai sorrendben. A helyi moz-

1 Természetesen nagyon sok magyarországi kutató hathatós munkájára volt szükség ahhoz, 
hogy a táncházak a világ más területein is megjelenhessenek.
2 http://szellemiorokseg.hu/index.php?menu=hirek&h_id=213 [letöltés ideje: 2012. augusztus 
22.]
3 A 2012-es táncházmozgalom konferencián (március 31., Budapest) hangzott el otsuka Nami 
előadásában, hogy a Japánban működő táncházak érdekessége, hogy azokat magyar mintára 
szervezik, magyar táncokat oktatnak elsősorban japánoknak. 
4 Csak a rendszeresen megrendezett táncházak alkalmait vizsgáltam, mivel azok határozhatnak 
meg állandó struktúrát, közösséget. rendszeres alkalmaknak tekintem a legalább havi 
rendszerességgel megtartott táncházakat.

simon Krisztián (1987) miskolc. A Debreceni Egyetem néprajzi muzeológia mester-
szakán végzett, jelenleg a DE Történelmi és Néprajzi Doktori iskolájának hallgatója. 
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galom kutatásához empirikus anyaggyűjtést végeztem (részt vevéses megfigyelés, félig 
strukturált interjúk), primer és szekunder5 adatokat is felhasználva.

A TÁNCHÁzmozGAlom mAGyArorszÁGi TÖrTéNETE

A falusi táncalkalmaknak két típusát ismerjük. A parasztság körében újabb keletű – a 
18. századtól megjelenő – „[…] bálok (bál, báld) mindig szervezettek és zártkörűek, a 
polgári hatás ünnepélyességükben és egyéb formaságaikban is megjelenik”.6 Ezek a tánc-
alkalmak kapcsolódhattak az év jeles napjaihoz, vagy különböző munkaalkalmakhoz. A 
falusi táncmulatságok második típusába a spontán tánckedvet szolgáló, kötetlen formájú 
táncház sorolható.7 A táncház szó egyszerre jelenti a tánchelyet, illetve a táncalkalmat. 
Tánchelyként (ami lehet egy zárt helyiség, vagy egy szabad térség) a parasztság körében 
a kocsma, vagy annak udvara, Erdélyben egy-egy parasztház szolgált.8 fontos kiemelni a 
mezőségben található település, szék táncházait, ahol a „nemzedékenként kialakult rend 
szerint szombat este, vasárnap és néha hétköznap is (például bevonulás alkalmával) tán-
coltak. falurészenként, ún. szegek szerint elkülönülve, így felszegen, Csipkeszegen és 
forrószegen egyidejűleg is tarthattak táncházat. minden szegnek állandó zenekara volt”.9 
E sajátos táncalkalmat használta fel a későbbiekben a magyarországi táncházmozgalom 
mintaként. Ám adódik a kérdés: miért éppen szék? A választ martin György adja meg, 
aki szerint a legtöbb magyar falunak már az 1900-as évek elejére átalakult a táncélete, 
széken azonban még az 1950-60-as években is az a szervezett közösségi táncélet volt je-
len, amelynek „tánckészletében csak a régi és átmeneti típusok uralkodtak, s az új stílus 
beszivárgása éppen csak megkezdődött”.10

 A néptánc-, és ezzel együtt a táncházmozgalom szempontjából meghatározó je-
lenség volt még a korábbi Gyöngyösbokréta mozgalom, ami „rendszeresen visszatérő 
színházi látványosságot jelentett, parasztcsoportok tánc, ének és játékbemutatóiból állt 
Budapesten 1931-től 1944-ig, minden év augusztus 20-a táján”.11 mindez egy budapes-

