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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

Nemrég ért véget a Könyvhét, de a hatása még mindig tart, hiszen a vendégek közül sirokai 
mátyás és falvai mátyás is képviselteti magát a Szkholion legújabb számában. izsó zita, 
Balogh Péter és Nagy márta Júlia különös atmoszférájú verseit követően Adorjáni Pan-
na prózája egy meghatározott életkor problémáit mutatja be, egy meghatározott közeg- 
ben – a romániában élő magyar fiatalok hétköznapjairól értesülhetünk. szépirodalmi ro-
vatunkat ezúttal Németh zoltán verse zárja, amit rögtön a szerzővel készített interjú követ, 
aki beszél a testfelfogásáról, valamint a vakondpatkányok alternatív törzsfejlődése és egy 
teljesen érzelemmentes lírai nyelvezet megalkotása közötti fura összefüggésről. Bihary 
Gábor mindezeket tetten is éri a Boldogságtelep, vetélőgépben című kötetről írott tanulmá-
nyában. szintén a test áll a középpontban molnár illés kötetében, és a test vaksága mellett 
sokat megtudhatunk a tudat és a lét vakságáról is kritikusától, Kiss Ernő Csongortól.
 Jó (vagy rossz) szokásunk szerint az irodalmon kívül is széles repertoárt kínál 
lapszámunk. Kerouac világhírű regényének például szinte egy időben jelent meg az új 
magyar fordítása és filmfeldolgozása: mindkettőből ízelítőt kaphatunk lénárt-muszka 
Attila és Petneházi Anna szövegeiből, szembesülve a fordítás és a megfilmesítés ismert 

– az Úton esetében talán fokozottan érvényesülő – nehézségeivel. A filmek világába ka-
lauzol Árva márton, Baranyi Gyula Barnabás és somoskői Beáta is: Árva a chilei violeta 
Parra életéről írott könyv filmadaptációját elemezi alaposan; a két másik szerzőnek kö-
szönhetően pedig kiderül, hogy Christopher Nolan Mementoja és az Un-Go című japán 
sorozat – bár eltérő módon – egyaránt a „klasszikus” detektívtörténet narratív sémáit 
értelmezik újra. A színház világába most silviu Purcărete rendezésein át kukkantunk be, 
míg Bognár zsófia tárlatkritikája alapján újragondolhatjuk a figuratív festészet idejét-
múltságáról alkotott képet: az Alkony című kiállítás után ez nem is lehet kérdés. 
 Aktuális témát dolgoz fel vigh levente tanulmánya, aki a slam poetry eredetének 
és gyakorlatának a nyomába ered. szintén időszerű az X-, y-, z-generációk számítógép- és 
internethasználati szokásairól szólni, hiszen minél fiatalabb egy felhasználó, annál nehe-
zebb lekötni, annál inkább életének terepe lesz az internet – legalábbis így vélekedik a 

„Wordminátor” és „Cyberpszichó” fogalmakkal operáló székelyhidi zsolt. „régebbi” idők-
re tekint vissza Bozóki András, aki a rendszerváltás témája köré gyűjtötte egybe cikkeit, 
esszéit, interjúit – a Cenzorok helyett fekvőrendőrökről fehér renátó bírálatát olvashat-
juk. A Szkholiont ezúttal Bodoni zsolt festményei teszik még színesebbé, melyek közül 
néhány az Alkony kiállítás keretében korábban Debrecenben is megtekinthető volt – ér-
telmezésüket sipos Tünde írása segíti. 

Gesztelyi Hermina
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Bodoni zsolt (1975) élesd, Budapest. festőművész, a magyar Képzőművészeti Egyetem 
festő szakán végzett 2000-ben. A kortárs figurális festészet elismert alkotója, 2009-ben 
felkerült a nemzetközi Flash Art magazin 'Top 100 Emerging Artists' listájára. Kiállítá-
sai voltak már többek közt New yorkban, los Angelesben, londonban és Brüsszelben.

sipos Tünde (1990) Eszék, Budapest. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának művészettörténet mA szakos hallgatója, műtárgybecsüs, a 
budapesti Biksady Galéria művészettörténésze.

sipos Tünde

Az ANTiK széPséGiDEÁlTól A szoCrEÁl moNsTrumiG 
BoDoNi zsolT fEsTméNyEi Elé

Bodoni zsolt életműve egyre bővülő körben teljesedik ki, és nemzetközi szinten is képes 
érvényesülni. Az Erdélyből származó festő Budapesten él és alkot, de párhuzamosan szá-
mos országban szerepel különböző tárlatokon, és nagynevű galériák tartják számon mű-
vészeik közt. Elismertségét bizonyítja, hogy a Flash Art nemzetközi kortárs művészettel 
foglalkozó magazin 2009-ben beválogatta a Top 100 emigráns művész közé.
 A debreceni modemben megrendezett Alkony című kiállítás kapcsán műtermében 
beszélgettem a művésszel. A fővároshoz közeli, nyugodt környéken található kertes ház-
ban berendezett műhely abszolút mértékben tükrözi a festő művészeti értékrendjét, vilá-
gát. A falakat monumentális képek borítják, amelyek a jelenleg is zajló munkafolyamatok 
lenyomatai, a kifüggesztett gyermekrajzokon, fényképeken, manipulált fotókon található 
motívumok pedig visszatérnek a festményeken. érdekesség, hogy műtermében olyan tár-
gyak is fellelhetők, amelyek nem feltétlenül illeszkednek egy idealizáltan elképzelt festő 
alkotóterébe. Ebben az intim közegben születnek meg azok a festmények, amelyek később 
a világ számos pontján bukkannak fel különböző kiállításokon és művészeti vásárokon. 
Bár a festő aktív külföldi kapcsolatokkal bír, a gyökerekhez való kötődését bizonyítja az 
élesdi művésztelephez fűződő viszonya. Elmondása szerint a csoportos együttműködés 
sokszor hasznos, mivel motiválják, vagy éppen a kölcsönös kritika által megerősítik egy-
mást a művészek, maga a település pedig visszavezeti őket szülőföldjükhöz.
 Bodoni zsolt műtermében a görög szobrok reprodukciói, a neoklasszicista alkotá-
sok képei, és az 1930-as évekből származó fényképek egymás mellett sorakoznak. A mű-
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vészi munka folyamatára jellemző, hogy a 20. század történelmi aspektusai, a különböző 
fajelméletek korcs víziói, valamint a természet szeretetének átértelmezése folyamatosan 
jelen van, egészen a vázlatok készítésétől kezdve. A tervek között kevés klasszikus érte-
lemben vett rajz található, ezek többnyire inkább a számítógép különböző alkalmazásai-
val készülnek, aminek előnye, hogy az előmunkák gyorsabban kivitelezhetővé válnak. 
 A művész az akrilt használja a legszívesebben, de a képalkotás végső stációjában 
az olajfesték is rákerül a hordozóra. A különböző szerkezetű anyagok használata eredmé-
nyezi az egyedi felületkezelést. A kollázs-technika alkalmazása is gyakori, de a határok 

– akárcsak a témáknál – itt is elmosódnak a különböző terek között. A megjelenített hely-
színek sokszor ipari létesítmények belső közegét mutatják. A nagyméretű tér és csupasz, 
szürke falai az említett ideológiai hátterek egyfajta szimbolikus átértelmezésének kivetí-
tései. A térképzés a vásznon szabadon alakul, a sík felület megnyílik, mélysége lesz, a vá-
szon játéktérré alakul át, ahol az ember, a természet és az épített közeg egyszerre, egymást 
újraírva, vagy éppen kiegészítve van jelen. 
 Általában több sík indít el egy sorozatot, amely bevon minket a kompozícióba és 
összetett képmezőket nyer az alakítás által. maga a bemutatott alkotófolyamat az ábrázolt 
elemekkel együtt a klasszikus alapokra helyezett festészetbe illeszthető. A figuralitás, a 
tér- és a természetábrázolás is mind ide tartozik. A mozdulatok rögzítése esetenként fotó-
szerű hatást ér el, az ábrázolás mégsem válik hiperrealisztikussá. Ebből a szempontból is 
a kísérletező kedv érvényesül. 
 A színhasználatot szemügyre véve dominánsnak tűnnek a szürkés, kékes, sötét 
tónusok, amelyek borongós atmoszférát kölcsönöznek a képeknek. Kulcsfontosságú, hogy 
ez a színvilág ösztönösen tör elő a témák erőteljességét fokozó megfontolásból. A gőzölő 
berendezéssel szétmosott, összefolyatott festékréteg technikája felerősíti a témákban fel-
bukkanó ingoványos, keskeny határterületek problematikáját, összességében így erősíti 
fel a bizalmatlanság és bizonytalanság érzetét, a munkák erőteljessége ugyanis kifejezi ezt 
a fajta dinamikát is. A tér és a bennük élő emberek tevékenységei, mozgásformái indoko-
latlanok, ezáltal belső feszültséget generálnak. érdekes, hogy az említett ipari terekben 
természeti motívumok, hegyek vagy erdőrészletek is feltűnnek, gyakran „kép a képben”-
szerkesztés segítségével. 
 A művész felfogása szerint fontos az alkotói szabadság kibontakozásának bizto-
sítása. Ez a kibontakozás megtörténik az alkotási folyamatkor munkálkodó erők segítsé-
gével, de a kényszerítés, erőltetés által semmiképpen nem tud érvényre jutni. Az állandó 
újításra való törekvés, a megfelelő koncepció elérése, az adekvát kifejezőeszköz megtalá-
lása egy hosszú születési folyamat része. Emellett persze egy kész kép megalkotása még 
nem eredményez feltétlenül átütő sikert. Egy kiállítás anyagának összeállításakor olyan 
sorozat létrehozására kell törekedni, amin belül a képek egy szálra fűzhetőek fel. Ana-
lógiát vonva: egy kiállítás olyan, mint egy jó regény, amelyben több apró történet, több 
szereplővel, akár több szálon fut, a beérés kulcsfontosságú tényezője pedig az idő. A képek 
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sorát nézve, ha összeáll egy egésszé a történet, akkor hasonlítható össze egy olvasmányos 
szöveggel és akkor nevezhető kereknek, megalkotottnak a történet. Az üzenet átadása ez-
által valósulhat meg. A művésznek mindemellett tudatos kontrollt kell gyakorolnia az al-
kotás folyamatában, feltétlenül kézben kell tartania a képi világ alakulását, és nem szabad 
engednie, hogy az céltalanul bontakozzon ki. Ehhez nagyfokú önfegyelem és önismeret 
szükséges, amely számos kérdést felvet a létezés céljával kapcsolatban is.
 Bodoni zsolt legújabb műveit ez év elején Dubaiban mutatták be Adj király ka-
tonát címmel. 2013 márciusában pedig ugyanitt az Art Dubai egyik résztvevője volt. A 
debreceni Alkony című tárlaton kiállított képeinek következő állomása a prágai rudolfium, 
ahol a közönségnek külön vetítést is tartottak a művészek pályájának szemléltetéséről. 
A debreceni kiállítás alkotói közé Jean Neal válogatása által került be, az angol kurátor 
foglalta koncepcióba Neo rauch és további 25 művész figurális munkáit, ahol szűcs Atil-
lával ketten képviselték a magyar képzőművészet ezen irányvonalának élmezőnyét. Erre 
a bemutatóra az Educator, az Educatio, a Gyermeknevelés és a Szertár című festményeket 
alkotta meg a művész. A festmények alapvető témája a nevelés fogalma köré csoportosul, 
mindegyiken érződik a második világháborús propaganda, valamint a szocreál irányzat 
hatása, amely a német figurális festészet irányvonalainak átírását tükrözi. Az alakok a he-
roikus, megalomán szobrokat idézik, amelyeket a műterem falain lévő, sportolókat be-
mutató korabeli fotók beállításai ihlettek: fiatalok különböző gimnasztikus mozgásokat 
végeznek nagy létszámban, mindenki egyformán. 
 A tornamozdulatok ismétlődő motívumai az erő jelenlétét demonstrálják, a határ-
mezsgyén ingadozó gondolatvilág rámutat, hogy ha nagy csoportokat egy felsőbb hatalmi 
elképzelés nyomására megerősítenek és mozgósítanak, akár látszólag jótékony eszközö-
ket felhasználva, a felfokozott, összehangolt erőt egy negatív gondolat könnyen használja 
fel rossz célokra. A képen megjelenített emberek bár öntudatlanul, de a háború eszközeivé 
válnak. A művek tematikája egyfajta átmenetet képez a sport és a háborús cselekmények 
körülményei, valamint a gyermekjátékok világának megidézése között. A művész korábbi, 
ugyancsak nevelést tematizáló képei a jelenlegi sorozatnál kiegészülnek a nevelés általi 
fejlődés ügyével. Ennél a témakörnél a gyermekek sajátos világa példaértékként  áll előt-
tünk: ártatlanságukból és tisztaságukból a felnőtt társadalom csak tanulhat. A művészetre 
való nevelésben az alkotó gyermekek számára a művész színsorokat állít össze, amelyek 
segítségével szabadon alakíthatják ki képi világukat. 
 A vásznon összefüggő motívumrendszert képeznek az élet és a társadalom azon 
törekvései, amelyek az uniformizálás, az egyéniség és az öntudat elnyomása irányába te-
relik a fiatalokat. A Dubaiban kiállított sorozat már címében is pontosan meghatározza 
ezeket az érzéseket. Az intézményesített rendszerek többsége eredményezi a homoge-
nitás megteremtését azáltal, hogy alegységeiket és a bennük működő embereket is kö-
zös nevezőre kívánják hozni. Az egyéniség kitűnése itt már nem tapasztalható. Az egyéni 
történetekben felfedezhetjük az örömöt, a társas kapcsolatokat, a közösségi élményeket, 
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ám ha összegezve, a különálló részek összeállnak egy egésszé, erő és agresszivitás tör a 
felszínre, így ellentétessé válik az eredmény. Az Adj király katonát című kiállítást többek 
közt e folyamatok motiválták, a gyermekeket már a játék folyamán rávezetik a harcra, a 
küzdésre, a versengésre. A gyermekjátékok hatalmi játszmák kicsinyített másai, imitálják 
az erőszakkal teli valóságot. A fiatal generációk magukban hordozzák a múlt hibáinak kö-
vetkezményeit, amelyekről nem is tehetnek, de amelyeket nem is tudnak levetkőzni. Erő-
sen érződik a történelmi ihletettség, a politikai hatalmak elveinek hatása. A világháborús 
fényképeken megjelenő nevetgélő gyermekcsoportok gondolati koncepciójának hátteré-
ben beteg, korcs politikai elképzelés van, gondolhatunk itt a tökéletes népcsoport elméle-
tének megalkotására.
 A háttérben zajló mechanikus erők manipulatív tevékenysége rávetül a társada-
lomra. Az észrevehetetlen átalakulások vásznon való megjelenítésén kísérletezve a mű-
vész az antik szobrokról készített fotókat marószerrel átkeni, majd ruhát rajzolva testükre 
felöltözteti őket korunkbeli öltözékekbe, amivel ismét értelmezési kategóriákat fogalmaz 
át. Ezek az ókori művek voltak ugyanis a német propaganda ideáljai, amelyek később át-
kerültek a szocreál gondolatvilágba is. A korok a saját elképzelésük szerint fogalmazták át 
a tökéletes test ideáját, de a 20. században ezek a klasszikus, arányosan kidolgozott testek 
kiüresített lelki-és szellemi belsőt eredményeztek. Az Educator című festmény mondani-
valója ennek megfelelően közvetíti ezt az elképzelést. A konstruált terekben a szereplők 
egy saját maguknak teremtett világban ténykednek. Az az érzésünk támad, mintha saját 
maguk börtönébe lennének zárva, ahol a rabság érzése zavarja ugyan őket, de nincs elég 
akaraterejük a szabaduláshoz, vagy legalábbis a körülmények erősebbek náluk. Ennek 
tükrében az üzenet meghökkentő, fel nem ismert gátjaival szembesíti a nézőt is.
 Ahogyan az élet folyamatos változások sorozata, úgy Bodoni zsolt festményeinek 
sorsa is hasonló. A művész témaválasztása különböző életszakaszaiból táplálkozik. A két 
legnagyobb szerelem, ezáltal motiváló erő a család és maga a művészi hivatás. A gyermek-
áldás természetszerűleg vonzza maga után a nevelés kérdésköreit (ennek bizonyítékai az 
imént tárgyalt festmények is), továbbá az apaság szerepének súlya is döntő nyomatékkal 
bír a téma kiválasztásakor. Általánosságban elmondható, hogy művészete a klasszikus 
festészeti hagyományok alapköveire épül, egyedi technikája mégis formabontóvá teszi. A 
múlt eseményeit a mai életviszonylatok tükrében rögzíti vásznain, ezáltal válnak művei 
teljes mértékben érvényessé és aktuálissá.
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izsó zita (1986) Budapest. Gérecz Attila-díjas költő, kritikus, az ElTE ÁJK-n szerzett 
diplomát. Első kötete Tengerlakó címmel jelent meg 2012-ben, a fiatal Írók szövetsége 
gondozásában.

izsó zita

szKAfANDEr

Párnáján ott maradt a mélyedés,
gyümölcshúsban a kiszedett mag helye.
leverte a vázát,
csak a látszat kedvéért, sokkal később szidtuk le érte,
a gyerekek közben úgy számoltak, 
mint máskor villámlás és égdörgés között.

Az orvosok megmutatták 
a röntgenfelvételen,
hol fedezték fel az ismeretlen bolygót.
és megnyugtattak minket, a gyerekek nem félnek,
de apa azt mondta, attól kezdve nem aludt el, 
hanem feszülten végighallgatott minden mesét,
mi pedig közben nyugtatni próbáltuk: 
a halál nem olyan, mint
az a sötét kamra,
ahova a múltkor játék közben bezártuk.
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izsó zita

szKAfANDEr

Párnáján ott maradt a mélyedés,
gyümölcshúsban a kiszedett mag helye.
leverte a vázát,
csak a látszat kedvéért, sokkal később szidtuk le érte,
a gyerekek közben úgy számoltak, 
mint máskor villámlás és égdörgés között.

Az orvosok megmutatták 
a röntgenfelvételen,
hol fedezték fel az ismeretlen bolygót.
és megnyugtattak minket, a gyerekek nem félnek,
de apa azt mondta, attól kezdve nem aludt el, 
hanem feszülten végighallgatott minden mesét,
mi pedig közben nyugtatni próbáltuk: 
a halál nem olyan, mint
az a sötét kamra,
ahova a múltkor játék közben bezártuk.

éPÍTési TErülET

A legrosszabbak a kórházban töltött születésnapok. 
A négy emeletes épület
ablakai az erdőre néznek, 
ahol a fák
olyan hanyagul dőltek el,
mint a tortából kiszedett gyertyák valami nagy ünnepség után. 
sokszor láttuk a turistaúton megpihenő párokat,
ahogy a fáradság úrrá lesz tagjaikon, 
mozdulataik lassan megalvadnak,
mint a karunkból kiserkenő vér az infúzió tűje nyomán.
Azt is láttuk, 
hogy a nővérek a teraszon dohányoztak, egy pillanatra
a zöld lombok feletti kék sávra téved a tekintetük,
és amikor valamilyen hangra hirtelen hátrafordultak,
arcukon egy pillanatra 
átsuhant valami, ami nagyobbra nyitotta a szemeket 
és kicsit feljebb emelte a fogakról az ajkak szigorú vonalát.
A következő pillanatban ingerülten nyomták el a cigit,
talán szégyellték, hogy arcuk kiürített vitrin, 
ahol az ellopott dolgok feliratait 
kint felejtették a múzeumi dolgozók.
Aztán végighúzták a csikkeket a falon.
Ha meghosszabbítanánk a fekete csíkokat, néhány közülük összeérne,
ha egy kicsit tovább maradnak kint, talán beszélgetni kezdenek.

Egy esős napon kezdődött az a borzalmas hangzavar.
A hangjából ítélve valami méretes állat lehetett,
valahol messzebb a tölgyek mögött, az autópályára rávezető úton,
talán elüthette valami
órákon át nyüszített, időnként elhalkult a hangja, és mi
már azt hittük, vége van, de aztán perceken belül 
folytatódott az ordítás. 
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Közben a betegekhez jöttek a rokonok. Hitegették őket,
hogy nem lesz semmi baj, de nem tudták elnyomni az állat hangját. 
Engedték, hogy este hét után is menjen a tévé, maximumra kapcsolták a hangerőt,
de ez sem segített.
Aztán az egyik ápoló hirtelen felállt,
utána mentek még ketten vagy hárman,
nem sokkal később feltűnt alakjuk az erdőbe vezető úton,
néhány percen belül pedig abbamaradt az ordítás,
hamarosan visszatértek, 
mindegyikük megkönnyebbült volt és felszabadult, 
mi pedig többé nem bántuk, hogy hamarosan meghalunk.
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Balogh Péter (1990) Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar-történelem alapsza-
kán tanul. 2013-ban a Várad folyóirat versíró pályázatán első díjban részesült, a léK  
irodalmi Kör tagja.

Balogh Péter

rEDŐNy és CsEND
 
      „Hangszálakat és színeket feszítünk ki reggelente”

mindig szürkület voltam 
a hátad mögött az ágyon 
ahogy a panel házak 
pislogtak majd  buszra  
szálltak 
a korai elmélyülésbe 
mi széttárt lábakkal 
joghurtos kanalakat 
nyalogattunk  
aztán  egymásba aludtunk 
bár én sosem igazán
 
 
figyelnem kellett 
téged 
hogyan nyitod ki orrlyukad 
a lerúgott takaró 
mindig a válladig érjen 
és törvényszerűen hagyjam 
a kezem hátul
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Nagy márta Júlia (1982) Debrecen, Budapest. Költő, kritikus. Az ElTé-n tanult magyar 
és összehasonlító irodalomtudomány szakon. Korábban a József Attila Kör titkára.

Nagy márta Júlia

Az EuKArióTÁK EléGiÁJA

B. Á.-nak

Erdei paplak. Kidőlt fák, vihar tépte gallyak 
építménye, remete alszik bent a mohaágyon.
Térdig gázol a vérehulló fecskefűben, ha felkel.
magasabbra nő majd, mint a cserje; azon át se látni.
Galagonyák, kökények zöld szőttese
A törékeny ágakon, mint keskeny női vállon
A selyemstóla. Apró, fehér virágok 
Csillannak fel a sűrűben, mint a gyöngyök
Egykor a fátylon – túlcsordul a méz az álom csuprán.
A remete felsír, és összegömbölyödik. 
Őrizze inkább a telihold az álmot, 
mint egy kancsal szempár; fekete vagy kék,
Egyre megy. semmi szín nem garantálhat
Jó szívet. minden pupilla mélyén – színigaz 
Tény – emésztőűrként lüktet egy örvény,
minden idők előtti egysejtű-emlékezet,
Hogy csak osztódni s okádni kell,
A víz, az anyag, a sejt nem ért és nem szeret.
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sirokai mátyás

A KÁPrÁzATBEliEKHEz ÍroTT lEvElEK [3]

mivel a lélek az orron keresztül, a levegővel jut az emberbe és azzal is távozik belőle, a 
lelkek feletti hatalomra vágyók számára elengedhetetlen volt egyrészt a légkör legalsó 
részének uralása, másrészt a figyelem elterelése a légzésről. A születés és halál egyre 
szaporodó közös házai lélekközpontokká váltak, melyeknek a levegőt szűrő és keringető 
rendszere minden addiginál jobb lehetőséget nyújtott a lelkek terelésére, elkülönítésére 
és visszaforgatására. miután a szárazföld az új ég burája alatt egyetlen zárt térré alakult, 
melynek légkörét a második szövetségből szentlélek néven ismert lélekturbinák forgat-
ják, a figyelmetlenül lélegzők számára bezárultak a szabad lélekvándorlást ígérő alsó 
és felső vizek felé vezető utak. A tudatosan lélegzők, akik testüket nem hátasjószágnak, 
porköpönyegnek vagy ellenséges, idegen lénynek, hanem sejtről-sejtre káprázó protein-
stroboszkópnak látják, képesek lehetnek elhagyni a bura világát. A világot, mely mind 
a hat napon a hetednapi lélekvesztés lázában ég, a világot, melynek határain túl az egy-
sejtűek ismét összekapaszkodnak, hogy a tudat új hordozóiként hagyják el a fényjelen-
ségeket lüktető vizeket.

sirokai mátyás (1982) Budapest. Költő. 2007-ben diplomázott a liszt ferenc zenemű-
vészeti Egyetemen. második verskötete A beat tanúinak könyve címmel jelent meg a 
libri Kiadónál, 2013-ban.
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Adorjáni Panna

JÁr A szÁD, miNT vAlAmi PiACi KofÁNAK

Jár a szád, mint valami piaci kofának, szólt rá az anyja, számolnál el legalább tízig, mielőtt 
megszólalnál, hát te egy értelmes lány vagy, fiam, és haragosan folytatta a mosogatást, 
spriccolt a víz, ahogyan a habos szivaccsal csutakolta a tányérokat, és mondta, mondta, 
megállíthatatlanul, akárcsak a megállíthatatlanul gyűlő mosogatnivaló a kagylóban meg 
az asztalon, bezzeg az soha eszedbe nem jut, hogy magadtól elmosogass legalább egy 
poharat, szerteszéjjel hagytok mindent a házban, s én, mint a rabszolga lótok-futok egész 
nap, agyvérzésig dolgozom magam, apád sem tudja elmosni a kávéscsészéjét, ott szárad 
benne a zacc napokon keresztül, ha nem vagyok itthon, senki semmihez hozzá nem nyúl, 
ilyenek vagytok, és legalább arra ügyelnél, hogy hülyeségeket ne mondj, nagylány vagy, 
nem?, tessék akkor nagylányként viselkedni, felelősséget vállalni és elkezdeni felnőttként 
gondolkodni, mikor takarítottál utoljára a szobádban, ott is olyan kupleráj van, és te így 
akarod áthozni a barátodat, hát tudod kinek kell egy rendetlen lány, senkinek, hiába fes-
ted magad órákig, ha kosz van a szobádban, mehetsz a fenébe, úgyhogy tessék összeszed-
ni magad, megértetted, és a lány csak bámult a lucskos vízre a kagylóban, az idegesen 
mosogató kezekre, mint aki nem is figyel oda, válaszolj, megértetted, ismételte meg az 
anyja, figyelsz te egyáltalán, szólt rá még idegesebben, a lány mindent pontosan hallott, 
az anyja szavai valósággal megütötték, a mellkasában és a gyomrában érezte, mint akit 
ököllel ütlegelnek, ha hozzám nyúlna, gondolta, ha hozzám nyúlna, és akkor visszaüthet-
nék, és látta maga előtt, ahogyan az anyjával püfölik egymást, nem vagyok piaci kofa, te, 
te, ordította volna, nem vagyok lusta és nem vagyok rendetlen, így verték volna egymást 
az anyjával, és egyre nagyobbra duzzadt a gombóc a torkában, némán állt, és bámulta a 
lucskos vizet, az anyja kezét, válaszolj, ha kérdeztelek, szólt rá megint az anyja, elmegyek 
innen, aztán majd meglátod, folytatta magában, mindenhol jobb, mint itthon, és elképzel-
te, hogy egy szép modernül berendezett házban van, az anyjával jár ruhát vásárolni meg 
együtt főznek, és bármit elmondhat neki, még a fiús dolgokat is, és az anyja tanácsot ad, 
és soha nem szidja meg, és mindent szabad, és van pénz is elég, úgyhogy nem kell télen 
megfagyni a házban, ilyenekre gondolt, miközben még mindig csak állt, és arra gondolt, 
hogy ha ilyen szomorú dolgokra gondol, akkor legalább elkezd sírni, és ha elkezd sírni, 

Adorjáni Panna (1990) Kolozsvár, Budapest. Író, teatrológus, kritikus. 2012-ben vég-
zett a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem színháztudomány szakán, jelenleg a Károli 
Gáspár Egyetemen mA-hallgató. 2011-ben az E-mil prózadíjjal tüntette ki.



17
mű-TéT

akkor az anyja megsajnálja, és akkor megkérdi, hogy mi a baj, meg bocsánatot kér tőle, 
és akkor könnyebben el tudná mondani, de nem tudott sírni, csak a gombóc duzzadt 
egyre hatalmasabbra a torkában, megnémultál, kérdezte idegesen az anyja, nem, vála-
szolt végre, csak ennyi jött ki a száján, akkor válaszolj, legyél szíves, megértetted, amit 
mondtam, ismételte meg a kérdést, meg, mondta kurtán a lány, most már elmehetek, tet-
te hozzá, elmehetsz és takarítsd ki a szobádat, jött a válasz, jó, mondta a lány, és lassan 
kiment a konyhából, be a szobájába, a rendetlen szobába, a mosatlan ruhákkal telitömött 
ágyra feküdt, és beletemette az arcát a barátja egy ottfelejtett szvetterébe, és szagolta a 
fiú szagát, és elképzelte, ahogyan a barátja karjai közé bújik, a fiú cirógatja a haját és a 
nyakát és puszikkal árasztja el, a meleg testében egyenletesen ver a szíve, ezt hallgatta, az 
arcához szorította a ruhát, összekucorogva feküdt, és a fiú szívverése meg a saját szívve-
rése egyszer csak egyetlen hangos szívveréssé változott, a halántékában a füle mélyéből 
és a mellkasában hallotta, ahogyan a szívek egyre hangosabban és egyre erőteljesebben 
dobbannak össze, visszafojtotta a lélegzetét, úgy hallgatta a szívdobbanásokat, hogy már 
semmi más nem hallatszott, soha többé.

foGADJuNK EGy lÁDA sÖrBEN, HoGy NEm BÍrsz  
Ki KéT HéTNél TÖBBET EGy romÁNNAl

fogadjunk egy láda sörben, hogy nem bírsz ki két hétnél többet egy románnal, mondta 
Kari, az egyik osztálytársam, amikor kiderült, hogy egy román csávóval randiztam. fogal-
mam sincs, hogy honnan tudtak róla, mert én senkinek semmit nem mondtam erről, hi-
szen egyáltalán nem volt biztos a dolog, csak találkoztunk vagy kétszer, de ennyi. minden-
esetre suli után ott ültünk a kocsmában, és szóba hozta valaki, már nem emlékszem, hogy 
ki, csak arra, hogy egyszer csak arról vitatkoznak az osztálytársaim, hogy jó-e vagy sem 
románnal járni. megpróbáltam nem odafigyelni, mert ráadásul ez a srác eléggé tetszett, 
bár eléggé bizonytalan voltam. Persze nem ilyen rasszista okokból kifolyólag, de mégis 
csak, ez egy teljesen más kultúra, más nyelv, és mi van, ha véletlenül úgy maradunk, és 
egyszer csak komolyra fordul a dolog? Nem, lehetetlen. futó kaland, valami, lehet barát, 
de igazi szerelem nem alakulhat ki, szögeztem le magamban, miközben az osztálytársak 
egyre durvábbakat mondtak. Csak a félromán családból származó Dini hallgatott csende-
sen, senki nem vette észre, csak én, ahogy egyre sápadtabb lesz az arca. Kari még bele is 
lökött egy adott ponton, hogy érted, Dini, itt nem rólad van szó, nekünk te tiszta magyar 
vagy, akkor Dini felállt, és szó nélkül otthagyta az egész bandát. Nagyon idegesített, hogy 
nem szóltam közbe, hogy nem védtem meg, hiszen egyértelmű volt, hogy Dini a legjobb 
fej az egész osztályban, és hogy pofátlanság volt vele szemben a románok pocskondiá-
zása, akkor is, ha Kari nem úgy gondolta. le is fagyott a levegő, Kari azonnal elkezdett 
mentegetőzni, hogy basszus, hát nem kell így mellre szívni, hát mit mondtam, ami olyan 
durva volt, és értetlenkedve nézett a többiekre. Hát nem mondtál semmit, csak hogy nem 
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olyan jó a magyarnak a románnal, de hát ez nem rasszizmus, ez csak egy ilyen dolog, ami 
így van, és nem kell rá megsértődni, egyébként a románoknak és a magyaroknak is jobb, 
ha nem vegyülnek, hangzott egy válasz valahonnan, de akkor már annyira szégyelltem 
magam, hogy jött, hogy sírjak, és nem értettem, hogy miért nem állok fel azonnal, és 
megyek Dini után. éreztem, hogy nincsen rendben az, ami itt elhangzik, sem Dinivel, sem 
az én román csávómmal szemben, de nem tudtam, hogy mit kellene mondanom. Ne be-
széljünk erről többet, kérlek, szólaltam meg végül, mert ha már megoldani nem tudtam a 
dolgot, legalább el szerettem volna hallgattatni őket. Aztán az asztal alatt írtam egy smst 
Dininek, hogy minden rendben?, de persze nem válaszolt, mert mit is válaszolhatott vol-
na, hogy persze, minden oké, csak rasszista faszok vagytok és nagyon megsértettetek. De 
valahogy mindenféleképpen tudatni akartam vele, hogy együttérzek vele, és hogy én nem 
vagyok olyan, mint a többiek, és nem gondolom azt, hogy ő ilyen vagy olyan, sem azt, hogy 
tiszta magyar, hanem tudom, hogy félromán családból van, és hogy ezért ő félig román, 
és hogy ezért esett neki rosszul, és hogy a románok ugyanolyan jó emberek, mint a ma-
gyarok, és valahol mélyen tényleg ezt gondoltam, de mégis csak annyit írtam neki, hogy 
minden rendben?, sőt, először az jutott eszembe, hogy mi van, ha románul írom, mintegy 
az iránta érzett tiszteletem jeléül. Akkor viszont visszaírt volna, mégpedig azt, hogy menj 
a picsába, magyarul írta volna, hogy biztosan megértsem, hogy leszarja a tiszteletet, amit 
iránta érzek, és akkor pontosan tudtam volna, hogy ugyanolyan vagyok, mint a többiek, 
mert végül is mit csináltam, nem csináltam semmit, nem álltam ki sem mellette, sem 
pedig a román csávóm mellett, pedig nekem az a fiú igenis tetszik, nagyon tetszik. és ak-
kor azonnal ráébredtem volna arra, hogy azért halogatom a következő randit a csávóval, 
mert félek attól, hogy román csávóm legyen, és ezért ugyanolyan rasszista vagyok, mint 
a többiek, és csak azt érdemlem meg, hogy se Dini, se a román csávó ne beszéljen velem 
soha többet, sőt, a román csávónak el kéne azonnal mondani, hogy nekem milyen hátsó 
gondolataim és félelmeim vannak, és akkor biztos nem állna velem szóba többet, velem, a 
gyáva kétszínű pinával. Összeszorult a torkom, csendesen elköszöntem, és hazamentem, 
és útközben még meg-megnéztem a telefonom, hogy hátha Dini visszaír, hogy persze, 
minden rendben, rád nem haragszom, de nem írt vissza, még annyit sem, hogy menjek 
az anyámba, csak a román csávótól jött egy üzenet, hogy cefaciazi, mergemla un film la 
republica?, éppen a Paris, je t’aime ment, és nagyon nagy kedvem lett volna megnézni, 
de legalább egy órán keresztül halogattam a választ, és végül azt írtam vissza neki, hogy 
most nem tudok, de majd egy következő alkalommal, esetleg.
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falvai mátyás (1984) Győr, Budapest. szépirodalmi figyelő-díjas író, kritikus, a  
fiatal Írók szövetsége elnökségi tagja. második kötete Gépindák címmel jelent meg  
2010-ben, a fisz gondozásában.

falvai mátyás

rENDETlENKEDTél

„mint a vérszopó hiénák és sakálok rekedt ordítása folyton borzongatja a szaharai kara-
vánt éjszakai pihenőjén, éppúgy kísérik végig ifjú éveidet az alsóbb ösztönök követelődző 
támadásai. Bódító színekkel rajzolódik eléd az a gyönyör, élvezet, amit nemi ösztöneid 
azonnali kielégítése csábítóan ígér. folytonos kísértések fognak csalogatni, hogy hagyd 
el az erkölcsi tisztaság útját, mintha valami láncáról szabadult ördög lázongana benned, 
aki kér, ígérget, gúnyol, kétségbe ejt, csak menj, menj, lépj az ösztönös vágyak csalogató 
örömei közé.” marci értette, miről beszél Tóth Tihamér, a tudós paptanár Tiszta férfiúság 
című felvilágosító dolgozatában. szinte hallotta, ahogy háta mögött acsarognak a vérszo-
pó hiénák, szinte fülébe csengett a sakálok rekedt ordítása. már egy ideje kísértik e dög-
letes szellemek, egészen pontosan azóta, hogy először ömlött tele mindkét tenyere ezzel 
a furcsa szagú, sárgásfehér folyadékkal a zuhanyzó alatt. marci fitymaszűkületét egy-két 
évvel azelőtt kezelte a szomszédban lakó orvosprofesszor. Egy erőteljes rántás, és kész 
is volt a művelet. A fiú olyan óbégatásba kezdett, hogy szülei megsajnálták, és a hősiesen 
viselt beavatkozásért jutalmul elvitték a mcDonald’s-ba. marci orvosi utasításra végezte 
azóta is a zuhany alatt napi gyakorlatát, le-föl, le-föl, nehogy visszahúzódjon a fojtogató 
előbőr. Ez alkalommal furcsa bizsergést észlelt. Egyszerre volt kellemes és kibírhatatlan. 
marci nem értette, mi történik, de képtelen volt abbahagyni, az elviselhetetlenségig fo-
kozta az öntudatlan dörzsölést, végül olyan hévvel és olyan mennyiségben tört elő belőle 
ez a valami, és csak jött, csak jött, még mindig jött, hogy valósággal halálra rémült. Elron-
tott valamit? vissza lehet ezt még csinálni? Álldogált a zuhanyzó kellős közepén, két teli 
markába bámulva, mire szép lassan felfogta, hogy most halálos bűnt követett el. 
 Biztos volt benne, látszik rajta, hogy a bűn útjára lépett. Homlokán a skarlát betű, 
talán még a szagán is érződik a ragacsos folyadék sajátos aromája, nem győzte dezo-
dorral fújni magát, és csak behúzott nyakkal, leszegett fővel mert közlekedni. Hányszor 
fogadta meg azóta, hogy soha többé nem nyúl magához, hogy ez volt az utolsó, aztán ezt 
még meggyónja, és akkor ennyi volt. De valahogy sose sikerült megállnia, ha rátört a kín, 
megvallani pedig képtelen volt. Hiába ment át a szomszéd templomba gyónni, hogy a kis-
gimnázium paptanárai ne ismerhessék fel a rácson keresztül. A pap előbb-utóbb eljutott 

mű-TéT



SZKHOLION20

odáig, hogy rákérdezzen: „és rendetlenkedtél? magaddal vagy mással?” marci habozva 
tagadott, de az állhatatos lelkiatya kötötte az ebet a karóhoz. volt benne valami élveteg, 
gonosz makacsság: „Egész biztosan nem rendetlenkedtél? magaddal vagy mással?” mar-
cit nem vitte rá a lélek, hogy szégyenét mással is megossza. magában tudta jól, hogy Tóth 
Tihamér atya kegyes intése ellenére az emberi természet mélyén rejtező éhes komondo-
rokat és sakálokat élteti, akik vért isznak, az ő friss, üde, fiatal vérét.

A Tiszta férfiúság ezután ostorrá vált, amellyel szent bűntudatban gyötörte magát. Kínzó 
lelki tükörré, amelyben egy degenerált önarckép rajzolódott ki. A kötetet Dédi hagyta 
elől mindig, ha a kisonokák náluk vendégeskedtek. marci titokban kezdte el bújni, szívé-
ben a legnagyobb megrendüléssel. Amikor Dédi rajtakapta, hogy a zongora alatt bújja e 
lélekerősítő olvasmányt, marci hihetetlen zavarba jött, ám Dédi csak bólintott gyakorta 
felöltött, kenetteljes arckifejezésével. marci borzongva olvasta Tihamér atya enumerá-
cióját mindazokról a külföldi orvosi szaktekintélyekről, akik egybehangzóan állították, 
miszerint az önfertezés és a tisztátalan élet mindenféle testi betegségek okozója, hiszen 
az idegek és a gerincvelő táplálására szolgáló, ifjonti életerőt közvetítő nedvek ekképpen 
kárba vesznek, pótlásukra pedig nincsen mód. Nem beszélve arról, hogy az a szerv, ame-
lyik az emberiség szaporodását lesz hivatva szolgálni, csendben, háborítatlanul kell, hogy 
fejlődjön. „Ha volna fiú” – faggatta olvasóját a derék Tihamér atya – „aki minden héten 
egy darabkát levágna a tüdejéből, mondd, mi lenne belőle egy-két év alatt? és gondold 
meg, fiam, mily bomlasztó hatással jár a fejlődő szervezetre, ha egy ifjú felizgatja, kínoz-
za nemi szervét, amelynek a lehető legnagyobb nyugalomban és érintetlen pihenésben 
kellene fejlődnie!” De marcit figyelmeztethették a kiváló egyházfiak és külföldi orvosta-
nárok, csak nem tudott uralkodni magán. A helyzeten csak rontott, amikor rátalált édes-
anyja régi Burda magazinjaira, különös tekintettel a fehérnemű rovatra, amelyben olyan 
mesés gyönyöröket ígérő ruhadarabok, és olyan imádni valóan szégyenlős, mégis furcsa-
mód kacér hölgyek virultak elő, hogy azt képtelenség volt kibírni. marci későbbi ízlését 
a nők terén – nevezetesen, hogy inkább a teltkarcsú hölgyeket preferálta – feltehetően 
nagyban befolyásolta a tény, hogy a család hölgytagjainak testalkatára figyelemmel édes-
anyja kizárólag a Burda „für starke frauen” kiadását gyűjtötte.
 innentől nem volt megállás. megkergülve túrta fel a régi magazinhalmot újabb pél-
dányok után kutatva. végül olyan kincsre lelt, amilyenre álmában sem számított: apja mez-
telennős újsággyűjteményére. ott volt a magyar Playboy egész ’90-es és ’91-es évfolyama, 
német nyelvű Penthouse-ok, svéd keménypornó és néhány kötet Träumereien magazin, 
ez volt marci kedvence. A leírhatatlan döbbenet, hogy apjának ilyen portékái vannak, hogy 
más nők meztelen testére is kíváncsi, nem csak édesanyjáéra, hogy talán – ne adj isten – 
maga is az önfertezés bűnébe esik néhanapján, csupán néhány percig tartott, helyét felvál-
totta a lázas remegés, mely mindig erőt vett rajta, ha eluralta testét az izgalom.
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„és ha késve érkeznénk a misére, a leghelyénvalóbb, ha a »futva jöttem elibéd« kezdetű 
énekkel nyitunk.” marosi miklós karnagy úr fésületlen fogsora mögül nyálasan fröcskölt 
elő a vicc, amelyet fád röhögéssel díjaztak a kántorképző növendékei. marci kényelmetle-
nül érezte magát e társaságban, és nem csak az idétlen kántorhumor miatt. Nyomasztot-
ták az ebben a környezetben kimondottan frivol viseletnek számító ujjatlan ingecskék és 
az anyagukon átütő hónaljszőrzetek. A nagymamás, sprőd és ránézésre is büdös, barna 
nejlonharisnyák, a térd alá érő, lópokróc-finomságú szoknyák szigora, a sminktelen ar-
cokat keretező, csulunkás hajzatok. A férfiak szandálba bújtatott, szürke zoknis lába. No 
és a naftalinnal és kölnivízzel – természetesen a szabadosság csimborasszóját jelentő No. 
4711-essel – keveredő verítékszag. A falon egy kimondottan rusnyán megfestett, feltehe-
tőleg vízfejűségben szenvedő, férfiarcú szent Cecília-festmény reprodukciója hipnotizált, 
az óráknak helyet adó imaterem falain mélyülő, ujjnyi széles repedések pedig valódi tar-
talmat adtak az intézménnyel kapcsolatban előszeretettel hangoztatott „patinás” jelzőnek.
 marci volt a legfiatalabb a növendékek közül. megfordult itt kántori babérokra 
törő, középkorú, és szinte borítékolhatóan szűz matrónától kezdve huszonéves, reszke-
teg, istenfélő ifjún át majdnem mindenféle népség. még a papi szeminárium hallgatói is 
átjártak liturgikus énekeket és némi orgonajátékot tanulni. A szünetekben dandys ha-
nyagsággal cigarettázó kispapok külön kasztot alkottak. Állandó céltáblái voltak a sava-
nyú, céltalan nedveikben pácolódó vénkisasszonyok több-kevesebb sikerrel hitbuzgóság-
gá szublimált erotikus vonzalmának. A papnövendékek tudatában is voltak a kitüntetett 
figyelemnek, és mellüket düllesztve, kimérten lezser, már-már világias kéztartással emel-
ték szájukhoz a cigarettát. 
 Hogy marci hogyan keveredett közéjük, talán némi magyarázatra szorul. Hóna-
pok óta tartó plátói szerelme csalogatta ide. minden reggel ugyanott, a Baross és a Kazin-
czy utca sarkán, a flegmatikus szent György-szobornál találkozott össze a gesztenyebarna 
lánnyal. Hófehér harisnyába bújtatott, izmos lábai, kőkemény, telt keblei, makulátlan fehér 
bőre, és a lefegyverző, szégyenlős kedvesség, ahogy minden reggel marcira mosolygott 
mélybarna szemeivel, rabul ejtette a fiút. marci ekkortájt kezdett öltözködni. vasalatlan 
ingben nem volt hajlandó utcára menni, bőrét arctisztító tonikkal dörzsölte vörösre min-
den este, az orrán előbukkanó minden egyes mitesszerre keselyűként csapott le, hajára 
jó maréknyi zselét kent, amelyet művészi gonddal fésült frizurába. A zselés haj bukósisak 
gyanánt keményedett fejére, a fésűfogak nyoma belemerevedett fakóbarna hajába, akár 
egy szőlővel ültetett lanka barázdái. A barnaszemű lány minden éjjeli és nappali gondo-
latát hézagmentesen kitöltötte, hosszasan ábrándozott arról a – kétségkívül bekövetkező 

– pillanatról, amikor majd összeszedi magát végre, és megszólítja. Elképzelte, milyen lesz 
fogni a kezét, csókot adni puha, vörös szájára, együtt sétálni a Baross úton, a rába-hídon 
vagy a radó-szigeten, milyen lesz szagolni. magához ölelni, megnevettetni és nevetésében 
gyönyörködni. Egyvalamit nem tudott csak elképzelni: milyen lehet vele szeretkezni.
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„Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: »Ne paráználkodj!« én viszont azt mondom 
nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már paráználkodott a 
szívében. Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és dobd el magad-
tól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy egész testedet a 
gyehennára vessék. és ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt, és dobd el 
magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész 
tested a gyehennára jusson.” Ezt már Jézus mondta, nem a nagytiszteletű Tóth Tihamér 
doktor, vagyis némiképp nagyobb súllyal estek latba e szavak. Ez elég okot adott marci-
nak a kétségbeesésre. Ha így áll ugyanis a dolog, akkor nemcsak egyik szemét, hanem 
mindkettőt ki kellene vájnia, és kezei közül sem csupán az egyik botránkoztatta meg, 
megszívlelte ugyanis bátyja, matyi tanácsát, aki szerint ha bal kézzel csinálod, az olyan 
érzés, mintha más csinálná neked. Hogy pontosan mi is az a gyehenna, nem volt teljesen 
világos előtte, de abban egészen bizonyos volt, hogy fölöttébb kellemetlen hely.