5 itt szeretném megköszönni Halmos Bélának a segítséget, hogy rendelkezésemre bocsátotta a 
Délibáb Népzenei Együttes tagjaival készített interjúit.
6 Pesovár ferenc, Táncélet és táncos szokások = A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, 
szerk. felföldi lászló, Pesovár Ernő, Bp., Planétás Kiadó, 1997, 17–71. 
7  lásd Könczei Csongor, A táncház kulturális paradoxonjai = Táncház: Írások az erdélyi táncház 
vonzásköréből, szerk. Könczei Ádám, Könczei Csongor, Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 
2004, 81–85.
8 lásd Halmos Béla, A táncházmozgalomról = A betonon is kinő a fű: Tanulmányok a 
táncházmozgalomról, szerk. sándor ildikó, Bp., Hagyományok Háza, 2006, 8.
9 Pesovár, i. m., 40.
10 martin György, A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban, 
Ethnographia xCiii., 1982, 73.
11 Pálfi Csaba, A Gyöngyösbokréta története, 1970. www.muharay.hu/index.php?menu=132 
[letöltés ideje: 2012. augusztus 22.]
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ti újságíró, Paulini Béla kezdeményezésére alakult ki, aki „a lényegében meglevő nép-
művészeti törekvéseket szükség szerint ki is egészítette szervezettel, »dogmákkal«, és 
természetesen a színpadra alkalmazással.”12 Nagy hátránya volt a mozgalomnak, hogy 
sok helyen a néprajztudományban járatlan vidéki betanítók és rendezők „belejavítottak” 
a népi hagyományokba. mindezek mellett mégis nagy jelentőséggel bírt, hiszen ennek 
köszönhetően indult meg az érdeklődés a néptánc iránt, és ezzel párhuzamosan nagy 
tömegeket tudott megmozgatni a magyar parasztság körében is. 13

 magyarországon az autentikusnak tartott táncélet felé való fordulás oka az 1970-
es évektől jelentkező új koreográfiai irányzatban lelhető fel. Ehhez Tímár sándor neve 
köthető, aki szerint az addig megalkotott koreográfiák eltávolodtak a néptánc tartalmi 
és formai világától, ezért mindenképp változásra volt szükség. Hatással voltak rá a ha-
gyományőrző együttesek bemutató sorozatai, de leginkább a néptánckutatók addig el-
ért tudományos és gyűjtési eredményei, amelyek őt is gyűjtőmunkára sarkallták. „Ettől 
kezdve Tímár alkotói programja a néptáncban fellelhető tartalmak és formák színpadi 
újrateremtése lett […] ugyanakkor Tímár és követői számára már nem csak kiindulási 
alap, vagy forrás, hanem követendő példa, […] az eredeti zenekísérettel, a viselettel és 
az előadói stílussal együtt.”14 Ennek egyik következménye a szék iránti fokozódó érdek-
lődés. Erdélyben a hagyományos paraszti életforma a magyarországinál később, csak az 
1970-es évektől kezdett felbomlani, amellyel a táncházak folyamatos visszaszorulása, el-
tűnése járt együtt. Ez a két tényező egybeesett a magyarországon jelentkező folklorizmus 
új hullámának kialakulásával.
 Az 1960-as évek végén elindult egy népzenei mozgalom is, a röpülj Páva televí-
ziós vetélkedő hatására, amelyben megfogalmazódott – a néptáncmozgalom és az ahhoz 
kapcsolódó koreográfiai nézetekhez hasonlóan – az a vélemény, miszerint nincs szükség 
az autentikus népzene feldolgozására, mert az önmagában is egyedülálló érték. „E moz-
galom résztvevői voltak azok, akik hasonló felfogásban kezdtek el foglalkozni a hang-
szeres népzenével is, főként a többszólamú hagyományos népi tánczenével.”15 1971-ben 
kezdett bele Halmos Béla és sebő ferenc lajtha lászló széki felvételeinek és más hang-
szeres felvételeknek a tanulmányozásába.16 „Tulajdonképpen Halmos és sebő tudták, 
érezték meg először, hogy hangszeres zenénk legnagyobb részt tánczene.”17 Ezt a népi 
tánczenét szólaltathatták meg több budapesti klubban is: a műegyetemi r-klubban, az 