 Közben a hazug gyónások száma egyre 
gyarapodott, így már az is terhelte lelkiisme-
retét, hogy rendre tisztátalan lélekkel járult a 
szentáldozáshoz. Tihamér atya szavai zeng-
zetes lemondással visszhangoztak lelkében: 

„Az első magányos bűn megtörtént. A várfalon 
megnyílott az első rés… Ezen fog lassan kiszi-
várogni a fiatal test minden feszülő erőtudata, 
munkakedve s a lélek lendülete. Az alvó lelki-
ismeret nagyot jajdult nyomában.”
 Kutatómunkájának hála marcinak volt 
már némi fogalma róla, miként zajlik a férfi 
és nő közötti interkurzus. miután rálelt apja 
meztelennős újságaira, az első döbbenetből 
ocsúdva mohó olvasójukká, pontosabban 
szemlélőjükké vált, olvasnivalót ugyanis 
nemigen kínáltak e lapok. A legkülönfélébb 
nők tárták közszemlére egyebekben rejte-
getni való erényeiket. szétálló vagy kissé lógó 
keblek, hepciás vagy sportos cicik, széles, sö-
tét netán gyermekien rózsaszín mellbimbó-
udvarok, halovány vagy éppen napbarnított 
bőr, szőke, barna, vörös és fekete szőrzetek 
erdejében csalinkázott marci tekintete. Any-
nyit gyötörte a Träumereien-füzeteket, hogy 
a fotókon pózoló lányok szinte mindennapjai 
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részévé váltak. mondhatnánk: szeretőkké léptek elő. A kislányos tekintetű rana (aus 
Bangkok), aki szerint „a szerelem olyan egy nőnek, mint bambusznak az eső”. A 19 éves 
bakfis létére anyányi bájakkal hódító Diana (aus los Angeles), aki „pszichológiát tanul, 
és családja generációk óta narancsföldeket birtokol a nyugati parton”. A zavarba ejtő 
nevű Bence (aus Kopenhagen), az egyetlen a füzetben, akinek szemérme is jól kivehető 
volt – személyes kedvenc tehát –, de leginkább vanessa, ez a dús keblű, kissé telt, hófe-
hér bőrű, gesztenyebarna szemű és hajú egyetemi hallgató, aki amellett, hogy élete pár-
ját, a nagy Ő-t kutatta, dermesztően emlékeztetett a lányra, akivel reggelente találkozott 
a Baross úton. vanessa tehát végre elképzelhetővé tette marci számára, milyen lehet  
a lány meztelenül.
 A kábeltévé bekötésével valóságos lavina indult meg. A helyben fogható pornó-
csatorna éjjelente marci és bátyja rendelkezésére állt, a szülők gyakran ragadtak benn 
késő estig munkahelyükön, a színházban. marciék mohósága sokkoló gazdagsággal 
nyert kielégítést. Hatalmas kolbászokat nyeldekeltek harisnyakötős úri dámák. sofőrru-
hás törpék tettek erőszakot matrózblúzos iskolás lányokon. matyival közös kedvencük 
azonban Cyrano története volt, aki a visszafogottabb eredetivel ellentétben felülkereke-
dik az üresfejű Christianon, s bőségesen betakarítja hódítása gyümölcsét. A gascogne-i 
kadét a kulcsjelenetig bőrtokot visel rettentő orrán, és e tok korántsem papírvágó kést 
vagy ollót rejt, hanem – mint utólag kiderül – egy második péniszt, amelyet hadrend-
be állítva, némi vazelin és egy különösen bonyolult, összehangolt mozdulatsor révén 
nemcsak roxánt, de odaadó barátnőjét is csúcsra repíti. Hol volt már az idő, amikor 
matyival kifürkészték apjuk titkos óvszeres dobozát, és értetlenül állva a kis latexhár-
tya előtt egy ceruzára húzták fel, hitetlenül szemlélve, vajon miként erőltethető rá egy 
ilyen kis semmiség egy erőtől duzzadó hímtagra? Hol volt már az irulás-pirulás, a hir-
telen jött zavarodottság, hogy akkor most hová is rejtsék a kicsomagolt gumit, amelyet 
végül a robusztus könyvszekrény mögé pöcköltek, hirtelenjében ezt találva a legbizto-
sabb rejteknek? és mennyire elkésett Endre atya a szexuális felvilágosítással, amelyre a  
biológiaórán került sor!
 marci már mindent tudott, ami tudható volt. olyan üregekbe látott bele a kábel-
tévén keresztül, amelyek praktikus kihasználhatósága a legtöbb ember számára felnőtt 
fejjel is ismeretlen volt. Endre atya rettentően izzadt. villanykörte formájú feje fölött 
egy hatalmas, széttárt vagina kivetített képe virított. miközben az atya igyekezett a le-
hető legszabatosabban elmagyarázni, hogyan is lesz a gyerek, marci egy kiégett világfi 
közönyös félmosolyával dőlt hátra az iskolapadban. Pedig Endre atya volt a legvérme-
sebb tanár a gimnáziumban. Esténként vállára vetett légpuskával – amellyel napközben 
a főtéri galambokra lövöldözött cellája ablakából – strázsált a dormitórium folyosóin, 
kommunista mozgalmi dalokat énekelve részegen, amit lehengerlő tréfának vélt. A kol-
légistákat reggel úgy ébresztette, hogy lepedőstül rántotta le a földre az emeletes ágyon 
fekvő fiúkat. Egyszóval az iskola méltán rettegett alakja volt. órái előtt a fél osztályra 
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rájött a hasmenés, és a biológia-szertárral szemközti vécéből ilyentájt mindig csípős 
szarszag kúszott elő, betöltve az egész folyosót. Annál inkább élvezte marci a maga jól 
értesült helyzetét és az öreg pap zavarát a felvilágosító órán. odáig merészkedett, hogy 
rákérdezzen, a hermafroditák képesek-e valamilyen módon megtermékenyíteni saját 
magukat. válaszra persze hiába várt, folyosóra küldték.
 De bármilyen fölényt igyekezett is magára erőltetni, azért csak-csak érezte, hogy 
testéből, akárha várfalon megnyílott résen keresztül, lassanként szivárog kifelé fiatal 
teste feszülő erőtudata, munkakedve és lelkének lendülete.

megpróbálta hát visszaterelni lépteit a szűk, de igaz ösvényre, amihez kapóra jött a kán-
torképző. A gimnáziumba ekkortájt látogatott el a képző kórusa, amely lélekhasogató 
unalmassággal vezetett elő vagy másfél órányi gregoriánt a diákoknak. A zenei élmény 
hidegen hagyta marcit, viszont kiszúrta az alt szólamban a barnaszemű lányt. Így hát 
nem volt kérdés, hogy maga is csatlakozzon a kántorképző társulatához. zongorázni 
tudott, nagyapja is kántor volt, minden egybe vágott tehát, hogy szüleinek meggyőzően 
érveljen, miért is kell havonta a nettó fizetésük tizedét ilyen haszontalan szakma kita-
nulására fordítaniuk. mennyivel egyszerűbb lett volna leszólítani a lányt a Baross úton, 
mint felvállalni az egyházi zene, a liturgia és a teológia tanulmányozásának ódiumát! Ha 
sikerült volna a lehetetlen: összeszedni a bátorságát, és úrrá lenni remegő hangján, ta-
lán megspórolhatta volna magának, hogy az Antalffy-zsiross-féle orgonaiskola egészen 
élvezetmentes etűdjeit vagy a Szent Vagy, Uram! című népénekgyűjtemény darabjait 
kelljen darálnia a képző rozzant, gépi befúvásos szobaorgonáján. valahányszor beült a 
kehes billentyűk mögé, nem tudta elhessegetni az érzést, hogy a szenténekek még így, 
négy fal között is úgy hangoznak, mintha egy hitbuzgóságát hangerővel kifejezni igyek-
vő, nyugdíjas asszonykórus erőszakos kántálása kísérné őket. De kétségünk se legyen 
felőle, marci őszintén próbálta hinni, hogy nem csupán romantikus várakozásai vezették 
ide, hanem új esélyt kapott a Jóistentől a javulásra.
 A szűk szabású reverendában parádézó papnövendékek karizmája alól ő sem 
tudta kivonni magát. Jó volt a szerelésük, okosak voltak és népszerűek – legalábbis eb-
ben az áporodott kis univerzumban. marci minden igyekezetével azon volt, hogy ha-
sonlóvá válhasson hozzájuk, példaképének pedig Tamást választotta közülük. Tamás 
huszonéves, erőteljes férfi volt, kirobbanó vonzerővel, hátrazselézett, hullámos, fekete 
hajjal, duzzadó mellkassal, egy dzsentri lezserségével, izzó, okos, sötét szemekkel. mar-
ci irigyelte tőle a reverendát, és mindazt, amit a ruhadarab jelképezett: a figyelmet, a 
tiszteletet, az egzotikumot, az erőt, és nem mellesleg azt a körülményt, hogy mind a 
reverenda szabása, mind a fekete színe gyönyörűen slankította az alakot.
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 A barnaszemű lányról időközben kiderült, hogy Krisztinek hívják, és a város má-
sik katolikus gimnáziumába járt. E két intézmény annyiban különbözött egymástól, hogy 
míg marciéba csak fiúk járhattak, Kriszti iskolája kizárólag lányokat fogadott sorai közé. 
Először tragikus, áthatolhatatlan szakadéknak tűnt, hogy Kriszti – ezt külseje alapján 
nem lehetett sejteni – három évvel idősebb volt nála, idővel azonban meggyőzte magát 
arról a – társasági bon mot-ként puffogtatható – igazságról, hogy az életkor csupán sta-
tisztikai adat. marci ünnepnek tekintett minden alkalmat, amikor Krisztivel találkozha-
tott, és éppoly izgatottsággal készült ezekre az alkalmakra, mintha karácsonyt akarna 
ülni a világ. Kriszti olykor meleg pillantásokkal jutalmazta a fiú jelenlétét, de ennél több-
re nem jutott a hónapok során. Ezt marci egyértelműen saját érdektelensége számlájára 
írta, különösen Tamással és a többi kispappal összehasonlítva magát.
 Tamás példáját követve Kriszti az utóbbi időben jelnyelvet kezdett tanulni, és fe-
jébe vette, hogy siketek segítésére szenteli eljövendő éveit. Tamással gyakran jeleltek, 
ilyenkor összekacagtak a kezdők megejtő hibáin. olyasfajta szövetség épült közöttük, 
amilyet marci szeretett volna elérni Krisztivel, mindeddig sikertelenül.

A kántorképző órái szombatonként voltak. marci ilyenkor hosszasan álldogált szekrénye 
előtt. válogatta, méregette ruhatárát, miként állíthatná össze a legpaposabb öltözéket. 
végül egy magasan gombolódó fekete szövetmellényt választott, alá fehér garbót, amely 
fejtartását peckesre fegyelmezte, mindezekre sötétszürke turis zakó és – jobb híján – fe-
kete farmer, fekete bőrcipő. Haját különös műgonddal szárította és zselézte hátra, aminek 
köszönhetően inkább hasonlított babaarcú, szicíliai bérgyilkosra, mintsem ifjú klerikus-
ra. mindehhez nem átallott még egy nagyapjától örökölt, láncos zsebórát sem a mellé-
nyébe fűzni. Dédi, látva ezt a szedett-vedett jelmezt, könnyekig hatódva rajzolt keresztet 
marci homlokára, az Atya, a fiú és a szentlélek nevében.
 Kriszti és a nagy Ő-t kereső vanessa között marci számára kezdett elmosódni a 
különbség. Jóllehet a Träumereien-füzeteket még mindig forgatta stikában, azt már sike-
rült megállnia, hogy magját onán módjára a földre, még inkább a zuhanytálcába vagy egy 
zsebkendőbe ontsa. Újabban felszabadultan, határozottan tagadhatott Cirill atya vesz-
szőparipaként meglovagolt kérdésére: „Na és rendetlenkedtél? magaddal vagy mással?” 
lelki megújhodása közepette sem kerülte el azonban figyelmét, hogy Kriszti, és a filmszí-
nészi sármmal cigarettázó kispap között gyanúsan elmélyülő barátság formálódik. marci 
aszkétikus, férfiasan komoly megjelenése a várakozásokkal ellentétben nem gyakorolt 
különösebb hatást Krisztire, és bármennyire igyekezett is palástolni a lány, kétségtelen 
volt, hogy érdeklődése egyre inkább egyvalami, pontosabban egyvalaki köré összponto-
sult, ez a valaki pedig nem volt más, mint a felszentelés előtt álló Tamás. marci, pusztán 
azáltal, hogy szemlélőként minden egyes mozzanatát nyomon kísérte a tövismadarak 
viszonyának, úgy érezte, valamiféleképpen ő maga is része e kapcsolatnak. Ha az órák 
közötti szünetben távolról figyelte a Kriszti és Tamás között felszikrázó vonzalom tétova 
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megnyilvánulásait, lélekben ő is felragyogott. Ha Tamásnak sikerült egy jól elhelyezett 
viccel megnevettetnie a lányt, marcit valahol legbelül szintén elöntötte az elégedettség. 
Akárhogy is nézzük, ekkor már mindkettejükbe szerelmes volt.
 Cirill atya, szokása szerint kissé megélénkülve, ismét feltette kedvenc kérdését, 
és hangosan lélegezve csüggött a válaszon. marcit két borzos, ősz szemöldök szuggerál-
ta a félhomályos gyóntatófülke rácsain keresztül. A fiú nehezen hessegette el magától 
a kántorképző vécéjének puritán, hipószagú, szentségtörő emlékét. Ahogy azon igyek-
szik, hogy a lehető legkisebb zajt csapja, hogy az ütemes ruhasusogás ki ne hallatsszon a 
rosszul záró ajtó résein. A nagypapa óralánca még így is minden rántásnál csörrent egy 
szemrehányót. szeme előtt újra és újra lejátszódott a jelenet, ahogy Tamás szívére szo-
rította kezeit, jelnyelven tudatva Krisztivel, hogy szereti. szétáradt arcukon a mosoly, és 
egymáshoz simultak. marci mellét elemi erő feszítette szét. vanessa kebleire gondolt, az-
tán Krisztiére, elképzelte, milyen lehet, amikor ezek a puha lánymellek hozzányomódnak 
a kemény, férfiúi mellkashoz, és már megint rángatni kezdte ez a megmagyarázhatatlan, 
makacs remegés. Dühödten kapkodva csapta le az Antalffy-zsiross és a szent vagy, uram! 
kopott példányait, és hallatlanul megkönnyebbült a gondolattól, hogy a piszkos kis vécé-
ben nem volt senki, szabad volt a pálya.

A szentáldozáshoz járulva átfutott rajta a bűntudat hulláma. Úgy veszi magához az oltá-
riszentséget, hogy nem készítette fel magát befogadására. Az elképzelhető legelőkelőbb 
vendéget szándékozik vendégül látni egy takarítatlan, mocskos odúban. még visszafor-
dulhatna a sorból, de azt mindenki látná. mi más magyarázat lehetne egy ilyen visszavo-
nulásra, mint a bűnösség félreérthetetlen lélekállapota? Közeledve az áldoztató paphoz, 
halványan még felderengett Cirill atya jól ismert, vádló kérdése: „és rendetlenkedtél?” Em-
lékezett a dacos válaszra: „Nem!” és még egyszer, és még ezerszer is: „Nem! Nem! Nem!”
 már csak egy ember állt előtte a sorban. Hallotta, ahogy az áldoztató elsusogja az 
elmaradhatatlan szentenciát. Krisztus teste. Corpus Christi. Kriszti teste. Kriszti-vanessa 
göndörkés, gesztenyebarna szőrháromszöge. Nyálasan-mohón harapott rá az ostyára.
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Németh zoltán

KuNsTKAmErA

3.7.2.2.
Duzzadt üvegcsikló,
szavak nélkül is tökéletes.

5.7.8.9.
védtelen, sírnivaló kagylók
páncél nélkül a homokban
szanaszét.
A női nemi szervek húsának
rózsaszín védtelensége,
az a puha, érinthetetlen ártatlanság.

4.4.6.2.
itt vagy távol lenni,
távol vagy itt lenni.

3.7.2.5.
Csókolóztunk.
mintha zsilettet
szopogattunk volna
kétoldalról.

3.2.7.1.
A hajából
tüzet gyújtottunk,
hogy legalább néhány másodpercre
láthassuk egymás arcát.

Németh zoltán (1970) érsekújvár. József Attila-díjas költő, irodalomtörténész,  
a besztercebányai Bél mátyás Tudományegyetem docense. legutóbbi kötete A poszt-
modern magyar irodalom hármas stratégiája címmel látott napvilágot a Kalligram  
Kiadó gondozásában, 2012-ben.
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4.8.1.1.
A négyéves kislány,
akinek szüleit megölték,
nyolc órán át kuporgott
szótlanul és mozdulatlanul
a halott anya lábai alatt.

9.1.2.6.
Aki szeret,
eltékozolják,
hogy szenvedjen.

6.4.2.6.
fejek,
húskosárban.

4.2.2.3.
Két kivérzett,
a vágóhídon egymás mellé került,
vaskampóról lógó
véres test egymásba szeretett.
De a mi szerelmünk
még reménytelenebb.

8.3.8.2.
rojtosra ütött száj.
most már találhatsz hozzá 
nyelvet.

4.3.1.3.
Csak azokra a mondatokra 
van értelme gondolni,
amelyekre te.
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Barna Péter (1988) sárospatak, Debrecen, Budapest. A Debreceni Egyetem mA kép-
zésének magyar nyelv és irodalom szakán végzett, a DETEP résztvevője és a Hatvani 
istván szakkollégium tagja volt. Kritikus, kulturális újságíró, blogger, a KULTer.hu ala-
pítója, a Szkholion és a Kultúra.hu szerkesztője. Jelenleg sajtóreferensként dolgozik.

Barna Péter

A vAKoNDPATKÁNyoK NEmiséGE és A HiÁNy HANGJA 
BArNA PéTEr BEszélGETésE NémETH zolTÁNNAl

– Németh Zoltán: irodalomtudós, kritikus, oktató, költő. Poeta doctus vagy?

– Ez így eléggé súlyos, valóban, de egyáltalán nem tartom magam poeta doctusnak. Úgy 
képzelem, hogy egy valódi tudós költő időmértékes, rímes, és egyáltalán, bármiféle kötött 
formájú szöveget létre tud hozni, én meg leginkább csak szabadverset írok. 

– A szem folyékony teste (2000), A perverzió méltósága (2002), A haláljáték leküzdhetet-
len vágya (2005), Boldogságtelep, vetélőgépben (2011). A kétezres évek elejétől foglalkoz-
tat a test kérdése és a test-poétika, ami mostanra nagyon felkapott lett irodalmi közegek-
ben. Előfutára vagy a témának?

– Nem hinném, hogy erre a kérdésre nekem kellene válaszolnom, persze ez az előfutárosdi 
egészen jól hangzik. számomra elejétől fogva az volt a lényeges, hogy megrázó, húsba 
vágó, zsigeri, elemi erővel ható dolgok fűződjenek a nevemhez. Tudom, hogy van a recep-
ciónak egy olyan iránya, ahol az a fajta testköltészet, amelyet művelek, fontossá vált. Ez 
természetesen jólesik. De én csak különféle nyelvi anyagot próbálok találni olyan témák-
nak, mint a nemiség, a szexualitás vagy például a férfi alárendeltség. legújabb verseskö-
tetemben is ezek a problémahalmazok artikulálódnak. 

– Beszéljünk a Boldogságtelep, vetélőgépben című kötetről. A Csáth szeretője alcím meg-
adja az alaphangot, de egyébként is számos intertextus, vagy inkább allúzió fedezhető fel a 
versekben, amiket furcsa módon jelölsz is. Miért épp Csáth Géza, Szabó Lőrinc, Rakovszky 
Zuzsa vagy Tandori Dezső? Azon kívül, hogy valószínűleg kedvenc szerzőid.

NAGyviziT
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– Háromféle hatásviszonyról kell beszélni ebben az esetben. Egyrészt de sade márki volt 
az egyik legnagyobb olvasásélményem 19-20 éves koromban, akinek magyar megfelelő-
jét Csáth Gézában, pontosabban Csáth naplójában találtam meg. A nemiség, a szexualitás 
újragondolása kapcsán fogott meg az életrajzi szerző személye, valamint egy önéletrajzi 
műfaj, a napló. Ezért lett Csáthnak kiemelt szerepe a Boldogságtelep, vetélőgépben című 
kötetben. A kulcskérdés nála: mennyire mélyen lehet alámerülni a lét végletes kérdése-
iben, mihez kezdünk az életünkkel és saját szexualitásunkkal. Ez a gondolat foglalkozta-
tott, illetve egy egészen más irányú megközelítése is a dolgoknak. A Csáth szeretője alcí-
met azért tartottam fontosnak a borítóra emelni, mert ebben a kötetben egy női Csáth 
Gézát is meg akartam teremteni. milyen helyzetekbe kerülhet egy férfi, illetve a nyelv, ha 
Csáth Géza női megfelelőjével lép szerelmi kapcsolatba? Bár több beszélő köszön vissza 
a versekben, az alcím azért egyes számú, mert ezzel kívántam jelezni, hogy itt egyetlen 
nőben összpontosul az a tulajdonsághalmaz, amely a férfi érzéseit, szexualitását kijátsz-
sza. vagyis valamiféleképpen a Csáth-napló másik oldaláról kívántam megszólalni, meg-
fordított szerepek általi viszonyok újrajátszásával – de itt a némaságba taszított, meg-
alázott nők helyett az alárendelt férfi szólal meg.
 másrészt a szerelmi verseskötet műfaja is érdekelt, a Balassi-féle hagyománytól 
Csokonai lilla-ciklusán, szabó lőrinc Te meg a világán át oravecz imre 1972. szeptem-
ber című kötetéig mind nagy hatással volt az írásfolyamatra. Hogy egy konkrét példát 
emeljek ki: oravecz szerelmi lírájában a férfi alárendeltként jelenik meg, s engem is 
rendkívül érdekelt ez a pozíció. Az, hogy az alárendelt beszélőt milyen nyelven lehet  
megszólaltatni. 
 Harmadszor pedig itt szükséges kitérni azokra a versekre, amelyek alatt szabó 
lőrinc, rakovszky zsuzsa vagy Tandori Dezső neve szerepel. Ebben az esetben nem le-
het valamiféle mélyebb poétikai hatásról beszélni, inkább néhány vers ritmusa, monda-
tainak zenéje annyira illett a tematikához, hogy szükségesnek tartottam átvenni a vers 
intonációját. Egy-egy vers egyszeri felhasználásáról van szó, mélyebb kapcsolatról nem 
beszélhetünk ezeknél az eseteknél. 

– Ha már szóba jött Sade márki: mai napig aktív olvasója vagy? 

– most már nem annyira intenzíven foglalkozom vele, de egy időben mindent elolvas-
tam, ami magyarul megjelent tőle vagy róla. Amikor elkezdtem írni, a nyolcvanas évek 
közepén-végén, furcsa módon nem a magyar költészet, nem József Attila vagy Pilinszky 
érdekelt elsősorban. Persze izgatott az akkori kortárs irodalom, Garaczi és Esterházy 
főként, de inkább az olyan szerzők foglalkoztattak, mint sade, lautréamont, rimbaud 
vagy Benn, illetve a német neoavantgárd költészet.
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– Egyszer egy kötetbemutatón rendkívül meglepően a vakondpatkányokról beszéltél. Mi kö-
zük van az irodalomhoz? 

– A perverzió méltósága című kötetemben az ember mint szexusra lecsupaszított test je-
lenik meg, tehát saját állati történetével együtt, nem hétköznapi értelemben vett embe-
ri lényként. A törzsfejlődés folyamán kialakult, készen kapott nemiséget általában ter-
mészetesnek vesszük, de látni kell, hogy ez az egész változásfolyamat talán egyszerűen 
véletlenek sorozataként jött létre. A génjeinkben mint emlősöknek egy általános állati 
nemiség konstrukciója is benne van. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a szexus 
jellegzetességeit az emlősöknél, azt vesszük észre, hogy a vakondpatkányban tulajdon-
képpen olyan nemiség működik, amelyről sokáig azt hitték, hogy csak a rovarokra, pél-
dául a méhekre jellemző. olyan szuperorganizmust hoznak létre ezek az euszociális álla-
tok, amelyben királynőre és alattvalókra tagolódik a társadalom. A vakondpatkányoknál 
például olyan típusú nemiség működik, hogy kizárólag a vezető nőstény közösül és sza-
porodik, rákényszerítve a többi nőstényt ürüléke és vizelete elfogyasztására, amely egy 
időre kiöli belőlük a nemi vágyat és meddővé teszi őket. számomra itt kapcsolódik be az 
irodalom, amikor egy alternatív törzsfejlődés identitáslehetőségeivel játszom el verseim-
ben. Képzeljük el, hogy milyen lenne 
az emberi társadalom, ha mi is ezt 
a nemiséget alakítottuk volna ki, és 
nem azt, amiben most is élünk. Egy 
biztos, mai fogalmainkkal perverz-
nek titulálnánk. De én a perverzió-
nak olyan értelmét próbáltam megje-
leníteni, amely nem a szó hétköznapi 
értelmében vett jelentését implikálja, 
hanem azt mutatja meg, hogy ez is 
egy lehetséges változata a nemiség-
nek. és innen kiindulva újragondol-
tatja velünk egész emberi létünket. 
Ha ez a fajta nemiség mint lehető-
ség a génjeinkben benne van, akkor 
egészen máshogy kell elgondolnunk 
önmagunkat mint embert. Ez lenne 
ennek a vakondpatkány-koncepció-
nak a lényege. illetve, hogy ezt a ne-
miségproblematikát hogyan képes  
megjeleníteni a nyelv. 

NAGyviziT
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– A posztmodern irodalom hármas stratégiája címmel megjelent 2012-ben egy köteted, 
amelyben a posztmodernizmust a modernizmustól elválasztva vizsgálod. Miért gondolod, 
hogy el kell választani a kettőt, és így a posztmodernizmust gyökértelen beszédmódként 
kell megközelíteni?

– A kötetben felvázolt koncepciónak csak az egyik vonása a modernizmus-posztmodern-
izmus ellentét. Ez a felfogás ihab Hassan elhíresült oppozícióinak rendszeréből indul ki, 
amelyben a modernizmus és a posztmodernizmus kulcsfogalmai állnak szemben egymás-
sal. A modernizmus eszerint egészen más kérdések mentén artikulálódik, és máshogy old-
ja meg a felmerülő problémákat, mint a posztmodern. ilyen például a modernizmusban az 
eredetiségre vagy az újdonságra való törekvés, amellyel a posztmodern a hangsúlyozott 
intertextualitás eljárásait álltja szembe, s végső soron egy sokkal tágabb hagyományba 
helyezi magát. vagyis a posztmodern esetében éppen hogy nem gyökértelen beszédmód-
ról beszélnék, sokkal inkább a modernizmus gyökértelenségéről lehetne értekezni. 
 De nem e két paradigma szembeállítása a tanulmánykötet legfontosabb vonulata, 
hanem az, hogy a posztmodernizmust nem egységként, hanem differenciáltan, három-
féle stratégia felől értelmezem, miközben a magyar irodalomtörténet-írásban mindez-
idáig egységes beszédmódként volt jelen. Kiindulópontként Hal foster és Hans Bertens 
tanulmányai, valamint a Hans Bertens és Jospeh Natoli által szerkesztett Postmodernism: 
The Key Figures (2002) portrétanulmányai szolgáltak. Bár ebben a kötetben nem alakul 
ki a posztmodern reflektált háromféle stratégiájának elmélete, mégis, a szoros olvasás 
nyomán a különféle szerzők egymástól eltérő posztmodernfelfogását szembesítve közel 
kerülhetünk ehhez a felfogáshoz. susana onega már a kötet első tanulmányában kétfé-
le posztmodernizmust szembesít: eszerint az egyik konzervatív, mélységesen humánus, 
míg a másik elszakad a valóságtól, antihumánus és a szövegjátékra koncentrál. Ehhez 
járultak azok a portrék, amelyek szembenéztek az irodalomelmélet legújabb irányzata-
ival, a posztkolonializmus vagy a posztmodern feminizmus kérdésével például – mint 
Thomas B. Hove Toni morrisonról írott tanulmánya. voltaképpen ezeket az értelmezői 
eljárásokat foglaltam rendszerbe, tágítottam ki, illetve megnéztem, hogy ugyanez a mód-
szertan vajon alkalmas-e a magyar irodalom értelmezésére. volt relevanciája. Hiszen rég-
óta foglalkoztatott, hogyan lehetne feloldani azt az ellentmondást, amelyre Kulcsár szabó 
Ernő is utal irodalomtörténetében, vagyis hogy bár a kritika Esterházy Péter és Nádas 
Péter regényeit „egyazon paradigma” változatainak tekintette, mégis – az olvasói tapasz-
talat szerint – más nyelv működik a posztmodern magyar irodalom e két meghatározó 
alkotójának szövegeiben. Úgy vélem, a posztmodern hármas stratégiájának elmélete erre 
a problémára is képes választ adni. 
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– Van még mit írnod a test-tematikáról?

– A Boldogságtelep…érzelmi túlfeszítettsége és túlfűtött erotikája után olyan versnyelv ki-
alakítását tűztem ki célul magam elé, amely a végletes érzelemmentesség, a poszthumán 
identitás térképolvasása felől teremti meg önmagát. Ez a terv új lökést kapott szentpé-
terváron, ahol 2012 márciusában a helyi egyetem konferenciáján vettem részt. Az egye-
tem bölcsészkarától száz méterre, a Néva partján rátaláltam a világ egyik legbizarrabb 
múzeumára, a Kunstkamerára. A Nagy Péter cár alapította múzeum kiállítási anyagának 
alapját egy németalföldi preparátor, frederik ruysch gyűjteménye képezi, aki a kései ba-
rokk idején elvetélt magzatokat tartósított. A cár felvásárolta ezeket a torz magzattes-
teket, vízfejű, pikkelyes, nyílt gerincű, deformált testű és arcú embriókat, amelyek most 
is ott lebegnek a kiállítási befőttesüvegekben – a tárlat mind a mai napig a múzeum leg-
főbb szenzációja. Ennek kapcsán egy olyan nyelvet próbálok megvalósítani, amelyben 
az érzelmek nullpontja, sivataga jelenik meg, a totális kiégettség, a minden emberin túli 
preparált identitás. Hogyan lehet ennek a sivatagnak nyelvet adni? – ez a fő kérdés. Az 
érzelmesség teljes kitörlődése nyomán persze ez a sivatag felidézi magát a veszteséget is, 
az érzelmi traumát, sokkot, hiszen minden olvasó érző lény, a költészet pedig egy sajátos 
olvasástechnikát, az érzelmi olvasást hívja elő. A testi és érzelmi nyomor és kiszolgálta-
tottság ezekben a versekben is összefügg, de elsősorban a hiány beszél, a hiány emberen 
túli nyelvét teremtem meg.
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Bihary Gábor

DArÁlT NyElv
NémETH zolTÁN: BOLDOGSÁGTELEP, VETÉLőGÉPBEN

Németh zoltán legutóbbi lírakötetét a recepció a költő korábbi könyvei által kirajzolódó 
poétika szerves folytatásának tekinti, ezért a Boldogságtelep, vetélőgépben értelmezésé-
hez hasznos a megelőző művek teremtette kontextus vizsgálata is. A Németh zoltán-líra 
fő komponense a test nyelvi vizsgálata, a testről való beszéd határainak feszegetése és 
kitágítása. mindezt a szélsőséges helyzetekbe vetett test tapasztalatainak nyelvi fölmuta-
tásával éri el, amely a tabuk radikális áthágásával, figyelmen kívül hagyásával jár. 
 A szem folyékony teste című első Németh-kötet a test destruálásához még kifor-
ratlan formavilágot rendelt, míg a 2002-ben megjelent A perverzió méltósága már vég-
letekig fokozza a test anyagiságának nyelvi alakzatait. A transzgresszív líra az olvasó 
felszámolására törekszik a perverziók nyílt kimondásával, a nyelvi határsértés és provo-
káció alkalmazásával. A szubverzív kötet ember-gép fúziók, a szexuális kapcsolatok va-
lamennyi kombinációjának megjelenítésével és automatizált jellegük hangsúlyozásával 
a megszólalást poszthumán alapra helyezi. Egyben az erotikus irodalom hagyományait 
(priapikus költészet, Beccadelli, sade, Bataille) folytatja, ahogyan arra az Utószó rövid 
történeti áttekintése és értelmezési kerete rámutat. 
 Kronológiailag a soron következő kötet A haláljáték leküzdhetetlen vágya, mely 
a betegségnek kiszolgáltatott, kórházi ellátásra szoruló szubjektum „verses halálnapló”-
ja. A haláltapasztalattal szembesülő test leépüléséről, később gyógyulásáról olvashatunk, 
majd a fikció szerint a lírai alany indiába utazik, ahol a Gangeszt körüllengő halálkultusz-
szal ismerkedik meg. A kissé erőltetett Utószót Németh zoltán barátja jegyzi, aki a költő 
eltűnéséről és az utána folytatott sikertelen nyomozásról tudósít. A fikció szerint megta-
lálja Németh számítógépét és a rajta tárolt szövegek kiadásával áll össze a kötet. „[…] a 
koncepció és kompozíció nagyon/nagyot akarását”1 a kötet struktúrája megszenvedi, de 
a versek színvonalát ez nem csökkenti. A Boldogságtelepet megelőző opusz, az Állati nyel-
vek, állati versek című kötetről kimunkált olvasatában Áfra János így fogalmaz: „A humor 
és – a gyermekversek logikáját idéző – játékosság jellemzi az olykor obszcén kifejezések-

1  Kukorelly Endre, „Képtelen megmozdulni a húsom”, és, 2005. július 22., 24. 

Bihary Gábor (1989) vásárosnamény, mátészalka. A DE BTK magyar nyelv és irodalom 
szakos mA hallgatója.
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től sem mentes, és gyermekek számára túlzottan is összetett szövegeket.”2 A szavak nyelv-
érzéktől eltérő grammatikai fölbontása és a népetimológiára emlékeztető, hangzásalapú 
kapcsolatokat kialakító naiv névmagyarázatok elsősorban nyelvi természetű kísérlete-
zéssé avatják a kötetet. A színes illusztrációk közelítést, a figurák groteszk és szexuális 
konnotációjú ábrázolása viszont távolítást jeleznek a gyerekkönyvekhez képest.
 A tematikai sokszínűség után a Boldogságtelep a költészet klasszikusnak számító 
kérdéseit járja körbe, elsősorban azt, hogy milyen nyelvi lehetőségek, hagyományok állnak 
rendelkezésre a szerelem, és még inkább a szakítás állapotában szenvedő test elbeszélé-
séhez. A szövegek az én-te viszony(ok) megalkotásában és lebontásában vesznek részt. Az 
olvasás során fölvetődik a kérdés, hogy a közös referenciakerettel nem rendelkező, leg-
többször az aposztrophé alakzata által kialakuló versbeli megszólalók köthetőek-e egyet-
len szubjektumhoz a könyv egészén át. A versszituációk különbségei inkább a sokféleség 
mellett érvelnek, míg a szövegek hasonló hangoltsága és a motivikus egyezések (visszaté-
rő megszólítások, a hó, a ház, ajtó, ablak motívumai) ezzel ellentétesen hatnak. A kötetet 
az alcím (Csáth szeretője) felől olvasva egyetlen szubjektum megszólalásaivá állnak össze 
a versek. Azonban Krusovszky Dénes és Bedecs lászló is rámutat,3 hogy Csáthnak renge-
teg szeretője volt, tehát máris egy paradoxon alakul ki az elvárásban, önmagát kérdőjelezi 
meg az alcím. Csáth Géza említésével a magyar irodalom szerelmi történetei közül egy kín-
nal teli és beteges viszony idéződik meg. Csáth neve maga az intertextus, naplói és élettör-
ténete kultikus figurává avatják, hivatkozásának gyakorisága toposszá minősíti. A kortárs 
irodalom gyakran idézi, lovas ildikó Spanyol menyasszony című regénye is kötődik hozzá, 
a sokrétű életmű tárgyalására szervezett konferenciák pedig azt mutatják, hogy a jelen 
számára még mindig kimeríthetetlenül izgalmas. A Boldogságtelep esetén ez a Csáth-allú-
zió szinte már túlhangsúlyozott. feltehetően neki szól a kötet ajánlója (Cs.-nek), tőle van a 
mottó, sőt, az intentio operis előtanulmányokat is javasol (természetesen az 1912–1913-
as napló olvasását), helyszínként pedig stubnyafürdőt jelöli meg, ahol Csáth fürdőorvos 
volt az idézett napló írásakor. A könyv tehát magas elvárásokat ró az implikált olvasójára. 
 A kötet nyitóverse alátámasztja az alcímben ígérteket. Az ismeretlen nyelv című 
szabadvers megszólalója egy olyan női kalauz, aki Csáthhoz hasonló tulajdonságokkal 
bír: „Huszonhat éves nő vagyok, / és tudom, hogy tetszem a férfiaknak. / rettenetes és 
nyomasztó gondolat ugyan, / Hogy nincs többé kedvem az íráshoz, / viszont cserébe már 
több éve járom Európát, / és passziómmá vált a vonatszex. / A 20. század harmincas 
éveiben egy magamfajta lány / számára még elérhetetlen volt a fürdőorvosi pálya.” (10.) 
A fikció szerint a kalauznő számára Kosztolányi Dezső, „egy író lesz a jubileumi százhu-

2  Áfra János, A test szöveggépe, a szöveggép teste, http://kulter.hu/2012/11/a-test-szoveggepe-
a-szoveggep-teste/ [letöltés ideje: 2013. április 16.].
3  Krusovszky Dénes, Iszonyatírás kínbetűkkel, Tiszatáj, 2012/1, 123; Bedecs lászló, Valami, 
valahol, Bárka, http://www.barkaonline.hu/kritika/2357-neemth-zoltan-koenyverl [letöltés 
ideje: 2013. április 16.].
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szonötödik férfi”, szexuális aktus létesül közöttük, szerepjátékra szolgáló segédeszközök 
kerülnek elő (kutyafej formájú szegecses maszk, erekciós péniszgyűrű, szembekötő pánt, 
cirógató toll, anális gyöngysor), ami el is távolítja a korabeli kontextustól a szöveget, lelep-
lezi a fikciót. Kiderül, hogy a megszólaló a híres Esti-novella bolgár kalauzának neje, vele 
került intim viszonyba Kosztolányi. A vers így az eredeti Kosztolányi-szöveg előtörténeté-
vé válik. „De nem írtál bele a történetedbe” (20.), hangzik a nő kijelentése, pedig nélküle 
nem születhetett volna meg a novella, ami a kanonikus művek (gyakran női szereplők 
szempontjából történő) újraírásának posztmodern gyakorlatára emlékeztet. „Kosztolányi 
csak beszél, beszél” érthetetlenül, a nyelvi korlátokat azonban átlépi a test egyetemesebb 
jelrendszere: „Egyedül a női test képes versenyezni a nyelvvel, / valami ilyesmit mond-
hat, / Pontosabban arra gondolok, / Ezt kéne mondania.” (15.) A nyelv és test viszonyára 
irányuló kérdések fontossá válnak más versekben is. Hogyan adható át nyelvileg a testi 
tapasztalat és az érzelmek? A kifejezhetőségért folytatott hatalmi küzdelem test és nyelv 
között zajlik a Boldogságtelep elején található szövegekben. „A beszélő nyelvkeresése ön-
maga és a másik (te) értelmezésére, megértésére irányul, mintha az érzések, érzelmek 
rögzítésére alkalmas nyelv megtalálása által azok megértése is lehetővé válna.”4 
 A Nyelvtan című vers kiábrándul a nyelvből, mivel az elégtelen jelölőként hat: 

„A test öröme kitalálja, hogy szavakra semmi szükség. / minek is akár egyetlen szó női 
szépségről, / a tökéletes testről a vizuális reprodukció korában? / Dugtunk, közben ki-
találtuk, hogy dugunk, / és ezért dugtunk úgy, mint akik arról beszélnek / egyfolytában, 
amiről nem lehet beszélni soha, / ha beszélni akarnánk egyáltalán, de mi nem akartunk.” 
(22.) Az aktusban meglelt boldogság lekicsinyíti a nyelv problematikáját, „[…] a velünk 
/ eggyé vált nyelvtant úgy alakítottuk, mint egymás testét. / Egyetlen szót akartunk ta-
lálni magunknak, de miénk volt / az egész nyelvtan, a világegyetem minden jelentése.” 
(Nyelvtan, 23.) Az erre rímelő következő vers pedig épp a szavak hatalmát bizonygatja: 

„megmenekültél, de közben kitaláltad, hogy megmenekülsz, / és ezért megmenekültél. 
Arról beszéltél egyfolytában, / amiről nem szabad beszélni soha, ha beszélni akarsz / 
egyáltalán, és végighallgattattad azzal, akit / minduntalan nem végighallgatónak hívtál, 
mert / arról beszélt egyfolytában, amiről nem szabad beszélnie, / ha beszélni akarna 
egyáltalán, és végighallgattatta veled.” (Olvashatatlan, 24.) A szavak „nem adtak / helyet 
maguk mellett” (25.), a szavak „gyűjtik a lelki kukázókat”, vagyis a megszólalók foglyai a 
szavaknak. A nyelvnek való kiszolgáltatottság visszatérő témája a kötet darabjainak: „mi 
volt az igazság, a szerelem / szónak van egyetlen jelentése is, / amelyet nem használtunk 
fel / céljainkra, amely célok felhasználtak / bennünket arra, hogy éljenek, mert / másként 
eltűntek volna mindörökké / a visszavonhatatlanul létező jelentésekből, / amelynek rab-
jai, használói és élvezői / csak a másik test feszültségében / voltunk, a semmiben, ketten.” 
(Képeskönyv, 30–31.) más alkalommal a test emlékezése erősebb lesz a nyelv képessé-

4  szalay Dávid, Báránybőrbe bújt farkas, Alföld, 2012/4, 120.
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geinél, „Elhagyott / A nyelv, de bőröm érzi az ízét, amikor / valaki megszólal, és végigfut 
a hirtelen / rezonancia háton, lefut a csontokon, / és nyomában az üszkös nyelvhamu.” 
(Nyelvhamu, 37–38.) Nemcsak a szexuális kapcsolat megragadhatatlan nyelvileg, a halál 
is ilyen. A Mondatok egyszerre szituációja egy haldokló nőt ábrázol, a halál pedig nyelvi-
leg üres, melyet a véget nem érő megfordításon alapuló kiazmus reprezentál: „megérin-
tem, meghal. / meghal, megérintem.” (43.) mintha a test és a nyelv egymással vetekedne 
az én feletti uralomért, a szubjektum pedig kiszolgáltatott pozícióba kerül. 
 A kötet érzékenyen viszonyul a nemiséghez is. A szövegek nagy részében nehéz 
eldönteni a megszólaló nemét. vannak beazonosíthatóan nőhöz kötődő hangok (Vágó-
fény neonhangra; Mozgássérült), és női nézőpontot érvényesítő szövegek (A könnyen 
felejtő; Másféle orgazmus), az alcím felől azonban nem lehet olvasni őket, mivel nem a 
Csáth-hagyománnyal és -szövegekkel lépnek párbeszédbe. A férfi megszólalók se kerül-
nek többségbe a versekben. A kötet jelentős hányadában nincs egyértelmű bizonyíték a 
megszólaló és a megszólított szexusára vonatkozóan. Egyetemes tapasztalatnak tűnik a 
Boldogságtelepben az érzelmi kötődés elmúlása, a másik hiánya miatt érzett szomorúság: 
„Elfelejtettük azt a férfit, / Elfelejtettük azt a nőt, / Elhagyott bennünket az a férfi és nő, 
/ mert nem a mező felé, / Nem a szédülés mélyére indultunk, / mert ami maradt, / Azt 
kezdtük énnek nevezni, / Azt a semmit, tudod.” (Névadás, 33.) A nemen felüliséget jól 
összegzi a Férfianyag című vers. A narratív szöveg egy görög pszeudo-mítosz. „A történet 
szerint / Apollóniában élt egy férfi, / akinek három anyja volt. / Kettőt a tengerbe fojtott” 
(126.), és belőlük szigetek lettek. A harmadik anya a szent Krizosztóm-szigetet kígyókkal 
népesítette be, „Az egyetlen ember, aki élve visszatért / a szigetről, szozosz volt: ekkor / 
kezdett el írni.” (129.) Aztán felhagyott az írással, összes versét átúsztatta erre a szigetre. 
A történet mítoszi fordulatot vesz, amikor „[…] a harmadik anya elhatározta, / megöli fiát. 
/ A gyilkosság után kivágta fia nemi szervét, / s kezdetleges módszerekkel, / de az ókor 
csodálatos orvostudományának / eredményeit felhasználva férfivá operálta át magát.” 
(131.) A befejezés pedig elmossa szozosz, a mitológiában szereplő férfi és az anya közötti 
különbséget, „A történet szerint / a gyilkos anya még aznap / a szozosz nevet vette fel, / 
s férfiként élt tovább. / De, állítólag, / a mai napig nem tud meghalni.” (132.) A Férfianyag 
a hermafrodita toposz megidézéseként is olvasható, ugyanis a nemváltás biológiai útjával 
párhuzamosan a tulajdonnév is applikálódik, lehetetlen eldönteni az eredetet, a nemet, a 
megszólaló kilétét. A hangsúlyozott mítoszi beszédmód pedig a kötet kicsinyítő tükrévé 
avatja a költeményt. A vers minden második szakasza az olvasó jelenéhez közelítő diskur-
zust idéz meg. ilyen a természettudományos leírás: „A félsziget, amelyen szozopol terül 
el, / évi két centiméteres sebességgel tolódik / a két sziget felé. Ez iszonyú nagy sebesség 
/ geológiai mérték szerint” (130.), ami ellenpontozza a mítoszi történet egyhangúságát.
 A beszédmódok sokfélesége a Boldogságtelep sajátos vonása. A kötet már említett 
módon Csáthot illeszti be a saját szöveguniverzumába. A verseknek azonban csak kis ré-
sze íródik rá a Csáth-hagyományra. olyan párkapcsolatok szituációiba engednek bepillan-
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tást a szövegek, melyek reménytelenek, keserűek, és ezek felnyitásához alkalmas irodalmi 
hagyományt hoz játékba Csáth (és máshol Ady) mértékletes allúziója. A költészeti hagyo-
mányok affirmálására való törekvést jól példázzák az átírások. szabó lőrinc, rakovszky 
zsuzsa és Tandori Dezső egy-egy versének újraírása az érzelmek kifejezhetőségének már 
meglévő nyelvi útjait építi be a Németh-kötetbe. A Koratavasz összefonódik Csáth Napló-
jának részleteivel, így az eredeti Tandori-vers sokgólos futballmeccsének helyére a szexu-
ális aktusok sportnyelvi számszerűsége kerül, átkontextualizálva a szövegeket. 
 A kötet szerkezete a megszólalók számát illető bizonytalanságot erősíti. Nincse-
nek ugyan ciklusok vagy fejezetek, viszont vannak olyan pozíciók, melyek kiszögellé-
sekként irányítják az olvasót. ilyen a már idézett első vers, amely a leghangsúlyosabban 
szerepvers, és magyarázza a paratextust is. A szokatlan cím ismétlődése a Boldogságte-
lep, vetélőgépben közepén található, a Bonctan című szövegben. „Emberek nem nélkül, 
steril mind, akik azt játsszák, / férfi és nő, és hogy így rendben tartják a világot.” (69.) Az 
ironikus beszédmód mellett a technicizált képek uralkodnak, az érzelmek automatiku-
sak, gépiesek, melyek A perverzió méltósága szöveghelyeire emlékeztetnek: „fájdalom-
gépezet, örömokozó, beleszerelve mindegyikbe. / Boldogságtelep, vetélőgépben, habot 
vet a kimerültségtől.” (69.) Az utolsó verseknél megerősödik az összegző hangnem, az 
Illuminációk című szöveg 15 oldalon keresztül asszociatív és narratív módon bont ki 
egy kapcsolatot, a találkozóra igyekvő én végül a szakítás mellett dönt, ezzel lezárul a 
szerelmi tematika. 
 A már elemzett Férfianyag után a legutolsó, Meztelen állat című vers elvégzi azt, 
ami már A haláljáték leküzdhetetlen vágyánál is megfogalmazódott, csak nem párosult kel-
lően invenciózus kivitelezéssel – vagyis a megszólaló halálát viszi színre. itt már csak egy 
lírai alany van, aki az olvasókat megszólítja ugyan, de a másik utáni vágy már nem kap 
hangot. A beszélő meztelenül kiáll a hóesésbe és precízen regisztrálja a lassú megfagyás 
stádiumait. épp a távolságtartó, szenvtelen beszédtől válik erőteljessé a test kínjait rög-
zítő részlet: „a bal kezem is kezdett elfagyni. / Ezek a fölösleges aggodalmak, a test óva-
toskodásai. / mindig utáltam a védekező önféltést. / Az olyan kérdések, hogy mire való a 
test, / nem visznek közelebb egyetlen gondolathoz sem, / gondoltam.” (135.) Egy óra kinn 
ácsorgás után a szív lelassult, amivel a kötet íve is lezárul. Az első szövegek nyelv és test 
kapcsolódási pontjait tárgyalják, melyekben a beszélők a megszólított másikhoz fűződő 
viszonyuknak, kapcsolatuk emlékének visszaadására alkalmas médiumot keresik. Később 
a különböző szituációkat megidéző versekben a jelen nem lévő másik hiányának megszün-
tetésére irányuló hiábavaló erőfeszítés válik uralkodóvá. Az Illuminációk egy szakítást jele-
nít meg, a másik elvesztése után az utolsó versben az én kiíródásával zárul a kötet.

(Németh zoltán, Boldogságtelep, vetélőgépben, Pozsony, Kalligram, 2011.)
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Kiss Ernő Csongor

TEsT és fElHANGJAi
molNÁr illés: HüLLőK ÉS IZZóK

„Láttam, hogy a múlt meghasadt
S csak képzetet lehet feledni;”

(József Attila: Eszmélet)

molnár illés első verseskötete már kiforrott költői nyelven íródott, önreflexíven járva 
körbe a teremtés, az emlékezés és a test problémáit. lírájának középpontjában a saját 
nyelv, a test, és az ezekkel történő észlelés áll, s mindeközben elkerülhetetlen, hogy ne 
rögzüljön az így becserkészett világgal a testen keresztül érzett megrendítő azonosság. 
A kötet három ciklusa (Vaktérkép; Hüllők; Izzók) a létezés fenomenológiai tapasztalatát 
az észlelésen keresztül teremti meg abban az egyszerű összefüggésben, hogy a lét maga 
az észlelés, a világon-lét lényegi jellemzője. A világ dolgait nem kívülről érjük el, nem 
egy utólagos történés során vezettetünk be közéjük, hanem velük együtt létezünk. Így  
az észlelés nem más, mint a világra való eredendő nyitottság. A három ciklus tehát azo-
kat az elemi mozgásokat mutatja be részletesen, amelyek a nyelven, testen keresztül 
megvalósuló nyitás tapasztalatai. Így lesz molnár illés költészete a létezés anyagi és fi-
lozófiai felmutatása is.

A TuDAT vAKsÁGA

A Vaktérkép versei a világon-lét olyan tapasztalatát mutatják fel, amelyek egyben az én 
helyét és helyzetét is megjelölik oly módon, hogy ezek a markerek leginkább a tagadás-
ban, a hiány és negativitás behatárolásakor születnek meg. Az én észlelő mozgásai egy 
totális tériességben valósulnak meg, ebből a perspektívából nyílik meg az őt minden 
irányból körülfogó tér. Ebben a tériességben válik szét az észlelés és a nyelv lényegi 
minősége: az észlelés a dolgok viszonylagos pozitivitásán való elidőzés, ez a lét pozitivi-
tása, néma bizonyossága, kétértelműség és transzcendencia nélküli; nyelv viszont már 
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ennek a világnak a pozitivitására épül, s ebből is következik, hogy nyelv által megérthető 
világ nincsen, csakis az érzékelhető világ létezik. Ez utóbbi bizonytalanítja el magának 
a versnek a létét, hiszen úgy próbál a létezés pozitivitásáról beszélni, hogy önmaga for-
máján van túl, közege e világ teljességének partikuláris, az egészből különhatárolt, arti-
kulált formája. részben ez az ellentmondás eredményezi a vakság többféle képzetének 
és értelmezési lehetőségének megjelenését a kötetben. 
 A versek gondolati alakzatai a tudat és a nyelv viszonyát, közös részhalmazuk 
határait feszegetik. Az észlelésben birtoklás nélküli bizonyosság működik a felfede-
zett jelenségről, az énnek nincs szüksége azt a megértés tárgyaként magával szembe-
állítania, hisz tényleges látásról és érzékelésről van szó, nem a látást és érzékelést 
irányító tudatról, gondolatról. A tudat, nyelv és észlelés közötti feszültségben egyfaj-
ta képzelt megoldásként a ciklus legtöbb verse egy lehetséges gondolatnélküliséget  
próbál megragadni:

   „ujjbegyeiddel egy fa kérgét olvasod.
   A növények nyelve nem nyálaz össze,
   és sosem kívánja, hogy elvonatkoztass.
   A kéreg mindenestül önmaga, s mint ilyen: térkép,
   amely nem egy önmagán kívüli várost,
   hanem saját magát ábrázolja: megfejthetetlen.” 
                 (Vaktérkép 10.)

A materiális, mert jelentés nélküli formákat keresi a kötet, s egészében arra az eldön-
tetlenségre, arra az átmenetre épül, amelyben a transzcendentális nyelv átnyúlik a ma-
teriálisba. megpróbálja összegyűjteni „egy vaktérkép szószedetét”, ami annak a nyelv 
előttinek, valóságosnak, a maga pozitivitásában adódó létnek a terepe, mely nem egyéb, 
mint „közölhetetlen információ, nyelvi megfelelő híján” (Vaktérkép 5.). Próbálkozásai 
(csupán) egy vaktérképet tudnak megrajzolni, s a vaktérkép épp ennek a nyelv nélküli 
keresésnek a természetét mutatja, amelynek eszköze, paradox módon, a test és a „szem 
vadászfegyvere”:

   „A felszín tükre megvakult,
   és lepattogott a meder zománca.
   A jelenést megette a kútba hullt
   törmelék örvénylő, rozsda tánca.” 
        (A hattyúkat szemre méregeted…)
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A saját test és az észlelés által felrajzolt vázlat a tudat számára beláthatatlan és ezért „meg-
fejthetetlen” vaktérkép. A tudat, a jelentés, „a szembogár sötétjében lappangó nyelv” (A 
szem vadászfegyver…) éppen azt nem látja, ami a tudat számára előkészíti minden egyéb 
látható dolog látását: a léthez való vak kötődés tehát magában a gondolat nélküli észlelés-
ben, a prekoncepcionálisban valósul meg. A versek kortárs nyelvtapasztalata mégis folyton 
ennek a kudarcáról számol be („Ami már ott volt a nyelveden, most szembejön”; „Nincsenek 
név nélküli utcák, / és nincsen város, ami ne a / szádban születne meg” / […] ezért bújhat-
nak meg tolvajok egy / homályosabb jelentésárnyalatban”). A térkép, ami még bejárható, 
a nyelvben él, „a földből utólag a szájba / épített alaktalan díszlet / minden irányból bejár-
ható” (Vaktérkép 11.). A nyelvben és a valóságban belakható táj közötti távolság egyre csak 
növekszik, a jelentés transzcendenciája előre tolul, a konkrét pedig mögéje vonul vissza: 
s e távolság növekszik, egyre homályosabb lesz, míg láthatósága megszűnik – vaktérkép:

   „A világ, amit látsz, biztonsági másolat.” 
       (Ami már ott volt a nyelveden…)

   „A világ szabásmintája.
   Ami a rajztól eltér,
   azt a nyelv körbejárja,
   és mint a penge, szemtelenül
   szabdalja szabványméretre.”
       (Nyelved nagymutató…) 

Az észlelés rezdüléseire vak, metsző nyelv itt inkább diszkurzív retorikával megjelenített 
tapasztalata mellett érvényesként van jelen egy poétikailag önreflexív formában kifejtett 
nyelvképzet – a bizonytalan, nehézkedő szervé: 

   „és a nyelv,
   a fej öntudatra ébredt féregnyúlványa csapkod,
   vergődik, de a száj sötét üregéről van csak fogalma.
   […]
   itt fásul, szárad
   a nyelv, kinő a szájból, kérges,
   gyökeres, szorosan lefelé tájol.”
       (Ami fehér benned)

A nyelvnek bármilyen képi, anyagi megfelelője jelenjen meg a versben, mindegyik a  
tömegvonzás, a sodrás elemi erejével hat, lefelé, negatív irányba mutat – ilyen a sok min-
denről árulkodó áradat, sodrás, folyam metaforája: 
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   „ráhagyatkozol erre a folyóra
   a sodrás gyorsul, az áradat növekszik.
   vagy te leszel egyre kisebb: ami száraz,
   leázik.”
       (Vaktérkép 4.)

Ez az elbizonytalanodás a jelentés teremt(őd)ésének kétséges mozzanatával szemben 
is mindvégig fennáll. A versekben hangsúlyos az a fenomenológiai tapasztalat, hogy a 
jelentés nem a mondott dolgokban, hanem éppenséggel a némaságban van: a jelentés 
nem a tárgytól függ, hanem a jelek szerveződésétől, így az észlelés és maga a jelentés is 
mint nem-megfelelés, mint a közeghez viszonyított eltérés, a jelölők közti különbség(ből) 
adódik. molnár illés versei működésükben mutatják meg annak belátását, ami Babits mi-
hálynál vágyként tételeződik: „szavaim hibátlan / hadsorba állván” (Babits: Jónás imá-
ja). Eszerint a tudat számára a nyelvben a jelentések sora nincs szépségesen elrendezve, 
mint megannyi gondolattárgy vagy fogalom, mint a már használt és megértett elemek 
rendje. Így lesz itt a nyelv vaksága azonos a testével: a nyelv artikulációja csak tapo-
gatózás, (a sodrásra) ráhagyatkozás. Ezzel egyben észlelés és nyelv bizonyos mértékű 
fenomenológiai azonosságára mutat rá a kötet, vagyis hogy a nyelv úgy lesz azonos az 
észleléssel, hogy maga is csak előrenyúlás, keresés, tapogatózás. A beszéd kezdete a hi-
ány, egy bizonyos jelölőre irányuló keresés, amely nem képes előre megalkotni a pontos 
képét annak, ami után keresgél. A nyelv e tapogatózás közben lel rá saját jelentéseire, de 
ennek a tapogatózásnak az észleléshez hasonlóan létezik egy megduplázódó, önérzékelő 
felhangja: tapogatózás önérintésbe csap át. „A nyelv a vakság szerve” ugyan, de miköz-
ben „testet ölt a nyelv, nyelvet [is] ölt”, s így a szavak formálódása a tapintó mozdulat és 
a tapintásban érzékelt mozzanat együtteseként a nyelv önérintése lesz: epifánia. Kettős 
jelentésadás történik a képi-anyagi és a nyelvi, másodlagos jelentések között. A kettő po-
lifóniája alakítja a vers képeivel összefűződő képes beszéd, rögzült nyelvi formák epi-
fániáját. A kreatív jelentéskiterjesztések játszva megkerülik, végül mégis beletalálnak a 
nyelv automatizmusába, rögzült kapcsolataiba. A leírt szó anyagisága lesz a mondat- és 
versszervező képlet magja:

   „megszegsz mindent, amit lehet, törvényt,
   kenyeret, ígéretet.”
       (Retinámon…)

   „Kikelnek belőled, kikelsz magadból, de a kikelet
   még nincs itt”
       (Ezek itt kövek és démonok…) 
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mindezek tapasztalata végül egy szintén „epifánikus” sorban viszi az elhallgatáshoz közel 
az ént, pontosabban az én megszólaltatható lényegije lesz ilyen megszólalási feltételek 
mellett egyenlő a hallgatással, hiszen a nyelv „logikus rácsszerkezetén” az én elmondható 
tartalma nem tud átszűrődni:

   „Hallgatsz: az egyetlen út ide vezetett,
   erre nyílt kilátás arról a kiszáradt földnyelvről.
   Ennyi marad belőled átpréselve egy logikus
   rácsszerkezeten, ez leszel, ha szöveg nélkül
   fakad föl a felgyülemlett ének” 
       (Farkasszem)

A „kiszáradt földnyelv” egyszerre képi élmény, s a kötet egészéből nézve az elhallgatás 
anyagi definíciója. Az én megszólaltatásának, elbeszélhetőségének lehetőségét, pon-
tosabban annak technikai ígéretét Parti Nagy lajos gondolta el egy rácsszerkezetben/ 
raszterben:

   „leskiccelem magamnak pontosan,
   a mintázat hogyan lesz szerkezetté,
   a vadméz napsütésben lomb és ág
   miként vetül kavicsra, földre, őrá,
   formája így és terjedelme úgy,
   területéhez képest mennyiszer több?
   és akkor lesz egy príma raszterem,
   a többi zsákmányt belegöngyölöm majd,
   hazalopom, s belőlük lesz a mű.” 
       (Parti Nagy: A Csorba-kert)

molnárnál nemcsak az én, de a mások viszonylatában történő megkonstruálás sem tűnik 
lehetségesnek: „magadra zársz egy pár szemhéjat, / de ettől még nem válsz személlyé.” 
(A szedő) – tagadva a szubjektum fenomenológiai konstrukcióját, egyben a személyesség 
(mások személyes pillantásából nyerhető egyéni) vonalát is kiiktatja. E tapasztalat követ-
keztében és vele egy időben következhet az én háttérbe vonulása, úgy hogy közben mégis 
a teremtés valamiféle esélye csillan fel:
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   „rágyújtasz,
   már évek óta csak versben,
   de ott muszáj. Elmosódni,
   hogy megszülessen. Homály,
   hogy átragyogjon, táncos füstgomoly,
   hogy felemelkedjen.
   izzó, ami kiolvasztja a nehézfémet,
   amit a szedő önt ki majd belőled.” 
       (A szedő)

muszáj az énnek eltűnni, hogy utat engedjen a fikciónak, a mögöttesnek, hogy megszü-
lessen, hogy legyen, ami átragyoghat rajta. A harmadik ciklus nevét adó izzók mozdítják 
be a nyelv statikus szerkezetét – nehézfémként kiolvasztják az általad strukturált nyelvi 
rácsszerkezetet, s azt is, amit mások öntenek ki belőled.

A TEsT vAKsÁGA

A kötet második ciklusának címe – a Hüllők – a saját test világgal való szétválaszthatat-
lan, ámde diszharmóniától és elkülönböződéstől sem mentes egységét foglalja keretbe. 
Hiszen a hüllő nem képes testhőmérsékletének állandó értéken tartására, az a környezet 
hőmérsékletének függvényében változik: de viselkedésével lényegesen szabályozhatja 
teste hőfokát. A közeggel szembeni nem-megfelelés jelzi a testen keresztüli észlelés alap-
ját, s ezzel együtt a létezés adottságainak – azaz gondolkodás, nyelv és észlelés – egymás-
rautaltságát. 

   „A világot
   szemeiddel gyúrod és dagasztod,
   de a nyelv pogácsaszaggató. és hiába
   keletlen, ha teljes testeddel emészted.” 
       (Kollízió)

Ezt rögzíti A legmesszebbre mentél… című vers „amit látsz, átrendezi tekinteted” homo-
nim mondatszerkezete. Jelentésben és formai bravúrjában az észlelés különböző formá-
inak egymásrautaltságát, egymást meghatározó ekvivalenciáját fejezi ki. Ezek a formák 
a látás metsző, a test nyitott felületeit írják versbe, egyben nyilvánvalóvá válik, hogy az 
észlelés igazi nyelve a test, a beszéd csak annak felhangja, mely nem azonos az előbbivel 
és kevesebb is annál. Az igazi, hangzó beszéd a test csöndje, a test szóköze, sortörése és 
hiátusa – mindazok, amelyek „a nyelv következményei a testben”:
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   „megnyílik mindkét szemed, belátja
   vakságát. megnyílik harmadik szemed,
   meglátja, ahogy egész testeden szemek
   nyílnak. 
   Így lesz látássá egész
   tested, látva a fény minden rezdülését
   és a legsűrűbb színt: a hangot.”
       (Megnyílik mindkét szemed…)

A léT vAKsÁGA – léTKÖlTészET

A lét vaksága a test vakságából ered akkor, amikor a lét eredője maga a test. A lét perspek-
tívája a test hiposztázisához kötött esélyként jelenik meg molnár illés verseiben. „sebed a 
világ” – írja József Attila az Eszméletben, ahol egyben beszélője gondolatainak értelmezé-
si keretét, viszonyrendszerét rajzolja meg. Az elvonatkoztatás Eszméletben végrehajtott 
műveletében felismeri, hogy elhanyagolta a végességünkkel való szembenézés kötele-
zettségét. molnár kötetében nincs szükség kivonódásra és koncentrált szintézisre ahhoz, 
hogy végességünket meglássa – hiszen nem a kiragadottban, hanem inkább a szoros hoz-
zátartozásban „ébredsz rá hasadó anyag-voltodra.” Ez a bizonyosság olyan alapvetésként 
íródik bele minden versébe, hogy nem tekinthetjük őket a figyelem, az elmélkedés felszín 
alól kiemelkedő csúcsainak. Így lesz a perspektíva eleve adott ahhoz, hogy létezésünket 
sejtjeink és hámszöveteink foszló aggregátumaként lássuk. Ennyiben tekinthető molnár 
illés költészete létköltészetnek –, ahogy azt visky András a kötet fülszövegében más ér-
vek alapján megjegyzi. A kötelesség, kötelezettség eldöntésében molnár költészetét a kö-
vetkező sorok is az Eszmélet egyik gondolati csúcsához kapcsolják: 

   „most még te döntesz, kinek adod meg magad,
   ezt a veled született adósságot, egyetlen örökséged.”
       (Most még te döntesz)

József Attilánál igazi meglett ember az, aki képes az életével talált tárgyként bánni. Ebben 
az adásvételi viszonyban, amelybe „a világgal a világba belévetettsége folytán kevere-
dett”1, a halált kapja önmaga csereértékeként. Az élethez csak a szerencsésen lebonyo-
lított alku jutalmaként, ráadásaként jut hozzá. A talált tárgy problémás, nem jogos tulaj-
don, az adósságot ugyanúgy vissza kell adni, bár az utóbbiban eleve ki van zárva annak 

1  Tverdota György, Létösszegző versciklus a pálya fordulóján. 1934: József Attila: Eszmélet = 
A magyar irodalom történetei 1920-től napjainkig, szerk. szegedy-maszák mihály, veres András, 
Bp., Gondolat, 287.
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illúziója, hogy a tied lenne. veled született: az elmúlás bizonyossága a testi valósággal 
azonos, a létezésbe van írva – a test hegeibe és görbéibe. molnárnál ez a perspektíva 
szűkösebb, nem tekint a csillagos egekig, s így a törvény, a rend is másként értelmeződik: 
a test, a cserzetlen bőr és a hús törvénye, amelyről mégis tudjuk, hogy „mindíg fölfeslik 
valahol”. A nehézkedés rendjéről van szó, az élet testre redukált, mert valóságosabbnak 
vélt törvényéről. működése a test bomlása. A létköltészet pedig ennek időben megélt, 
nyelvben rögzült tapasztalata.

   „Az élet
   alapjában öregedés, megnyugvás a feloszlásban,
   a felismerés nehéz ékszerét hordod: sebeid is elporladnak.” 
        (Vaktérkép 18.)

A kötet darabjai az esélyek latolgatásában azt mutatják, hogy az én perspektívája, észle-
lésének pályája csak nehezen és bizonytalanul jut a testen túl, a testek és a nyelv valósá-
gába szorul be, s a jelen így elkészült leltára a lét minimumában merül ki: 

   „semmi se maradt, amit elalvás előtt
   megszámolhatnál, meredve magad fölé.
   se csillag, se bárányok, csak gyapjas,
   mattfekete csengés a fejben.”
        (Sorodra vársz…)
 
   „Közben lélegzel, és ez most untig elég.”
        (Porzsák és hamutál)

(molnár illés: Hüllők és Izzók, Budapest, fisz, 2013.)



47

fehér renátó (1989) szombathely, Budapest. Költő, kritikus, az ElTE BTK irodalom- 
és kultúratudomány szakán tanul. Jelenleg a prágai Károly Egyetem vendéghallgatója.

fehér renátó

A HÁziBuli mÁsNAPJA
BozóKi ANDrÁs: CENZOROK HELyETT FEKVőRENDőRöK

A Cenzorok helyett fekvőrendőrök című kötet szerzőjének közéleti szerepei közül leg-
alább olyan nehéz egyet kiemelni, mint legújabb könyvét felcímkézni. Cikkgyűjtemény-
nél több, hiszen olvasható esszé, néhány interjú, kritika, vitairat, szinte-kiáltvány és köz-
vetlen hangvételű visszaemlékezés is a könyv 350 oldalán. A műfaji sokszínűség mellett 
Bozóki András nagy érdeme, hogy bonyolult struktúrákat és összetett politikai-történeti-
kulturális jelenségeket a gondolatmenet segítéséhez elégséges jegyzetszerű sűrűséggel és 
közérthetően képes vázolni (Aczél-arckép; elitváltás-elméletek magyarországi irányzatai, 
87.; az elmúlt két évszázad magyar kultúrpolitikájának három nagy modellje, 211–213.). 
Továbbá a (korai) fidesz meghatározó arcéleinek, szereposztásának (orbán viktor, Kövér 
lászló, Deutsch Tamás, fodor Gábor) és a rendszerváltó (házibuli) hangulatnak (ennek 
akkori fidesz-tagként aktív részese is volt) sem szűkszavú vagy terjengős, hanem össze-
szedett és továbbgondolható jellemzését, precíz analízisét adja. („Ez olyan időszak volt, 
amikor a politika hirtelen nagyon érdekes lett magyarországon, másrészt viszont ekkor 
nyíltak meg az addig soha nem látott ösztöndíj-lehetőségek. és végre elmehettünk Ame-
rikába, igaz kicsit fájó szívvel, mert közben itt is nagyon érdekes volt a világ.” 66.)
 Írásainak hangulatából érzékelhető, hogy a rendszerváltásra mint egy megada-
tott nagy kalandra, megélhető történelmi léptékre tekint (vissza). A szubjektív tapasztalat 
„terhe” azonban nem takarja ki a kutatói, tranzitológiai észrevételeket sem: Bozóki nem 
a szimbolikus, színpadias momentumokban, sokkal inkább a folyamatszerű, aprómunká-
val járó hétköznapokban látja az átmenet valódi arcát, lényegét (kerekasztal-tárgyalások, 
négyigenes népszavazás). A sor kiegészíthető a Kőszeg ferenc könyvét tárgyaló írással 
(Sündisznó a konyhában), amelyben ugyanúgy nagy elismeréssel tekint a szamizdatos el-
lenzék kitartó – hosszú távú, közel évtizedes, ám jelentőségéhez képest mostanra kissé 
talán megfakult emlékű – tevékenységére, mint aztán a kettős nyilvánosság dualitására 
(35.) vagy Demszky Gáborra utalva: „Németországban az egyik hosszú hajú anarchista ut-
cai harcosból három évtizeddel később külügyminiszter lett, de társai is karriert futottak 
be az establishmentben. Ám a mi hőseink közül [a szamizdatot készítő ellenzékiek és az 
avantgárd művészek] csak az egyik lett rendőrök verte ellenzékiből főpolgármester.” (137.)
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 A rendszerváltás történetének súlypontjaira tett ajánlaton túl Bozóki is emlegeti, 
de válasz és összefoglalás nélkül, kifejtetlenül hagyja azokat az anomáliákat, feszültségeket 
és kérdéseket, amelyek mantraszerűen felmerülnek a ’89-es fordulat létrejöttét illetően. 
A legalapvetőbb bizonytalanságok a hatalomátmentés és az állampárttal való (sokak által 
összeesküvés-elméletekkel leírt) egyeztetés mellett az átmenet támogatottságát érintik: 
mekkora volt a társadalmi akarat, volt-e tömegbázis a változások mögött, mi volt a „nép” 
valódi igénye, képes volt-e a rendszerváltó elit ennek képviseletére? szükséges és elkerül-
hetetlen megtalálni a megfelelő válaszokat, hiszen ezek hiányában az 1990-re kiharcolt, 
megteremtett jogállamban, annak vívmányaiban való csalódottság növekszik tovább és 
tovább, noha lehet (és mintha a kötet legfrissebb szövegei is ebbe az irányba mutatnának), 
hogy nem a vívmányokban, hanem azok használatában követődtek el a (végzetes) hibák.
 Egy izgalmas mozaik köszön vissza az egyik interjúból (A Fidesz radikális, liberá-
lis, alternatív szervezet): „az szDsz-fidesz viszony akkor romlott meg valójában, amikor 
volt a Gellért szállóban egy fogadás, az szDsz részéről Haraszti miklós jelent meg és oda-
ment orbánhoz, hogy na, majd én megigazítom a nyakkendődet, merthogy nem kötötted 
meg jól. Állítólag ezzel sikerült őket vérig sértenie.” (70.) Az anekdota több variációban 
ismert a szereplők, a helyszínek és a kiváltott reakciók tekintetében (sőt Kemény istván 
Nyakkendő című nagyhatású verse révén már szépirodalmi feldolgozása is született); a 
kérdés csupán annyi, hogy elégséges magyarázat-e, ha a mai magyar politikai állóháború 
geneziseként és egy politikai karrier (el)fordulópontjaként egy egyszerű gesztust, egy 
félrecsúszott nyakkendőt nevezünk meg.
 A Tévedések végjátéka című szövegben a ’89-es magyar ősz mellett Bozóki pil-
lantást vet az NDK-s fordulatra (die Wende), a berlini fal megbontásának körülményeire 
is. itt említi, hogy „a kommunizmus történetének talán legnagyobb szabású békés tün-
tetése […] november 4-én zajlott le félmillió fő részvételével Kelet-Berlinben.” (45.) Ez 
valóban jelentős következményekkel járó tüntetés volt (néhány nap múlva új utazási 
törvényt vezetnek be, ezzel pedig „véget ér” a berlini fal). Ám ha már felsőfokú szó-
alakokat használunk, nem szabad elfeledkezni a bársonyos forradalom napjainak – a 
prágai vencel téren lezajlott – tömegdemonstrációiról, valamint a cseh Polgári fórum 
(Obcanské Forum) által a prágai letná Parkba szervezett 1989. november 25-26-ai tün-
tetésről, amelyen közel 800 ezren vettek részt. 
 Bozóki többször említi azt a harmadik utas, újbaloldali gondolatrendszert, ami 
Tony Blair és Anthony Giddens nevéhez fűződik. Ezt magyarországon Gyurcsány ferenc 
igyekezett vonzóvá és meghatározóvá tenni („ő volt az, aki a saját pénzén lefordíttatta és 
kiadta Giddens ekkori könyveit”, 184.), és amelynek valódi kiteljesedését és meggyökere-
sedését később talán épp hazai szorgalmazójának személye és főleg pozícióban maradá-
sa nehezítette meg, majd lehetetlenítette el hosszú időre.
 Bozóki leginkább a tudós(-idealista) pártonkívüli értelmiségiként jellemezhető, 
aki aztán a miniszteri pozícióba is belekóstolhat, és akinek a kötetben közölt írásaiból 
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szintén láthatóvá válnak a nagypolitika – nyilvánosságig kevésbé eljutó – általános üzel-
mei, erőterei, motivációi, reakciói, legyen szó, akár az operáról, akár az EKf-pályázat kö-
rüli döntésekről. Az ő alkatához inkább a szolgálni igyekvő intellektus nemes ravaszsága 
(néhol pedig épp naivitása) és nem a számító ügyeskedés bennfentes (fedezet nélküli) 
fölényessége társítható. véleménye, ellenvetéseinek szempontrendszere világnézetileg 
mélyen megalapozott, tehát következetes, és nem pártérdekek alapján megindokolt. 
mindeközben lojalitással viszonyul az akkori kormányzathoz, lévén annak maga is tagja, 
ám ez a lojalitás nem fordult szervilizmusba, mint manapság oly sokaknál. A politikai 
játszmákat is a szakmai érvek használatával és hangsúlyozásával „harcolja meg”. Ez a ha-
bitus és viszonyulás igazolódhat saját önjellemzésében is: „szemlélődő, elemző ember 
vagyok, a frontharcos mentalitás nem az én világom.” (235.)
 A Cenzorok helyett fekvőrendőrök kellemes olvasmány, amely noha nem gerjeszt 
ellenszegülő indulatot vagy féktelen lelkesedést, viszont kiválaszt és dokumentál olyan 
alakzatokat a közelmúltunkból, amelyek mindenképpen megérdemlik az alapos, mikro-
szkopikus vizsgálatot, és amelyek mentén a szerző elbeszélhetőnek tételezi a rendszer-
váltást, majd az ezredforduló első éveinek közérzetét és politikai kultúráját.

(Bozóki András, Cenzorok helyett fekvőrendőrök: politikai kultúra és kulturális politika, 
Budapest, l’Harmattan, 2012.)
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Árva márton (1989) Budapest. 2011-ben végzett az ElTE-BTK spanyol-filmelmélet 
és filmtörténet alapszakán, jelenleg a filmtudomány mesterszak hallgatója. A Prizma  
Online spanyol és latin-amerikai filmekkel foglalkozó rovatának alapítója.

Árva márton 

A KivÁlAszToTTAK mAGÁNyossÁGA
ANDrés WooD: VIOLETA – KöSZöNET AZ ÉLETNEK

Az 1950-es években születő és a következő évtizedben latin-Amerika szerte kivirágzó 
neofolk művészeti tendenciákban a chilei Parra család több tagjának jelentős szerepe 
volt, mára mégis leginkább csak az Európát is többször megjárt violeta Parra neve is-
mert. A sokoldalú alkotó- és folklórkutató munkájáról elhíresült violeta költő testvére, 
Nicanor Parra unszolására járta be hazája különböző vidékeit az autentikus népzene és 
népi kultúra nyomában, és felfedezései révén gazdag hagyományt tudott megmenteni 
a feledéstől. Dalszerző, előadó, festő, szobrász, szövő és keramikus művészetében ezt a 
tradicionális és hiteles folklórt elevenítette fel és gondolta újra, majd tette a kontinensen 
és világviszonylatban is ismertté.1 revelatív alkotói munkája nyomán bontakozott ki a 
hatvanas években a „Nueva Canción Chilena” („chilei új-dal”) mozgalom, amely a föld-
rész széleskörű kulturális reneszánszának fontos kiindulópontja lett, és a kor uralkodó 
szellemiségével karöltve (jellemzően a szocialista mozgalmakkal összefonódva) hozzá-
járult a sajátos nemzeti identitás formálásához. mindemellett számos nagynevű zenészt 
és énekest adott latin-Amerikának, köztük a violeta első házasságából született Ángel 
Parrát.2 Ez utóbbi írt regényt violeta Parra életére emlékezve, melyet 2006-ban Violeta se 
fue a los cielos (violeta a mennybe ment) címmel adtak ki. A laza, epizodikus elbeszélés-
módú könyv az utóbbi években a tömegfilmtől a midcult felé tolódó Andrés Wood keze 
alatt vált egészestés mozivá (és Chilében háromrészes tévésorozattá), melyben a közpon-
ti karakter sokszínűségét, kalandos életútját és érzelmi viharait egy óvatosan rendhagyó, 
töredezett szerkezet hivatott érzékeltetni.
 A hatodik nagyjátékfilmjénél járó Wood alkotói univerzumába több szempont-
ból is ideálisan illeszkedik az alapanyag, hiszen a chilei rendező előszeretettel váltogatja 
munkáiban a kisrealista életképeket a nagyformátumú összejövetelek és szórakoztató 
események jeleneteivel, hogy így egyszerre egyéni és általános Chile-portrék kerekedje-