12 Uo.
13 Uo.
14 Kardos D. lászló, A magyarországi néptánc-folklorizmus kérdéseihez, Debrecen, Kossuth 
lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1987, 66.
15 Halmos, i. m., 12.
16 martin, i. m., 77.
17 szász János, Beszélgetés Martin Györggyel az új folklórhullám és néptáncmozgalom előz- 
ményeiről, Kultúra és közösség, 1981/4, 45.
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Egyetemi színpadon, a zuglói Kassák művelődési Házban. Ezeket az alkalmakat követő-
en sikerült „az első táncházat megrendezni 1972. május 6-án este hét órakor, egy erre a 
célra bérelt teremben, a liszt ferenc téri könyvklubban, négy budapesti táncegyüttes, a 
Bartók, a Bihari, a vadrózsák és a vasas részvételével.”18 Eleinte zártkörű klubként indult, 
széki mintára, ahová az említett négy amatőr táncegyüttes tagjai jártak. Ezt követően a 
nem táncos személyeket is vonzani kezdte, és el kellett döntenie a táncházat létreho-
zó táncegyütteseknek és zenészeknek, hogy nyitottá váljon-e, vagy maradjon zártkörű a 
táncház. végül úgy döntöttek, hogy nyitnak azok felé is, akik más amatőr táncegyüttesek 
tagjai, vagy még járatlanok a néptáncban. Így természetesen vállalniuk kellett a tánctaní-
tás felelősségét is. 1973 tavaszától már rendszeres, tánctanítással egybekötött táncházat 
tartottak a fővárosi művelődési Házban.”19 Ettől kezdve alakultak újabb táncházi zeneka-
rok, amelyek kifejezetten a táncházban történő zenélésre szakosodtak, akár táncházakat 
is tartottak – ilyenek voltak például a muzsikás, a virágvölgyi, a Téka, a Jánosi. Ezek után 
vidéken (szegeden, Debrecenben, Jászberényben, székesfehérváron, Dombóváron, szek-
szárdon) is megjelentek az első táncházak.
 Újabb hatásként jelentkeztek a táncházakban a moldvai táncok, melyek tartalmi, 
formai és zenei szempontból akár különálló típusnak is tekinthetőek, és először 1988-
ban tűntek fel Budapesten.20 Ezek a táncok alapvetően eltérnek mindhárom dialektus 
(dunai, tiszai, erdélyi) táncaitól (mindazonáltal az erdélyi dialektusba tartoznak). mivel 
„moldvában a közösségi jellegű körtáncok és a kötött szerkezetű páros táncok egész so-
rát találjuk”,21 amelyek egyszerűbbek és könnyen megtanulhatóak, így nagyobb közönsé-
get képesek a laikusok közül bevonzani a táncházakba.

TÁNCHÁzAK DEBrECENBEN

1974 tavaszán megjelentek az első táncházak Debrecenben, amelyeket ugyan nem te-
kinthetünk még rendszeresnek, mégis ezek jelentették a későbbiekben kialakuló mozga-
lom alapjait. A városban 1974 márciusában rendezték meg a Kossuth utca 1. szám alatt 
az első ilyen alkalmat „Tavaszi táncesték” címmel, amelyet az akkor még azon a helyszí-
nen próbáló építők Hajdú Táncegyüttese (ma Hajdú Táncegyüttes), annak vezetője és 
tagjai szerveztek, természetesen a pesti kezdeményezések hatására. A helyszín változó 
volt, a Kölcsey ferenc művelődési Ház többször is helyet adott estjeiknek, de ekkor még 