1 lásd http://www.violetaparra.scd.cl/biografa.htm [letöltés ideje: 2013. május 1.].
2 lásd http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=lanuevacancionchilena [letöltés 
ideje: 2013. május 1.].
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nek ki már-már közönséges problémafelvetéseiből. Bemutatkozó darabja, az Historias de 
fútbol (focisztorik) a futballmeccseken összegyűlt tömegek képeiből kiindulva közelít rá 
egy bundaügybe kerülő játékosra, egy csapat sportszerető gyerekre és egy eldugott szi-
get egyetlen tévéjét körülülő ad-hoc szurkolói körre. A La fiebre del loco (Kagylóláz) szél-
hámos-drámájában a halászfalu nagy nyilvánossága előtt zajló kagylóhalászat valamint 
az ezt kísérő ünnepségsorozat mögött húzódó intim konfliktusokat és összeesküvéseket 
követhetjük nyomon. A boldog élet pedig a kétezres évek második felében világszerte el-
burjánzó „összefonódó sorsok”-tematikára ad helyi választ a santiago sokféleségét pász-
tázó körképpel, ahol irodák és felvonulások sokaságából szűk szobák magányába vezet a 
direktor kamerájának útja. Wood a népszerű történethalmozó narrációs technikát – több 
kollégájához hasonlóan – a társadalmi különbségek felmutatására használta fel, így a töb-
bi filmjében is jelen levő motívum itt kerül leginkább szem elé. A társadalmi megosztott-
ság a konkrét politikai témákat egyébként ritkán érintő rendező 2004-es Machuca című 
történelmi drámájának is központi problémája. Az 1973-as fegyveres államcsínyt egy ma-
gániskola diákjainak sorsán keresztül ábrázoló darab szintén rájátszik a főszereplő fiúk 
otthoni és iskolai környezetben átélt élményeinek kettősségére, erős kontrasztot húzva 
így mind a hivatalos és privát tér történései, mind a gazdag nacionalista családból jött 
Gonzalo és a nyomornegyedben lakó indián származású címszereplő hétköznapi miliője 
között. Wood munkásságának tehát logikus folytatása a chilei populáris kultúra ikonjáról 
szóló életrajzi kötet mozgóképre adaptálása, mely éppen a nagyközönséget lehengerlő, 
a magánéletben viszont kallódó-küszködő művész toposzát hívja elő. A nagyszabású fel-
adat nehézségeire – mint például violeta hiteles és érzékletes portréjának megalkotása, 
ugyanakkor szerteágazó életútjának tömörítése, vagy műveinek értő beépítése – a törés-
vonalak mentén szerveződő fogalmazásmódja révén igyekszik megoldást találni. 
 A Violeta – Köszönet az életnek narrációs megoldásait tehát az összetettség fel-
színe mögött megbújó egyszerűsítő szervezési elv jellemzi, amivel sikerült megtalálni a 
biopic legfontosabb vállalását – Parra dalainak felfrissítését – kiválóan szolgáló formát, 
másrészt viszont ez a módszer egy kevéssé hatékony, néhol már fárasztó történetmesé-
lést eredményez. Az első képsorain máris több szálon induló alkotás egy sokfelé ágazó, 
határokat nem ismerő kreatív élet ingergazdag és nem kevésbé kalandos filmes élmény-
tárát ígéri. violeta Parra mint a szeszélyes és öntörvényű művész kezében gitárjával vo-
nul a természetben a kézikamerás felvételeken, majd az előző mozgás nyugodtabb körí-
tésben, a tévéstúdióban ismétlődik meg, ahol a főhős már mint megfontolt példakép hinti 
el szellemes mondatait. Wood filmjének első fele ilyen jelzésértékű gesztusokkal tartja 
mozgásban a néző figyelmét, folyamatos fókuszváltásai ugyanakkor nem válnak megter-
helővé, hiszen az egyes szinteken adagolt információ olyan kisléptékű, hogy csupán egy-
egy hangulatot, gesztust vagy szófordulatot enged be a mozaikos alkotás sodrásába. 
 A teret és időt átölelő asszociatív audiovizuális folyamban már csak az egyes él-
ményszintű epizódok között kirajzolódó kontrasztok viszik tovább a néző kíváncsiságát, 
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az érzékszervek állandó lefoglalása érdekében bevetett, igényesen fényképezett tájké-
pek és színes belső terek, valamint a gondosan kidolgozott hangkulissza pedig hatáso-
san szolgáltatja a beígért izgalmat – mindezt anélkül, hogy érdemi történetmesélésnek 
lennénk tanúi. Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy végeredményben egy mozi-
filmnek álcázott, jól megtervezett videoklipfüzér foglalja le a Violeta nézőjét a film első 
felében, a médiumok közötti váltás és összefonódás pedig ügyesen oldja meg a dalok 
filmszövegbe ágyazásának problémáját. Hiszen azáltal, hogy a mellékszereplők sokasága 
nem kerül részletesebb bemutatásra, violeta személye jelenti az események követésének 
egyetlen kapaszkodóját, ami fokozza a szubjektivitás érzetét a filmben. Így a fent vázolt 
élményközpontú építkezés gyakran kiránthatja a fabulát az érdekesen örvénylő szüzsé 
mögül, és ilyenkor nemes egyszerűséggel csak egy-egy dalt ültet a történet helyébe refe-
renciapontként. Ezáltal maguk az élettörténethez csak másodlagosan kapcsolódó dalok 
kerülnek az ok-okozati rendszer szintjére, így ezek a hagyományosan nem-narratív att-
rakciós elemek történetbe szervesült szekvenciákként hatnak, sőt, a cselekményt előre-
mozdító komponensek szerepében tetszelegnek. 
 A dal, a zene köti össze az asszociációs síkokat, térben és időben egymástól távol 
eső mozzanatokat, a cselekményvilágon belüli és az afelett álló elemeket (lásd például 
az egyik első zenei szekvenciában violeta fiának dobolását, ami beépül a képsort kísérő  
aláfestésbe, majd az egész hangsáv tovább terebélyesedve húzza magával a következő 
képeket, melyek szintén hozzákapcsolódnak és elválnak a soundtracktől). A különböző 
helyeken és időben ismétlődő és egymás variánsaiba alakuló életesemények (és itt nem 

csupán az ebből a szempontból evi-
dens zenei fellépésekre kell gondolni) 
sajátos alakzatokba, ritmusokba ren-
deződnek, a főhős élettörténetének 
elbeszélése így meta-szinten is zenei 
színezetet nyer, ami nem közvetlenül 
a kauzalitásra támaszkodik, hanem 
közelebb áll ahhoz az absztrakt kohé-
zióhoz, ami a zenei alkotás  alapja. Ezt 
a bátor kísérleti megközelítést testesí-
tik meg a konkrét dalok újraértelme-
zései, amelyek kiterjesztett hangsze-
relésük révén túlnyúlnak önmagukon, 
diegetikus eredetüket elhagyva és 
újra megtalálva kötik össze a szerte-
ágazó  képeket, és meghatározzák az 
élmények ritmusát.
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 Bár mind az ösztönszerűen működő főhős, mind az általa felkutatott ősi hagyo-
mányokat képviselő, a mai logikának olykor ellentmondó, elemien letisztult gondolkodás 
hitelesebben bontakozik ki a már-már experimentális hozzáállást sugalló részekben, az 
alapvetően közönségsikerre törő Andrés Wood szigorú korlátokat állít ezek érvényesülése 
elé, és a film kezdetétől építi a zenébe feledkező percek ellenpontjainak szánt történetori-
entált sorvezetőket. Ezek közül a legszembetűnőbb a televíziós interjúrészletek beéke-
lése, melyek jellemzően közvetlenül egy-egy kiterjedtebb zenei szekvencia után állnak, 
mintegy kijózanítva a befogadót és előtérbe hozva az életrajzi tényeket. Wood elmondása 
szerint violeta Parra interjúiban a művésznő humora fogta meg, és hogy egyszerű szárma-
zása ellenére milyen összetett és magas szintű művészi gondolkodáshoz jutott el.3 
 A rendezőt foglalkoztató vonatkozások helyett viszont leginkább magyarázó funk-
ciót töltenek be a korabeli tévékép felidézése és a mai mozifilm megszépített esztétikája 
közé eső újrajátszott felvételek, melyek ráadásul – mivel létező televíziós anyagok alapján 
készültek – semmi olyat nem mondanak a főhős életéről, ami túlmenne a talkshowk fel-
színességén és többlettartalomként hatna. Az ilyen jelenetek a televíziós fogalmazásmód 
jóval kevésbé megtermékenyítő megoldásait hozzák be a Violeta médiumkeverékébe, és 
akarva-akaratlanul átveszik az idézett szöveg erőltetett, publicisztikus tónusát, így az 
érzékletes zenei részekhez méltatlan formában összeálló történetvázat alkotnak. A ha-
gyományos narratív megoldásokhoz ragaszkodó – érezhetően sztenderdizáló célzattal 
beékelt – interjúrészleteket a játékidő második felében az ugyancsak a film kedvéért rep-
rodukált super 8-as home videók egészítik ki, így ami első látásra merész vizuális kevere-
dést hoz a filmbe, éppen a filmkészítői konzervativizmus eredménye, hiszen az autentikus 
szubjektivitást a távolságtartóbb és mechanikusabb dokumentáció érzetével oltja ki. 
 A filmen többször megbízhatatlannak és szeszélyesnek bemutatott violeta (lásd 
gyerekességről árulkodó rögtönzött ájulásait) ezeken a képeken válik ártalmatlanná, 
megfoghatóvá, ráadásul egyre inkább előkerül a rátekintő kamerák forrása is: a stúdió-
forgatás és a privát videót készítő Gilbert leválasztja a nézőt a korábban a dalok révén 
átélt művészi élményről, és az azonosulás helyébe a Wood-filmekben visszatérő publikus 
és privát megjelenések unalomig ismert kontrasztját állítja. A Gilbert-tel való találkozás 
után tehát egyre inkább kiegyenesedik az elbeszélés fonala, és az öntörvényű, nárcisztikus 
művész érzelmeit egy kiemelt szerelmi szálon keresztül igyekszik megértetni, ami jóval 
kevésbé erős jelenetekhez vezet el, mint amelyek a film kezdetét jellemezték. A szerelmi 
elutasítást el nem viselő, féltékeny és már-már megbomló elméjű violeta képei itt mára 
fizikai szétesettséget szemléltetik, miközben a belső világ érzékeltetése másodlagossá 
válik. A néző magára hagyva figyeli az összezavarodó nő lassú agóniáját, de nem kap 

3  A Wood-interjút lásd http://www.elariquenio.com/2012/01/07/entrevista-a-andres-wood-
abarcar-una-obra-tan-amplia-como-la-de-violeta-hubiese-sido-una-mala-decision/ [letöltés ide-
je: 2013. május 1.].
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olyan átélhető érzelmi kapaszkodókat, melyek ismét közel hozhatnák az azonosuláshoz. 
Az immár nagyobb kanyarok nélkül haladó elbeszélés nem tartogat meglepetéseket, vagy 
egy eső által megtépázott sátornál komplexebb metaforát.
 Azok a Violeta – Köszönet az életnek igazán emlékezetes pillanatai, melyekben a 
feldolgozott művészi hagyaték találkozik a rendezői kísérletező kedvvel, és így a mozi-
film maga is violeta Parrához méltó kreativitással dolgozza fel a témául választott anya-
got. ugyanakkor violeta Parra dalainak drámai ereje messze felülmúlja Andrés Wood sa-
ját filmes eszközeivel felépített jeleneteinek súlyát, így a film leggyengébb momentumai 
érkeznek el, amikor a rendező elszakad a Parra-életműtől, és az alkotót közönséges me-
lodrámaszereplőként mozgatja. „Öleljétek kebletekre a káoszt, utáljátok a matematikát!” 
– foglalja össze violeta a fiatal művészeknek szánt legfontosabb tanácsait a film vége felé. 
Andrés Wood néhol eredményesen próbálkozott – Chilében egyébként zajos közönségsi-
kerként elkönyvelt4 – hatodik rendezésében ezen intelmek fejben tartására, de a munka 
egészét tekintve nem bizonyult kellően merész tanulónak, és kezdeti vállalásától idegen, 
a konvenciók felé történő visszatáncolásai sokat elvesznek filmje értékéből.

(Violeta – Köszönet az életnek, chilei-argentin-brazil életrajzi dráma, rendező: Andrés 
Wood, forgalmazó: Cirko film, 2011.)

4  A Violeta – Köszönet az életnek Chilében annyira sikeres volt, hogy a bemutató után egy hét-
tel az addig rendelkezésre álló kópiák mellé újakat kellett gyártani, hogy megnöveljék a vetítés-
számot, lásd www.cooperativa.cl/violeta-se-fue-a-los-cielos-suma-nuevas-copias-ante-exito-de-
publico/prontus_nots/2011-08-18/164757.html [letöltés ideje: 2013. május 1.].
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Papp sára Írisz (1992) Debrecen. A DE BTK magyar nyelv és irodalom alapszakos, 
valamint kommunikáció-és médiatudomány minoros hallgatója, a DETEP résztvevője.

Papp sára Írisz

Az EszTéTiKA TEolóGiÁHoz vAló viszoNyÍTÁsA
BéKési sÁNDor: ERGON – A KERESZTÉNy ESZTÉTIKA TEOLóGIÁJA 

Az Ergon – A keresztény teológia esztétikája című kötet 2010-ben jelent meg nyomta-
tásban, Békési sándor 2003-ban megvédett doktori dolgozatának javított és átdolgozott 
kiadásaként. A könyv jelentős vállalkozás, hiszen két, egymástól távol eső ismeretelmé-
leti alapon szerveződő humántudomány: az esztétika és a (református) teológia – Békési 
sándor megfogalmazása szerint – „genetikus”, vagyis kezdettől való összetartozását sze-
retné megmutatni. (7.) Az ilyenfajta szinoptikus olvasat előzmény nélküli a magyar szak-
irodalomban, így a kötet kapcsán több megválaszolandó kérdés is felmerül. milyen axió-
mákból indul ki Békési sándor világképe? A kötet nyelve mennyire tudja integrálni a két  
tudományterület diskurzusait? milyen új téteket fogalmaz vagy fogalmazhat meg az  
Ergon?A könyvben artikulálódó beszédhelyzet kinek a számára válhat hasznosíthatóvá?
 A szerzői szándékok megértéséhez fontos kiindulási pontot jelent a kötet felépí-
tése. Békési értelemképző szerepet szán írása elrendezésének: az esztétikai kérdéseket 
tárgyaló munkáját a teológiai világkép tételei felől fogalmazza meg. mind a fejezetek, mind 
az alfejezetek közti kapcsolat erősen hierarchikus, az egyes részeket megelőző írások min-
dig premisszákként funkcionálnak a következőhöz. Az Előszót Bevezetés követi, továbbá 
az esztétika és a szép fogalmát tematikusan újraértékelő egységek (A hitvallás esztétikája; 
A Szentírás esztétikája; A szép újraértékelése), majd az esztétikumnak a teológia tipológi-
ai világképébe ágyazott vizsgálata következik (Creatura, Cultura, Creativitas, Művészet). 
A szerző korábbi disszertációjának korpusza Exkurzusokkal gyarapodott (Példa teológiai 
válaszokra a kultúra holtpontján; Példa a kultúra feltámadására teológia felismerése nyo-
mán; Példa a klasszikus univerzum teológiájára; Példa a populáris univerzum teológiájára). 
A könyvet gazdag irodalomjegyzék és képmelléklet egészíti ki.  Az Előszóban olvashatunk 
a koncepcióról, mely szerint a szerző az esztétikát és a teológiát szorosan egymás mellett, 
új elrendezésben kívánja értelmezni. ugyanitt reflektált problémákként jelennek meg a 
koncepció vállalásából eredeztethető foghíjak: a történeti áttekintés mellőzése, valamint 
az észak-atlanti kultúra szakirodalmából ismert „teológiai esztétika” terminushasználatá-
tól való tudatos, elméleti belátásokon alapuló tartózkodás. Úgy gondolom, hogy a Békési 
által megfogalmazott hiátusok szükségszerűek, de a történetiségre tett reflexió és az esz-

NAGyviziT



SZKHOLION56

tétika autonóm értelmezése bírnak olyan adaptív és rendező szereppel, amelyek koheren-
sebbé tehették volna az esztétika és teológia eredményeinek együttértését.
 Ezt igazolják az elkövetkezendő fejezetek problémafelvetései is. A keresztény esz-
tétika vizsgálatának a kérdése a Bevezetésben fogalmazódik meg. A szerző itt a jelen hori-
zontjából vázol fel egy egyetemes, egész emberi kultúrát érintő etikai-művészeti-egyházi 
válságtudatot. Békési argumentációjában idézeteket és elméleteket sorakoztat fel a 20. 
század esztétikai kihívásairól (pl. Balassa Péter, varga zsuzsanna, Beke lászló, Horányi 
Attila), valamint ütközteti a teológiát a modern gondolkodás hiányra tett reflexióival. vé-
gül a keresztény esztétika vizsgálatának három célkitűzését tünteti fel: az esztétika és a 
szép kategóriájának vallásos tapasztalatban való újraértékelését, az esztétikum teológiai 
alapjainak, valamint az esztétikum átélésének feltárását a kultúrtörténetben. (30.)
 innentől kezdődik a koncepció részletes kifejtése. Noha Békésinek részlegesen 
mindhárom előfeltevését sikerült igazolnia, a kultúratudományok szemszögéből egyik 
sem problémamentes. A Bevezetéstől kezdődően folyamatosan számolhatunk olyan spe-
cifikus gondolkodástörténeti körülmények között keletkezett terminusokkal vagy jelen-
ségekkel, amelyek teológiai univerzálék árnyalt leírására csak korlátozott mértékben 
alkalmasak. A recenzió keretei között nincs lehetőség az összes, különböző területről 
származó példa értelmezésére, ehelyett csak három, tematikusan szerveződő csoport-
ban szeretném megmutatni a működésükkel kapcsolatos legalapvetőbb tendenciákat. 
 Első helyen a nem keresztény, tehát az antik filozófia és művészetelméletek áll-
nak. Békési sándor már a Bevezetésben ütközteti a platonista szent félelem fogalmát a mai 
viszonyokkal (19.), majd Az esztétika és szép fogalmának az újraértékelésében a Biblia her-
meneutikatörténeti összefüggésébe kívánja átvezetni Platón, majd Arisztotelész „gyönyör-
ködtetés” fogalmát. Az analógia azért jó, mert a delectare mind a keresztény teológiának, 
mind a retorikának fontos kérdése. De Békési kötetében Isten tetszésének szónoklattani 
kontextusai nem alkotnak jól körülhatárolható, más szempontoktól leválasztott vizsgálati 
csoportot, ehelyett általános művészetfilozófiai megállapításokként vannak feltüntetetve. 
véleményem szerint a szövegösszefüggések előtérbe helyezése világosabbá tehette volna 
a teológiai esztétika és a „modern” esztétikai gondolkodás közötti különbségeket.
 Noha az utóbbi megszületése a 18. századhoz kapcsolódik, az érzéki megisme-
résről szóló gondolkodás antik gyökerekre nyúlik vissza. már Arisztotelész is tulajdo-
nított pozitív esztétikai értéket a szépen kidolgozott csúf dolgoknak,1 ami közvetetten a 
könyv II. Exkurzusában (334.) is megjelenik. itt az antik világ relikviáinak a lesüllyedése 
jelöli a világ szekularizálódását, miközben az arisztotelészi művészetfilozófia és a római 
realista szobrászat közti kapcsolatra a kötet más pontján is utal. (199.) Az ellentmondás 
hátterében az áll, hogy az esztétikai érték a művészet teológiai univerzumban betöltött  
 

1  Arisztotelész, Poétika, ford. sarkady János, Bp., Európa, 1974, 1448B.
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funkciójával válik azonosítottá, így Békési a művészetre madártávlatból tekint, csak a te-
ológia alárendeltjeként gondolja értelmezhetőnek.
 Hasonló problémák merülnek fel a második csoporttal is, melyben Békési a kanti 
esztétikát a teológiai szépség befogadásával és értékelésével szeretné összeegyeztetni. A 
diskurzusok tudatos és implicit ötvözésének következtében óhatatlanul egymás mellé kerül 
a szubjektív ízlésítélet és a hierarchikus rendezőelv mentén szerveződő értékkategóriák. A 
törekvés erénye, hogy mindkét terület a tetszésről való gondolkodásban éri el a tetőpontját 
– de egymástól eltérően. Ez nem marad reflexió híján. Békési sándor A szép újraértékelése 
című alfejezetben az isteni szépség érzékelése mögött álló szubjektív ítéletalkotást hangsú-
lyozza, de óva int az „érdek nélküli tetszés” mögött álló „mintha” elvtől (61.), mert a teológia 
fogalmi rendszere alapján a világra csak mint jól elrendezett entitásra lehet tekinteni. 
 A szerző szerint istennek az emberi kultúrában betöltött szerepét sem lehet filo-
zófiai kategóriaként tekinteni, hiszen ezzel a keresztény teológiai rend szenvedne csorbát. 
(8.) Ám Kant a kritikáiban a szakrális vonatkozású tárgyakról a reflektáló ítélőerő isme-
retelméleti vonatkozásában beszél, és nem az istenhez való viszonyukban. Továbbá Kant 
szerint a kultúra sokrétűen tagolt viszonyai és a filozófia természetes lustasága alapján 
a forma továbbéli a tartalmat. Így a morális kategóriákkal szemben2 a megcsontosodott 
formulák, motívumok időben megváltozott funkcióval öröklődnek át a kultúrába.3 Ennek 
ismerete tetten érhető a könyv érték- és időszembesítésében, valamint a lesüllyedt kul-
túra gondolatának továbbhagyományozásában. A szöveg folyamatosan reagál a teológiai 
világképtől eltávolodott modern világ művészetének veszélyes öncélúságára, tartalmi és 
formai kiüresedésére, valamint a teológiai világképbe való beilleszthetőségére is. 
 A szerző érték- és időszembesítő felfogásának tetőpontját a könyv a harmadik 
tematikus csoportban, az avantgárd és populáris kultúráról való gondolkodásban éri el 
(II., III., IV. Exkurzus). Bár megpróbálja beilleszteni a modern művészetet a református 
teológia rendszerébe, az előbbinek mégsem tulajdonít autonóm működési jegyeket, sze-
repét másodlagosnak ítéli. véleményem szerint ez azért nem helytálló, mert a művészet 
és ember viszonyának sokrétű strukturálódása, továbbá a populáris és magas művészet 
közötti átjárás nem huszadik századi jelenség, hanem az emberi kultúra egyik megkülön-
böztető vonása. Ez alól a teológiai világértést közvetítő művészet sem tekinthető kivétel-
nek, ahogy ezt például a középkori Biblia pauperumnak a kálvini kegyességi gyakorlat-
ban való sokrétű továbbélése is igazolja.4

2  vö. immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája, ford. Pap zoltán, Bp., osiris, 2003, 37§.
3  vö. Niklaus largier, Misticism, Modernity, and the Invention of Aesthetic Experience, 
representations, 2009/1, 54.
4  lásd ehhez például szacsvay éva írásait: Protestáns ábrázolások és népművészet = Népi val-
lásosság a Kárpát-medencében 5., ii., szerk. laczkovits Emőke, veszprém, veszprém megyei mú-
zeumok igazgatósága, 2001, 31–45; Hang, szöveg, kép: A kommunikáció váltásai a templombelsők 
dekorációinak példáján, Acta Papensia, 2002/1–2, 183–199.
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 míg Békési a kortárs populáris kultúrát egy devalválódási folyamat eredménye-
ként értékeli, addig az avantgárd irányzatokat – meglepő módon – a református kultúra 
jelenségeivel állítja párhuzamba. A Békési által említett világformáló, forradalmi törek-
vések részben igazak az avantgárd művészetre, ám az alkotói csoportok sokszor egymás-
sal is szembehelyezkedő szándékaira nem vetíthető rá maradéktalanul az üdvtörténet. 
 A fentebb tárgyalt egyenetlenségeket a diskurzusok keveredései okozzák a könyv-
ben. A két terület más-más ismeretelméleti háttérrel rendelkezik. Hiszen a (református) 
teológiai vizsgálatok origója, isten léte és tulajdonságai, így a teológia axiómái állandó-
ak, szemben az esztétika nagyfokú variabilitásával. míg a teológia szellemi minőségek 
vizsgálatából indul ki, addig az esztétika az érzéki megragadása körül pozícionálható, 
története időben szaggatott. Hatásmechanizmusai nehezen körülhatárolhatóak, illetve 
megállapításai sem kezelhetőek kanonikusan, mivel más tudományok (pl. antropológia, 
pszichológia) felülírták korábbi tudását. Ezekkel az ismeretelméleti és tudományelméleti 
problémákkal azonban nem számol eléggé Békési könyve.
 Békési sándor szinoptikus olvasatának legnagyobb erénye, hogy a hitet antro-
pológiai összefüggéseiben szeretné megragadni. Így érthető meg A szép újraértékelése 
vagy A Szentírás esztétikája című alfejezet „tetszésfogalma”, amelyben az isteni szépség 
befogadását az érzelmi bevonódás szempontjából vizsgálja. Békési a folyamatot dinami-
kus transzformációként ábrázolja, testi és lelki jelenléthez kötve a tetszést. A kötetben 
az átéltség esztétikumának toposzairól mondottakat tartom a leginkább releváns bizo-
nyításnak. Békési az itt leírt istentapasztalatot a teremtett rend működésében is meg-
ragadja. A szép deklinációi az esztétikum teológiai meghatározottságában című fejezet 
Isten tetszését szeretné megtalálni a tudás új elrendezésében. mindezt az emberi kultúra 
heterotopikus funkciójú világmodelljein (természet, kert, város), vagy archetipikus kér-
déseinek vizsgálatán (idő, ünnep, munka, teremtés, művészi tevékenység) keresztül teszi, 
melyek az „istentisztelet drámájába”, avagy isten dinamikus megtapasztalásába illesz-
kednek. A Creativitas címszava alatt szereplő alfejezetekbe is ezt a gondolatot vezeti át: 
ezekben a művészet kivételezett szerepét az imagináció viszonyában fogalmazza meg. Az 
Exkurzusok szemléletbővítő szándékkal íródtak, de az e fejezetekben (túl)hangsúlyozott 
értékveszteség-felfogás miatt e szövegrészeket kevésbé tartom a kötetbe illeszkedőnek.
 Békési sándor munkája rávilágít a szinoptikus olvasás kihívásaira és a teológiai vi- 
lágkép újraértésének lehetőségeire, az viszont még a jövő kutatási kérdése marad, hogy egy 
 ilyen típusú vizsgálat hogyan lehet a kultúratudományok szempontjából is meghatározó.

(Békési sándor, Ergon: A keresztény esztétika teológiája, [Protestáns művelődés magyar-
országon 12.], Budapest, mundus Kiadó, 2010.)
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Bognár zsófia (1988) Debrecen, Deszk, Budapest. A Debreceni Egyetem BA képzésé-
nek magyar szakán végzett, a DETEP résztvevője volt, jelenleg pedig az ElTE művé-
szettörténet szakos hallgatója.

Bognár zsófia

mEGÁll és visszANéz 
A moDEm ALKONy CÍmű TÁrlATÁról

A műfAJ Elé

Nehéz pátosz nélkül gondolni a figurális festészetre, különösképp a kortárs figurális fes-
tészetre, mert az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján mindig a hagyományos, konzer-
vatív, archaikus jelzőket társították hozzá, vagy éppen vészharangot kongattak felette: 
a figuratív festészet tartalma is kiürült, csakúgy, mint a ráaggatott szavaké. Helyzetét az 
sem könnyíti meg, hogy lassan az absztrakt, non-figuratív irányzatok is történetivé vál-
nak, abba a korba jutnak, amikor időszerűvé válik a saját hagyományaikkal való szem-
benézés.1 Az új realizmust követően felvirágzó performansz művészet és a kilencvenes 
évek óta mind nagyobb teret nyerő intermediális irányzatok látszólag sokkal gyorsab-
ban képesek reagálni a változásokra. A piktúra terén 
pedig leginkább a gesztus, az informel és az akciófestés 
a hívószavaink – tengeren innen és túl. 
 Jean Neal mégis úgy gondolta, lehet még miről 
beszélni – és legfőképp gondolkodni – a figurális festé-
szeti műfajokon belül. 28 művész 106 képét rendezte 
egymás mellé: a fotórealizmustól a gesztusra emlékez-
tető faktúrájú felületekig szélesre tárta a skálát, és in-
kább a tematikus elhelyezés mellett döntött. s bár az 
inspirációul választott Asimov-szöveg érvényessége a 
kiállítás kapcsán megkérdőjelezhető, az bizony aligha, 
hogy a kortárs figurális festészet nem éli alkonyát.

1  Ennek egyik jellemző példája a moma (New york) 2013. április 15-éig nyitva tartott 
tárlata, az Inventing Abstraction 1912-1925, ami tulajdonképpen körülbelül a második 
világháborúval bezárólag az absztrakt festészet első generációjának teljes kapcsolati 
rendszerének feltárására törekedett http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/
inventingabstraction/?page=home [letöltés ideje: 2013. március 9.].
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sÖTéTBE BorulT vilÁG

A kiállítás címét és állítólag ihletét isaac Asimov 1941-ben született sci-fi novellájából 
nyerte. A jellegzetes hangulatú írás utópisztikus látomása egy olyan világot fest, ami feke-
teségbe borul és a vaksötétben saját félelmeibe beleőrülő emberiség elpusztítja önmagát. 
A látás tapasztalatának elvesztése szinte kioltja a többi érzékszervet is, és az ebből faka-
dó félelem az emberi tudatot. A tárlat összképe azonban nem annyira a sötétbe zuhant, 
hanem sokkal inkább a sötéttel küzdő emberi létet mutatja be, ennek a küzdelemnek a 
fojtó légköre az, ami magával ragadja a szemlélőt. ugyanígy nem magyarázható a novella 
szövegéből a szekciók elkülönítése sem: Megtört táj és torz szépség; Portréfestészet – az 
identitás keresése; A sötétség leple alatt; Festészet és mozi, valamint a Vészterhes otthon. 
olyan kérdésekre reflektálnak, amiket az ember magára maradottságából és kiszolgálta-
tottságából fakadó létbizonytalansága tesz szükségessé. Az összeomló világ metaforikája 
talán csak abban a vonatkozásban merül fel, hogy ez a fiatal festőgeneráció – akár kelet-
ről, akár nyugatról jött – megtapasztalta már a rendszerek pusztulását.

KElET vErsus NyuGAT

A tárlaton kiállító festők virtuális atlaszán egyaránt szerepelnek alkotók az egykori vas-
függöny mindkét oldaláról. Így többek között az amerikai Hernan Bas, a brit Caroline 
Walker vagy a stockholmban élő és dolgozó Karin mamma Andersson értelemszerűen 
a hidegháborús légkört, a vasfüggöny innenső oldalán álló Alexander Tinei, Daniel Pitin, 
Bodoni zsolt vagy szűcs Attila pedig az érem másik oldalát jelentik, a szocreál szürkesé-
géből előbújó generációt. Kortárs tendenciákban azonban nagyon nehéz ilyesféle distink-
ciót keresni,2 érdemesebb talán az egyetemest megragadni a hangulatban és a művekben. 
sokkal jellegzetesebb egy-egy művész és kör sajátos stílusa: mint Neo rauch emblemati-
kus alakja vagy az ezredforduló óta egyre többet emlegetett kolozsvári iskola (man, suciu, 
Hausi, savu) fellépése. A tárlat pedig annyira friss – nem egy kép erre az alkalomra ké-
szült, vagy legalábbis itt mutatták be először –, hogy sokkal inkább érezzük benne a jelen 
válságát, mint a nosztalgikusan megidézett múltét.3

2  Egy évvel ezelőtt felvetette ezt a problémát a ludwig múzeum steinbeck-i címet viselő kiállítása 
is, amely egymás mellé állította a körülbelül egy időszakban, a hatvanas-hetvenes években 
jellegzetesen Kelet-Európában és Nyugaton született fotórealista alkotásokat (ludwig múzeum, 
Édentől Keletre, 2011. szeptember 14-től 2012. január 15-ig). Az ott bemutatott kettősség – melyet 
nagyon sarkítva úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a keleti fotórealizmusban inkább a realizmus,  
míg a nyugatiban a „fotószerűség” dominált – az Alkony kiállításban nem érződik.
3  Természetesen találkozunk direkt politikai utalásokkal is, egyik legélesebben mircea suciu 
2012-es sorozatában: Vágyakozás egy erősebb nemzetség után; Minden nevetéssel végződik; 
Nagyapjára ütük; Ha neked adom a lelkem.
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léPésrŐl léPésrE

A hatalmas méretű tárlat a táj és az egyén kapcsolatának problematikáját feszegető tema-
tikus egységgel indul. A képeken egybemosódnak az ember okozta katasztrófák, a termé-
szet pusztulásának vízióival. A közös gyökér, az európai (ha tetszik goethe-i) kultúrtalaj 
kicsúszását érzékelteti Bas Mephisto-párja. Nicole Eisenman azonban másféle hagyomá-
nyokhoz nyúl vissza képein: a festészet nagy elődeit idézi Bányászat I-II című alkotása, 
ahol a cézanne-i Fürdőzők mellett a lineáris cselekményábrázolás a későközépkori nagy 
passiótáblák narratív struktúráját is egyszerre sejteti, egy világ utáni világ, falanszter-
szerű jelenetben. rauch Műszak után című képén a kreppruhás munkáslányok és frak-
kos férfiak együttesén a szürrealizmus kései hatása érződik. De helyet kapott itt David 
schnell absztraktba nyúló, erősen geometrizáló öböl-képe is.
 A portré önmagában hagyományos és egyben személyes műfaj is. Ha a néző az 
első teremben szinte elveszve érezte magát az óriási vásznak és nagy tér miatt, ebben a 
két térrészben hirtelen összezáródnak körülötte a falak, és mintha szűk kabinokba lépne. 
olyannyira kicsi a hely, hogy Chantal Joffe viszonylag nagyobb méretű, cím nélküli, egész 
alakos portréi szinte rázuhannak az emberre. míg a következő téregység jobb oldali fala, 
mintha csak a derék polgári lakás családi képeket – biedermeier keretben – sorjázó rend-
jét ironizálná. Eder, Tinei, Joffe és mosely képei portrék, zsánerek és ősök alakjait festik 

– persze teljesen átértelmezve.
 A kiállítás harmadik, és egyben legnagyobb tematikus része a Sötétség leple alatt, 
melynek egyik meghatározó darabja Daniel richter Es liegt aber sagte der Wolf, nicht in 
meiner Natur Dir zu helfen című festménye. ritka, hogy richter képein ne jelenjen meg a 
tűz, a vörös izzás motívuma valamilyen formában, ez alól a fenti mű sem kivétel. A farkas 
égő cigarettával nézi a hegymászó görcsös kapaszkodását a szakadék szélébe. Az egytől 
egyig az éjszakát és sötétséget tematizáló képek közül érdemes megfigyelni Hernan Bas 
Éjjel jobb kint, mint bent című festményét, ahol az éjszakai udvaron olvasó fiú számára 
a hold meleg fénye nagyobb otthonosságot teremt, mint a háttérben álló, apróvá zsu-
gorított ház. Cantemir Hausi Zendülésén mintha az Éjjeli őrjárat elevenedne meg, Justin 
mortimer Hivatalán csupa-csupa szorongást keltő forma és színpárosítás: hideg szürke 
fémcsövek és zöld akták özöne. Tim Eitel Felemelkedés című nagy vásznán az ikonográfiai 
típus régi, de a támolygó, egymástól elszakadozó, fenti sörérbe tartó alakok maiak.
 festészet és mozi kapcsolata mindig is izgatta a fantáziáját mindkét műfaj kép-
viselőinek. itt a festészetben reflektálódó mozi kerül előtérbe. Nemcsak a stílusbeli, for-
mai, hangulati kihívások érdekesek az előbbi számára, hanem a műfajokból adódó lé-
nyegi különbség megragadása is. Pontosabban, hogy milyen módon viszonyulhat egy – a 
jelen pillanatot kimerevíteni képes – műfaj a mozgás látványát keltőhöz. mindemellett 
a skandináv krimik és noir-filmek világa idéződik meg olyan alkotásokban, mint vitaly 
Pushintsky Részlet-képein, vagy Clegg vegyes technikájú, már-már objekt-art felé mozdu-



SZKHOLION62

ló sorozatában. itt kapnak helyet Bodoni zsolt Edukáció és Gyermeknevelés című művei, 
amelyek tematikailag már az utolsó egységbe vezetnek: a vészterhes otthonba.
 sucin összefüggő sorozata a terhelt múlt okozta családi identitásválságokról be-
szél, míg Daniel Pitin és Karin mamma Andersson különböző átmeneti szállástípusokat, 
vagyis idegen otthonokat (szanatóriumot, vendégséget, diákszállót) festenek. A sorozat 
a következő teremben is folytatódik. rauch és Caroline Walker egyaránt a kórházi ágyat 
láttatja, mint olyan helyszínt, amely a modern ember és tudomány fejlődésével valóban 
kényszerű lakává válhat valakinek. matthias Weischer pedig a hagyományos műtermi-
tükrös-modelles tematika kettős idegenségét kihasználva teremti meg a bizonytalanság 
légkörét. A tárlatot stílusosan Pitín A vég című képe zárja, ami ugyan továbbra is az ott-
hon témájának keretein belül marad, de egy szemvillanás erejéig megidézi a kiállítás cí-
mét is adó alkonyt.

Ami BEfEJEzHETETlEN

A kiállítás nemcsak a tematikusan rendezett anyag óriási mennyisége, hanem a művek 
kvalitása miatt is figyelemre méltó. főleg, hogyha azt is hozzátesszük, hogy a moDEm-
ben ezzel párhuzamosan egy szintén nagyon nívós Kondor-tárlat megrendezésére is ju-
tott energia. Az Alkony mind az installáció, mind a kurátori munka tekintetében nagysze-
rű vállalkozás – a maga fonák módján friss hang a kortárs művészetben. Bár egy kérdés 
azért mégis marad. Ha Jean Neal azzal a prekoncepcióval is vágott bele a kiállítás ösz-
szeállításába, hogy a kortárs figurális festészet eltűnő félben van, bebizonyosodott, hogy 
az irányzat kérdései éppoly aktuálisak és válaszai progresszívek, mint bármely másiké. 
Ha pedig az lett volna az előfeltevés, hogy a modern világ válságban van, és a humaniz-
mus sorban megrendülő értékei a fejünkre hullnak – és legyünk kissé ironikusak: a kiál-
lításból akár egy ilyen kurátori elképzelés is feltételezhető –, megnyugodhatunk, hogy e 
nagy múltú és több száz éves hagyományú műfaj erre is képes frissen reagálni. Így tehát:  
mi is alkonyul?

(Az Alkony – A figuratív festészet nemzetközi tendenciái című kiállítás a debreceni moDEm-
ben volt megtekinthető 2012. október 7-től 2013. február 10-ig.) 
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Petneházi Anna (1989) Debrecen. Az Angol és észak-amerikai irodalomtudományi 
program doktoranduszaként tanul a Debreceni Egyetemen.

Petneházi Anna

ÚT-off: EGy ÚTKErEsŐ KErouAC- fElDolGozÁsról

„We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time.”

   (T.s. Eliot)

Jack Kerouac mára már kultikussá vált, és az amerikai irodalomtörténet egyik meg-
kerülhetetlen alapművévé kikiáltott regényéből, az Útonból film is készült 2012-ben, 
amely a Cannes-i filmfesztiválon debütált. A sokáig megfilmesíthetetlennek vélt regény 
végül Walter sellas rendezésében került filmvászonra, producere pedig francis ford 
Coppola volt. sellas tehát nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy filmre viszi az ötvenes 
évek útkereső beat nemzedékének legmeghatározóbb önvallomását, a főbb szerepek-
ben a Dean moriartyt alakító Garrett Hedlunddal, a narrátor sal Paradise-t játszó sam 
riley-val, valamint az Alkonyat sorozatból ismertté vált Kristen stewarttal (marylou) és 
Kirsten Dunsttal (Camille). feltűnik a filmben viggo mortensen is, aki egy végtelenül 
elegáns old Bull lee-t jelenít meg, akiről már-már nehéz elhinni, hogy ő is lövi magát. 
Tom sturridge pedig elbűvölően hozza a kisfiús, művészi látomásaitól szenvedő és meg 
nem értett Ginsberg-figurát, Carlót. 
 A regény 2007-es amerikai kiadása az 1951-es eredeti tekercs tartalmát közli, azt 
a szövegváltozatot, amelyet a szerző állítólag isteni sugallatra, egy háromhetes alkotói 
mámorban egyetlen papírtekercsre írt. Nagyjából a filmmel egy időben jelent meg ennek 
a változatnak a magyar fordítása m. Nagy miklós tollából, aki az amerikai kiadás szer-
kesztőjét, Howard Cunnelt idézi az előszóban: „mi az élet? mit jelent élni, amikor a halál, a 
leples bitang egyre a sarkunkban jár? megmutatja valaha isten az arcát? szét tudja szakí-
tani az öröm a sötétséget? Ez belső keresés, és az út tanulságai, az amerikai tájak érzékelt 
és poémaként megörökített varázslata azt szolgálják, hogy megvilágítsák és kitágítsák 
ezt a szellemi utazást.”1 Ez az idézet rávilágít arra, hogy mi a regény központi kérdés- 

1  m. Nagy miklós, A fordító előszava = Jack Kerouac, Úton, ford. m. Nagy miklós, Bp., Európa, 
2012, Xiv.
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fölvetése – ugyanakkor megelőlegezi a megfilmesítés nehézségeit is, hiszen az ilyen 
absztrakt gondolatiságot nehéz a film médiumába átültetni. A regénynek ez a filozofikus 
mélysége sajnos teljesen elvész a filmből, és aligha kapunk többet egy kevéssé jól sikerült 
road movie-nál, amely nem tudja, mit mondjon a ma generációjának és főleg azt nem, 
hogyan mutassa be a célt, a kiutat, az önmagukat kereső és üdvözülni vágyó („beatitude”) 
nemzedéket, akiknek az Út még téttel bíró, szent hely volt. 
 A nyitókép az ismeretlent szimbolizáló sötéttel indul, amely felé bárki elindul, ha 
útra kel. rövid idő után hangfoszlányok törik meg a csendet, dúdolást hallunk, majd rit-
mikus lépteket, hogy aztán sal Paradise egész alakja föltűnjön, úton valamilyen képzelt, 
vágyott „Paradicsom” felé. A lépteknek ebbe a ritmusába később becsatlakoznak a vibráló 
jazzszólamok is, s a két barát többször kerül eksztatikus állapotba a felszabadító dalla-
mok hallatán. A filmben visszatérő motívumként szolgál a jazzkoncert kavalkádja, ahol a 
zene örömében a hallgató összeforrhat a zenésszel. Az adaptáció jól használja a zenét arra, 
hogy az utazás és élet lüktetését (beat) ötvözze, és ezt a feszültséget fönntartsa. A jazz 
története az afrikai rabszolgák szabadságvágyában gyökerezik, így ha valami, akkor ez a 
szokványos kereteket szétfeszítő, virtuóz és dinamikus zene az, amely kiválóan alkalmas 
arra, hogy kifejezze és megjelenítse az életörömnek és szabadságvágynak ezt az ekszta-
tikus elegyét, és mint ilyen, nélkülözhetetlen kísérője a filmnek. Amikor sal a film elején 
fölugrik az első autóra, amely stopposként fölveszi, és útitársai afelől érdeklődnek, hogy 
merre viszi az útja, ő azt feleli, hogy nincsen célja, csak úgy utazik. Hiszen „[a] bölcsessé-
get nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg 
helyettünk, senki se tud tőle megkímélni”, írja Proust, akinek az Eltűnt idő nyomában című 
művét olvassák Paradise-ék az úton. Azokon a képeken kívül, amikor közeli felvételeket 
látunk sal komoly, sokszor filozófiai témájú könyveiről (például virginia Woolf Orlandójá-
ról, James Joyce Ulysseséről) szinte csak ez a rongyosra olvasott Proust-példány az egyet-
len motívum, amely a belső utazást, a filozofikus gondolatokat reprezentálja a filmben. 
Proust meghatározó regénye minden bizonnyal hatással volt Kerouacra, aki hasonlóan 
szabad áramlásban, spontán prózában próbálta megírni élményeit, ő is a keresésben és az 
írásban vélte megtalálni, illetve megkonstruálni önmagát.2 A filmben azonban egy-két ref-
lektálatlan idézetnél többet ebből a regiszterből nem kapunk, sőt, szinte parodisztikussá 
válik, ahogy az épp unatkozó marylou beleolvas a könyvbe, majd értetlenül és türelmetle-
nül félredobja, mialatt várja, hogy útitársai elvégezzék folyóügyeiket. 
 Dean moriarty a jóképű Garrett Hedlund megformálásában olyan, mint egy holly-
woodi sármőr, ám ennél sajnos nem tud többet nyújtani, holott éppen ő volna az, aki 
sal számára a példaképet jelenti: egy csodálatos őrült, aki galvanikus kisugárzásával a 

2  „my work comprises one vast book like Proust’s Remembrance of Things Past except that my 
remembrances a rewritten on the run instead of afterwards in a sickbed. Because of the objections 
of my early publishers i was not allowed to use the same personae names in each work.” Jack 
Kerouac, Visions of Cody, london – New york, Penguin, 1993. 
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történések hajtóerejévé válik. sal elmondja, hogy világéletében vonzódott az őrült embe-
rekhez, az olyanokhoz, akik annyira intenzíven élnek, hogy abban szinte elégnek. Dean 
számára olyan, mint egy testvér, a példakép, az örök szerelem, mint egy legenda vagy 
mesei hős, aki csak késleltetve tűnik föl a színen, fokozva ezzel az iránta támasztott el-
várásainkat. sal, és vele együtt a nézők is, először csak a barátok elmondásai alapján 
értesülnek Dean moriartyról, aki épp kikerült a javító intézetből, és fiatal feleségével 
New yorkba jött. Először abban a jelenetben tűnik fel, amelyben barátai felkeresik a la-
kásán. szeretkezés hangjai szűrődnek ki az előtérbe, és ez is előrevetíti, hogy a szexuális 
szabad(os)ság milyen fontos szerepet tölt majd be Dean életében. meztelenül nyit ajtót 
barátainak, majd a szoba közepén énekel, táncol, kakaskodik. Barátai körülötte ülnek a 
földön, füvet szívnak, ő pedig föléjük magasodva mutatja be, hogyan kell élni és élvezni 
az életet. A filmben megjelenő karakterből viszont hiányzik az az elementáris erő, ame-
lyet Kerouacnak sikerült a barátjáról, Neal Cassadyről mintázott Dean moriarty alakjába 
sűríteni. A filmbeli Dean pusztán öncélúan esik egyik mámorból a másikba vágyai ki-
elégítésére. Így viszont nem egy kultikus beatfigura, hanem csak egy megkérdőjelezhető 
erkölcsű csibész, aki minduntalan bajba sodorja barátját.
 A narrátori hang végig jelen van a filmben, és sokszor látjuk salt, amint az író-
asztalánál ül, és ihlet híján bámulja az írógépet. életuntságának egyik oka írói válsága, a 
másik – ahogyan a film elején elmondja – az apja halála. minden halottnak tűnik számára, 
és Dean éppen ebből az enervált ennui-ból rázza föl őt vibráló személyiségével és élet-
igenlésével. sal azon kapja magát, hogy hipnotikusan követi őt, és az eseményektől fel-
villanyozódva jegyzetelgeti élményeit a kis noteszébe, egy későbbi nagy mű nyers alap-
anyagaként. Az életnek valami megfoghatatlan varázsát keresi, amely Dean elmondása 
alapján a jazz-zenészek játékában fölcsillan. Ők átadnak és megteremtenek valamit, ami 
kimondhatatlan, ami csak zsigerileg érzékelhető, amikor megtörténik a csoda, az átlé-
nyegülés, az eksztázis. A drogok használata, a test örömei és az utazás mind-mind ehhez 
hasonló élmények reprodukálására hivatottak az ő fölfogásukban. 
 Az apahiány mindkét férfi életében meghatározó tapasztalat: sal apja nem sokkal 
a történet kezdete előtt hal meg, Dean pedig nincs vele kapcsolatban. Egyszer, ahogy az 
utcán sétálnak, Deannek megakad a tekintete egy csoport hajléktalanon, s az egyikről 
azt hiszi, hogy az apja. Kísérti a múlt, többször megpróbálja megtalálni őt, a gyökereit és 
benne magát. Ám kísérletei a múlt felkutatására ugyanúgy kudarcba fulladnak, ahogyan 
arra irányuló kísérletei is, hogy felelősségteljes családapa legyen. A második világháború 
utáni generáció képviselője ő is, aki egy értékvesztett világban él, ahol a háború bor-
zalmai fölülírtak és eltöröltek minden korábbi morált. Egy olyan időszak vette kezdetét, 
amelyben újra kell értelmezni, hogy mi az érték, és amelyben lehetővé vált, hogy a lázadó 
fiatalok kialakítsák a saját értékrendjüket. A beatnemzedék lázadása azt mutatta, hogy 
ezek a fiatalok nem akarták úgy folytatni az életet, ahogyan azt elődeik elkezdték, „nem 
akartak beilleszkedni a konzervatív értékek újból megszilárdulni próbáló világába, akik 
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az európai háborúból nyugtalan energiákat hoztak […] minden tabut le akartak dönteni, 
akik őrülten keresték az új, ismeretlen élvezeteket („kicks”) és ezeken keresztül szelle-
mi újjászületést akartak átélni”.3 Az apanélküliség szimbolikusan ezt az elveszettséget is 
jelzi, azt, hogy számukra nincsen követendő minta, így egymást inspirálják és próbálják 
az élet újabb és újabb élvezeteit fölfedezni. A meztelen test a filmben is fontos szerepet 
kap, azt a nyitottságot és leplezetlen őszinteséget mutatja, amellyel ők az élményekhez 
viszonyultak. A test továbbá a gyönyöröknek az egyik legmeghatározóbb médiuma, ame-
lyet megpróbálnak minél kifinomultabbá tenni, hogy befogadhassa a sok impulzust, és 
amelyet eszközként használnak a sokszor szinte a test határait is szétfeszítő élményeik 
megéléséhez. A visszatérő táncjelenetek érzékletesen mutatják be azt a vonaglásszerű 
eksztázist, amit a karakterek a drog és zene hatására éreznek. 
 sal 1948 karácsonyán meglátogatja családját Délen, testvére North Carolina-i 
házában. igazi családi idill veszi körül, szépen terített asztal, illedelmes, jólöltözött csa-
ládtagok, akik mind a régi, konzervatív értékeket képviselik, a család nyugodt egységét. 
Ebbe a meghittségbe érkezik meg kis kompániájával Dean, akivel több, mint egy éve 
nem találkoztak. éhesek, hiszen a hosszú úton mindenük elfogyott és ennek megfelelően 
rontanak neki a terített asztalnak. A rokonok döbbenten ülnek az asztalnál és a jelenet 
éppen a két világ közötti ellentét kiélezésére épülne, ám a filmvásznon ezt nem sikerül 
megteremteni. A fiatalok szinte jól nevelten viselkednek, így a néző nem érti, min bot-
ránkoznak meg a déliek. A filmnek éppen az a legnagyobb hibája, hogy a regényben még 
kitapintható, lényegi vadság hiányzik a karakterekből. ma már nem botránkozunk meg 
a beat életvitel legtöbb elemén, ezért lenne különösen nagy tétje annak, hogy Dean figu-
rája valóban galvanizáló hatású legyen, ám Garrett Hedlund ennek elérésére nem képes. 
Kristen stewartnak jól áll a laza erkölcsű, vonzó fiatal nő szerepe, és a Carlót játszó Tom 
sturridge, valamint Kirsten Dunst hozzák a legjobb alakításokat, mivel az ő karaktere-
ikben megérezhető a sorsuk mámorba fojtott mély fájdalma. Összességében, egy-két jól 
sikerült jeleneten kívül sokszor vontatottá válik a film, beszélgetések és céltalan filozo-
fálgatás váltja benne egymást a végeérhetetlen mámorözönnel. Ez a film is elindult egy 
úton, de hogy a célját elérte-e, az kérdéses marad. 