18 Jávorszky Béla szilárd, 25 éves a táncházmozgalom – Húzzad, húzzad, muzsikásom!, folk- 
magazin, 1997/2, 3.
19 Halmos , i. m., 15.
20 sándor ildikó, Folklore Revival and Identity: The Hungarian Csángó Case = Multicultural 
Europe: Illusion or Reality, ed. lászló felföldi, ildikó sándor, Budapest, European Centre for 
Traditional Culture, 1999, 47.
21 martin György, Magyar Táncdialektusok = A magyar nép…, i. m., 213–279.
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nem rendszeres folyamatra kell gondolni, a táncházak megszervezése a pesti példákkal 
ellentétben csupán alkalomszerű volt. Ezt követően 1975-től két-három évig szünetelt a 
táncház. A kezdeti nehézségek okát Kardos lászló fogalmazta meg, aki szerint nehezen 
lehetett megmozgatni a várost ebben a „műfajban.”
 1979-től kezdett el újra foglalkozni a Hajdú Táncegyüttes a táncházak rende-
zésével, bár nem rendszeresen, hiszen csupán évi két-három alkalomról volt szó. itt is 
vállalnia kellett a szervezőknek, hogy oktatást biztosítsanak a táncban nem jártas, lai-
kus személyek számára, így a táncházak kezdete előtt tartottak egy kisebb táncoktatást, 
melyen mindenki el tudta sajátítani az alapfigurákat. A hajdús törekvések után újabb 
kezdeményezések indultak. ilyenek voltak a debreceni Kossuth lajos Tudományegyetem 
táncházai, amelyek 1983-tól indultak el az Egyetemi Klubban, s amelyeket a Csűrdöngölő 
népzenei együttes szervezett. fontos megjegyezni, hogy az együttes fenntartója az egye-
temi Közművelődési Titkárság, és a táncházas alkalmaikat az egyetemi Kisz bizottság is 
támogatta. Később, 1986-tól ezek az alkalmak átkerültek az ifjúságpolitikai Klubba (ké-
sőbbiekben iPK), amely 1986-ig a Hajdú Táncegyüttes próbahelye, ma a Debreceni mű-
velődési Központ részlege. A táncházakat kétheti rendszerességgel tartották, ahová Nyír-
egyházáról is jártak át tanárok (a Nyírség Táncegyesület akkori táncosai), a közönség 
pedig már egyre tarkább képet mutatott, a forgórózsából, a Debreceni Népi Együttesből 
(későbbiekben DNE) és az Agrár táncegyüttesekből többen megfordultak ott. A város kö-
zéppontjában található művelődési ház azonban a korai záróra miatt nem bizonyult iga-
zán alkalmasnak erre a célra. Táncos alkalmaik az 1989-1990-es évekig tartottak, végül a 
megfelelő érdeklődés hiánya miatt szűntek meg.
 A Csűrdöngölő rendezvényei során többen úgy érezték, hogy a művelődési ház 
szigorú szabályokat írt elő, és emellett szerettek volna olyan csoportot kialakítani, amely-
nek feladata már nem csak a néptáncos és népzenei szórakoztató programok megszer-
vezése, hanem a tradicionális népi kultúrához tartozó egyéb tárgykörök megismertetése, 
bemutatása az adott rendezvényen. Hajdú-Bihar megyében egyedülállónak számított az 
egyesület, mert nem zenészek, de még csak nem is táncosok kezdték szervezni a tánchá-
zat, hanem olyan húsz-huszonnégy éves fiatalok, akiket „a kultúra egészében érdekelt”.22

A varjúvár először a Kossuth lajos Tudományegyetem berkein belül működött, majd 
1991-ben egyesületté alakulva önállósult. Több helyszínen is megrendezésre került, a 
legideálisabbnak az egyetem simonyi úti klubjának épülete minősült, ekkorra (1990-
1995) tehető a csoport fénykora is. Ezek a hétfő esti alkalmak már rendszeresen jelen 
voltak a város életében, állandó tánctanítás folyt, a helyi zenekarok mellett (elsősorban a 
szeredás) több meghívott zenekar (Dűvő, Egyszólam, muzsikás, Ökrös, Tatros, Jánosi) is 
húzta a talpalávalót.

22 Biczó Gábor, egyik varjúváras főszervező, kulturális antropológus elmondása (2010).
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 Nagyon sok tagot számlált nem csak a közönség, de a szervezők köre is. Ahogy 
azt Békési András írja, „[a]z egyesület tagságának összetétele mind foglalkozásuk, mind 
iskolai végzettségük aspektusából vizsgálva, heterogén képet mutatott”.23 Debrecenben 
nagy tömegeket tudott megmozgatni az egyesület, az adatközlők visszaemlékezéseik so-
rán többször is említik a teltházas táncházakat. A varjúvár 1995-ben elhagyni kénysze-
rült az addigi épületét, mivel azt a kárpótlási privatizáció miatt az egyetem visszaadta a 
katolikus egyháznak. Ezek után még működött egy-két évig, azonban a helyszínváltozá-
sok miatt bizonytalanná vált az alkalmak lebonyolítása. Emellett több, akkor az egyete-
men végzett személy is otthagyta az egyesületet, a magánéletében, családi helyzetében 
beállt változások miatt.24

 A jól szervezett programoknak, és az ehhez rendelkezésre álló költségvetésnek 
köszönhetően egyfajta városi kulturális-közművelődési tevékenységet látott el a varjúvár 
Kulturális Egyesület. Ezt a többletet nem tudták pótolni a lokális szerveződések az in-
terjúalanyok elmondása szerint. más hasonlóan nagyméretű, minden népművészeti ágra 
és tevékenységre kiterjedő szerveződés nemcsak a városban, de talán az országban sem 
akadt, amit az is bizonyít, hogy a néptánc-mozgalom több, ma már emblematikus szemé-
lyisége is itt mutatkozott be először (magyarpalatkai zenekar, magyarpéterlaki zenekar.). 
A varjúvár tehát olyan űrt hagyott maga után, melyet nem volt egyszerű kitölteni a meg-
szűnését követő években.
 1988 után nem kellett sokat várni arra, hogy a moldvai táncházak vidéken is meg-
jelenjenek. Debrecenben 1996–97-ben mutatkoztak be a csángó táncházak, amelyeknek 
elindítója a rekettyés zenekar volt. A zenekar az egyetemen kezdte működését, azután a 
Nagyállomás melletti vagon Bárban adott otthont táncházaiknak. Ezen a helyen ismer-
kedtek meg a Hibernia együttessel, amely ír zenét játszott, és már táncházakat is tartottak 
a Perényi út 1. szám alatti Hangfogó klubban. A két zenekar megállapodott, hogy tánchá-
zaikat felváltva, kéthetente, mindig hétfői napon rendezik, így egyik héten ír táncházra, a 
második héten moldvai táncházra látogathattak el az érdeklődők. A rekettyés alkalmain 
állandó tánctanítók nem voltak, olyan táncosok tanítottak, akik éppen ismerték az aktuá-
lis táncot. Ez a kezdeményezés nagy sikernek örvendett, több mint három éven át, nyolc-
van-százfős létszámmal járták a moldvait a Hangfogóban hétfő esténként. A rekettyés 
mulatságainak két dolog vetett véget: egyrészt tulajdonosváltás történt a Hangfogónál, 
amely negatív hatással volt az alkalmakra, másrészt az egyetemistákból álló együttes tag-
jai a diploma megszerzése után szétszéledtek. 2000-ben újra indult a moldvai táncház 
szabó Balázs kezdeményezésére, s mintegy másfél évig működött.
 