(Úton [On the Road], rendező: Walter salles, forgalmazó: PArluX Entertainment, 2012.)

3  m. Nagy, i. m., vii–viii.
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lénárt-muszka Attila

m. NAGy miKlós NyomÁrA BuKKANT  
A 30 évE ElTűNT mr. BEN GAviNNEK –   

AZ ÚTON ÚJ mAGyAr forDÍTÁsÁNAK mArGóJÁrA

Jack Kerouac regénye, az Úton hosszú idő után újra a figyelem középpontjába került 
magyarországon, köszönhetően annak az amerikai kezdeményezésnek, amelynek ered-
ményeképpen immár a teljes tekercs (a magyar közönség által közel ötven évig ismert 
regény „vágatlan” változata) is hozzáférhető az olvasók számára. A 2007-es „ős-Úton” 
amerikai megjelenése után lassan a magyar változat korrekciójára is sor került. Először 
Az eredeti tekercs jelent meg 2011-ben, majd 2012-ben a szolidabb változat újrafordítása 
is megtörtént m. Nagy miklós munkájának és az Európa Könyvkiadónak köszönhetően. 
Ez a kiadás váltotta fel az 1983 óta lassan elavuló Bartos Tibor-féle Útont. Az alábbiakban 
a 2012-es magyar fordítást vizsgálom három szempontból: elődei, az ellenkultúra és az 
olvasói igények tükrében.
 Aki külföldi írók műveinek anyanyelvre való fordításával foglalkozik, óhatatla-
nul szembetalálja magát az újrafordítás dilemmájával. sokszor a nyelv természetes vál-
tozásának következtében elavulttá vált szövegek, vagy egy esetleg általánosan rossznak 
mondható fordítás, máskor pedig a szerzői jogokkal kapcsolatos problémák indokolják 
az újrafordítás szükségességét. Az Útont Déry György közvetítésében ismerte meg a ma-
gyar olvasóközönség 1966-ban. A mű ekkor, ahogy ez a 60-as években jellemző volt, egy-
szerre szolgált politikai célokat és okozott politikai feszültséget. fontos volt megjelentet-
ni, mert remekül illusztrálta a Nyugat erkölcsi züllését, de egyszerre volt értelmezhető 
ellenállásra való buzdításként. Így maga a fordítás sem lehetett független politikai hatá-
soktól, ahogy ezt Hegyi zoltán Kerouac-recenziójában kiemeli.1

 Déry György fordítását váltotta fel Bartos Tibor „forradalmi” munkája, amely 
végre igazán bevezette a magyar köztudatba a regényt. A szabadság/szabadosság és az 
ellenkultúra mindenfajta megnyilvánulása Bartos fordításában színpompás nyelvi kön-
töst öltött, az olvasót hol zavarba ejtve, hol pedig megnevettetve: hol zagyva, érthetet-

1  Hegyi zoltán, Jack Kerouac: Úton (2012), http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2012-
08-20+14%3A00%3A00/jack-kerouac-uton-2012 [letöltés ideje: 2013. június 4.].
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len szlenget használva, hol pedig zseniális nyelvi megoldásokkal brillírozva. Különleges 
szóhasználatának forrását ekképp jelöli meg: „se a New york-i, se a chicagói utcanyelv-
nek nincs friss szótára, se az újpesti aszfalton termett beszédnek, márpedig én egyikből 
a másikba fordítottam.”2 Az új, 2012-es fordítás szükségességét előidézte, hogy Bartos 
Tibor inkább íróként alkotott nagyot, mintsem fordítóként. Az angol eredeti nyelv-, il-
letve szlenghasználata messze nem annyira színes és „intenzív”, mint ahogy azt Bartos 
Tibor a magyar fordításában érzékelteti; sokkal inkább hétköznapi, de mégis ritmikus, 
Kerouacra jellemzően jazz-szerű. 
 Jól mutatja a két fordítás közötti regiszterbeli különbséget és az eredeti szöveg-
hez való hangulati hűséget az a jelenet, amelyben egy teherautó platóján egy szomorú, 
otthonra lelni képtelen csavargó hirtelen énekelni kezd. A dal eredetileg így hangzik: „i 
got a purty little girl, she’s sweet six-teen, she’s the purti-est thing you ever seen.”3 Ez-
után a narrátor hozzáteszi (m. Nagy miklós fordításában): „[e]zt ismételgette, de mindig 
hozzátett még pár sort, ami az ő életéről szólt úgy általában, meg hogy milyen messzire 
vetette a sors, és mennyire szeretne visszamenni a kicsinke lányhoz, de már elvesztette 
úgyis.” (43.) ugyanő így fordítja a dal szövegét: „Kicsinke lány az én babám, tizenhat múlt 
idén nyáron, álmomban is csak őt látom,” míg Bartos verziója a következő: „Csitri lánnyal 
járok, tizenhat sincs talán, akármilyen csitri, mégiscsak a babám.”4 igazán meglepő vi-
szont a dalt követő mondat fordítása, amit Bartos így alakít magyarra: „aztán megcserélte 
benne a verseket, s oda lyukadt ki, hogy mennyire visszamenne hozzá, de hát nem lehet, 

mivel ilyen messzire elkeveredett.” Az 
említett rész tragikuma, amely az angol 
szövegből egyértelműen kiviláglik, Bar-
tos Tibor fordításában elvész, komikum 
váltja fel, míg m. Nagy miklós sikeresen 
adja át a jelenet eredeti hangulatát.
 A szöveg áradását, az utazás vib-
ráló feszültségét is m. Nagy miklós 
szövege közvetíti hűen. Bartos Tibor-
ral ellentétben nem igyekszik „látvá-
nyos” megoldásokkal feltűnni, sokkal 
inkább a lehető legkevesebb veszteség-
gel igyekszik átadni az olvasónak azt, 
amit Kerouac is igyekezett érzékeltetni. 
Nagyszerűen érez rá a mű ritmusára, 

2  ötvenéves a Sosemvolt Cigányország: Beszélgetés Bartos Tibor író-műfordítóval http://www.
amarodrom.hu/archivum/2008/09/26.html [letöltés ideje: 2013. június 4.].
3  Jack Kerouac, On the Road, New york, The viking Press, 1959, 21.
4  Jack Kerouac, Úton, ford. Bartos Tibor, Bp., Európa, 2009, 39.
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amit igazán – zenei szakkifejezéssel élve – a „kiállásoknál”, a robogás, az alkoholmámoros 
őrület apró szüneteiben produkál. Ezekben a csendekben a szereplő elmélyülve reflektál 
létezésének céljára, vagy egyszerűen csak észleli a hirtelen beállt nyugalmat, hogy aztán 
keserédesen vegyen nagy levegőt és újra belevesse magát az utazásba. ilyen kivételes 
pillanatot él át sal a remivel és roland majorrel átélt kínos helyzet után, mikor kiszakad 
a kocsmák és hazugságok világából, és felkapaszkodik „a kanyon magasabbik oldalára, 
amely rejtélyesen elvezet a Csendes-óceánhoz”.5 (102.) itt a következő látvány tárul a 
szeme elé: „és ott volt a Csendes-óceán is néhány elődombom túl, kéken, hatalmasan, és 
irdatlan fehér fal közeledett a legendás Krumpliföldről, ahol a friscói ködök születnek. 
még egy óra, és áthömpölyög a Golden Gate-en, fehérbe borítja a romantikus várost, s 
egy fiatalember kézen fogja kedvesét és lassan lépked felfelé egy hosszú fehér járdán 
egy üveg tokajival a zsebében. ilyen város frisco; és fehér kapualjakban álló gyönyörű 
asszonyok, akik az urukat várják haza; és a Coit Tower, és az Embarcadero, és a market 
utca, és a tizenegy nyüzsgő domb. forogtam, míg el nem szédültem; úgy éreztem, le fo-
gok zuhanni, ahogy álmában szédül le az ember a szakadék tetejéről. ó, hol van a lány, 
akit szeretek?” Tekintettel arra, hogy az ilyen reflexív „kiállások” ritkán fordulnak elő a 
szövegben, de hatásuk annál jelentősebb, rendkívül fontos, hogy ezeket a pillanatokat a 
fordító jó érzékkel kezelje. m. Nagy miklós ezt a feladatot is tökéletesen oldja meg.
 Ami a fordítással kapcsolatos kritikaként felmerülhet, az az angol tulajdonnevek 
magyar toldalékolása. idegen eredetű szavak esetében a kiejtés kiemelten fontos a helyes 
hangrendű toldalék kiválasztásában. már az első oldalon ezt olvassuk: „mert Dean olyan 
naivan és kedvesen kérte Chadot”. (5.) mivel ez a fonetikus kiejtés szerinti ragozás végig 
jellemző a regényben, arra következtethetünk, hogy a fordító az angolul nem beszélő ol-
vasókra gondolva nem használta az angol kiejtési szabályoknak megfelelő toldalékokat, 
bár később találunk példát ennek az ellenkezőjére is: „a tágas Hudsonben bőven elfér-
tünk elöl mind a négyen”. (149.) Összességében azonban az előbb említett szabály érvé-
nyes, amelynek következtében sal egy este „Kansasba” ér (131.), 1943 karácsonyán „Ben 
Gavinnal” (146.) kergeti meg egy puskás ember, majd csendes magányában idézi vissza 
azt az időt, mikor „illionoison” (360.) keresztülautózott. Bartos Tibor fordításában ennek 
éppen az ellenkezője történik, teljes következetességről azonban az ő esetében sem be-
szélhetünk, hiszen míg ő „Chadet”6 emlegeti és nála az „illinois-on”7 keresztül való utazás-
ról van szó, az ő fordításában is „Kansasba”8 ér sal, Ben Gavinról/ről pedig szó sem esik.
 A földrajzi nevek írása tekintetében m. Nagy miklós logikus szabályokat követ. 
Amennyiben az adott földrajzi név teljes magyar fordítása indokolt akár a hangulatfestés, 

5  Az oldalszámmal főszövegben jelölt idézetek az alábbi kiadásból származnak: Jack Kerouac, 
Úton, ford. m. Nagy miklós, Bp., Európa, 2012, 102.
6  Kerouac, Bartos, i. m., 5.
7  Uo., 321.
8  Uo., 121.
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akár a magyar nyelvben való elterjedtsége okán, nem hagyja meg részben sem az angol 
eredetit. Erre példa a következő részlet: „igazi rozzant viskók, pajtás, amilyeneket ná-
lunk csak a Halál völgyében látni, csak még olyanabbak”. (356.) A közterületek neveinél 
az első, tulajdonnévi tag angolul szerepel, a második pedig minden esetben magyarul. 
Ebből a szempontból érdekes a kontraszt a két fordítás között, ugyanis Bartos Tibor a 
tulajdonnévi tagokat is magyarra fordítja sok esetben, így lesz a market streetből „Piac 
utca”9, a mission streetből egyszer „misszió”10, máskor pedig „missziós” utca11. Akármeny-
nyire lehetett is (főként régebben) jellemző gyakorlat az idegen tulajdonnevek magyarí-
tása, ez – főleg egy ikonikus amerikai regény esetében – elvesz a mű hangulatából. éppen 
ezért értékelendő m. Nagy miklós megoldása (bár a közterületek neveinek teljes angol 
meghagyása sem lett volna elvetendő ötlet). san fransisco Tenderloin negyedét azonban 

„Bélszín” negyednek (221.) fordítja, ami nem tűnik indokoltnak. Bár az angol változatban 
marylou ennek a helynek a közelében lakik, amelynek neve a legenda szerint a tenderloin 
szó „soft underbelly” (szó szerint puha alhas, átvitt értelemben negatív, gyenge, elrejteni 
való) jelentését kiaknázó, az itt lakók könnyű erkölcseire utaló frappáns szójátékból ered, 
ez magyarul semmiképpen nem értelmezhető, főként nem annak tudatában, hogy a bél-
szín fogyasztását nem a társadalom „soft underbelly” rétege engedheti meg magának.
 A legújabb fordítás tehát igazságot tesz az eredetivel, ami az olvasóknak a regény-
hez való viszonyulását is nagyban befolyásolja. Bartos Tibor fordítása pontosan akkor 
jelent meg, amikor már a magyar olvasóközönség teljességében tudta átélni azt, amit 
a regényben olvasott. Nem volt többé annyira erős a politikai szorítás, hogy a közpon-
tilag meghatározott értelmezés ráerőltethető lett volna az olvasóra, és elnyomta volna 
a könyv felkavaró hatását. A nyolcvanas évek politikai és kulturális környezetében az 
ellenkultúra magnum opusa mind tartalmának, mind pedig formájának köszönhetően 
is nagy népszerűségre tett szert a szocializmusból lassanként kilábaló ország fiataljai 
között, akik képesek voltak azonosulni a világháború utáni fiatal generáció kételyeivel és 
útkeresésével. Bartos Tibor fordítása szubverzív nyelvi ereje révén vált az ellenkultúra 
hiteles megszólaltatójává. Habár kritikaként hozhatjuk fel a Bartos-fordítással szemben, 
hogy Kerouac művét a saját stílusára alakította, az kétségbevonhatatlan érdeme, hogy a 
nyelvi pedantériát teljeséggel elutasítva az olvasóknak egy, a „counterculture” céljaival 
egybevágó, sokkolóan friss, új hangot adott, és így válhatott a könyv magyarországon 
is a szabadságra vágyó fiatalok Bibliájává. Bár sok bírálat érte ezt a változatot az utóbbi 
időben, több olvasó még annak tudatában is jobbnak tarja a Bartos-féle fordítást a leg-
újabbnál, hogy az nem ragaszkodik hűen az angol szöveghez. sokak számára éppen a 
nyelvi kreativitása az, ami Bartos munkáját különlegessé teszi. 

9  Uo., 69.
10   Uo., 70.
11   Uo., 197.
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 ma azonban, amikor azt mondhatjuk, hogy „régóta nincs ütős ellenkultúra”12 ma-
gyarországon, a szöveghez kapcsolódó olvasási stratégiák is megváltoznak, nagyobb 
hangsúly kerül a fordítás pontosságára, igényességére. ma úgy tűnik, hogy a magyar olva-
sóközönség számára a könyv elvesztette „forradalmi” élét és megmaradt romantikus kor-
rajznak. Annak köszönhetően, hogy az „ellenkultúra Bibliája” címke lassanként lekerül a 
regényről, nagyobb figyelmet szentel az olvasó – és talán a kritikus is – annak esztétikai 
teljesítőképességére, és ezt a célt tökéletesen szolgálja m. Nagy miklós fordítása. míg a 
Bartos-féle verzió olyan kifejezésekkel gazdagította egykori, az ellenkultúra bűvöletében 
élő olvasói szókincsét, amelyek az elkülönülés, a különbözőség felmutatásának tökéletes 
eszközeként szolgáltak, addig m. Nagy miklós az író azon vágyát teljesíti be, amely szerint 
művét mint esztétikai alkotást, nem pedig csupán mint afféle kulturális mérföldkövet kel-
lene, hogy értékelje a közönség.
 A regény népszerűségét persze egyértelműen a Bartos-féle fordítás alapozta meg 
magyarországon, amely huszonhét évig volt a „legfrissebb” Úton-forrás az olvasók szá-
mára. A legújabb kiadások sikerével kapcsolatban talán még korai lenne következtetése-
ket levonni, az azonban tény, hogy A nagy Gatsby legfrissebb kiadása szerepel jelenleg a 
sikerlistákon, az Úton visszhangja pedig csendesebb, mint a fitzgerald-műé. Az eladott 
példányszámok alapján úgy tűnik, a magyar olvasók körében Az eredeti tekercs kicsit 
népszerűbb, mint a szerkesztett, a nyilvánosságnak szánt verzió – ez valószínűleg annak 
tulajdonítható, hogy igencsak zaftos részletek is benne maradtak, sőt, a regény szerep-
lői eredeti nevükön (Neal Cassady, Burroughs, Ginsberg) tűnnek fel benne, és minimális 
megszerkesztettsége is a legendás tekercshez visz közelebb.
 Az új fordítások elkészítése tehát nyelvi és esztétikai szempontból is helyes dön-
tésnek bizonyult: m. Nagy miklós munkáját alaposabbnak, kifejezőbbnek, szakmai szem-
pontból egyértelműen jobbnak tekinthetjük, mint Bartos Tiborét. Nem szabad megfeled-
keznünk azonban az utóbbi munkájáról sem, hiszen Bartosnak sokkal több problémával 
kellett megküzdenie az amerikai kultúra termékeinek magyarországi hiánya, a beatnem-
zedék szlengjét tartalmazó források nehéz hozzáférhetősége miatt. érdemes tehát mind-
két változatot tanulmányozni, mert nem csupán két nagyszerű művet ismer így meg az 
olvasó, de fordítástechnikai dilemmákkal is szembetalálhatja magát, ezzel kivételesen 
komplex olvasásélményt szerezve.

12  varga Betti, „Régóta nincs ütős ellenkultúra” – interjú M. Nagy Miklóssal, http://kotvefuzve.
postr.hu/interju-az-europa-kiado-foszerkesztojevel-m-nagy-miklossal [letöltés ideje: 2013. 
június 4.].
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Baranyi Gyula Barnabás

A KoNsTruÁlT iGAzsÁGoK „vAlósÁGA” CHrisToPHEr 
NOLAN MEMENTO CÍmű filmJéBEN

Christopher Nolan Memento (2000) című filmje tematikáját tekintve egy szokatlan de-
tektívtörténet, amely rokonságot mutat a film noir (vagy neo-noir) műfajával. A film 
főszereplője leonard shelby (Guy Pearce), aki a történet szerint korábban biztosítási 
ügynök volt, ám a film jelenében már önjelölt detektívként tevékenykedik. leonard ha-
lott feleségének (Jorja fox) állítólagos gyilkosa, egy bizonyos John G. után nyomoz, aki 
betört a házukba, és a gyilkosság mellett az őt tetten érő leonardnak a fejére mért ütés-
sel maradandó agykárosodást okozott. Ennek következtében leonard elvesztette hosz-
szú távú memóriáját, azaz képtelen néhány percnél hosszabb ideig tárolni új emlékeit, 
ugyanakkor állítása szerint maradéktalanul fel tudja idézni a betörés előttre datálható 
emlékeit.
 A történet előrehaladtával megtudjuk, hogy leonard egy általa „kondicionálás-
nak” nevezett módszer szerint éli az életét, amely nemcsak az új emlékek rögzítésében 
segít, hanem kijelöli létének célját is. fokozatosan arra is fény derül azonban, hogy a 
kondicionálás valószínűleg a támadás előtti emlékeit sem hagyja érintetlenül, azaz a 
nézőtől (és leonardtól) egyre távolabb kerül a támadásról szerezhető biztos tudás lehe-
tősége. leonardnak ezért szüksége van egy olyan nyomozati módszerre, amellyel „ob-
jektív” tudást, azaz „tényeket” rögzíthet a gyilkos személyére vonatkozóan, ám a mód-
szert megalapozó axiomatikus feltevések a narratíva végére érve megkérdőjelezhetővé 
válnak, aminek következtében korántsem vehető biztosra, hogy leonard feleségét való-
ban John G. ölte meg, de még az sem, hogy John G. maga egyáltalán létezik-e. A legfőbb 
bizonytalansági tényező azonban a rövidtávú memória hiánya, amely leonard minden 
saját tudására vonatkozó kijelentését eleve kétségessé teszi, így az általa megkonstruált 
narratíva hitelességének igazolhatósága lehetetlenné válik.
 A leonard által megalkotott történet destabilizációja akkor válik egészen nyil-
vánvalóvá, amikor az állítólagos jóbarát, Teddy (Joe Pantoliano) egy merőben más törté-
netet sző leonard támadás utáni élete köré, szisztematikusan meghazudtolva mindazon 
„tényeket”, amelyeket addig a pontig leonard (és talán a néző) biztosnak vélt. Adott 
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tehát két koherens, ám egymásnak ellentmondó narratíva, amelyek közül egyik sem 
igazolható vagy cáfolható semmilyen külső bizonyíték bevonásával, azaz igazságtartal-
muk egyetlen ismérve: saját koherenciájuk. Ebből kiindulva talán nem túlzás azt állíta-
ni, hogy Nolan filmje az igazság természetére vonatkozó évezredes filozófiai gondolko-
dás egyfajta olvasatát tárja elénk. 
 leonard és Teddy két homlokegyenest ellenkező filozófiai pozíciót képvisel: le-
onard egyértelműen hitet tesz az objektív tudás létének bizonyossága mellett, amely 
tudás szerinte megfelelő vizsgálati módszerek alkalmazásával megszerezhető; ezzel 
szemben Teddy egy kvázi-nietzschei perspektivista nézőpontot képvisel, amely szerint 
az igazságok és a tudástartalmak minden esetben konstrukciók, érvényességük pedig 
értelmezés függvénye. Ezt az ellentétet jól szemlélteti a film utolsó jelenetében leo-
nard és Teddy véleményének ütközése Jimmy Grantzet illetően, akit leonard az említett 
jelenet elején John G.-ként azonosított, majd megölt. miután a főszereplő megfojtotta 
Grantzet, a helyszínre érkező Teddy vonakodva elárulja leonardnak, hogy egy drogüz-
letet szervezett Jimmyvel, leonardot pedig azért küldte oda, hogy az bosszúvágyának 
engedve megölje a férfit. mindezt azért tette, hogy Teddy birtokba tudja venni az üzleti 
megállapodásban szereplő pénzösszeget. leonard dühösen fakad ki, amikor ráeszmél, 
hogy Teddy felhasználta őt saját céljaira, s nem Jimmy az általa keresett figura. Teddy 
szerint leonard élvezhetné a bosszút, amíg teheti, hiszen pár perc múlva arra sem fog 
emlékezni, hogy egyáltalán megölt valakit, így végeredményben nem számít, hogy az 
„igazi” John G.-t kapta-e el. leonard azonban válaszában azt bizonygatja, hogy akkor is 
van jelentősége annak, hogy megbosszulta-e felesége halálát, hogyha nem fog rá emlé-
kezni. itt ütközik ki az elvi különbség a két szereplő által képviselt eltérő filozófiai pozí-
ciók között: leonard hisz egy rajta kívül álló, teljesen független világ létezésében, mely 
objektív igazságokat rejt magában (mind morális, mind ismeretelméleti értelemben), 
Teddy azonban nem hisz ennek a már-már metafizikai valóságnak a létezésében, ezért 
minden koncepciót vagy igazságot (így a vérbosszút és annak legitimitását is) az ember-
től függő konstrukcióként tételez. 
 Ez a két álláspont kölcsönösen kizárja egymást a filmben, mivel fundamentális 
tévedésre alapozottnak tekintik a másikat. viszont ez az egymásra utaltság azt ered-
ményezi, hogy az egyik pozíció legitimitását a másik pozíció elvi tagadására alapozza,  
tehát a két nézőpont saját létjogosultságát a másik létezésében, illetve annak helytelen-
ségében látja. Azonban a filmben az episztemológiai pozíciók kibogozhatatlanul egy-
másba fonódnak a film narratív technikájának – és az így előidézett narratív bizonyta-
lanságnak – köszönhetően.
 A két filozófiai álláspont ilyen jellegű összefonódása egy olyan ismeretelméleti 
megközelítést feltételez, amely már nem az igazság létezésének bizonyítását vagy meg-
kérdőjelezését tűzi ki célul, hanem a különböző igazságok konstrukcióját, legitimációjá-
nak és egymásra utaltságának vizsgálatát. Így a film egy kizárólag nem-metafizikai igaz-
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ságfelfogást alkalmaz, mely főként verbális és retorikai stratégiákra támaszkodva már 
nem az „objektivitás” és a „valóságosság” fogalmaival operál, hanem a meggyőzőséggel 
és a koherenciával. A film ennek megfelelően egy olyan episztemológiai koncepciót mu-
tat be, melyben az igazságok wittgensteini értelemben vett nyelvjátékokban jönnek lét-
re, tehát a tudás legitimitása nem azon múlik, hogy egy adott közösségben az emberek 
megfigyelései miként alkalmazkodnak a megfigyelt jelenségek „valóságához”, hanem at-
tól, hogy az emberek milyen leírásokat és „újra-leírásokat” (redescriptions) alkalmaznak 
a világ jelenségeinek értelmezése során. Ezáltal a film mintegy metaszinten a richard 
rorty által „ironistaként” aposztrofált igazság- és tudáskoncepciót alkalmazza, melynek 
köszönhetően mind a leonard, mind a Teddy által képviselt filozófiai gondolkodásmód 
erőteljesen megkérdőjeleződik.
 robert Avery derridai megközelítése segíthet érthetőbbé tenni, milyen módon 
van jelen a filmben az ironista episztemológia. Avery állítása szerint a film az önmaga 
által preferált memória-modellt („memória, mint maradéktalan emlékezés”) egyfajta 
önreflexivitásból fakadó bizonytalansággal ruházza fel. Ez abból adódik, hogy az élő em-
lékeket egyfajta „nyomozói egzegézis” (forensic exegesis) erőszakos helyettesítésének 
(violent surrogation), azaz a memória inskriptív mechanizmusának eredményeként té-
telezi.1 Ebben a megközelítésben a film látszólag a platóni memóriamodell mellett fog-
lal állást, mely szerint „az élő, jelenben-levő emlékezés [living, self-present memory] a 
valós emlékezésként mutatkozik, a felejtő képesség pedig ennek a hanyag antitézise-
ként tételeződik leonard bosszúból elkövetett gyilkosságainak értelmetlensége által.”2 
Avery szerint azonban a film dekonstruálja ezt az elképzelést azáltal, hogy a nyomozói 
egzegézist magát a memória mechanizmusaként írja le, amely által a film ellentmond a 
platóni, logocentrikus episztemológiának. A Memento így azt mutatja be, hogy az emlé-
kezet valójában episztemológiailag produktív, azaz tudást hoz létre az inskriptív mecha-
nizmusai által. Avery nyitva hagyja a problémát és levonja a következtetést, miszerint a 
film érvei, melyek a logocentrikus memória-, igazság-, és tudásfelfogás legitimitása ellen 
irányulnak, episztemológiai válságot teremtenek.3

 érvelésem szerint azonban a film nem csupán azt mutatja be, hogy az igazság 
mint olyan, elérhetetlen (azaz a „végső” episztemológiai bizonytalanságot), hanem ép-
pen ellenkezőleg, azt viszi vászonra, hogy milyen módon konstruálódnak azok a nyelvi, 
retorikai konfigurációk, amelyeket valakik egy adott pillanatban igazságként fogadnak 
el. Ez a problematika akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor a leonard pozitivista és Teddy 
perspektivista nézőpontjai összemosódnak, és egy másfajta, rugalmasabb igazságfel-

1  robert Avery, Violence as (Masculinist) Epistemic Rhetoric: A Case for memento, university of 
maine, 2004, 60.
2  Uo., 58. [saját fordítás]
3  Uo., 79.
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fogást hoznak létre, amelynek egyetlen hordozója és kritériuma maga a nyelv. Ebben 
a megközelítésben Teddy az a karakter, aki – mindvégig kritizálva leonard pozitiviz-
musát – elbizonytalanítja az általunk objektívként tételezett igazságokat, ami teret ad 
egy nem-metafizikus episztemológiai értelmezés lehetőségének. Teddy, a nietzschei 
perspektivista nem enged az igazság metafizikus értelmezésének, mint ismeretelmé-
leti bizonyosságnak. ugyanakkor egy enyhe ellentmondás látszik megbújni Teddy 
perspektivista felfogása és azon állítása között, hogy ő az, aki leonard múltjának kizá-
rólagos igazságát birtokolja.
 leonard saját, támadás utáni életére vonatkozó tudása erősen korlátozott, tekint-
ve, hogy hiányzó emlékezetét pár tucat feljegyzés és tetoválás igyekszik pótolni. A teto-
válások közül viszonylag kevés vonatkozik leonard nyomozására, és ezek mindösszesen 
egy hiányos, de igen vaskos rendőrségi aktával egészülnek ki, amelyet leonard képtelen 
egészében látni és értelmezni, hiszen a végére érve már nem emlékszik arra sem, hogy 
néhány perccel azelőtt mit olvasott. A tetoválásokra, az aktára és a jegyzeteire alapozva 
leonardnak sikerült összeállítania egy nem túl részletes, de számára koherensnek tűnő 
narratívát a betörés után történtekről. Teddy azonban képes egy olyan igazságnarratívát 
létrehozni, amely magában foglal olyan eseményeket és személyeket, amelyek leonard 
verziójának látókörén kívül esnek. Ennek eredményeként mind a néző, mind pedig leo-
nard számára egyre meggyőzőbbnek tűnik Teddy konstrukciója. leonard narratívájában 
John G. a felelős azért a rejtélyért, amely még mindig megoldatlan; Teddy narratívájában 
nincs kérdés John G. kilétét illetően, ahogy a feleség halálának körülményei sem ködö-
sek, sőt, még a leonard múltjából folyton visszaköszönő rejtélyes sammy Jankis is helyet 
kapott az események láncolatában. Ebben a változatban minden olyan megfigyelés és je-
lenség egyesül, amellyel a néző a film folyamán találkozott, míg leonard narratívája eze-
ket a jelenségeket nem képes ilyen részletesen és koherensen integrálni. Teddy retoriká-
jában megfigyelhető, hogy nem ellenérvek segítségével ássa alá a leonard által felvázolt 
történetet, hanem új jelentést adva a leonard verziójában foglalt információtöredékek-
nek újraértelmezi a leonard nyomozása során feltárt jeleket. Így végül Teddy saját narra-
tíváját az események nyelvi újraformálásával teszi koherenssé, és alakítja okozati szem- 
pontból konzisztenssé.
 mindez jól szemlélteti richard rorty hegeli dialektikára vonatkozó reflexióját, 
amely szerint a dialektikus metódust lehet úgy definiálni „mint kísérletet arra, hogy szó-
tárakat játsszunk ki egymás ellen, és ne csupán mondatokat vezessünk le egymásból, 
tehát mint a levezetésnek az újraleírással való részleges helyettesítését”.4 rorty olva-
satában Hegel nem csupán logikai úton létrehozott tételeket használ érveléseiben, ha-
nem bizonyos filozófiai koncepciók újrafogalmazását is, ami által filozófiailag releváns 

4  richard rorty, Esetlegesség, irónia és szolidarítás, ford. Boros János, Csordás Gábor, Pécs, 
Jelenkor, 1994, 95.
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konklúziókra juthat. Az újraleírás fogalma jelen esetben arra a nyelvi szinten történő 
tevékenységre vonatkozik, mikor új szavak használatával valaki másképp ír le egy adott 
jelenséget vagy koncepciót, ezáltal módosítva korábbi jelentését. Teddy narratívájának 
esetében pontosan ez történik, ugyanis érvelésében újraleírással rekontextualizálja 
azokat a nyomokat, amelyeket leonard használ kutatásában, azaz a hiányos rendőrsé-
gi aktát, ködös emlékeit feleségéről, sammy Jankist, és a betörést. Ezeket a nyomokat 
Teddy úgy alakította át az újraleírás eszközével, hogy azok egyértelműen leonardot je-
löljék saját szenvedéseinek végső okozójaként. Így válik leonard saját felesége gyilkosá-
vá, illetve egy akaratlanul is (ön)manipulatív személlyé, aki tetoválások és feljegyzések 
segítségével próbálja meg leplezni saját múltjának igazságát. Tehát mire Teddy végez 
saját verziójának ecsetelésével, leonard számára nem marad egyetlen olyan pozíció 
sem, amely mellett kiállva logikusan érvelni tudna, ugyanis minden érvét megcáfolják 
Teddy állításai. fontos konklúzió tehát, hogy Teddy narratívája a használatban levő szó-
tár miatt lesz meggyőzőbb leonardénál. Ez a szótár – vagy wittgensteini terminussal 
élve nyelvjáték – átfogó koherenciát biztosít az eseményeknek, amelyeket leírnak vele, 
ellenben leonard azon szókincsével, amelyet a körülötte létező világ leírására használ 
(rortiánus kifejezéssel végső szótár [final vocabulary]), ám sokkal limitáltabb tudást 
biztosít számára sérült memóriája miatt.5

 ludwig Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások című művében úgy definiálja a 
nyelvjáték koncepcióját, mint szavak csoportját, amellyel a világ jelenségeit fogalmaz-
zuk meg. Wittgenstein a nyelvjátékok működését többek között az építő és segédje gon-
dolatkísérletén keresztül szemlélteti, akik különböző építő elemeket, azaz kockákat, 
oszlopokat, lapokat és gerendákat használnak. mivel az építőnek adott sorrendben van 
szüksége az elemekre, interakcióba kell lépnie a segéddel, akivel ily módon egy elemi 
nyelvet alakítanak ki, amely a „kocka”, „oszlop”, „lap” és „gerenda” szavakból áll. „[Az 
építő] kiáltja a szavakat”, mire „[a segéd] odaviszi azt a követ, amelyről megtanulta, hogy 
erre a felszólításra odavigye”.6

5  rorty a végső szótárat a következőképpen definiálja: „minden embernek van egy olyan 
szókészlete, amelyet arra használ, hogy cselekedeteit, vélekedéseit és életét igazolja. […] 
Ezekkel a szavakkal mondjuk el életünk történetét, néha előre-, máskor pedig visszatekintve. 
[…] ’végső’ abban az értelemben, hogy ha kétely merül föl ezen szavak értékével kapcsolatban, 
használóiknak nincs nem-körkörös érvelési lehetőségük. A nyelvvel ezen szavakig tud elmenni.” 
(Uo., 89.) leonard végső szótárában a leggyakrabban használt kifejezések a „bosszú”, „rövidtávú 
memóriazavar”, „támadás”, „tény”, „nyomozás”. minden körülötte zajló eseményt ezek, és hasonló 
kifejezések használatával értelmez, mely egy rögzített világlátást eredményez, ugyanis sérült 
memóriája miatt nem képes új szavak tanulására. Ez az egyik legjelentősebb oka, hogy leonard 
miért annyira kiszolgáltatott más emberek manipulációjának. (Ez az állapot csak a film végén 
változik valamelyest, amint azt később tárgyalni fogom.)
6     ludwig Wittgenstein, Filozófiai értekezések, ford. Neumer Katalin, Bp., Atlantisz, 1992, 18.
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 Ebben a gondolatkísérletben megfigyelhető, hogy nem annyira a szavak jelenté-
se fontos, mint inkább a szavak használati módja, ugyanis a munkavégzés szempontjából 
aligha jelentene különbséget, ha a gerendát „almának”, vagy a kockát „lámpának” ne-
veznék mindaddig, míg a nyelv használói tisztában vannak azzal, hogy megállapodásuk 
szerint melyik tárgyra melyik szóval utalnak. Wittgenstein szerint hasonló módon hasz-
nálunk nyelvjátékokat az életünk minden területén, tehát végeredményben „az egészet 
is – a nyelvet és azokat a tevékenységeket, amelyekkel a nyelv összefonódik”7 nyelvjáték-
nak nevezi. A Mementoban a nyelvjátékok elburjánzása leginkább abban érhető tetten, 
ahogyan Teddy és leonard kísérletet tesz az utóbbi múltjának leírására. E két szótár kö-
zötti különbséget pedig az újra-leírások adják, amelyek módosítják a korábban az ese-
mények leírására használt nyelvjátékokat. Bár Teddy nyelvjátéka sokkal rugalmasabb 
leonardénál (lévén, hogy leonard képtelen bővíteni a végső szókincsét), leonard ennek 
ellenére képes az újra-leírásra, melynek végzetes jelentősége van a film narratívájában.
 Nem sokkal azután, hogy szemtanúi lehetünk, amint leonard lelövi Teddyt, lát-
hatjuk azt is, hogy leonard miként jutott arra a végzetes konklúzióra, hogy Teddy az „ő 
John G-je.” leonard a szóban forgó jelenetben felbont egy borítékot, amelyet a Teddyhez 
hasonlóan őt segítő/manipuláló Natalie-tól (Carrie-Anne moss) kapott, amely John Ed-
ward Gammell jogosítványának fénymásolatát tartalmazza. Amikor leonard felismeri 
az arcot a vezetői engedélyen, azonnal előkeresi a Teddyről készült képét, majd olvasva 
a képen látható „NE HiDD El A HAzuGsÁGAiT” feliratot elkezd gyanakodni Teddy sza-
vahihetőségében. Ezután megtalálja a tetoválásokat a testén, így feltűnik neki, hogy a 
combján található 6. számú tény („fACT 6”) Teddy autójának rendszámát tartalmazza. 
visszapillantva a jogosítvány másolatára megbizonyosodik afelől, hogy Teddy kocsijá-
nak rendszáma és a 6. számú tény megegyezik, így levonja a konklúziót, hogy Teddy 
felelős felesége haláláért. Ennek az eszmefuttatásnak a legfontosabb következménye az, 
hogy leonard felírja Teddy fényképére, hogy „Ő Az” („HE is THE oNE”), mely egy radi-
kális újra-leírása annak a nyelvjátéknak, melyet Teddyvel kapcsolatban használt. Ezáltal 
Teddy (pontosabban Teddy mentális képe leonard elméjében) is áldozata lesz a verbá-
lis újra-leírásnak, így tehát a film ebben a jelenetben azt demonstrálja, hogy másokról 
alkotott „képünk” tulajdonképpen egyáltalán nem képszerű, hiszen elemi szinten befo-
lyásolja a nyelvjáték, melyet az adott személyek leírására használunk. leonard ezek után 
egy kevésbé lényeges módosítást is eszközöl: a tükörben mellkasára pillantva meglátja a 
tetoválást, mely úgy hangzik, hogy „JoHN G. mEGÖlTE és mEGErŐszAKolTA A fElEsé-
GEm”, melynek hatására dühében kiegészíti a feliratot Teddy képén, így végül az „Ő Az. 
ÖlD mEG” kijelentés szerepel rajta. Ez a megfogalmazás már nem sokban járul hozzá 
az események tetőpontjához, mivel az „Ő Az” felirat önmagában elég lenne leonardnak 
ahhoz, hogy megölje Teddyt. ugyanakkor ez a kiegészítés egy célt jelöl, egy teleologikus 

7  Uo., 21.
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végpontot, ellenben az „Ő Az” megfogalmazással, így ez Teddy leonard által alkotott 
mentális koncepciójának további újra-leírása. ily módon a személy, akit leonard Teddy 
néven ismer, verbális átfogalmazások révén egyetlen képaláírás okán válik gyilkossá és 
erőszaktevővé.
 A nagymértékű változás, amely leonard Teddyre vonatkozó nyelvjátékában állt 
be, analógiát mutat rorty elgondolásával, miszerint az „alternatív szótárak” vagy nyelv-
játékok „alternatív eszközöknek” tekinthetők, melyek közül egyesek jobban megfelel-
nek bizonyos célok eléréséhez (például a világ és jelenségeinek leírására), mint mások.8 
leonard Teddyre vonatkozó nyelvjátékának legelső módosítása tekinthető egy új esz-
köz alkalmazásának, mellyel reményei szerint elérheti, hogy a későbbiekben ne higgyen 
Teddynek. Hasonló analógia alapján Teddy rendszámának feltetoválásával leonard ga-
rantálja, hogy megöli Teddyt a közeljövőben, így az, hogy a későbbiekben John G.-vel 
fogja azonosítani őt, már el van tervezve a film – kronológiai értelemben vett – legelején. 
mire azonban leonard kimondja a halálos ítéletet Teddyre a kronológia szerinti utolsó 
előtti jelenetben, sérült memóriájának köszönhetően már rég feledésbe merült az, ho-
gyan került Teddy képére a „NE HiDD El A HAzuGsÁGAiT” felirat.
 Ezen a ponton már egyértelmű, hogy egy nem-metafizikus igazságkoncepció 
alapján működik leonard egész rendszere, mivel tükrözi a rorty által megfogalmazott 
ironista igazság- és tudásfelfogást: „A diszkurzív gondolkodás legfontosabb tartalmá-
nak nem a tudást tekintik, abban az értelmében, amit olyan szavak fejeznek ki mint 
’valóság’, ’valós lényeg’, ’objektív szempont’ és ’a nyelvnek a valósággal való megfele-
lése’.”9 más szóval ez a fajta igazság nem egy metapozícióban létező tudástárral áll ösz-
szefüggésben, melyből a megfelelő adottságokkal rendelkezők igazságot, kvázi-isteni 
tudást meríthetnek (amely nagyjából megfelel a platóni metafizikus igazságfelfogás-
nak). ironista értelmezésében az „igazságok” bizonyos szavak különböző célból törté-
nő használatával jönnek létre annak reményében, hogy azok megfelelnek ezen célok  
beváltására.
 Ez az alapvetés irányítja — igaz, többnyire nem tudatosan — Natalie és Teddy 
cselekedeteit, ugyanis bizonyos célok elérésének érdekében manipulálják leonardot. 
Azonban a film iróniája abban rejlik, hogy minden állítása ellenére leonard maga is 
ennek a nem-pozitivista, nem-metafizikus koncepciónak az elvei alapján működteti a 
rendszerét, amelynek segítségével a „tényeit” szerzi nyomozásához. leonard nyomozati 
módszere ugyanis létrejöttétől fogva teljesen elrugaszkodott a valóságtól, egyedül akkor 
kerül kapcsolatba azzal, amikor egy másik személy információt juttat be a rendszerbe 
(például Teddy vagy Natalie), illetve mikor leonard talál egy John G.-t, és ezt követően 
megöli őt. Ezáltal a rendszer a más emberek által bevitt információktól válik függővé, 

8  rorty, i. m., 26.
9  Uo., 91.
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így végeredményben nem lesz alkalmas a metafizikai értelemben vett objektív „igaz” és 
„hamis” közti különbségtételre. Ennek ellenére egyfajta „igazság” mégis működésbe lép 
leonard tudásszerző rendszerében, mivel egyébként nem lenne semmi, ami meggyőzné 
leonardot arról, hogy meg kell öljön valakit. Így a retorikának és a nyelvjátékok hasz-
nálatának döntő jelentősége van leonard rendszerében, mivel az sokkal érzékenyebb 
az ironista igazságfelfogásra és az újra-leírás folyamataira, mint a metafizikus igazság 
feltevésére. éppen ezért teljesen mellékessé válik, hogy Teddy verziója igaz-e vagy ha-
mis. Ha meggyőzőnek találjuk is, hogy nem eldönthető az igazságtartalma, az akkor sem 
változtat azon a tényen, hogy a filmben egy ironista igazságfelfogás tételeződik leonard 
rendszerének nyelvjáték-elvű működésén és az újra-leírások igazságteremtő mechaniz-
musain keresztül.

BoNCAszTAl
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somoskői Beáta (1986) salgótarján, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar-történelem szakos hallgatójaként végzett. A Pálffy istván szín-
háztudományi szakkollégium tagja volt. 

somoskői Beáta

A szómÁGiA és A DETEKTÍv
UN-GO (アン ゴ), 2011

A detektívtörténetek megszületésük óta lázban tartják közönségüket: elég a klasszikus 
írók figuráinak és kultikus történeteinek hatására és filmes utódaikra gondolnunk. A 
sherlock Holmes-sorozatot átíró és sikeresen modernizáló produkciók (Sherlock; Sher-
lock & Watson) is többféle megközelítését adják a különc detektív és a következtetése-
it dokumentáló doktor együttes tényfeltáró munkájának. mindezek mellett pedig sok 
manga és anime szintén szívesen állítja történetei középpontjába a rejtélyeket felkutató 
és kiderítő nyomozót – példaként említhetők a Dantalian no Shoka vagy a Gosick című 
művek. Azonban kérdésként merülhet fel, hogy a bűnügyek valós folyásának felderítésén 
ügyködő detektív a megoldással, a tettessel egyetemben az igazságot fedi-e fel, s egyálta-
lán létezhet-e ilyen kategória.
 Az események visszakövetése, a detektív tényfeltáró munkája, és ezzel a rend 
visszaállításának szándéka meghatározó jelleggel érvényesül abban a világban, amely 
egy nagy hatású katasztrófát követően tárul elénk. A kialakult világrendben a szabályok-
nak újra kell formálódniuk: más tényezők kerülnek az irányító pozíciókba. Emellett a 
háború alatt történtek és a bűnök az erőfeszítések ellenére sem merülnek feledésbe. Az 
Un-Go című anime is egy ilyen környezetben játszódik, ahol nem csupán a képi megjele-
nítés szintjén szembesülhetünk egy világégés utáni Japánnal, hanem a felderítendő bűn-
cselekmények is szoros kapcsolatban állnak a nemrég lezajlott katasztrófákkal, azoknak 
etikai, egzisztenciális és pszichés vonzataival egyaránt.
 A NoitaminA1 keretében sugárzott anime tizenegy epizódot számlál, amelyek ki-
vétel nélkül sakaguchi Ango2 munkáit használják alapul. sakaguchi életműve szorosan 

1 A NoitaminA elnevezés az angol „animation” szó megfordításából származik. A japán fuji Tv 
2010-ben indított műsorblokkja, amely péntek hajnalban sugározza adását. A szigetországban 
vetített epizódok után a fuNimationnel nevű amerikai csatorna egy óra elteltével bemutathatja a 
legújabb részeket.
2     1906-tól 1955-ig élő novellista és esszéista, aki a második világháború után vált ismertté a japán 
irodalmi életben. Egyik műve, az 1947-es keltezésű Sakura no mori no mankai no shita a japán irodalmi 
alkotásokat animés adaptációk által bemutató és népszerűsítő Aoi Bungaku című sorozatban is feltűnik.
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kötődik a második világháborúhoz, így nem véletlen, hogy az anime egy olyan társadal-
mat ábrázol, amely egy alternatív világban bekövetkezett háborúból próbál felépülni a 
2010-es években. Emellett már maga a cím is jelöli az író nevét, ugyanis az anime címé-
nek katakana szerinti kiejtése: „ango”. A sorozat felépítése kettős stratégiát követ. Az első 
felében az epizodikus, az egy rész – egy történet3 struktúrát alkalmazza, míg a második 
fele a két ellenfél, yuuki shinjuurou és Kaishou rinroku köré felépülő, két egybefolyó 
történetet beszél el. A második egységben a főszereplő nyomozó karakterét ismerhetjük 
meg közelebbről, ezáltal pedig választ kaphatunk a yuukit érintő kérdésekre, bizonyta-
lanságokra: például, hogy miért nincs tisztában olyan evidensnek tetsző dolgokkal, ame-
lyek az alternatív Japánban történtek az elmúlt években. Azonban ebben az esetben is 
szövevényes bűntény szolgáltatja a kutatás alapját.
 Az Un-Go nem csupán a bűncselekmények megtörténtének, felderítésének, majd 
bizonyításának és megmagyarázásának folyamatát – tehát klasszikus krimit – tár a nézők 
elé, hanem mindeközben széles spektrumú képet is ad a háborús tragédia után felépül-
ni kívánó társadalom nehézségeiről. Az eseményeknél lényeges szerepet töltenek be a 
technikai és információs eszközök, s ezek nem csupán hátteret nyújtanak, hanem mélyen 
beépülnek a bűntények lefolyásába is. Így a harmadik és negyedik epizódban központi 
helyen szereplő halálesetek – amelyek egy informatikai vállalat két vezetőjének azonos 
módon, de hét év különbséggel bekövetkezett haláleseteit vizsgálják – is erre adnak pél-
dát. Az első igazgató a mesterséges intelligencia területén ért el korszakfordító eredmé-
nyeket, amelyeket a sorozat során többször felbukkanó új médiatörvény betiltandónak 
ítélt. A rejtély megoldását követően a detektívpáros, yuuki shinjuurou és asszisztense, 
inga kettőse új taggal bővül. Az egyetlen el nem pusztított, m. i. Kazamori tevékenyen 
részt vesz majd a nyomozásokban. Ezáltal a detektív „törvényen kívülisége” újabb alátá-
masztást kap, amellett, hogy a háború következtében megsemmisült, de még nem hely-
rehozott, társadalom peremére szorult emberek által benépesített városrészben él.
 Kazamori kapcsán felmerülnek a mesterséges intelligenciához és a robotika 
törvényeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdések is, s ezek ismerete és alkalma-
zása észét képezik a megoldásnak. A környező világ pontos ismerete elengedhetetlen 
a nyomozó számára, s ha néhány információval nincs tisztában, ezek gyors pótlását a 
webes ismeretanyag mindenki számára elérhető áramlása teszi lehetségessé. Az isme-
ret tehát egyetemlegessé válik, a logikai következtetések rendje azonban továbbra is a  
detektív sajátja marad.
 Az alternatív világképbe foglalt sci-fin túl, az Un-Go második felében inkább a 
misztikum kerül előtérbe, pontosabban szólva egyfajta isteni vagy démoni hatalom je-
lenik meg a titokzatos Bettennou által. ugyan az asszisztens, inga jelenléte sem magya-

3  Kivételt képeznek a 3. és 4. epizódok, amelyeket sakaguchi Ango két művét egybefonva 
készítettek el.
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rázható az általunk ismert törvényekkel, hiszen nem csupán a nemváltás által emelkedik 
ki az ismert világ szisztémájából, hanem az által is, hogy alakja inkább démoni, mint em-
beri: inga ugyanis képes az embereket igazmondásra kényszeríteni, mindeközben a kér-
dezettek lelkével táplálkozik. A később fókuszba kerülő, yuukira és Kaishou-ra fókuszáló 
történetszálba foglaltak még inkább eltávolítanak a realitástól, álom és valóság, illetve az 
egyénenként megélt tapasztalatok összemosódnak. mindezek által a szigorú logika és az 
irracionalitás izgalmas párosát adja az Un-Go alapstruktúrájának. Nem véletlen, hogy ez 
a jellemző összekapcsolódik a detektív yuukira és pszichés folyamataira fókuszáló cse-
lekményszállal, hiszen a nyomozó alakját az első epizódtól kezdve bizonytalanság övezi. 
Ezt rögtön a nyitó rész első jelenete is megalapozza. A pár másodperces részlet egy em-
lékfoszlányt villant fel, amely félbehagyottsága által zavart, de egyben kíváncsiságot is 
kelt a befogadóban, hiszen nézőpontja egybeolvad a (feltételezhető) baleset ájultságából 
feleszmélő személyével, akiről csak későbbi epizódok során derül ki, hogy az anime köz-
ponti karaktere, yuuki shinjuurou. Ahogy kinyílik a katasztrófa környezetét megláttató 
szem, úgy kezdünk el mi, nézők is észlelni. A szubjektumot övező kétség, amely a kez-
dő képkockáktól kezdve jelen van, a későbbiekben is domináns lesz, erre utalnak yuuki 
megjegyzései is, miszerint nincs tisztában olyan dolgokkal, amelyek a háborúban és az 
azt következő időszakban meghatározták az emberek gondolkodását hazájában (pl. a 
„yonagahime” nevű csapat ikonikussá vált dalának hatása az emberekre, a közhangulat-
ra). yuuki múltja tehát homályba vész, s az epizódok közben felbukkanó információk túl 
keveset árulnak el ahhoz, hogy a befogadó közelebb kerülhessen karaktere ezen részé-
hez. Az innen fakadó bizonytalanság feloldása a záró epizódban történik meg.
 Az anime egy jelentős kulturális-technikai jelenséget is ábrázol a vocaloid4 prog-
ramok kapcsán. A Black Rock Shooter című anime által talán a Hatsune miku néven ének-
lő vocaloid a legismertebb. A közelmúltban magyarországon is kampány bontakozott ki 
annak érdekében, hogy a számítógéppel megalkotott hangú program és a kékeszöld hajú 
lány alakjában megjelenő karakter hazánkban is koncertezzen. A virtuális valóság meg-
jelenése nemcsak leképezése a társadalmi jelenségeknek, hanem az Un-Gót beemeli azon 
animék sorába is, amelyek a két világ határait és keveredését teszik tárgyukká.5

 A rejtélyek szigorú logikán alapuló kikövetkeztetése yuukit tipikus detektívként 
jeleníti meg, aki olykor felkérésre tevékenykedik, olykor viszont látszólag véletlenül téved 
oda a bűntettek helyszínére. A bűntények iránti megszállottsága azonban egyéni eltökélt-

4  A vocaloid alkalmazás egy énekszintetizátor, amely a felhasználó számára lehetővé teszi, 
hogy az általa beírt dalszöveget a megadott hangszínű program „előadja”. A különféle hangokhoz 
különböző karakterek tartoznak, amelyek megalkotásához az animéknél ismert jellegzetességeket 
alkalmazzák, így a hang és a megjelenített figura összekapcsolódik, nevet kap, karakterjegyekkel 
ruházódik fel. Az önálló rajongótáborral bíró vocaloidok saját dalaikból készített albumokkal és a 
gyűjtők számára értékes apró figurákkal is rendelkeznek.
5  A számos példából említhető a Lain vagy a közelmúltbeli Accel World és a Sword Art Online.
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ségéből fakad, hiszen a férfi életcélja a részéről feltételezett egyedüli igazság felderítése, 
konkrétan pedig Kaishou rinroku lebuktatása. A nyomozót foglalkoztató igazság kérdés-
köre természetesen nem választható el a sorozat műfajától, ezen túl azonban nem marad 
a bűnös-ártatlan ellentétnél, hanem mélyebbre ás a problémát illetően. yuuki ellenfele, 
Kaishou figurája igen ellentmondásos. A nagyvállalat fejeként bemutatott férfi nem csu-
pán gazdasági hatalomként jelenik meg, hanem számottevő politikai tényezőként is, aki 
képes befolyásolni, hogy mi kerüljön napvilágra és mi maradjon titokban. Ennek kapcsán 
felmerülhetnek a média feladatát illető kérdések ugyanúgy, ahogy az internet által elér-
hető tartalmakkal kapcsolatos problémák. 
 Az említett médiatörvény, amely felügyeli a nyilvánosság által elérhető informáci-
ókat, része a Kaishou hatása alatt álló rendszereknek. A szigorú szabályok persze azonnal 
megszülik az ellenállást is, amelyet a sorozat elején a kalózletöltések kapcsán említenek. 
Később pedig az illegális vagy rendszerellenes csoportok terjedése és hatása is szerepet 
kap. Ezek napjaink társadalmát érintő jelenségek, nem mellesleg pedig számos irodalmi 
vagy filmművészeti alkotás témáját adják. A Toshokan Sensou című anime izgalmas lehet 
ebből a szempontból, hiszen történetét egy éles szembenállás adja, amely szerint egyes 
könyveket, kiadványokat a médiahatóság károsnak és így megsemmisítendőnek ítélt, me-
lyeket a központba állított szervezet minden erejével igyekszik megmenteni. Az epizódok 
egyikében név szerint is említik ray Bradburyt és Fahrenheit 451 című művét, amely egy 
kísértetiesen hasonló, „könyvégető” társadalmat ábrázol. Ezáltal utópisztikus jellemző-
ket is felfedezhetünk a sorozatban, hiszen amellett, hogy a háború utáni kép önmagában 
rejti ezt, különös figyelmet érdemel az uralkodó, irányító rendszer mindent átható jelle-
ge, amely mindent felülíró és megváltoztató erőként tűnhet fel. Ez pedig lehetőséget ad 
arra, hogy mérlegeljük a nyilvánosság elé tárt információk tartalmát, valamint azt, hogy 
az a világ, amelyet a sorozat által megismerhetünk, milyen elemekből építkezik a látszat 
szerint és hogyan néz ki valójában. Az Un-Go egy-egy epizódjában többször szemtanúi 
lehetünk ennek a szembenállásnak, ezáltal folyamatos hiányérzet alakulhat ki bennünk. 
Annak ellenére, hogy yuuki tisztázza a bűncselekményeket, folyamatosan értesülhetünk 
arról is, hogy az ábrázolt világban élők nem a felderített történetről értesülnek. yuuki 
shinjuurou mindennél fontosabb küldetésének tekinti az általa feltételezett igazság fel-
tárását, ami elsősorban Kaishoru rinrokou-val helyezi őt szembe, hiszen a „JI System” 
vezetője a háború időszaka alatt tett szert szinte egyeduralomra a közéletben.
 Kaishoru alakja árnyalt és korántsem ítélhető meg egyértelműen pozitív vagy 
negatív figuraként, hiszen – minden titokzatossága ellenére – két élesen megrajzolt arc-
cal rendelkezik: egyfelől gazdasági egyeduralkodó, aki hatalmát érdekének megfelelően 
bármikor felhasználja, másrészt ezek a tettek mindig az egyensúly és a béke fenntartá-
sát szolgálják úgy, hogy az érintettek közül senki ne szenvedjen kárt. A végső harmónia 
ugyan soha nem valósulhat meg, Kaishoru mégis igyekszik nyugvópontra terelni a bűn-
tett által felkavart indulatokat.
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 A nyomozóasszisztens inga karaktere is rendkívül összetett, hiszen nem csupán a 
detektív segítőjének hagyományát követi, hanem önmagában is sok kérdést vet fel. figu-
ráját nem csupán a nemváltás (gender bender) animékből ismerős megoldása teszi érde-
kessé,6 hanem az őt körüllengő misztikum is. A kisfiú alakjában megismert figura már az 
első rész során gyanút ébreszthet a befogadóban, ám egyértelműen csak később derül ki 
– a nézők számára a második, a karakterek számára csak az utolsó részben –, hogy a gya-
núsítottakat kíméletlenül sarokba szorító nő azonos a bohókásan kószáló gyermekkel. 
inga minden előzetes elváráson túlmutat, hiszen képességei nem emberiek, ezáltal alakja 
önmagában jelöli az emberit és az azon túlit. vizuális megjelenítése is szélsőséges, hiszen 
megalkotásában a fekete és a fehér színek dominálnak, illetve ruhája inkább emlékeztet 
jelmezre, mint hétköznapi viseletre. Alakja azért is végletes, mert ugyan általa ismerhet-
jük meg az igazságot – bárki számára feltehet egy kérdést, amelyet az kénytelen őszintén 
megválaszolni –, ezt mégis olyan önös érdek miatt teszi, amely egyszerre mindennapi és 
felfoghatatlan. inga lelkekkel táplálkozik, amelyekhez a kérdésekre érkező válaszok által 
jut hozzá, ez azonban nem okozza a kérdezett halálát. Az animében a lélek azonos a szub-
jektum által megélt igazsággal – ez az egyértelmű meghatározás pedig a mélyen eltitkolt 
vagy akár elfojtott tartalmat egyenlővé teszi a lélek egy részével. 
 yuuki és inga kapcsolata folyamatosan jelenlévő probléma. A detektív és tár-
sának viszonya a különleges és kihívó női erotikán túl is izgalmas kérdéseket vet fel, s 
mindezt (különösen a sorozat első felében) felerősíti yuuki múltjának homályossága is. 
A két figura kapcsolata korántsem kiegyensúlyozott, inkább feszültségektől teljes. inga 
erős szexuális kisugárzású, yuukit uraló, féltékeny nőként bukkan fel azokban a jelene-
tekben, amikor a gyanúsítottakat faggatja, vagyis akkor, amikor megtörténik az átalaku-
lás, a nemváltás. Kisfiú alakjában azonban inkább emlékeztet egy kíváncsi, társától füg-
gő gyermekre. Ennek tükrében yuuki küldetése is újabb színben tűnik fel, hiszen azt is 
megtudjuk, hogy nem csupán az általa feltételezett egyetemes igazsághoz próbál köze-
lebb kerülni, hanem ingával kötött egyezsége is erre készteti, amely sorsukat egymáshoz 
kapcsolja. ingát a lelkek utáni elemi vágy hajtja, s yuuki arra kötelezi magát, hogy segíti 
őt az igazságok, vagyis a lelkek felkutatásában. Ez az elem pedig a halandók démoni léte-
zőkkel kötött – európai irodalmi példákból jól ismert – megállapodásokat is bevonja az  
értelmezés horizontjába. 
 A nem egyértelműen definiálható kapcsolati hálók lényeges elemét képezik az 
anime dinamikájának. ilyen ambivalens viszonyok kötődnek rie alakjához is. Kaishou 

6  A „gender bender”-nek több formája lehetséges. Előfordul, hogy a karakter az ellenkező 
nem ruháit és egyéb társadalmi megkülönböztetés szempontjából jellegzetes ismertetőjelét 
veszi magára (pl. kiegészítők, smink), vagy pedig a viselkedésformáit sajátítja el. De olyanra 
is találhatunk példát, amikor valamilyen okból kifolyólag teljes átalakulás történik, biológiai 
értelemben is. Előzőre példa, többek között, a Maria Holic vagy a Kuragehime, utóbbira pedig a 
Kämpfar vagy a Kashimashi.
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rinroku lánya egyfelől megingathatatlanul hisz apjában, viszont folyamatosan keresi 
yuuki shinjuurou társaságát, sőt segítségét is, olykor pedig kifejezetten apja ellen cselek-
szik, hiszen nem ért egyet annak az eseményeket elkendőző szokásával.
 yuuki mindeközben kérdésekkel szembesül célját illetően: valójában azonban 
csak a sorozat második fele enged teret a korábban megágyazott problémák kibontako-
zására. A külső történéseket felderítő nyomozás belső feltárásba fordul át, de ez is bűn-
tényi keretet kap, ahol a detektív feladata a racionális következtetés. Amikor azonban 
a ráció nem képes minden részletében kielégítően választ adni a kérdésekre, belép az 
értelmezésbe a felsőbb hatalom, amely képes önmagát és minden mást az emberi logikán 
kívül értelmezni. Ez pedig szorosan összefonódik yuuki énképével. A problémára, hogy 
vajon hogyan definiálhatnánk az igazságot, az anime sem kísérel meg választ adni, csu-
pán annyit tesz, hogy bűntények mögé bújtatja a kérdést illető dilemmát. míg yuuki egy 
mindent fölülíró következtetést tart annak, addig Kaishou folytonosan arra emlékeztet, 
hogy nem vonhatjuk ki magunkat a szempontok és a szerepek hálójából, és hogy ezek a 
különbségek nem feltétlenül jelentenek valótlanságot vagy igaztalanságot. A két aspek-
tus ütközése az epizódok előrehaladta során végül őszinte dilemmára készteti yuukit. Ez 
pedig összekapcsolódik annak a problémának a megválaszolásával, hogy a nyomozó fi-
gurája vajon tévedhetetlen-e. A detektívtörténetekből ismerős fordulat, miszerint a nyo-
mozó a bűntény menetét illetően pontosan következtetett – csupán két érintett karakter 
szerepét illetően tévedett – az Un-Góban is felbukkan. A bűncselekmény megoldása után 
úgy tetszik, helyreáll a felborult rend, ám feszültségkeltő elemként, a detektív további – 
megválaszolatlan – kérdéseket intéz Kaishou-hoz. Ezáltal pedig a nyugvópont látszólagos 
marad, az anime befejezése további történéseket vetít előre.
 érdekes az a fordulat, amely az Un-Go második felében tematizálódik, hiszen itt a 
két szemben álló, más igazságfelfogást képviselő karakter válik vádlottá. Elsőként yuuki 
tér magához egy eddigi ismereteinket megkérdőjelező szituációban, majd Kaishou ta-
lálja magát nyíltan az eddig lappangó vádak kereszttüzében. yuuki imaginációja azért 
is jelentős, mert egy készülő háborús film operatőreként bukkan fel, ebben az újonnan 
megjelenített világban azonban nem volt háború. A megélt kollektív és egyéni trauma 
tehát elfojtódik. A világkép meghasadását jelző fordulatok azért is izgalmasak, mert az 
eddig megismert világ egyértelműséget megkérdőjelező elemei – a virtuális valóság és 
a valóságként definiált világ, illetve a megismerhető és a meg nem tapasztalható – nem 
adnak lehetőséget arra, hogy megnyugtatóan állást tudjunk foglalni. yuuki képzeletében 
az őt körülvevő világ éles fordulatot vesz, amelyet a néző rögtön hamisnak talál ugyan, 
mégis kénytelen belehelyezkedni.
 A végső rejtély hátterében megbúvó probléma visszavezet a lezajlott háborúhoz. A 
zárás, amely Kaishou rinroku ártatlanságának/bűnösségének megkérdőjelezése – a nyil-
vánosság/yuuki szempontjából –, illetve feltételezett halála köré épül, felidézi a detektív-
történetek végjátszmáit, amikor a nyomozó összehívja az érintetteket a titkok leleplezé-
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sének alkalmából, és persze azért, hogy mindenki számára okozzon néhány kellemetlen 
pillanatot az elmondottak által. A zárás egymásra épülő, többszörös fordulatai visszautal-
nak a sorozat során megismert történetek részleteire, így valóban kerek történetegyüttes 
befogadói lehetünk. A záró epizód azért is feszültséget keltő, mert az anime második felé-
ben a szubjektumra koncentrálás által – amely az epizódszereplőkkel történteket is magá-
ban foglalja – némileg eltávolodtunk a közelmúltbeli globális viszonyoktól.
 A korábban isteni erőként feltűnő Bettennou, aki képes befolyásolni a hatása alá 
kerülő emberek tapasztalását, és így ön- és világképét, a leleplezések során a szavak által 
létrehozott erőként jelenítődik meg. A magyarázat szerint a háborúban hangoztatott (jel)
szavak ismétléssé, egyben tömegeket szuggeráló és megmozgató önálló erővé váltak. és, 
ahogy a szavaknak óriási hatalom van a birtokában, Bettenou úgy vált ezeknek vissza-
maradt leképeződésévé, amely utólag is képes volt a valóság meggörbítésére. A szómágia 
ereje a háború alatt ezrek halálba menetelését okozta. Ennek egyik képszerű példája a 
nyomozói bizonyítékok között megemlített „kamikaze” szó, amely a második világháború 
alatt a megsemmisülést önként választó pilótákra utal. 
 A központi fogalom relativitását szem előtt tartó Kaishou álláspontjához közelítő 
megoldás kibillenti yuuki pontosan körülhatárolt igazság-definícióját. Az, hogy a végső 
rejtélyt is meg tudja oldani, nem csupán hibátlan következtetéseinek köszönhető, hanem 
annak is, hogy képes eddigi világképét, azaz igazságfelfogását átértékelni. A szó által 
megfogalmazott valóságkép tükrözi a szubjektum én- és a rajta kívül esőről alkotott ta-
pasztalatát. A detektív szembenéz a létezését illető dilemmákkal: az emberek által őrzött 
titkok mind egy-egy igazságot képviselnek, ugyanúgy, ahogy a Bettenou által mestersége-
sen megalkotott világok is.
 A befejezés – mint sok animében – itt sem jelent nyugvópontot, inkább bizony-
talan, számos lehetőséget megengedő horizontok felé nyit. Egyszerre kapunk bizonyos-
ságot a nyomozó és a világ rendbetételét illetően: a romos városrész törmelékének el-
takarítását megjelenítő képsorok, illetve yuuki titkait, ingához fűződő kötelékét felfedő 
saját-történetmesélés által. yuuki rie-nek szánt mondatai azonban elhalkulnak a befoga-
dó számára a romok eltakarításának zajától, így az ő és inga kapcsolatát érintő kérdések 
továbbra is homályban maradnak, azonban a történet tovább folytatódik a lezáratlanság-
ba foglalt szavak által.
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szép szilvia (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója, a DETEP résztvevője.

szép szilvia

viGyÁzz, Hol A TÁrCÁD! 
A KoNTEXTusvÁlTÁs JElENTésKéPzŐ szErEPE TóTH 

KriszTiNA TÁrCANovEllÁiNAK szÖvEGvÁlTozATAiBAN

valójában minden szöveg a maga (inter/multi)medialitásában válik értelmezhetővé, 
ezért a szöveg médiuma könnyen jelentésképző tényezővé léphet elő. Tóth Krisztina tár-
canovelláinak olvasásakor különösen érvényes ez a megállapítás, mivel a költőként debü-
tált író a sajtó és az irodalom határán mozgó szövegeihez – az orgánum, a tárcanovella-
gyűjtemény, a szerzői kötet feltételezett olvasóközönsége, diskurzusa miatt – más-más 
értelmezési kulcsot kínál. Ezért érdemes megvizsgálni tárcanovelláinak alakváltozásait 
abból a szempontból, hogy a különböző megjelenési helyeken milyen szövegvariációkat 
olvashatunk; illetve, hogy az esetleges változtatások mit árulnak el az adott szöveghordo-
zó diskurzusáról, a társadalmi nemi szerepekre vonatkozó normákról, valamint beszél-
hetünk-e a közegek jelentésképző szerepéről az író tárcáival kapcsolatban.
 Ezt figyelembe véve Tóth Krisztina tárcáinak négy megjelenési közegét vizsgá-
lom; a Nők Lapját, a Népszabadság Hétvége mellékletét, az Expander című tárcanovellás 
gyűjtemény1 Tóth Krisztina novelláit tartalmazó fejezetét, és az ezekből építkező Pixel2 
című kötetet.3 szembetűnő ugyanis, hogy az egyes szövegeknek eltérő szövegváltozatai 
vannak, s ezek a különbségek a közegükhöz kötődő szerkesztési mintákról, olvasási alak-
zatokról árulkodnak.

1  Dragomán György, Háy János, Parti Nagy lajos, Tóth Krisztina, Expander, Pécs,  Alexandra, 2010.
2 Tóth Krisztina, Pixel, Bp., magvető, 2011. 
3 A Nők Lapján és a Népszabadságon kívül a Jelenkor és a Mozgó Világ hasábjain is megjelentek 
a Pixel tárcanovellái. Ezek azért nem képezik elemzésem tárgyát, mivel csak egy-egy tárca 
megjelenési közegeként szolgáltak, illetve mert ezek kifejezetten szépirodalmi szövegek közlését 
felvállaló irodalmi folyóiratok, vagyis a sajtónak a Népszabadságétól és a Nők Lapjáétól egy 
egészen más szegmensében kapnak helyet.
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A szövegváltozatok egymáshoz való viszonya látható az ábrán. A Nők Lapja és a Népsza-
badság elkülönülését az magyarázza, hogy a két orgánumban nem találunk párhuzamos 
közléseket, tehát Tóth Krisztina vagy a napilapban, vagy a női lapban publikálta az írásait. 
Az Expander kötet pedig azért van a Népszabadság halmazán belül, mivel az ott megje-
lent tárcákat foglalja magában, mégpedig Dragomán György, Háy János, Parti Nagy lajos 
Népszabadság-beli tárcáinak a társaságában. A Pixel mind a három közegben megjelent 
tárcáknak a gyűjtőhelye. Tehát a négy – többé-kevésbé eltérő – kiadványban publikált 
szövegváltozatokat hasonlítom össze. Egyfelől azért, hogy következtetéseket vonjak le 
a szöveghordozókról, a bennük uralkodó diskurzusokról; másfelől pedig azt vizsgálom, 
hogy az írások közegfüggő változékonysága mögött mennyire tudatos írói, szerkesztői 
elgondolások húzódnak. A szövegváltozatok összehasonlításában kezdetben nehézséget 
okozott, hogy a szövegalakulásban elfoglalt helyük nem volt egyértelműen megállapít-
ható. Nehezen lehetett eldönteni, hogy melyik szövegállapot – a lapokban vagy a köte-
tekben közölt – volt előbb. Bár a sajtóorgánumokban megjelent tárcák pontos dátummal 
vannak jelölve, ezt nem tekinthettem biztos keletkezési dátumnak, mivel akár az is elő-
fordulhatott, hogy a későbbi dátummal jelölt kötetbeli novella keletkezett előbb, és ez 
került átírásra a női lap vagy a napilap koncepciója szerint. Az általam vizsgált szövegvál-
tozatokat ezért nem időbeli, hanem kontextusfüggő változatoknak tekintem, ugyanis azt 
feltételezem, hogy kontextus- és médiumfüggő jelentés kapcsolódik a közlésekhez, ami 
meghatározza a szövegek alakítását, befogadását, kijelöli a lehetséges olvasók körét, és 
értelmezési keretet nyújt számukra.
 Az előzetes sajtómegjelenés és a szövegváltozatok egyenrangú kezelése határoz-
ta meg az elemzési módszer megválasztását. A szövegváltozatokat ugyanis megjelené-
si közegükkel együtt a diskurzuselemzés technikájával értelmezem, mivel a négy közeg 
tárcaszerkesztési metódusai számomra olyan diskurzusoknak tekinthetők, amelyek fel-
tárhatóvá teszik a szövegösszefüggések szabályainak működését. Az alapvető gyakorlati 
kérdés az, milyen módon lehetséges a diskurzusok egyedi azonosítása; mi biztosítja a 

Nők lapja
(2009-2010)

Népszabadság
(2009-2010)

 Expander 
(2010)

Pixel (2011)
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diszkurzív egységek összetartozását. A diskurzus foucault-i fogalma4 azért is kulcsfontos-
ságú az összehasonlítás szempontjából, mivel igyekszik átfogni mindazokat a társadalmi 
gyakorlatokat, amelyek a szövegek előállítására és társadalmi kezelésére (ellenőrzésére, 
ritkítására), illetve a hozzáférés szabályozására irányulnak. fontos, hogy a szépirodalmi, 
szerzői kötetben megjelent tárcanovellákat egyenrangúnak tekintem a sajtóban megje-
lent szövegekkel. Tehát az a fajta konvencionális attitűd, amely a szépirodalmi közeget 
kitüntetetten kezeli, és figyelmen kívül hagyja az előzetes sajtóban való megjelenés fon-
tosságát, nem érvényesül.

A TÁrCA

A 19. század második felében az újság médiumát mint teret két élesen megkülönböztetett 
részre bontották: a vonal alatti, és a vonal fölötti részre.5 vagyis, a vonal fölött az objekti-
vitás-elvárás, míg a vonal alatt a szubjektivitás-elvárás érvényesült. Ez utóbbiban jelenik 
meg a tárca sajátos formája, amely egyszerre hordozza a sajtórendszer, illetve az irodalmi 
rendszer sajátosságait. Ez a kettőség hatványozódik, illetve az irodalmi kommunikációs 
formák felé közelít, amikor a tárcák szépirodalmi közegbe, könyvkiadó által szerkesztett, 
publikált kötetbe rendeződnek. A műfaj fontos jellemzőihez tartozik az is, hogy nem a 
történeten van a hangsúly, hanem egy világszemlélet bemutatásán. A mai posztmodern 
tárcanovellisztikában ugyanis erősödni látszanak az olyan törekvések, amelyek egy lé-
tező igény, a valósághoz való viszony újragondolására keresik a válaszokat. Az író az ol-
vasóval közös életvilágának elemeit teszi a művészi ábrázolásának tárgyává: az ismertet 
emeli a megfigyelés, az ítéletalkotás, az önreflexió útján az irodalmi alakítás tartományá-
ba, így kielégíti az önmagára és a környezetére ismerés alapvető olvasói elvárásait.6 A tár-
ca határterülete – az irodalom és a sajtó átjárhatóságának kérdésköre – tehát különösen 
izgalmas értelmezési lehetőségeket rejt magában, amennyiben feltételezzük, hogy a szö-
vegek médiuma olyan jelentésképző tényező, amely meghatározza olvasatukat. Ahogyan 
a kötetbeli novella elválaszthatatlan a könyvtesttől, és a paratextusokkal, szereplőkkel, 
motívumokkal pedig mediális komplexumot alkot, úgy a folyóiratbeli novella is egységet 
alkot a lap írásmódjával, paratextusaival. viszont a mai orgánumokban megjelent tárca-
sorozatok ilyen szempontú együtt olvasása már csak a megjelenésük között eltelt időszak 

4  intézményesült gondolkodási mód, amely meghatározza, hogy egy adott témáról hogyan lehet 
beszélni, írni a társadalmi nyilvánosság különféle közegeiben. vö. michel foucault, A fantasztikus 
könyvtár = m. f., A diskurzus rendje, vál. és ford. romhányi Török Gábor, Bp., Pallas stúdió – 
Attraktor Kft., 1998, 50–51.
5  vö. Tóth Benedek, Élet és/vagy irodalom: A heti csevegés (tárca) a 19. század második felének 
elkülönülő sajtórendszerében = Klasszikus-magyar-irodalom-történet: tanulmányok, szerk. Dajkó 
Pál, labádi Gergely, szeged, Tiszatáj, 2003, 215.
6  luchmann zsuzsanna, „…Megint rám, az elbeszélőre kell hagyatkozniuk…” – avagy a tárca 
posztmodern csevegése (Tóth Krisztina: Pixel), Jelenkor, 2011/10, 1090–1094.
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és a médium által preferált olvasási mód miatt sem túl gyakori, pedig mindebből jelentős 
következtetéseket vonhatunk le. Például a Pixel Boka történetének (11.)7 megjelenése a 
Nők Lapja 2009-es karácsonyi számában (Téli troli címmel) jól mutatja, hogy a Nők Lapja 
olyan érzelmes olvasókat konstruál, akiknek érzelmes cikkeket írhatnak szerzői. szintén 
a lap témavilágához illeszkedik az Angyalhaj című tárca a Nők Lapja 2010-es karácsonyi 
számában, amely a Haj története (12.) címmel kerül be a novelláskötetbe. A Nők Lapja 
férfi nézőpontot tárgyaló tematikus számában közlik a női testet részletező Hüvely tör-
ténetét (10.), még ha – paradox módon, ám a közeg elvárásainak megfelelően – a lapbeli 
változatban éppen a férfi nézőpont számolódik fel.8 Tehát a lap tematikája a riportok, 
cikkek mellett erősen meghatározza a benne közölt tárcák tematizáltságát, poétikai fel-
építettségét és így az interpretációját is.

A PIxEL KÖzEGéNEK JElENTésKéPzŐ szErEPE

Tóth Krisztina harmadik novelláskötete harminc rövid fejezetből épül fel, amelyek egy-
egy testrész történetét tartalmazzák. A novellák mikronarratívái között a narrátor úgy 
hoz létre egy makronarratívát, hogy a kötetben szüntelenül reflektál az írás folyamatára, 
tehát a novellák megalkotottságának képzetét sugallja az olvasó felé, egy megkonstruált 
szövegtestet hoz létre. Erre utalnak a narrátor mindentudást sejtető megnyilatkozásai, 
aki sokszor ironikus játékot űz az olvasóval. A posztmodern prózapoétika egyik bevett el-
járást mozgósítja tehát a szöveg, s ennek köszönhetően a narrátor olykor már túl harsány, 
már-már unalmasan önreflexív alakja szinte megfoghatóvá válik. Tehát mintha itt is egy 
irodalmi diskurzushoz való alkalmazkodásról lenne szó. A tárca posztmodern csevegé-
sének nevezi ezt luchmann zsuzsanna: szerinte a 19–20. század egy alapvető kommuni-
kációs paradigmaváltást is jelöl, amely az író és olvasó közös életvilágának elemeit tette 
meg a művészi ábrázolás tárgyává, az ismertet emelte be a megfigyelés, a reflexió útján 
az irodalmi alakítás tartományába.9

 A Pixel fejezeteinek összetartozását elsősorban a paratextusok jelölik ki. A cím, 
az alcím (Szövegtest), a fejezetek címei (a testrészek nevei) és a fülszöveg által az olvasók 
azonnal irányítva vannak, úgy olvassák az egyes fejezeteket, mint pixeleket, és abban bíz-
nak, hogy mire a könyv utolsó történetét is elolvassák, egy egész képet, egy kerek törté-

7  A Pixel fejezeteinek címe a kötetben mindig a következő szerkezetű: Első fejezet, avagy a 
kéz története; második fejezet, avagy a nyak története és így tovább. A hosszú cím körülményes 
idézhetősége miatt egy rövidített, egységes címmegjelölést alkalmazok: Kéz története (1.), Nyak 
története (2.) stb.
8  A Nők lapja 2010. szeptember 22-i szám főszerkesztői Hangolójának címe „Ahogy a férfi lát…”. 
valószínű, hogy emiatt került a lapba a férfi szemét követő, a férfi szorongást tematizáló Hüvely 
története (10.), és mégis, a lapban már nem ezt a funkcióját tölti be, a férfi nézőpont nem jelenik meg.
9  vö. luchmann, i. m., 1090–1094.
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netet kapnak. A kötet tehát rendkívül izgalmas invención alapul: egy metaforikus ötleten, 
ami összefogja az egész kötetet, és meghatározza az olvasását. Ez irányítja a befogadót, 
aki megpróbál odafigyelni minden egyes kis mozzanatra, hiszen ezen múlhat, hogy a vé-
gén képes lesz-e egészben látni a történetet, egységes képpé formálni a széttartó mozai-
kokat: emiatt egyfajta feszültség hatja át a befogadást. A cím, az alcím, a fülszöveg a Pixel 
esetében már-már harsány módon irányítja az értelmezést. Tehát a novellák interpretá-
cióját az irodalmi közeg bevett eljárásai határozzák meg. 
 A tárcák együttolvasását erősíti a Térd történetének (28.) mise en abymeként való 
interpretálása is.10 A novellát ugyanis nagyon nehéz úgy olvasni, hogy a benne ábrázolt 
művet, a szárított teafilterekből kirakott torzó férfitestet, amelyet a kötet egyetlen mű-
vész szereplője, Jean-Philippe készített, ne azonosítsuk a kötettel, a könyv alcímével, a 
szövegtesttel. vagyis a kicsinyítő tükör mint a mű autotextuális része értelmezi a mű egé-
szét, amit előzőleg metonimikus történetalakító szerepével épített fel. A Térd története 
(28.) ráadásul egyik újságban sem jelent meg korábban, ami jelzi, hogy ennek a fejezet-
nek a kötetben van funkciója: a mű a műben értelmezés csak ebben a közegben érvénye-
sül. A történetben az is nagy jelentőséggel bír, hogy a korábbi fejezetekben még fiatal 
Jean-Philippe itt már megöregedett, és a műtermében láthatjuk, amint éppen művét fo-
tózza, amelynek formálódásáról évtizedek óta készít felvételeket. Egy emelőszerkezetet 
is tervezett hozzá, hogy bármelyik pontjához hozzáférhessen, s az egészre is ráláthasson. 
Ez a fejezet mintha magába sűrítené, és ily módon megidézné azt a folyamatot, ahogyan 
a Pixel darabjai először még egyedül, külön-külön, más közegekben, újságokban jelentek 
meg, aztán a hozzáférést segítő berendezés, a kötet koncepciójának megtervezése után 
ezek egyesültek és megkapták fejezetcímeiket. 
 A mise an abymeként való értelmezést a kötet borítója erősíti tovább, amely egy 
teafilterekből kirakott installációt ábrázol. vagyis ahogyan a Térd történetében (28.) lévő 
férfitorzó, úgy maga a korpusz is kiszárított teafilterekből áll. A retrospektív kicsinyítő 
tükör – amely a kötet végén található meg – leegyszerűsíti a mű összetettségét, egyide-
jűvé teszi az egymás után következő fejezeteket, s így lényegében egy autorizált olvasási 
kódot csatol a szöveghez. látható tehát, hogy a Pixel történeteinek értelmezését nagyban 
befolyásolja a kötetben elfoglalt helyük. A kötet kontextusa teremt lehetőséget arra, hogy 
a történetek egy egységes törvényszerűséget fogalmaznak meg: „Akkor a sors – még utol-
jára – többféle lehetséges történetet felkínált. A valóság pedig mindig a legrosszabbra 
bökött rá.” (83.) Ennek a törvényszerűségnek a kötetben más funkciója is van, mint a 

10  lucien Dällenbach „kicsinyítő tükör”-elméletének a lényege így foglalható össze: „A mise 
an abyme, kicsinyítő tükör […] olyan metanyelvi olvasatot kínál, amely azt leplezi le, hogy az 
őt körülvevő szöveg miről szól, olyan öntükröző beágyazott narratíva a narratíván belül, mely 
»dióhéjban mindent tartalmaz, ami működőképessé teszi a regényt«.” Jablonczay Tímea, 
önreflexív alakzatok a narratív diskurzusban = Narratív beágyazás és reflexivitás, szerk. Bene 
Adrián, Jablonczay Tímea, Bp., Kijárat, 2007, 13.
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lapokban. Az utóbbiban ebből következtethetünk a narrátor szemléletére, az előbbiben 
pedig ez utal arra, hogy a harminc tárcanovella narrátora azonos. ugyancsak a kötetben 
fedezhetjük fel azt is, hogy aki egyik történetben főszereplő, a másikban távoli rokonná, 
leszármazottá, egy kisebb pixellé zsugorodik. fontos számot vetni azzal is, hogy a Pixel-
nek – más novelláskötettel ellentétben– nincs tartalomjegyzéke. Ez pedig egy újabb olyan 
(hiányzó) paratextus, amely – elmosva a kötet részei közötti határokat – együtt olvasá-
sukra alludál. Tehát belső jelentéstér keletkezik a kötetben, amit az építkezési modell, 
a kötetrend, a szövegek elhelyezése, egymáshoz kapcsolása, a motivikus összefüggések 
megteremtése, a kicsinyítő tükör, a paratextusok tesznek lehetővé. mindezeknek a meg-
említése újabb ok arra, hogy a kötetben megjelent tárcanovella-sorozatot másképpen 
kell olvasni, mint a lapokban közölt tárcákat,11 de mégis azok irányából.
 A kötet uralkodó diskurzusa tehát elsősorban a paratextusok által meghatározott: 
nem véletlen, hogy kötetet megfejteni kívánó kritikusok többsége innen – a cím, a testré-
szek és az önreflexív elbeszélői értelmezési irány felől – közelít az értelmezéséhez.12

AZ ExPANDER JElENTésKéPzŐ szErEPE

Tóth Krisztina Népszabadságban megjelent tizenkét tárcája közül hatot olvashatunk az 
Expander című kötetben. A kötet közegének jelentésképző szerepe úgy vált a leginkább 
megfejthetővé, hogy a napilapban, az Expanderben és a Pixelben megjelent szövegválto-
zatokat összevetettem, és következtetéseket vontam le az eltérő részek nyomán. Tehát a 
három tárcanovella-változat egymás mellé helyezése – hasonlóan a genetikus szövegki-
adás gyakorlatához – által következtettem a közegek uralkodó diskurzusára.
 A szövegváltozatok közötti különbségek azonnal megmutatták a szövegek szer-
kesztésére, válogatására, hozzáférésére vonatkozó diskurzust szabályozó eljárásokat. Az 
első ilyen eltérés a napilap tárcáinak kötetbe helyezésekor megfigyelhető címváltozás: Az 
agy története című tárcának A fej története címűre változtatása. A fej története címet azon-
ban nem csak az Expanderben viseli, hanem a Pixelben is. Ez azért lehet lényeges, mivel 
ez magyarázhatja meg a címváltozás okát. megfigyelhető ugyanis, hogy a Pixel harminc 
testrésze közül csupán egyetlen belső szerv, a Szív történetét (22.) olvashatjuk. Ebből arra 
is következtethetünk, hogy a Népszabadságban publikált tárcákat szinte közvetlenül a 

11  „míg a könyv médiumához eredendően az elejétől a végéig tartó »kronologikus« olvasásmód 
tartozik, addig a hírlap médiuma többféle olvasásmódot implikál.” szajbély mihály, Jókai Mór, 
Pozsony, Kalligram, 2010, 149.
12  Takács Tímea (Testrészek és sorsnyomok, litera, http://www.litera.hu/hirek/testreszek_
es_sorsnyomok, [letöltés ideje: 2013. május 30.]) és Horváth Györgyi (Instant közelkép, magyar 
Narancs, 2011. 06. 30.) egyaránt ezt az interpretációs fonalat felvéve tárgyalja a kötetet. Debreczeni 
Boglárka (Pixel, szépirodalmi figyelő, 2011/4, 79–81.) ugyancsak a pixelkockák összerakásán 
dolgozik szemléjében, nem tudja semlegesíteni a kötet uralkodó diskurzusát.