23 Békési András, A Debreceni Varjúvár Kulturális Egyesület története: Kós Károly szellemisége 
a táncház közösségformáló tevékenységében (kézirat), Nyíregyháza, 1998, 56. Az alapító tagok 
felsorolása, végzettségük kimutatása is jelzi az egyesület tagságának heterogenitását.
24 Uo., 67.
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 A varjúvárhoz hasonló, összetett népművészeti és folklór jellegű műsorok meg-
szervezése lett a feladata az 1998-ban egyesületté váló motollának, amelynek alapítói 
között több egykori varjúvár-tag volt. székhelyük a Homokkerti Közösségi Ház. Az egye-
sület tevékenységi köre nem csak táncházak szervezésre terjed ki. fő profiljuk – a varjú-
várhoz hasonlóan – hogy az autentikusnak tartott magyar népi kultúrát a maga egységé-
ben próbálják meg átadni. Különbség viszont, hogy az alkalmaik nem csak egyéneknek, 
hanem az ún. családi „közösségnek” szólnak. Ez azt takarja, hogy az év jeles napjaihoz 
kötődően szerveznek egész napos programsorozatokat, ahol mindenki láthatja és kipró-
bálhatja a különböző kézműves foglalkozásokat (bútorfestés, faragás, bőrözés, stb.), este 
pedig új lépéseket tanulhat a táncházban. lényeges, hogy a megrendezett táncház felada-
ta nem a már táncban jártas személyek szórakoztatása, hanem egy komplex kultúra ezen 
szeletének megkedveltetése a nagyközönséggel. Ebben segítenek a különböző meghívott 
táncegyüttesek, zenei együttesek és egy állandó foglalkoztatású néptánc pedagógus.
szintén a varjúvár táncházait szerette volna életre kelteni a Hétmérföldes Kulturális 
Egyesület, amely 1999-től van jelen a város életében. A ma is létező egyesület először 
hetente, majd kéthetente szervezte táncházait. Az alkalmak hétvégente, „szabad Bál és 
Táncház” elnevezéssel kerülnek megrendezésre a Hajdú Táncegyüttes székházában. Az 
egyesület szervezi az alkalmi táncházakat, és a nagyobb volumenű, évente megrendezés-
re kerülő folkmásfélnap nevű programsorozatot is (az országos tevékenységre is kiterje-
dő magyar folk Centrum Egyesülettel összefogva). Ezekben a táncházakban elsősorban 
vonós (hegedű, brácsa, bőgő) zenét játszó zenekarok muzsikálnak, valamint többször fel-
csendültek moldvai és gyimesi dallamok is. Több együttes kapcsolódik a táncházhoz, de 
az is előfordul, hogy több zenekarból állnak össze a zenészek egy-egy alkalomra.
 Az 1990-es évek elején indult a Tücsök Koma nevezetű táncház, amelyet az óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak szerveztek. Hasonló alkalmakat ma a Hajdú székházában 
szerveznek a gyermekek számára, amelyeken népviselet-, hangszer- és táncbemutatót is 
tartanak. A kezdeményezés eredeti célja, hogy a kicsik is be tudjanak kapcsolódni a tánc-
házakba, esetleg a néptáncegyüttesek munkájába, de ennek a korosztálynak más didak-
tikai módszerek szerint kell a táncanyagot tanítani. A városban több óvodával, általános 
iskolával is jó kapcsolata van a Hajdúnak, így lehetséges a táncalkalmak megszervezése 
alkalmanként, igény szerint is. 
 2005-ben alakult meg a Törköly zenekar, mely 2006-tól tart táncházakat. Először 
a Domb utcai sikk nevű szórakozóhelyen voltak a táncoktatással egybekötött alkalmaik 
2008 májusáig, ezek látogatottsága azonban nem volt olyan jelentős, így a táncház át-
került később a zöldfa utcai Aranykorona nevű szórakozóhelyre, ahol kétheti rendsze-
rességgel, csütörtökönként működnek a táncházak ma is. Ez a helyszín nem alkalmas 
nagyobb rendezvények lebonyolítására, a táncolásra alkalmas helyen legfeljebb három 
pár fér el, a tánctanítás lehetősége kizárt, így ez a táncház közönségét is meghatározza. 
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 A heti rendszerességgel, hétfőnként megtartott táncházat a sugalló zenekar szer-
vezi kezdettől fogva (2002), amelynek fő célja „a csángó magyarság dalait, muzsikáját, 
táncait minél szélesebb közönség előtt bemutatni, valamint a moldvai és gyimesi népi 
kultúra hagyományait ápolni, közvetíteni”.25 megalakulásuktól számítva több helyen is 
rendeztek táncházakat Debrecenben (például a Csillag Klubban a Piac utcán), jelenleg a 
Törköly táncháznak helyet adó sikk nevű szórakozóhelyen folytatják tevékenységüket. 
Az együttes tehát leginkább moldvai zenét játszik, és ugyanennek a tájegységnek a tánca-
it is adja tovább tánctanítás keretében. A táncházba egyéb zenekarokat (moldvait, vonóst 
egyaránt) is vendégül szoktak látni, illetve itt is fontos tényező, hogy a moldvai kultúra 
más szegmenseit is igyekeznek bevinni a táncházba (jellegzetes moldvai ételek, italok, 
jeles napi szokások, népviselet).
 látható tehát, hogy a táncházmozgalom a városban folyamatosan jelen van a kez-
detektől napjainkig, ahol is a legfőbb szervező erő minden esetben a lokális csoportok 
kezében van. A népzenei-, és néptáncegyüttesek munkája jelentős, de mellettük, főleg a 
rendszerváltást követően a kulturális egyesületek tevékenysége is megnövekedett. Ennek 
kapcsán kiemelkedő a varjúvár tevékenysége. Az egyesület olyan táncházi alkalmakat tu-
dott megteremteni, amelyek (az adatközlők elbeszélése alapján) az országban egyedülál-
lónak tekinthetőek. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a varjúvár megszűnése után nagyon 
sok további kezdeményezés éppen annak mintájára indult. mindezek alapján még inkább 
kidomborodik az a komplexitás, amely miatt az uNEsCo figyelmének látóterébe került a 
táncházmozgalom módszere: magában foglalja azokat a pedagógiai módszereket, ame-
lyek alkalmassá teszik a néprajzi, antropológiai ismeretek továbbadását. Ezt alapul véve 
más közösségek, nemzetek is segítséget kapnak az adott ország szellemi kulturális örök-
ségének továbbadásához, éltetéséhez, fennmaradásához.

25 http://sugallo.hu/?module=magunkrol [letöltés ideje: 2012. augusztus 22.]
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