93BoNCAszTAl

megjelenésük után kezdte el az író kötetbe, egymás mellé és egymásba szerkeszteni, és 
ekkor jöhetett rá, hogy a Fej története (5.) cím megfelelőbb a kötet szempontjából. A két 
kötet tárcái közötti legmarkánsabb különbség az, hogy az Expanderből leginkább azok a 
motivikus elemek, azok a paratextusok hiányoznak, amelyek összefűzik a Pixelben lévő 
történeteket. ilyen elem a szereplők nevei. Például: „A nő a metróülés szélén ül egy buda-
pesti metróban közvetlen az ajtó mellett.” (Népszabadság; Expander; A szem története13) 

„A nő a metróülés szélén ül egy budapesti metróban közvetlen az ajtó mellett. éppen ott, 
ahol Gavriela és Cosmina ültek…” (Pixel; Szem története [3]14). 
 ilyen összefűző elem a korábbi fejezetekre való narrátori utalás is: „már akkor 
se voltak fiatalok, mostanra viszont bizonyosságként volt az arcukra írva mindaz, ami 
akkor csak lehetőség volt.” (Népszabadság15; Expander16; A mell története) „már akkor 
se voltak fiatalok, amikor egy korábbi fejezetben először megláttuk őket, mostanra vi-
szont bizonyosságként volt az arcukra írva mindaz, ami akkor csak lehetőség volt.” (Pixel; 
Mell története [16]17). A szövegváltozatok feltárt különbségéből kirajzolódó formációs 
szabályok azt bizonyítják, hogy az Expander Tóth Krisztina írásait tartalmazó része és 
a Pixel egy időben szerkesztődnek kötetekbe. A közöttük látott eltérések hátterében el-
térő szerkesztési eljárások állnak, hiszen egy szerzői kötet és egy tárcanovella válogatás 
montírozása jelentős differenciákat mutat. Ezt csak tovább fokozza a Pixel egészben való 
olvasására utaló metadiskurzusok markáns jelenléte, amely más olvasási kódot ír elő.

A NőK LAPJA JElENTésKéPzŐ szErEPE

A Nők Lapja folyóirat elsősorban női olvasókat feltételez és úgynevezett női témákat mu-
tat be. A nő fogalma azonban konstruált fogalom, és látványosan a nő hagyományos sze-
repeit részesíti előnyben, és nem igazán preferálja az ezeken kívül állókat.
 foucault szerint a társadalom kizáró eljárásai, tilalmai a szexualitás és a politika 
területein a leghangsúlyosabbak, hiszen, aki a szexualitásról beszél, bizonyos mértékig 
kivonja magát a testiségtől sterilizált nyelvet érvényesítő hatalom fennhatósága alól.18 
mivel a Pixelből, de még inkább a Hüvely történetéből hiányzik a szemérmesség, és mi-
vel a magyar kortárs irodalomban egyre több testiséget, szexualitást középpontba állító 
kötet jelenik meg, nem biztos, hogy beszélhetünk az irodalom prüdériájáról. A Pixel is 

13  A szem története, Népszabadság Hétvége, 2009. 12. 24. http://nol.hu/lap/
hetvege/20091224-a_szem_tortenete [letöltés ideje: 2013. június 28.].
14  Pixel, i. m., 13.
15  A mell története, Népszabadság Hétvége, 2010.03. 27. http://nol.hu/noller/20100327-a_
mell_tortenete [letöltés ideje: 2013. június 28.].
16  Expander, i. m., 140.
17  Pixel, i. m., 84.
18  michel foucault, A szexualitás története I.: A tudás akarása, ford. Ádám Péter, Bp., Atlantisz, 
1996, 23.
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testrészekből építkezik, a női, a férfi test, a szerelem, a vágy éppúgy tárgyai, mint akár 
a metró utazóközönsége, vagyis a kötet már megpróbálja áthágni a prüdéria határait, 
és nyíltan beszél a testről. De ezt kizárólag mint szépirodalom teheti meg, vagyis akkor, 
amikor irodalmat ír. Újságbeli megjelenéskor inkább elleplező és prűd nyelvet használ a 
szerző, mert igazodni próbál az újság feltételezett olvasóközönségéhez, diskurzusához. 
Jó példa erre a 2010. szeptember 22-én, Bejgli címen megjelent tárca, melynek jelentősen 
áthangolt változata lesz a Hüvely története (10.) a Pixelben. A címváltozás is elsősorban a 
médiumváltással van összefüggésben, mivel a lap szempontjából a Bejgli cím mint a tárca 
főmotívumát jelölő megnevezés a megfelelőbb.
 A Hüvely történetében is bejglit süt egy lány francia barátjának, és ténylegesen a 
sütés körül forog a történet egy ideig, viszont a lány eközben a szeretkezésre gondol, amit 
később a narrátor rendkívüli részletességgel le is ír. A kötet Hüvely története és az újság 
Bejgli tárcája közötti egyezések és eltérések közül azokat kívánom bemutatni, amelyek a 
legmarkánsabban tükrözik a lap diskurzusának köszönhető redukálási folyamatot. fon-
tos hangsúlyozni, hogy a szövegen való változtatások végrehajtását nem egyértelműen a 
szerkesztők redakciójának tekintem, hiszen ők nem hajthatnak végre radikális változta-
tásokat a szerzőkkel való egyeztetés nélkül. Tehát valószínűbb, hogy a szerző alkalmaz-
kodott a lap diskurzusához, és ebből fakad az ellentét a Hüvely történetének szexualitás-
tól fűtött hangneme és a Bejgli erotikamentessége között.
 A Hüvely történetében, amikor a lány betolja a sütőbe a tojásfehérjével megkent 
bejglit, a tojásfehérje a spermára emlékezteti, és arra gondol, hogy teherbe akar esni. Ez 
az erősen szexuális olvasatot megengedő rész, melyben a sütő a hüvellyel, a bejgli a férfi 
péniszével, a rákent tojásfehérje pedig a spermával azonosul, a Nők Lapjából teljesen 
kimaradt. A Pixelben a lány a tükör előtt azon gondolkozik, hogy melyik póz a legalkalma-
sabb megtermékenyülésére, a Bejgliben ugyanebben a részben a lány azon tűnődik, hogy 
mit vegyen fel. Amíg a Hüvely történetében a férfi a kivágott fehér ruhában a lány mellét 
bámulja, és a gyönyör miatt elhatározza, hogy nem szakít a lánnyal, sőt, inkább magáévá 
teszi, addig a Nők Lapjában csupán arról esik szó, hogy milyen szépen mutat a lány ruhá-
jában. A Pixelben részletesen olvashatunk a szeretkezésről, a Bejgliben erre csupán így 
történik utalás: „éjfél körül a lány karjában fekszik a frissen mosott takarón, és bámul 
a sötétbe.”19 A Hüvely történetében a fiú végül elhagyja a lányt, az újságban ilyenről szó 
sincs. Ez az elhallgatás a társadalom szexuális dikciót tiltó diskurzussal való egyetértés-
ként is értelmezhető, ugyanakkor ez van kihatással a Nők Lapja által preferált nőképre is, 
hiszen a társadalmi szerepek mellett háttérbe szorul a nemiség.
 A Bejgli cím nemcsak a süteményre utal, hanem a lány kutyájára, akit így hívnak, 
és akit a lány randevúja miatt vitt át a szomszédba. A Hüvely történetében háziállatról 
szó sincs, vagyis a Nők Lapjában a randevúra való készülődés, az emiatti áldozathozatal 

19  Nők lapja, 2010. szeptember 22., 72.
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kerül a központba. Előzmények bemutatása; sütés, öltözködés, hajmosás, jó benyomás 
keltése, sejtetés, mindezek a Bejgli hangsúlyos momentumai. Ezzel ellentétben Hüvely 
történetében minden a szexualitásra, a meghódításra, a testiségre alludál. mindebből arra 
következtethetünk, hogy a Nők Lapja szerkesztői paradox módon lányregénybeli fejezet-
té alakítottak egy olyan novellát, amely természetesen beszél a szexualitásról, s ennek 
köszönheti erotikus olvasatát.
 Tóth Krisztina szövegváltozatinak összehasonlítása és elemzése alapján úgy gon-
dolom, hogy reflektálttá váltak a szépirodalom és a sajtó olvasási alakzatai. megjelené-
si közegük diskurzusai ugyanis olyan kicsinyítő tükrökként értelmezhetők, amelyek a 
szerző, a szerkesztők mellett az olvasókról is beszélnek, megmutatják konstrukciójukat. 
Ezenkívül azonosíthatók diszciplínájuk, intézményrendszerük egészével, hiszen a szöve-
gek mögött meghúzódó diskurzusok valójában olyan intézményes alapú igazságvágyak 
gyakorlásának leképezései, amelyek a női és a napisajtón át jelen vannak a szépiroda-
lomban is. Tehát Tóth Krisztina tárcanovelláinak olvasásakor, vizsgálatakor figyelembe 
kell vennünk megjelenési közegüknek jelentésképző szerepét, illetve számot kell vetni a 
szépirodalom és a sajtó olvasásformáló erejével.
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vigh levente (1993) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar nyelv és irodalom alapszakos hallgatója, a DETEP résztvevője.

vigh levente

slAm PoETry: A KÖlTészET szABADsÁGA, A szABADsÁG 
KÖlTészETE

A slam poetry elnevezés orális létmódú, figyelemért küzdő költői–előadói kulturális 
produktumot, továbbá ezeknek a performanszoknak helyet adó, alulról szerveződő, ver-
senyszituációt teremtő speciális eseményt is jelöl. A rendezvények három perc erejéig 
bárkinek lehetőséget biztosítanak egy saját szerzemény előadására, hallgatóit pedig a 
kritikusi székbe helyezik, egyeseket szó szerint a zsűri közé választva.1 A nyolcvanas évek 
közepén marc smith építőmunkás többedmagával indította útjára a slam poetry moz-
galmat; az Egyesült Államokban megszületett forma egyfajta újítási szándéknak indult, 
alapító atyáinak törekvései az irodalom állóvizének felkavarását célozták újfajta elemek 
beemelésével, életet akartak lehelni a felolvasóestek áporodott légkörébe.
 1988-ban Joseph Epstein Who Killed Poetry? című vitaindító írásában számol be 
a kortárs usA-beli költészet exkluzivitásáról, kirekesztő akadémiai gyakorlatáról, ami a 
versek olvasóközönségének eltűnését és a költészet kulturális szerepének átértékelődé-
sét, hanyatlását vonta maga után.2 Az Epstein írásával kezdődő, több éven át tartó prob-
lémafelvetés és megoldáskeresés az alkotó-mű-befogadó viszonyának átgondolásán túl 
jelentős belátásokkal járult hozzá a költészet társadalmi szerepéről, alkalmazhatóságá-
ról és szükségességéről kialakult képhez. Dana Gioia, résztvevője és formálója a kiala-
kult diskurzusnak, Can Poetry Matter? című írásában hat pontban összegezi az irodalmi 
élet teendőit ahhoz, hogy a költészetet minél többen meghallják: véleménye szerint a 
költészet demokratizálódásának elősegítése és megteremtése, kivezetése az akadémi-
ai elszigeteltségből jelentős mértékben a tömegtájékoztatás médiumainak széles körű 
felhasználásán és az irodalomoktatás átalakításán, továbbá a kirekesztő költői magatar-
tás felszámolásán nyugszik.3 2009-ben megjelent írásában a vitát összegezve és a slam 

1  susan B.A. somers-Willett, Can slam poetry matter?, http://www.rattle.com/rattle27/
somerswillett.htm [letöltés ideje: 2013. április 25.].
2   Joseph Epstein, Who killed poetry?, http://buoy.antville.org/static/buoy/files/epstien.pdf 
[letöltés ideje: 2013. április 25.].
3    Dana Gioia, Can poetry matter?, http://www.danagioia.net/essays/ecpm.htm [letöltés ideje: 
2013. április 25.].
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poetry megjelenését vizsgálva somers-Willett kifejti, hogy amíg az akadémikusok a ha-
lotti torát ülték, addig a költészet – a társadalmi érintkezés irodalmi közelmúltját tekint-
ve – új felületen kezdte el szárnyait bontogatni.4 A jelenidejűséget közvetlenségével és 
interaktivitásával megteremtő, a költészet re-brandingelését elkezdő slam poetry hamar 
követőkre talált lokálisan és világszerte.5 A szubkultúrában született marginalizált forma 
ellenére mozgalommá szerveződve széles rétegek fórumává nőtte ki magát, új kapcsola-
tot létesítve alkotó, mű és közönség között.
 A slammel hozott legnagyobb újítás annak orális létmódjában rejlik, képviselete 
az idők során kikerült a stabilan álló elitirodalom köréből. Bár a slam nem találta fel újra a 
szóbeli költészetet, nem nevezhető a megszakadt hagyomány töretlen folytatójának sem. 
Az újfajta nyilvánosság, az új mediális lehetőségek és az átalakult kultúrafogyasztói igé-
nyek révén másfajta viszonyrendszerekben helyet foglalva más kapcsolatot képes kialakí-
tani környezetével. Ezért a slam sok esetben eltérő kérdések és eltérő válaszok szerint ar-
tikulálódik, mint a külön utakon járó, mégis megkerülhetetlen viszonyítási alapként értett 
elitirodalom. Egyedi módon vesz részt a hazai irodalmi élet köré szervezett diskurzusok-
ban, s ez megnehezíti a kortárs irodalmi kommunikációban való pozicionálását: szigorú 
esztétikai elvek, értékkategóriák alapján akár ki is rekesztődhet az irodalom köréből.
 A hazai irodalmi palettán sajátosan feltűnő, létező és keletkező jelenség egymás 
után fekteti le mérföldköveit az országos rendezvényeivel, teltházas estjeivel. Nemzet-
közi történetét, itthoni alakulását figyelve a slam köszöni, remekül megvan, de ellent-
mondásai, említett problematikussága és megválaszolatlan kérdései az irodalomtudo-
mányt is feladat elé állítja. érkezésével új fórumot nyitott az itthoni kulturális életben, 
és párbeszédképes műfajnak bizonyul. Ennek egyik oka – s talán a népszerűségének is 
a kulcsa – az, amit vass Norbert tanulmányában a slam egyik legfontosabb ismérvének 
nevez: a közvetlensége, amivel a jelenlét varázsát kínálja. A slamet a jelenlét és a jelen idő 
művészetének nevezi, ami a közösségi térben jön létre, a másodlagos – textuális – közve-
títettség révén veszít eredeti formájából, ezért a mediális mássága miatt nem lehetséges 
az írott szövegekkel kapcsolatos elvárások alapján meghatározni.6 A műfaji elnevezés is 
azt sugallja, hogy a slam poetry nem tekinthető homogén minőségnek, az odavetettség 
és az átgondoltság kettősével már eleve közelíti és távolítja is magát számos irodalmi 
kategóriától. Annak, hogy nem közvetlenül egy műfaji norma, szövegszervező elv vagy 
poétikai minőség került elő mint a slam struktúrakialakításának elsődleges konstitutív 
eleme, oka és célja is lehet az előbb említett, az alkotók részéről éppúgy felismert jelen-
létnek a fontossága és lehetősége. Az amerikai alapító atyák egyike, Bob Holman megje-

4  susan B.A. somers-Willett, The Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the 
Performance of Popular Verse in America, university of michigan Press, 2009, 16–30.
5  vass Norbert, Kis hazai slamtörténet: avagy a text-tusák kontextusa, szépirodalmi figyelő, 
2012/6, 38.
6  Uo., 51.
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gyezte, hogy a popdalok átlagos hosszúságával egyezik meg a slam időkorlátja, melynek 
praktikus oka a közönség figyelmének megtartása akár hosszabb eseményeken is.7 
 A közönség számára meg kell teremteni a szóban elhangzó szövegek azonna-
li befogadására a feltételeket, azonban a befogadókhoz való viszonyulás, megfelelés és 
igazodás alkotói és előadói folyamata nem csak a forma egyszerűsödéséhez vezethet. 
Jelenidejűsége, ami elemi sajátsága a slamnek, nem kontrollálhatatlan vagy elmosódó 
jelenséget hoz létre; a versenyszabályként működő három perces időkorlát nem jelöl 
meg műfajt, nem ad semmiféle útmutatást, nem irányítja sem az előadót, sem a közön-
séget, mégis megfigyelhetőek az országos rendezvényeken hasonló tendenciák, konk-
lúziók, gondolatkörök és hangvételek, aminek csak részben magyarázata az intézmé-
nyesült keretek közt állandósuló tagok kommunikációja. mára otthonosan mozog az 
interneten videó, hang vagy szöveg formájában, de elsődlegesen orális létmódú, figye-
lemért küzdő kulturális produktum, egy visszacsatolást igénylő kommunikációs forma, 
melynek feltétele a közönség, aki dönt, tetszést vagy nemtetszést nyilvánít. A slam így 
nem hasonulhat el az őt befogadó kulturális közeg várakozási, tapasztalati és cselekvési 
terétől, ennek bármely jelentéssel felruházható elemét működésbe léptetheti, s az eddi-
gi produkciók tapasztalata szerint ez meg is történik – legtöbb esetben a siker záloga-
ként. Az eltérő nyelvi regisztereket, kulturális kódokat egymásba játszó, aszimmetrikus 
és oszcilláló elemkészletek dinamizmusában megszülető slam-szöveg beágyazottá válik 
saját közegébe, ami egyfelől könnyűnek találtathat a magas művészetek mérlegén, más-
felől kapukat nyithat az újfajta nyilvánosságban az alkotó és a közönség másnemű, eddig 
kielégítetlen igényeihez, elvárásaihoz. Így megfigyelhetővé válik, hogy miként talál ez az 
új formáció otthonra, és mit tesznek vele azért, hogy benne is otthonra leljenek. éppen 
ezért írásom fontosabb megállapításai az országos nyilvánosságot kapott eseményeket 
vizsgálva születtek.
 „A slam poetry mindenesetre végérvényesen és megkérdőjelezhetetlenül: itt van”8 

– jelentette be simon márton, megemlítve a Pilvakert9 mint azt az „egy csapást”, amivel a 
slam bekerült a köztudatba. Az országos eseményen a hazai rap és hip-hop élvonala mel-
lett a slam poetry is helyet kapott, s ez tényleges ugródeszkát jelentett a műfajnak. A ce-

7  sommers-Willet, i. m., 20 – 21.
8  simon márton, Az eljövetel, www.litera.hu, 2012. augusztus 27. http://www.litera.hu/
netnaplo/az_eljovetel [letöltés ideje: 2013. április 25.].
9  A 2012. március 14-én lezajlott rendezvény tisztelgés akart lenni a hazai rap és slam poetry 
részéről a márciusi ifjak előtt. A szervezők részéről élt az az elvárás, hogy a szereplők „saját 
stílusukban adják elő az 1848-as forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó költeményeket és 
újraértelmezzék azokat. A rap kategória versenyzői ezeket a költeményeket, zenei alap elkészítésével 
és a szöveg kortárs változatával kell, hogy modernizálják, míg a slam poetry kategóriában a 
versenyzőknek minden versszak utolsó sorát meg kell hagyniuk az eredeti költeményből.” www.
redbull.hu, 2012. január 30., http://www.redbull.hu/cs/satellite/hu_Hu/Article/A-szavak-
forradalma-red-Bull-Pilvaker-021243155961554 [letöltés ideje: 2013. április 25.].
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remoniális környezet és a múlt revideálásának szándéka, amit az esemény teremtett, kért 
és kapott, ideális terepet biztosított a műfajnak ahhoz, hogy önmagának és környezetének 
definiálásához hozzálásson. Horváth Kristóf, művésznevén színész Bob, a rendezvényen 
győztesnek kikiáltott produkciójában latolgatásba kezd a rendszerváltás következmé-
nyeként létrejövő demokrácia esélyeiről és jelenlegi helyzetéről.10 A kezdő sorok kritikai 
attitűdje végigkíséri a művet, rávilágítva arra, hogy a mostani helyzet miért „ugyanaz az 
előadás, váltogatott kosztümmel”. A társadalomkritikai szólam „re-evolúcióról” beszél: 

„Európa csendes, újra csendességre vágysz? Ez érthető, ez rendes. De csendesek leszünk 
hamar. A propaganda ápol, a képmutatás eltakar. lop a banda.” A politikai rendszerek köz-
ti átmenet lefestett valóságában, ahol a szó nincs birtokolva, hiszen „[h]ogyan vehetnék 
el tőled a szólás szabadságát, mikor olyan szavakat használsz, miket a szádba valaki más 
rág?”, az emberi lét és alapértékei is megkérdőjeleződnek: „Hát nem döbbenetes, hogy 
elenyészett a világ? Hogy a saját emberséged már mennyire nem tud hatni rád?” 
 A politikai identitáskeresés folyamatában az intertextusok használata az időhár-
masság mozgásba hozása mellett a konklúziót is alakítja: „Tekints reánk, tekints, szabad-
ság, itten hordozzák véres zászlóidat! / s a szabadság azt kérdezné: Hova viszik, mosodá-
ba? […] Nem, szabadság, sajnos nem egészen. / Az nem lehet, hogy annyi szív, hiába onta 
vért? / De. lehet.” Az ál-párbeszédben felhasznált Petőfi Európa csendes, újra csendes… 
című művének sorai és a márai sándor Halotti beszédéből kölcsönzött szózat-parafrázis 
a kontrasztállítást segítik elő, mint ahogy József Attila ódájának sorai is az ironikus állí-
tás árnyalását végzik el: „de hát e jóléti társadalomban talpon maradni, akárcsak szíve-
det a csendhez szoktatni, nem oly nehéz”. Az árnyalás nem hoz létre oppozíciókat, olyan 
értelemben legalábbis, hogy nem képviselt mindkét álláspont a műben. Bár élőszóban 
csorbulhat az intertextuális eljárások értelemképző szerepe, az ismerős sorok vissza-
csengése a ceremonialitás- és irodalomélmény tapasztalatát erősítheti, ami a mű fogad-
tatásában játszik jelentős szerepet. A „csecsemőkorú demokráciának” nevezett jelen esé-
lye az általa nevelt generációban nyugszik: „a magyar állampolgárok átlagéletkora, akik 
már demokráciában születtek, tizenkét év. Ez légyen, ami lelket ad.” A slam képes „egy 
fiatalosabb köntösbe csomagolva közelebb hozni az emberekhez az irodalmat”11 – ahogy 
Eckü, az egyik zsűritag megjegyezte. A kritikai hangvétel lendülete, az előadás dinamiz-
musa először bizonyította sikerességét a közönségen.
 „Eljött a nagy bevetési nap, a szavak forradalma” – hangzott el az ugyancsak ezen 
az eseményen felszólaló, szintén Petőfit parafrazeáló simon mártontól, aki produkció-
jával a slam szerepét körvonalazta. A költészetnek elemi, a világot újra feltalálni képes 
erőt tulajdonít, ami „olyan mint a Barátok közt. Örökké tart.” A „hagyományos költőnek”, 

10 2012. március 13., http://www.youtube.com/watch?v=Tvo2h_rByuA [letöltés ideje: 2013. 
április 25.].
11 2012. március 17., http://www.redbull.hu/cs/satellite/hu_Hu/red-Bull-Pilvaker---
info/001243157225151 [letöltés ideje: 2013. április 25.].
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ahogy később, nem minden iróniát nélkülözve, az országos bajnokságon nevezte magát, 
az első rendezvényeken elhangzó produkcióiban központi szerepet kap a slam mint cse-
lekvés, mint kommunikációs forma definiálása és iránykijelölése. „[A] szó a fegyver”, itt 

„rím lángol a jobb kézbe és ritmus forr a balba”. A szó eggyé forr a szabadság eszméjével, 
s majd később a Hagyományos költőben már három betűs nirvánáról beszél, „ami nem 
az »lsD«, nem a »sör«, hanem a rÍm”. Ezt vissza kívánja helyezni eredeti közegébe, hi-
szen, ahogy mondja: „honvágyam van a szájhagyományba”, s így eljut a következtetésig: 

„a rap-képtelen költő, / mint a röpképtelen költöző madár, olyan”. A slam eszerint a köl-
tészet egyik elemi formája, minden elitizmustól és tabuizálástól mentes médium, ami 
bárkihez elérhet és mindenkinek szól. simon márton szövegének beszélője az akar lenni, 

„aki felkavar, […] aki szabad a szavakban”, mert, ahogy mondta, „[é]n a szó akarok lenni, 
[…] az élő szó, amin nem fog a formalin, a forma, ami nem beáll, hanem beleírja magát a 
sorba.” A slam feladata itt az újragondolás, rámutatás, provokálás: maga a kritikai hang. 
mint az utóbb idézett sorból is kiolvasható, a kánonhoz való viszonya nem az ellenállás, 
hanem egy másik út, amit az élőszó medialitása teremt meg, akadémiai és kanonikus 
szabályok nélkül, önmagáért kiállva. simon márton koncepciójában ott visszhangoznak 
a slam poetry amerikai jelszavai, így nem elindítója, hanem körvonalazója annak a ten-
denciának, amire hamar rátalált hazánkban is a slam. Ezt a műfaj további képviselője is 
megerősíti, hiszen a hazai slam elit definíciós kísérleteit figyelve a forma elgondolható a 
szabadon szólás költői-előadói minőségeként, lehet egy demokratikus fórum, amely in-
tegráló képességével műfaji korlátokat kiszélesítve a költői szabadság fogalmával képes 
egybeforrni.12 Ezt gyakorlatában erősíti és cáfolja is a slam.
 A Pilvakert pár hónap elteltével követte az első országos bajnokság, ahol a slam 
már saját maga köré szervezett, kevésbé irányított keretek közt mutatkozhatott be. A 
slam poetry mint görbe tükör a közönségére támaszkodik, ezért ismernie kell reflexiója 
tárgyát és hordozóját. Azt tehát, hogy mi válik egy slam szöveg konstitutív elemévé, az 
nagy mértékben a közönség mint tömeg és mint egyén viszonylatában dől el. Az első 
országos slam poetry bajnokság kérdezz-felelek alapra épülő, a közönségtől aktív és – a 
szöveg keletkezését tekintve – konstruktív részvételt követelő győztes produkciója óriási 
sikert ért el. süveg márk, művésznevén saiid, színpadra lépése után azt kérte a hallgató-
itól, hogy jobb kezének magasba emelésekor szegezze neki az alábbi kérdést kórusban a 
tömeg: Miért, ki vagy te? Ez a gesztus egy kommunikációs folyamatot indít el, amiben a 
szöveg által felkínált szerző identifikációs lehetőségeinek mindegyike az előadó szemé-
lye köré csoportosul, kitüntetetté téve a kommunikációban betöltött pozícióját, s ebben 
a relációban a tömeg homogén egységgé válik a repetitív cselekvéssorozatban. A szö-
veg retorikai szintjén speciális párbeszédhelyzet teremtődik meg, amely megváltoztat-
ja a slam monologikus előadására kondicionált értelmezői hozzáállást, és egy különös 

12  vass Norbert, Slam-körkép, szépirodalmi figyelő, 2012/6, 52–65.
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kollektív identitást teremt meg. Az én és a másik ütköztetése vagy kibékítése ebben az 
esetben egy a szociális visszacsatolást kiprovokáló, azonnali közösségi reakcióra készte-
tő kommunikációs helyzetben történik, ami a végső kritikai válaszadás egységességét is 
eredményezheti. Közismert popkulturális utalások és a személyesség érzetét keltő képek 
folyamatos felmutatása és egymásba játszása végzi el a retorikai stratégia előterében a 
figyelem vezetését, megteremtve a lehetőséget, hogy a szöveg a befogadókra mint egyé-
nekre és mint tömegre is hatást gyakoroljon. Produkciójának címe úgy keletkezett, hogy 
egy véletlen folytán a „tükör mögül” néven elmentett dokumentum ékezet nélkülire cse-
rélődött, s ebben a kevert változatban, saiid által is Tükör mogulként emlegetve jelent 
meg az interneten.13 Ez a paronomázia a mű érteleméhez utólagosan társít jelentést. Az 
alkotó intenciója felől kiolvasható a szembesítés, a megmutatás gesztusa, és az én mono-
logikus szövegekben megszilárdult elbeszélői pozíciójának újragondolása.
 A szöveg bizonyos kijelentéseit, melyek legtöbbje „láttam, hogy…”, „láttalak” for-
mában kezdődik, a hallgatóság kérdése követi, válasz azonban csak a mű végén hangzik 
el: „én vagyok az ember minden tükör mögött.” A mindennapos mozzanatok bonyolult 
katalogizálása, képeinek sorba vétele történik meg, de egyben a mögöttes érzelmek, in-
tenciók és válaszreakciók kirajzolása is. „láttam, ahogy meztelen mosod magad. / láttam, 
ahogy az őrületet viccből imitálva megijedsz magadtól, / majd legyintesz, ezt mind lát-
tam. […] láttalak táncolni, ahogy gyakorlod, / hogy kell másokat önmagadhoz láncolni.” A 
személyes tér intimitásának megteremtése után a látásra specializálódó médiumok em-
lékezetanyagai közül válogat. Így elevenedik fel az, hogy „az Arnolfini házaspárral szem-
ben kik állnak”, vagy láthatjuk Neót „a mátrixban úgy bambulni, mint előtte soha”, vagy 
azt, hogy „sokan ötször azt mondják »kampókéz«, majd meghalnak”. A többségében jól 
ismert példák a választ már jóval hamarabb kimondatják, a repetitív cselekvésben az 
elbeszélői én általánossá bomlik, a befogadói Többi pedig egyénekből a retorikai fogá-
sok miatt homogén szólammá válik. A holisztikusság érzetét keltő szöveg a mindenséget 
kibontva az előadó kezét is gyakrabban emelteti fel, ezzel szaporítva a tömeg aktív bevo-
nását és fokozva az ismétlődés feszültségével átitatott szöveg hangulatát. már tudatában 
van az előadó annak, hogy az egyre kisebb időközönként érkező kérdésekre „a választ 
már tudod”, de mégis kimondja: „én vagyok az, akit a pupillád tükrében látsz, amikor egé-
szen közel hajolsz.” Ezeket a paneleket mozgatva az én és a másik közt átértelmeződik a 
különbség, a tükörmotívum kijátszásában a holisztikusság irányítottá válik. Az előadóval 
feleselő tömeg kérdése egyre sűrűsödik, mintegy összeér a két hang a produkció végén. A 

„miért, ki vagy te?”-kérdés az ismétlődés által ki van téve a változásnak: a mű elején nem 
azt a hatást kívánja elérni, mint a záró sorokban. Az intimitás, a közösségérzet túlfoko-

13  lásd a saiddal készített interjút: „Az utolsó hajnalban szoktam megírni”, 2012. október 18.,
http://www.mr2.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=14183&itemid=67  
[letöltés ideje: 2013. április 25.].
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zottsága az interakcióban megteremtődött kollektív és individuális én-képzet emocioná-
lis és identifikációs elmozdulásával jár.
 A közönséggel való dinamikus és interaktív kapcsolatba kerülés a textuálisan lé-
tező irodalom előadó-befogadó viszonyát jelentősen átrendezi. simon márton már első 
produkciójában reflektált a slam szerepére, s az országos bajnokságon pedig egyfajta 
előadói szerepváltozást is körvonalaz. Az AngryBirds,14 azaz az első produkciója a baj-
nokságon így kezdődik: „Akartam hozni egy verset, ami feldobja az estét / rímel, meg 
tartalmas, meg minden – és persze vicces is, hogy szeressék, / pontosabban: szeressétek.” 
Elvégezve a maga elé tűzött feladatot, így fejezi be a szöveget: „De aztán úgy döntöttem, 
hogy inkább nem mondok semmit.” A szóbeli közegben az értelmezési mechanizmusok 
átalakulnak, felgyorsul az információfeldolgozás üteme, s ennek egyik szerencsés ki-
használása a figyelem irányítására siető retorikai fogások alkalmazása, ahogy azt saiid 
produkciójának sikere is példázza. Ez meg is történik itt, ha belső monológként értjük 
ezt a szöveget, amely az adott helyzetben kénytelenül „kihangosítódik”, így a keretező 
sorok retorikailag jelzik az előadói intenciót, amely a szöveg sodrásában kikerülhet a 
figyelem fókuszából. Az én válsága összefonódhat egy másik problémával: a költészet 
képes-e szembenézni korával? Hadd idézzem még egyszer a Hagyományos költő két so-
rát: „a rap-képtelen költő, / mint a röpképtelen költöző madár, olyan.” megfontolva azt, 
hogy simon márton produkciói megteremtenek egyfajta egybeolvashatóságot, azok pár-
beszédbe állíthatóak egymással, az imént idézett gondolat olvastathatja velünk másként 
is az AngryBirds bizonyos sorait.
 Az „akartam hozni egy verset” felütésben a vers nem feltétlenül vonatkoztatható 
az épp elhangzó szövegre – ezt az esemény kontextusa is erősíti. mint folytatja, terve 
volt a verset versként létrehozni, forma és tartalom együttesét életre hívni és közölni, 

„hogy szeressék, / pontosabban: szeressétek”. Ez a konkretizálás beszédes: a vers a „ha-
gyományos költőnek” textuálisan, azaz más medialitásban létező produktumot jelenthet, 
aminek közönsége az alkotó előtt láthatatlan a befogadás pillanataiban. A „jelenlét művé-
szete”, ahogy vass Norbert nevezte, azonban szembe kell, hogy találkozzon közönségével, 
s ebben a felállásban a szöveg távolodni fog a versként értett kategóriától, ami iránykije-
lölést hajt végre a szövegen belül. 
 A mondanivalóval bíró, s annak kimondására a végszóig törekvő én a verset a 
közönség megörvendeztetésre hozná, „ha már létünk úgy is sivár”. lendületet, igaz sza-
vakat akar, melyeket „mintha egyenesen a Koránból olvasnám. vagy beleférne a Tórába.” 
Korlátokat áttörő, intenzív előadást, amiben lendületével olyan lehet, „mint egy túlbuzgó 
séf, aki nem csak a cetből, de Jónásból is szusit csinál”. Az élőszóban történő közlés idő-

14  simon márton, AngryBirds – a Slam Poetry bajnokságos szövegem, 2012. október 8., http://
simonmarton.wordpress.com/2012/10/08/angry-birds-a-slam-poetry-bajnoksagos-szovegem/ 
[letöltés ideje: 2013. április 25.].
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höz és térhez kötöttsége nem engedi meg a biblikus kép azonnali és elmélyült vizsgálatát, 
ahogy szavakkal, hevében megsemmisíti a szólni nem akarót, a tudást birtokló, de a kife-
jezés elől menekülőt. A bibliai kép felidézése kicsinyítő tükör, ami felmutatja a Jónással 
sorspárhuzamot feltételező én megbékélhetetlenségét lassan beteljesülő, elkerülhetet-
lennek látszó sorsával. A következő mondat töredezett szerkesztése a lendület megtöré-
sét jelzi: „Így terveztem. meg azt, hogy a feszültségről szól majd. mármint a vers.” majd 
egy „civilizációellenes civilizáció” vázolásába kezd, s aktuális léthelyzeteket, mozzanatok 
traumatizálását: „mert még a cigiden is egy hulla van”, a feszültség „mindenben ott van”. 
 Az én krízise mellett egy másik sík is megteremtődik, s ez a kollektív szint ma-
gyarázza az én válságát. A műben lefestett költő elválaszthatatlan a szociális közegtől. 
Az emberek napi rutinjában felismerhető jelentéseket hozza felszínre, felfedve azt, ami 
közelsége miatt nem mindig látható. Az én ebben a kilátástalanságában, számot vetve 
jelentőségével, a kötelesség és annak hiábavalósága körül forogva teszi fel a kérdést: „és 
e két pont között ingázol. / Hogy mondani kell, vagy jobb, ha kuss van? / Hogy meddig 
fogsz még tetszelegni ebben a »mindenkinél kisebb«-ségi komplexusban.” A teremtett 
én része és kirekesztettje is valóságának, a látás képességével bírva reflektál válságára. 
A jelen egésze kiábrándító számára, a feszültséget már nem töri meg semmi: az aktu-
álpolitika, szociális megfigyelések, vélt vagy valós nemzetkarakterológiai sajátosságok, 
mindennapos mozzanatok és globális jelenségek felsorolásával, a torz jelen kritikai vá-
zolásával ellehetetlenedik a szövegen belül a megoldás. végül összegezve kijelenti, hogy 

„Erről a feszültségről akartam. vagy talán csak ennyit: / te, egy ekkora kibaszott cirkusz 
közepén hogy lehetsz mégis ennyire egyedül?” Ebben a kiszólásban összeér az én és a Te: 
egyetemessé terjeszti ki a sajátjaként értett létpozícióját. minden értékrend névlegessé 
válik, a tévelygő szubjektum mozgása is a belevetettséget fejezi ki, a vázolt helyzet a ka-
paszkodót semmiben nem találó emberiség elbukásával fenyeget. Az alapértékek meg-
szűnésének számbavétele során a mikroszintű képektől indulva tágul egyre szélesebbre 
az otthonában körbetekintő én horizontja. A nemzetkritikába forduló dokumentálás az 
arctalan válság feszültségét a nemzet visszásságaiban, Budapest, azaz magyarország ké-
peiben elhelyezve járatja csúcsra. 
 Kifejezésmódjával simon márton a pesti humor működését is megidézve az er-
kölcsi és morális nyomorról bizarr, mégis szórakoztató módon számol be. „Ez a Budapest 
nevű gyanús anyajegy, amibe nem tudni, mikor halsz bele” az egyetemes értékvesztett-
ségnek, a bűnös város toposzának sajátos alakváltozataként tűnik fel. A felmutatott én és 
Jónás sorspárhuzamában valami mégis csak megoldást nyújt, ami a produkció szigorúan 
vett keretein kívülről érkezik: a közönség a szövegbeli énhez rendelhető arcot kap az elő-
adó személyében, s ha tovább juttatja közönsége, egyfajta megváltásban részesül az elő-
adó és környezete is. A „de aztán úgy döntöttem, hogy inkább nem mondok semmit” zá-
rás változatlanul a versben való közlésről szól. A termékeny feszültségből kinövő, „zajjal” 
kifejezett „csend” az orális környezetben jön létre, kihasználva a régi-új medialitásának 
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a személyességét és szabadságát. mindennek igazolása lehet az ezt követő produkciója, 
a Hagyományos költő, melyben visszacsengnek azonos gondolatok, kifejezések, s ezek 
révén, tovább gondolva az előzőeket, kifejezésre kerül az új formának és előadójának 
általános feladata és igényei.
 A reflexív, kritikai látásmód a slam karakterisztikájának elemi részévé lesz a pro-
dukciók során, ezt tapasztalva a közönség a múltjával és jelenével való szembesítésre 
felkészülten vár; hazánkban a produkciókat kevésszer éri negatív kritika a közönség fe-
lől, a slam események élményforrások, baráti hangulatban, elismerő tapssal. Az esemény 
medialitása mégis feltételeket szab, s hatásért küzdve a slam poetry nem vállalhatja az 
erőtlenség látszatát azzal, hogy önmaga kereteit kihasználatlanul hagyja. mint tapasztal-
hatjuk, egyénileg a slam performanszoknál az identifikációs lehetőségek az előadó sze-
mélye köré csoportosulnak, s ez generál egy sajátos kommunikációs helyzetet. 
 De mi történik akkor, ha többen állnak egy szöveggel a színpadon? Egy jól megírt 
szöveg önmagában nem elég, az előadásmód is a siker záloga, függetlenül az előadók szá-
mától. Csapatban, csoportként az első országos Team slam Poetry bajnokságon más fény-
ben mutatta meg arcát a műfaj, a szöveg komponáltsága és az előadás milyensége közt 
utóbbi kapott – a győztes produkciókat tekintve – kiemelt szerepet. A Dreamtime formá-
cióban Gábor Tamás indiana és Tolnai Eszter kettőse videoinstallációval, speciális hang-
effektekkel, jelmezekkel és kellékekkel hódította el a dobogó legfelsőbb fokát. A koreo-
gráfiában a kommunikáció az előadói kettős között zajlik, nincs kiszólás a közönséghez, 
sokszor nem elmondását, hanem elmutogatását láthatjuk a témának. madách imre Az 
ember tragédiáját idézve, Ádám és éva szerepébe bújva a paradicsomi állapottól a felvi-
lágosodás korán át a jelenig ívelő három jelenetben feltűnő, átvezető narrátori kommen-
tárként videó formájában bejelentkező Ponza képviseli a slam „hagyományos” formáját. 
A megjelenített karakterek karikatúraszerűek, a produkció a humorra épít, amiben elfér 
a trágárság is, s ez oldja a tematizált probléma tragikumát és csorbítja a konklúzió élét.
 A mondday formációban Basch Péter és Bock Balázs apa-fia, mesélő-hallgató szi-
tuációban15 „korszerűsítik a népmeséket”. Produkciójukkal második helyezést értek el, 
nem sokkal lemaradva a pontozásban. A kezdésként felcsendülő magyar Népmesék fő-
címzenéje után a szokásos formulával nyitnak: „Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás 
tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, egy piciny ország, Kváziföld.” A mesélő, 
Bock Balázs szavába már az alaphelyzet szituálásánál közbevág társa, ezután így korrigál: 

„oké, akkor… élt egyszer Kváziföldön egy belvárosi csóró gyerek, paneltizedik, beszakadt 
mennyezet, cigarettaszag a lakásban, szóval, mint általában.” A modern világ meséje – 
úgy tűnik – az aktuális léttapasztalat. A népmesei motívumok, fordulatok, karakterek és 
szerepek átlényegülnek a „most” perspektívájából, megfosztatnak relevanciájuktól a je-

15  Országos Team Slam Bajnokság, 2013. március 3. http://wannabesic.wordpress.
com/2013/03/03/orszagos/ [letöltés ideje: 2013. április 25.].
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len értelmezésében. A kontraszt felállítása a mesék világa és a jelen valósága között a kri-
tikai hangnak ad kulcsszerepet. A közhangulat leírására „így tudok mondani minimum 
365 okot, hogy miért nyomott” – hangzik el Basch Pétertől, majd reagálva erre társa foly-
tatja: „Jójó, rendben, folyton rosszkedvű és sír, nem tudja, holnap még mennyit bír, mert 
a kollektív depresszió, a kváziföldi regresszió.” A szöveg folyamatosan építkezik, követve 
a népmesei történetszálat, de ennek világa kirekesztődik a valóság másfajta esztétikai és 
etikai, erkölcsi valóságából. 
 A Kváziföld elnevezés magyarország szinonimájaként érzékelteti a viszonylagos-
ságot, az esetlegességét, a haza névlegességét, ami kirajzolódik a végkifejlet előtti ösz-
szegzésben: „Na jó, a csóró gyerek szerette ha mindenkinek szar mellette, de azért et-
től sem vidult fel. szeretett még Tóth Gabit hallgatni, a kutyát a járda közepére szaratni, 
természetesen ezt ott hagyni, éjjel a panelban dubstepet hallgatni, két milliós fizetéssel 
adót csalni, hitelt felvenni egy plazma Tv-re, mindent másra kenni, zsidózni, cigányozni, 
zsidócigányozni, napi 24-ben alkoholizálni, herkázni… kvázi szart csinálni.” A színpadra 
fehérneműben felálló Basch Péter a produkció ideje alatt minden, a jelenhez igazított 
szövegrésznél kapott társától egy ruhadarabot, így az előbb idézett összegzésnél már 
nem csak teljesen fel volt öltözve, de az ellenérzés gesztusaként a saját ruháit kezdte el 
hozzá dobálni Bock Balázs. „Ezt még el tudom viselni, hisz ez így van rendben” – ezzel 
a mondattal reagál az összegzésre Basch Péter, amely a szöveg felgyorsult, dinamikus 
tempójánál a konklúzió kimondásáig vezet: „Nekem kváziföld / nem egy váznélküli ház 
mi dől, […] nem egy fosztóképző, / baj bár van, de még javítható az a képcső, / mely-
től csak lefelé mutat a lépcső / melletti trikolór nyíl, ami most csak három árnyalatú 
szürke, / mert annyi ember annyi ideig maradt a seggén ülve.” Eközben visszavetkőzik a 
felöltöztetett társ, és a színpadon ketten állva, alsóneműre vetkőzve fogadják a tapsot. A 
performativitás kulcseleme volt a csoportban előadott produkcióknak, lényegi változta-
tásokat azonban nem emelt be a gyakorlatba.
 Egy évvel a slam első országos fellépése után, 2013-ban, ugyancsak március 15-e 
alkalmából már videó formájában, az interneten szólalt fel a slam.16 A különböző médiu-
mok közt egyre biztosabban mozgó forma intézményesülését követően kialakuló, stabil-
nak látszó elitje fejti ki, hogy mi szerintük a magyar. Ez a nemek arányában is egyenlően 
képviselt összefogás a slammerek részéről azonos gondolatköröket és következtetéseket 
vonultat fel, az egész produkciót egyetlen szövegként olvashatóvá téve. Ez a fajta vállalt 
összecsengése a szövegeknek egyértelmű változást mutat a hazai slam történetében. Bár 
az Egyesült Államokban évek óta irodalmi értekezések témája a slam poetry, az itthoni 
új formáció viszonylag autonómiát élvez a hazai irodalomtudomány felől érkező kritikai 
reflexiók hiányában. Ennek viszonylagossága abban áll, hogy a műfaj keretei közt létrejö-

16  Slammerek szerint a magyar – Nekünk a magyar IV., http://mandiner.blog.hu/2013/03/15/
slammerek_szerint_a_magyar_nekem_a_magyar [letöltés ideje: 2013. április 25.].
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vő, önszerveződő alkotói csoportosulások kialakítják a műfaj elitjét, ami elindít egy spe-
ciális kánonépítést, toposzként mozgatva bizonyos produkciók már elhangzott elemeit. 
A nyelvben rejlő poétikusság kihasználása önmagában nem feltétlenül teremt irodalmi 
kategóriát, de mint láthattuk, a slam esetében ennél lényegesen többről van szó. Komp-
lexitása miatt a műfaj az irodalomtudomány számára is fontos szempontokra hívja fel a 
figyelmet, hiszen az orális közegben helyet foglalva a slam jelenségében megmutatkozó 
összefüggések a vizsgálat tárgyán túlmutató belátásokhoz is vezethetnek.
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Ernei Júlia (1986) érmihályfalva. A Debreceni Egyetem magyar irodalom- és Kultúra-
tudományi intézetének PhD-hallgatója, kutatási területe az erdélyi magyar színház.

Ernei Júlia

Az élETÖrÖm és A HAlÁl szÍNPADi KéPEi
TEXTuAliTÁs, vizuAliTÁs és riTuÁlé  

silviu PurCărETE szÍNHÁzÁBAN

silviu Purcărete jelenleg franciaországban élő rendező, a román rendezőiskola világs-
zerte elismert alkotója. A textualitáson túllépő, sokrétű jelrendszerrel operáló színházát 
Hans-Thies lehmann a posztdramatikus kategóriába sorolja, név szerint is említve a 
román művészt.1 magyarországon a Katona József színházban 2005-ben William shakes-
peare Troilus és Cressidáját, Debrecenben 2010-ben szergej Prokofjev Tüzes Angyalát és 
2011-ben molière Scapin furfangjai című drámáját rendezte meg.
 Írásom Purcărete színházának néhány fő jellemzőjét igyekszik bemutatni. Ezek a 
meghatározó elemek gyakorta visszatérnek az elmúlt évtizedben színre vitt munkáiban, 
melyek közül a következő négyet veszem górcső alá: a Kolozsvári Állami magyar színház, 
a szebeni radu stanca színház és a lyoni Compagnie silviu Purcărete koprodukciójában 
létrejött Pantagruel sógornője, a Kolozsvári Állami magyar színház Gianni Schicchi, a 
franciaországi les Arts et mouvants A király halódik és a szebeni radu stanca Nemzeti 
színház Gulliver utazásai című produkcióját.
 A kortárs színházat alapvetően már nem a szöveg illusztrálására való törekvés jel-
lemzi, inkább olyan komplex művészet, amelyben a szöveg csupán egy elem a többi között. 
A textualitás primátusának megszűnésével a hangsúly a szövegen túlira, a vizualitásra, a 
színész testi jelenlétére és nem utolsó sorban a színházi előadás multimedialitására helye-
ződik. Ezt a paradigmát a metafizikai igazságok keresése és (részleges) felmutatása, vala-
mint a közvetlen megfeleltetések helyett a szabad gondolat- és képzettársítások jellemzik.
 Purcărete szöveghez való viszonyát (a történetek linearitásának mellőzése miatt) 
az epizodikus szerkezet jellemzi, amelyben az irodalmi textus csupán kiindulási pontnak 
tekintendő. Az eredeti, konkrét történet direkt illusztrációja helyett történettöredékeket, 
mögöttes történeteket és asszociációk sokaságát állítja színpadra, szélesebb teret enged-
ve ez által a nézőnek a saját történetolvasat kialakítására. 

1  Hans-Thies lehmann, Posztdramatikus színház, ford. Berecz zsuzsanna, Kricsfalusy Beatrix, 
schein Gábor, Bp., Balassi, 2009, 18.
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 A Pantagruel sógornője nem a regény cselekményére épül, nem törekszik a re-
gény történéseinek rekonstruálására, mi több, teljes mértékben mellőzi a Gargantua és 
Pantagruel cselekményét. A rabelais-mű lakomajelenetei lesznek egyedüli ihletforrásai 
az előadásnak. Purcăretének az előadásból kirajzolódó „antropológiája” az ember evés 
utáni vágyát, a létfenntartási ösztöneit betegessé, szinte már démonivá növeli, mely által 
az ember visszazuhan az állati létbe, nem lesz több mint élelemre/prédára  vadászó, be-
szűkült tudatú lény. Az állati ösztön felnagyítása, a féktelen zabálás perverziója mellett 
megjelenik az evés és ivás öröme és szépsége is. Az emberi perspektíva ellenpontjaként 
feltűnik az étekké váló élőlények kínszenvedése, és maga az élelem együttérzést keltő 
áldozatként való felmutatása. 
 Az evés köré épülő témákból született jelenetek – mint a búza metamorfózisá-
nak etapjai, amíg kenyérként elér a gyomorig, a csirke útja a baromfiudvaron való fut-
korászástól a legyek által körüldongott csirkecsonttá válásáig, a saját magát elkészítő 
kötözött sonka, az étel útja a belekben stb. – improvizációs játékokból építkeznek: az 
improvizációkból rögzített jelenetsorok pedig egy nagy színpadi rituálé részeivé válnak. 
Ezt a jelleget erősíti az ortodox egyház templomaiban a híveket misére hívó, fából ké-
szült ütős hangszer, a toaca időnkénti megszólaltatása. A minimális – a produkció egésze 
alatt mindössze pár szóból álló – szöveg az előadás rituálé jellegéhez igazodva, hívó sza-
vakra szorítkozik, melyek egy kivétellel (,,Pantagruel sógornője”) latinul vagy halandzsa 
nyelven hangzanak el. ilyenek például a kenyér dagasztásánál el-elhangzó ,,Aqua!” és , 
,farina!” (a. m. ’liszt’) kiáltások, amelyek túllépnek saját szótári jelentésükön, és a prag-
matikus utasítás funkciója mellett a dagasztás rituáléjának akusztikus közegévé és irá-
nyítóivá válnak, amelyek hangsúlyozzák a kenyér szentségét. Ahogyan a narratív főtör-
ténet helyét átveszik a mögöttes történetek, úgy a szavak jelentésének a terébe azok 
materialitása, hangzóssága kerül.
 A Gulliver utazásai szintén nem az eredeti sztorit mondja el, hanem az önmegis-
merés nagy beavatástörténetét a maga abszurditásával és borzalmával. Az előadást nem 
az utazás lenyűgöző csodája vagy a felfedezés öröme hatja át, hanem a tükörbe nézés 
kegyetlensége, valamint a nyihahává válás és a humánum elvesztése előli menekülés. Eb-
ben a kontextusban a főszereplőnek a konkrét utazásnál fontosabbá válik a saját lelkében 
tett utazás, melyben meg kell járnia a saját poklát, saját gyengeségeit, saját félelmeit, a 
,,nyihahának lenni vagy nem lenni” problematikáját. 
 míg a felnőtt Gulliver csak egyszer-egyszer jelenik meg a színen, a történések 
szemlélője egy gyermek lesz, aki Gulliver krónikáját nem csak felolvassa egyes szám első 
személyben egy könyv megsárgult lapjairól, hanem belülről nézi végig azt. Nem különít-
hető el tisztán, hogy a gyermek szintén Gullivert testesíti-e meg, vagy ő csupán a történe-
tek befogadója, és egyben azoknak a tévhiteknek a megjelenítője, miszerint swift műve 
meseregénynek tekinthető. A kérdést az utolsó jelenet válaszolja meg: a megtört, két-
ségbeesett Gulliver tolószékben gubbasztva lép színre. A gyermek vigasztaló szavakkal 



109

ölébe fészkeli magát és mellkasára borul. Ebben a meghitt egymásra találásban gurulnak 
ki a színpadon gomolygó füst és tollak között, s ez az összefonódásuk utal arra, hogy a két 
személy egy és ugyanaz. ilyen módon mindaz, ami Gulliverben történik, a belső, gyerme-
ki énje olvasatába vetül ki. A Gulliver által látott borzalmakat a gyermek tisztasága ellen-
pontozza. Gulliver mindhiába keresi az ideális létet. A liliputiak, az óriások, a nyihahák 
mind a humánum torz kinövései. Az ideális ember a gyermek lenne a maga ártatlanságá-
ban, de már az ő álmaiban is ez előbbiek jelennek meg, és meg is fertőzik a világát. 
 A Gianni Schicchiben a librettóba való legszembeötlőbb beavatkozás a szereplők 
megsokszorozása. Néhány kiemelt alak kivételével a figurák egy része megkettőzve vagy 
megháromszorozva jelenik meg. Ennek megfelelően a Puccini-operában szereplő egy-
egy alak a színen két-három színészben is testet ölthet, ennek megfelelően pedig recita-
tivói, áriái és duettrészletei felosztva, több hangon csendülnek fel. 
 Bár az irodalmi textust nem változtatja meg, mégis a librettóba való jelentős be-
avatkozásnak tekinthető a hosszas előjáték, amivel az előadás indul. Az operajátszásban 
merőben szokatlan módon a nyitány elé helyezett hosszas halottöltöztetés és halotti tor 
jeleneteivel nem csupán kontextualizálja a történetet, hanem a halott jelenlétével, vala-
mint a gyászolók hozzá való viszonyulásával megteremti az előadás groteszk hangvételét 
is. A szereplők latinos vehemenciával, csomagokat cipelve, babakocsit tolva, harsányan 
hadonászva, gyors tempóban érkeznek meg a nézőtéren keresztül, akárcsak a később be-
rohanó karmester. Bevonulásuk által a néző nem csak szemlélőjévé, hanem néma részt-
vevőjévé is válik a tornak (a nézőtér és a színpad egybeolvadását képileg szimbolizálja az 
a palló, mely átvezet a nyitott zenekari árok felett, s így az elválasztó szakadék ellenére 
is meghosszabbítja a játékteret a néző irányába). A szövegbe való beavatkozás nélküli 
librettó-változtatás akár iskolapéldája lehetne a színpadi és irodalmi textus elválásának, 
s egyben annak a(z akár posztdramatikusnak is tekinthető) színházi gondolkodásnak, 
mely nem a dramatikus szöveg illusztrálására törekszik, hanem abból kiindulva önálló, 
teljes értékű, az írott szövegtől immár független színházi előadást teremt. 
 A király halódik az egyetlen produkció az elemzettek közül, amely valóban a 
drámából indul ki. Az eredeti szöveg megtartásával együtt a cselekmény nyomon követ-
hető marad, de a hangsúly ennek elmeséléséről a halálhoz való viszony bemutatására 
helyeződik át. A történet eljátszása nem cél, hanem kiindulópont, ürügy arra, hogy a 
rendező feltehesse az elmúláshoz, a végességhez és az ezekhez társuló félelmeinkhez  
kapcsolódó kérdéseit.
 A vizualitás itt is a történetmesélés egyik domináns, mondhatni központi eleme. 
Az álom- vagy épp rémálomszerűen megfogalmazott színpadi képek kétszeresen is gon-
dolattársításon alapulnak: egyrészt a rendező gondolati asszociációk alapján hozza létre 
őket, másrészt dekódolásukhoz a nézői asszociációra is apellál. E két típusú képzettársí-
tásból születik meg a virtuális párbeszéd az alkotó és a befogadó közt. Purcărete rendez-
éseiben a gyakran szimultán zajló színpadi események és a nem lineáris narráció sűrű, 
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dinamikus ritmusú előadáshoz vezetnek. Ezt még inkább kiemeli a komplex, sokrétű 
színpadi forma- és nyelvhasználat, és az ezekből fakadó jelsűrűség. Ezt a színpadi jel-
sűrűséget ellenpontozza, hogy a produkciók vizuális világa roppant egységes színvilágú 

– akárcsak a mozgások által megteremtett képek, amelyeknek aprólékos, milliméter pon-
tos kidolgozottsága homogén látványt teremt az összhang egységén belül is. Purcărete 
utóbbi rendezéseiben gyakran visszatérnek a pasztellszínek, leginkább a barna és a szür-
ke árnyalatai, amelytől a színpadkép avítt szépiaképeslaphoz vagy régi mesekönyvhöz 
hasonlóan tárul a néző elé. A letisztult, sallangmentes megkomponáltság mellőz min-
den „túlbeszélést”. minden díszletelem és tárgy konkrét, gyakran többrétű funkcióval 
rendelkezik; színpadi jelenlétük egy percre sem válik feleslegessé vagy oda nem illővé. 
Így például a Gianni Schicchi letakart bútorai hol erkéllyé, hol trónná vagy épp rémisztő 
árnyakká alakulnak át; a Pantagruel sógornőjében az asztal hol futószalag, hol boncasztal, 
hol egy kukac színpada; a fémkanállal hol esznek, hol etetnek, hol szent tárgyként járnak 
vele rítustáncot, hol pedig ötszáz darab csörömpölve hull alá a zsinórpadlásról. A Gulliver 
utazásaiban mennyezetként használt lepedő a liliputiak egyik jelenetében az árnyjáték 
vászna lesz, a kisfiú álmának szimbolikus helye, a kanapé pedig egy későbbi jelenetben 
humor forrását képezi azzal, hogy megakasztja a szürke aktatáskás figurák masírozását. 
 Purcărete jelenetei a maguk álomszerűségükben nemcsak a racionális gondolko-
dásra hatnak, hanem érzelmileg is magukkal ragadnak. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
érzékekre való hatás, amely a halláson és látáson túl meglepő módon a szaglásra is ki-
terjed. A Gulliver utazásaiban a szegénység és elembertelenedés lenyomataként nyomor-
ban tengődő anyák eladják csecsemőiket, hogy némi pénzhez jussanak. A lemészárolt új-
szülöttek máját helyben megsütik, melynek „étvágygerjesztő” (valószínűleg csirkemájat 
használtak) illata betölti a termet, majd a színen lévők jóízűen falatoznak belőle. Ez által 
a kezdeti borzalmat megtöri az étel kívánatos illata. A rendező a látvány és az illat által 
egyszerre váltja ki a nézőben az undor és az étvágy reakcióját, szembesítve őt a benne 
lappangó perverzióval, és feszegetve annak határait. A humán értékítélet megdönthető-
ségének eme egyszerű bizonyítása arra készteti a nézőt, hogy zavartan szembenevesse 
saját esendőségét.
 A képiség másik fontos ismertetőjegye a tömeg jelenléte, ami legalább annyira 
központivá válik, mint maga a címszereplő. A tömeg szerepeltetésével legtöbbször el-
fajzott, eltorzult vagy épp elgépiesedett és monoton figurák elevenednek meg rémisztő 
uniformizálódottságukban. ilyenek a Gulliver utazásaiban masírozó öltönyös, aktatás-
kás alakok, a szalma között sétálgató deformált nyihahák és a Pantagruel sógornőjének 
élelem után vadászó sokasága. A Gianni Schicchi ,,gyászoló” tömege sem kivétel, akik az 
örökségért bármire képesek lennének. 
 A színpadi varázslat egyik szerves része az illúziókeltés, melyet nagyrészt egy-
szerű technikákkal old meg: a tömeg pontosan összehangolt mozgatásával kitakarja a 
háttérmunkát, míg a néző csak annyit lát, hogy a delikvensnek levágják a fejét, irreálisan 
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hosszúra nyújtják a testét, felboncolják, karfiolagyat, disznómájat és vászonbelet ope-
rálnak ki belőle, egy plédbe csavarva földhöz csapják, és az semmivé foszlik. Purcărete a 
trükköt néhol leleplezi, felmutatva az illúzió teátrális voltát. A Pantagruel sógornőjében 
az egyik szereplőbe tölcsérrel töltik az étkeket, miközben mellette valaki nyilvánosan 
levegővel pumpálja tele a ruhája alá rejtett pocakként funkcionáló légzsákot. A rendező 
néha az átverés átveréseként meglepetésszerűen a legváratlanabb pillanatban, másod-
perc pontossággal csavar még egyet a trükkön: amikor már elhiteti a nézővel, hogy lelep-
lezi a csalást, hirtelen eltűnteti a bizonyítékot. A Pantagruel sógornője kukac-jeleneteiben 
a néző tudja, hogy valaki az asztal alatt az ujját használja kukacként, de amikor a hitetlen-
kedő szereplők rajtaütésszerűen fellebbentik a terítőt, még sincs alatta senki.
 A tárgyalt előadások egyik védjegye a már említett rituálék és rítussá növesztett 
jelenetek. ilyen például a Gulliver utazásaiban egy kórházhoz vagy szegényházhoz hason-
ló színen a torzszülöttek jelenete, akik átszellemült mosollyal hagyják, hogy a testükben 
termelt lisztet sorra kivágják mindegyikükből, és egy nagy vászonra pergessék. ilyen A 
király halódikban Berengár király őrületes és kaotikus kezelése, melyben a királyt anya-
szült meztelenre vetkőztetik, majd festékekkel és tollal borítják. 
 A rituálék közé tartozik többek között a halottöltöztetés, amely A király halódikban 
és a Gianni Schicchiben egyaránt megjelenik azzal a különbséggel, hogy ez előbbiben a 
mosdatás és öltöztetés szertartását már Berengár életében elvégzik a maga abszurditá-
sában és könyörtelenségében. Az operában Buoso Donati szertartás közben furulyázó 

„tetemével” a rendezés újfent a játékszerűséget hangsúlyozza. 
 A másik rituálévá növesztett motívum az evés, legyen az lakoma vagy halotti tor. 
Az evés és a halál rítusaiban a profán és a szent cserélődik fel, egy sajátos világrendet 
hozva létre, melyben a világi (a létfenntartás) szakralizálódik, míg a transzcendens (az 
elmúlás) demitizálódik. Ebben a megközelítésben mindkettő egyaránt hétköznapi, minő-
ségét (szentségét avagy profánságát) a hozzájuk való viszonyulás adja. 
 A halál demitizálása több gesztussal történik meg, de alapvetően mindegyik a 
morbiditás és a humor jegyeit használja: Buoso testét lökdösik, letaszítják a ravatalról, a 
gyermekek labdát dobálgatnak a fejéhez. Berengár közelgő végét környezete – második 
feleségén, marie-n kívül – a részvétet és fájdalmat teljesen mellőzi, sőt, groteszk iróni-
ával egyértelműen taszítják a sír felé. A halállal mint tabuval való viccelődéssel feloldja 
az azt körülölelő mítoszt annak minden félelmével és gátlásával; az életöröm jegyében 
szembeneveti azt a hozzá társított félelmekkel együtt, és a maga természetességében 
mutatja meg. ugyanezt viszik tovább a Berengár ágya elé elhelyezett színházi zsöllyék, 
melyből marguerite, marie, Juliette és a doktor kíváncsian lesik uralkodójuk agóniáját. A 
haláltusa kukkolása ismételten tükröt tart a nézőnek, aki ekkor döbben rá, hogy ő sem 
tesz mást, mint voyeurként perverz izgalommal várja a király állapotának végkifejletét; 
nem önmagában a halál bekövetkezte, hanem annak hogyanja érdekli. A tagadhatatla-
nul minden emberben lappangó mohó kíváncsiság kielégítése folyamatosan felbukkan a 

BoNCAszTAl



SZKHOLION112

legváratlanabb pillanatokban: az előadás során marguerite és Juliette kórházi köpenye 
gyakran sejtetni engedi az alatta viselt piros fehérneműt, míg nem egyszer csak, kilépve 
a történések linearitásából és megakasztva azt, mindketten hirtelen mozdulattal kitárják 
a köpenyüket, hogy a nézőkben bujkáló kérdés megválaszolásával a figyelem visszatér-
hessen a király agóniájára.
 A kukkolás és a test eltárgyiasítása megjelenik a Pantagruel sógornőjében is. Az 
előadás előtt az előtérben elhelyezett óriási ládákból készült installációkba kis üveglen-
cséken keresztül leselkedhetett be a néző. Ezekben egy-egy szereplő feküdt karfiolfejek, 
halak és más ételek között, megteremtve ezzel az előadás alaphangulatát, a ládák között 
pedig a produkció végén is megjelenő feketeruhás alak sétált fenyegetően.
 Purcărete színpadi esszéi érzéki, érzelmi és értelmi síkon egyaránt megszólítják 
a nézőt, miközben a rendező – teatralitásuk folytán – az előadásokat hangsúlyosan 
eltávolítja a közönség empirikus valóságától. Ezek az előadások olyan beavatások-
ként foghatók fel, amelyek a bemutatott borzalmak és félelmek ellenére is az élet  
szeretetét állítják.
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székelyhidi zsolt (1973) Debrecen, Budapest. zenész, zeneszerző, író, költő. 2007-től 
a Spanyolnátha szerkesztője, 2011-től főszerkesztő-helyettese. legfrissebb kötete a 
spanyolnátha Könyvek sorozatban jelent meg 2012-ben, Űrbe! címmel.

székelyhidi zsolt

GENErÁCiós oNliNE*

Generációk alkalmazkodnak a rohammód változó-fejlődő technokrata világ működésé-
hez, az 1992-ben létrehozott, közhasznú tevékenységet folytató internet society (isoC) 
által beindított WWW tulajdonképpen a mai napig alakítja az ember-ember, ember-gép 
kapcsolatokat. Apáink, mi, a gyerekeink eltérő módon fogják fel, hasznosítják, értelme-
zik az internet szerepét, helyzetét, létjogosultságát. A most legaktívabb réteg, a húszas-
harmincas éveikben járó y-generáció határozza meg leginkább a mai webhelyzetet, de 
ez nem sokáig marad így, hiszen már kamaszodik a szociálpszichológusok által z-nek 
elkeresztelt következő csoport, s az ő gyermekeikkel is előbb-utóbb számolni kell majd.
 A generációk közti korkülönbség kimutatható az internetezési szokásokon is, hi-
szen más és más élethelyzetben találkoztunk a világhálóval. A veteránok (1925–1945) 
életük második felében, a bébi-bummnak hívott generáció (1946–1964) 30–40. életévük 
közt, az x-ek (1965–1979) kamaszként/tinédzserként, az y-ok (1980–1995) gyerekkor-
ban, a Z-k pedig (1996–) nem is éltek internet nélküli világban.
 szeretném első kézből, saját magammal illusztrálni egy késő X-generációs, számí-
tógépes munkakörben dolgozó ember viszonyát az internet-korszakhoz.

KEzDETNEK

Ha nem csal a memóriám, 1995-ben kaptam meg az első iBm 486-osomat, fekvő volt a 
gépháza, talán 14 colos monitor járt hozzá, szerintem monochrom volt. A Windows 3.0 
futott rajta: homogén kék háttér előtt ablakoknak hívott programgyűjtők. Nem használ-
tam az elején, megtanultam Dos parancssorokkal dolgozni, Dir *.* és CD a könyvtárba 
lépéshez, ja, meg ATTriB + vagy –, ha törölni akartam egy védett fájlt. Íráshoz csakis a 
TXT-t mentő Edit! szövegszerkesztő létezett. A Windows WorD-jét lényegesen később  
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*Az előadás a József Attila Kör irodalmi Egyesület és a KulTer.hu kortárs kultúrportál által szerve-
zett KULTOK II. – Online kulturális folyóiratok című konferencián hangzott el 2013. március 30-án 
a debreceni moDEmben.
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fedeztem fel, sokáig nem értettem, mi az a sok flancos gomb, amikor pár lépéssel egysze-
rűen és kitörölhetetlenül elraktározhatom minden szövegemet.
 Később persze megtanultam WorD-özni, és felismertem a – számomra akkori-
ban beláthatatlannak tűnő – képkezelési és formázási lehetőségeket. Abban a program-
ban könyvet tördeltem! A nyomdászok értetlenül néztek anyagleadáskor, de kinyomták 
és szép lett. Így kezdődött a számítógépes pályafutásom. A szövegszerkesztés révén meg-
tanultam örülni a PC-nek, első munkám – a vass Tibor által vezetett miskolci Új Bekez-
désnél – könyvtördelés volt. A következő évben Pesten egy nyomdai előkészítő és levilá-
gító stúdióban kaptam három műszakos állást. Kinyílt előttem, és azóta sem zárult vissza 
a kompjútervilág.

mulTiTAsKiNG üzEm

mi történt azóta? 
 A gépek átvették az uralmat költőéletem felett, John székelyhidi Connor vagyok 
az újabbnál újabb, szem- és idegpusztító Wordminátorok kereszttüzében. A gondolko-
dásomra, elmémre és a testemre tehát totálisan hatnak. mindebből egyenesen az követ-
kezik, hogy lumbágós leszek ötven évesen, ha nem kezdek figyelni a saját vonalaimra, a 
székhez kötött élet húsz év alatt kettős gerincferdülést hajlított bennem.
 viszont: tudok több monitoron egyszerre információt magamba szívni. Amíg a 
neten böngészek a kisebben, a nagyobbon rendszerezek vagy épp szöveggépelek. Har-
madik is van, filmnézésre. Ha nem látom, még elhallgatom, s ha igencsak nagyon jó, el-
nézek a netmonitoron, ellapozok a rendszerezőgépen a filmkönyvtárig, és elbámulok a 
borítóképre – háromszorosan fogadom be a tartalmat! Képernyők vesznek körül a mun-
kahelyemen és az otthonomban: többplatformos médiaköltő lettem! A nézési szokásaim 
a felnövő generációkkal együtt változnak. lépést tartani, helyesebben: lépésekre kény-
szerülni, ha tartani akarom magam. 
 A világ javarésze egyidejűleg tévézik és böngészik a neten – jelzi a KPmG kutatása 
– nem elégszik meg egy információforrással és különböző webes aktivitásokkal egészíti 
ki a passzív televíziózást. A Nielsen kutatócég szerint 2011-ben a nők fele használt közös-
ségi médiát a műsorok, különösképp a reklámok alatt, míg a férfiak mindössze harmada 
tette ugyanezt.1 A Wordminátorok csak a kezdet, az utóbbi években a hódítók új faját 
ismerhetem meg: a Monitorátokat! Hány képernyő van a lakásomban? Kettő két számí-
tógéphez, egy tévé, egy működő és két nem működő telefon, nyolccolos multipad, mikró, 
digitális időjárásjelző és óra. Átjön a Kedvesem laptoppal, hozza a telefonját, felváltva 
böngész és nyomkod, a monitorátorok kísérteties fénybe öltöztetik a drapp falú szobát.

1  lásd http://index.hu/kultur/media/2013/02/06/egy_kepernyo_nem_eleg/ [letöltés ideje: 
2013. június 11.].



115

 feszülten figyelem a feszített képtükröket, idült idegzsába, gúzsba rángó izomkö-
tet, roppanó nyak a fejem alatt. megváltoztam az iBm-em óta. Türelmetlen vagyok, éhe-
sebb, elégedetlen. Nem köt le az olvasás, a filmezés, az írás. Költök egy sort, nézem, lett-e 
még lájk, költök egy rímet, vajon lett-e új üzenet. A folyamat ott tart, hogy már önjáró, 
önhitt, saját ritmusa van. A megszállók belevilágítanak az elmémbe és ernyőznek, moni-
toroznak. A modern kor embereként mindenem rovására megyek.
 A lépéstartás távolságtartással jár, ezt kísérletekkel igazolom magamon. Elfoga-
dom a közösségi szájtok rám gyakorolt erejét, deenergetizáló használatba kezdek, rajta 
vagyok, hogy mindenemet megosszam. A kinézetem a JPG-fotókkal együtt lett először 
a Tiéd. A verseimmel egyelőre csínján bánok, de Te keresetlenül is rám találsz, néhány 
rímem rGB-fehér. X vagyok, mégis y-ként nézek.

y-GEN

X-generációsként szerencsés vagyok, a mobiltelefonnal (Westel 450) tizenévesen, az inter-
nettel viszont huszonévesen találkoztam. A számítógép – szerencsémre – korán a gyerek-
asztalra került. még tizenöt év, és eljutottam mai, multifunkciós énemig. A net az életem 
felét világítja be, gép előtt költök, osztok és szorzok, veszek és mérek. mértéktelenül figye-
lek. Nem csoda, ha csak részben pihenem ki magam a ledekkel árnyalt otthonsötétben.
 Úgy viselkedem, mint egy y-generációs.2 Ezredfordulós, ha úgy tetszem jobban, 
talán nem is nézek ki negyvennek, számítógépen biztosan nem. számításaim szerint is 
1995 előtt születtem, az internetet tekintem elsődleges információbázisnak, bármiről, 
bárkiről évek óta honlapok szolgáltatják az aktuális helyzetemet.
 mi megy végbe bennem? mit érzek, értek másként? Praktikus okok vezéreltek 
mindig s most mintha mindez kapkodással párosulna. olvasom a regényt, utalás van, 
honnan is? idézetek? visszalépés az előző fejezetre, de hányas oldal? Említ egy nevet, ki 
ő? Hol találok ebben a témában még valamit? észrevettem, hogy más a koncepcióm. Nem 
kell megjegyeznem semmit sem, illetve elég a kulcsszó, mindent ráérek máskor, máshol 
megérteni. Beírom a telefonomba, várj! Holnap lesz időm, utánanézek. Webgondolkodom, 
kompjúterbitekben mérek, felvillannak és kihunynak infómonitoraim. mikor lesz az elő-
adás? Hol mutatod be a könyved? felírtam, jelez a mobilom. Nem nyomtatom ki, lemen-
tem a deszktopra. Nincs nyomtatóm, oké, a munkahelyemen van, annyi papírt nem hor-
dok magamnál, minek is, ha a kezdőképernyőn ott van minden!
 Annyi minden foglalkoztat és egyben semmi sem foglal le. A felszínen élek, moni-
torfényben. Ha sötét van, tükröződöm. Nem sokszor fordulok igazán elő. ilyenné váltam. 
ilyenné tett a valami megfoghatatlan.

2  lásd http://quami.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=81:az-y-generacio
&catid=3:hirek&itemid=77 [letöltés ideje: 2013. június 11.].
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PróBÁlJ mEG lEKÖTNi!

ismersz hát. mégis megpróbálnád? Ezek után? Hogyan sikerülne egy háromszáz oldalas 
könyv mögé ültetned és elvárnod, hogy gondosan végigolvassam, emlékezzek a részletek-
re is, tudjam, mikor ki halt meg és ki született? Hogy gondolhatod, hogy elcsábíthatsz, mert 
eléggé érdekel a költői ested? menjek el és üljek két órán át azért, hogy megvásárolható, 
letölthető, részletekben már a neten is elérhető verskönyvedből olvass fel monoton han-
gon idézeteket? Nincs nekem erre most időm. otthon a net, vacsora, sör, a Nőm mindig mo-
solyog és meg akartam nézni egy filmet is, meg visszajelzéseket várok, hol jelennek meg 
az én költeményeim. fáradt vagyok, de főleg a szemem, a derekam, a monoton monitoro-
zástól, hogy miért nem találták még ki a fejkövető kis képernyőt, vagyis – olvasom valahol 
– létezik, csak még drága, nem gyártják sorozatban, a kereslet sem alakult ki, oké, várok!
 mértékkel, de szeretem a verseidet, szeretek veled beszélgetni, ne értsd félre! 
Jófej vagy! Klassz, veled együtt mennyi érdekes ember dolgozik azon, hogy elszórakoz-
tasson. Egy hónapban egyszer elmegyek az Írók Boltjába és megnézem, hogy néznek ki 
élőben a litera vagy a Prae.hu által ajánlott köteteitek. Jól. Drágák. Egyelőre beérem a 
weblapon olvasottakkal. Az én könyvem egész jó helyen ül a boltban, lefotózom, elkül-
döm, nem is, feltöltöm facebookra. vagy harmincszor lépek rá aznap, mennyien szeret-
ték a képet... Elég rosszak a fények, de a lényeg látható. mármint a könyvem.
 E-mailben gratulálok, ha jobban ismerlek. Ha kevésbé, akkor nem jelzem, ha tet-
szett egy versed, nehogy beszélgetésbe bonyolódjunk a chatfalon, mert arra végképp 
nincs időm, és nem is szeretem, állandóan oda kell figyelni, válaszolni, ha pont kapok egy 
lájkot és örülök, nem tudok azzal foglalkozni, úgy érzem, kettészakadok. ugye, megérted? 
Hogy miért nem megyek. értesz? 
 Pihennem kéne, kikapcsolódni. megvakulok, mire erre rájövök és a lumbágótól 
úgysem tudok majd járni. mégis inkább megnézek egy kisvideót a youtube-on vagy vala-
mi egészen mást az új spanyolnáthában. 

CyBErPsziCHó

mivé lettem hát? Depressziós vagyok, nincs időm semmire, leállni sem tudok. Ha erővel 
kikapcsolom a gépeimet, zúg a fülem és nem hagy nyugodni, hogy kimaradok. muszáj 
habzsolnom az életet, mindenfelől gyűjtöm az információt, felületesen és felelőtlenül já-
rok (szemezek, böngészek) a világban. Pán Péter3 vagyok?
 PP felnőttként dolgozik, keres, dönt, jut, halad. Gyerekként él, szeret, durcál, mor-
mog, rohan és akad. A kettősség felőrli, önzővé teszi és elégedetlenné. Hajszolt és fásult 
lesz. Nem érdekli a külvilág, csak az, amire ő talál, vonzáskörzetén belül meglát, a virtuá-
lis világ szűk szegmense, egy szelet művéres valóság.
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 PP fogyasztásorientált, mindent egyidejűleg szeretne magáévá tenni, de a felhal-
mozódó (virtuális) helyek és helyzetek közt már nem mindenáron akar (tud) eligazodni. 
Gyűjtővé válik, akinek nem az értés, csak a halmozás számít. felszínes. rápillant a látóte-
rébe került szövegre, képre, videóra, nem olvassa, nézi végig, fél perc sem telik bele, állást 
foglal, leszűri a konzekvenciákat, képessé válik az információ továbbadására (megoszt), 
és két-három napon belül szinte teljesen törli, akár szükségesnek, akár értelmetlennek 
tartja a megszerzett tudást.
 PP – vagyis én – reprezentálja a mai fiatal felnőtt társadalmi réteg azon részét, 
akiket érdemes (lehet) kortárs művészetünkkel megtámadni!

suHiNTÁs

Adott a tér, a virtuális virtusvilág, amiben boldogulni kéne, nemcsak lépést tartani: dik-
tálni a lépéseket! van a művészetetek. értékes, értékelendő – kelendő? Átadandó. sosem 
a megélhetés: a megélés a lényeg. Közvetítőszerep a tiétek, irányítani szeretnétek a sze-
mem, rávetni a dolgaitokra, kivetülni a monitoromra. és ennél jóval többet: rajtatok tar-
tani a szemem!
 Elérni, hogy rálépjek a honlapotokra, hogy ajánlataitokat átfussam, egészen köny-
nyen sikerülhet. látogatótok lehetek könnyedén, egy kattintás, a kalkulátor + 1-et jelez. 
Beleolvasok én minden versbe, az összes témát érintem, akár szeretni is fogom, láttamo-
zásommal hajtom fel a számlálóitokat. A lehetőség, hogy jó számú érdeklődő suhanjon át 
kreálmányaitokon, sőt, suhintsa is a like-gombot, jó eséllyel adódik. Ti is, én is félörömmel 
vesszük a jeleket. PP-ként jól érzem magam, hiszen felelősségem áltudatában letudtam a 
visszaigazolás gesztusát, fogalmatok van rólam, akár még fontos is lehetek. Ha ezek után 
továbbhajt a netélet, nem vesz elő a furdalás. 
 De ennél nektek több kell!
 Hívjatok el ötször, más szavakkal! osszátok rám mindenhonnan, és rosszul fogom 
érezni magam ettől, nem orrolok meg rátok, de egy ideig nem kattintok felétek. Elégedje-
tek meg egyszeri jelzéssel, és én gépiesen elfelejtek mindent. Egyik sem jó. Nektek. Akkor 
mit tegyetek?
 Ha megértitek, mi zajlik bennem, bennünk, a nethasználó Xyz-generációk több-
ségének kéz- és lábfejében, egérgomb szemében, 2010 után, új alapokon nyugvó kom-
munikációs nyelvvel felvértezve nekünk eshettek, s jó eséllyel elnyeritek a bizalmunkat. 
igen, lemegyünk a költői estetekre, igen tetszik nekünk, ha kiszakadhatunk a gépek bűv-
köréből és friss (művész)levegőt szívhatunk. igen! Hajrá!
 és kidől a netvilág virtu-ólajtaja! A kulturális élet megélénkült, esemény esemény 
hátán? Talán inkább úgy érezzük, a facebook halmoz el minket időpontokkal. felgyorsul-
tunk? vagy az információ áramlik gyorsabban? mindenhová nem juthatunk el, de kattintó 
kezünk sok helyre elér!
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lE KEll JÖNNi A NETrŐl!

Az online közösségeknek, a portálok köré épülő csoportoknak egyre fontosabb szerepe 
lett a művészet emberközelbe juttatásában, egyszerűen azért, mert a net egyre több jó és 
gyors kézben ott van. Nem csak lehetőséget kell biztosítani a kultúra hozzáféréséhez, de 
a közönség szájába kell adni a szavakat, meg kell etetni velük a művészetet. 
 Az ipsos véleménykutató szerint a 18-25 éves korosztályról elmondható, hogy 
csaknem kétharmaduk a könyvektől függetlenül éli az életét.3 Hogyan lehetnénk képesek 
újra felkelteni generációk figyelmét a könyvek, a művészet, egyáltalán: a kultúra iránt?
Ez lenne hát akkor a mi feladatunk. Hajránk!

3 lásd http://www.ipsos.hu/site/alig-olvasnak-k-nyvet-a-fiatalok-se-idej-k-se-kedv-k/ [letöltés 
ideje: 2013. június 11.].
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szErKEszTŐi üzENET

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

 Esszé 
 TANulmÁNy 
 filmKriTiKA
 KÖNyvKriTiKA
 TÁrlATKriTiKA
 szÍNiKriTiKA
 szAKforDÍTÁs
 KÖNyvAJÁNló 
 műforDÍTÁs
 széPPrózA 
 vErs

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

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

HTTP://WWW.szKHolioN.uNiDEB.Hu

SZKHOLION
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szÁmuNK TÁmoGATói:

DE BTK HAllGATói ÖNKormÁNyzAT

DEBrECENi EGyETEm TEHETséGGoNDozó ProGrAm

A lAPszÁm ElKészÍTéséT A TÁmoP - 4.2.2/B-10/1-2010-0024 szÁmÚ 
ProJEKT TÁmoGATTA. A ProJEKT Az EuróPAi uNió TÁmoGATÁsÁvAl, 
Az EuróPAi szoCiÁlis AlAP TÁrsfiNANszÍrozÁsÁvAl vAlósulT mEG.


