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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		
lehessen	róla.”

(Michel	Foucault)
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ELŐHANG
A jelenleg ismert legnagyobb prímszám, melyet M77232917-re kereszteltek, huszonhá-
rommillió számjegyből áll és semmit sem tudunk vele csinálni. Na jó, gyönyörködhetünk 
benne, akárcsak a π kiszámolt tizedesjegyeiben, vagy gondolatban eljátszhatunk a szám-
sor fenséges nagyságával, például megállapíthatjuk, hogy az M77232917 számjegyeivel 
körülbelül ötvenhét Szkholion lapszámot tölthetnénk meg, de voltaképpen sem a mate-
matika, sem más tudományág nem használja fel az új felfedezés közvetlen termékét, a 
prímszámkutatás tudományos jelentősége ugyanis a keresés során alkalmazott mód-
szerben rejlik. A prímszám fogalma és egyedülálló ismertetőjegyei viszont inspirációul 
szolgálhatnak a képzőművészetek számára: „mit üzenhet egy prímszám? milyen szín- és 
formavilággal lehet jelen, milyen tartalmat közvetíthet?” – ezek a kérdések ihlették a 
Neue Debreczenische Kunst alkotócsoport Prímek	Primissima című kiállítását, melynek 
képei a 2017/2-es lapszámunk borítóját és lapjait díszítik. Különösen nagy örömünkre 
szolgál, hogy a folyóirat történetében immár másodszor minden képi tartalom színesben 
kerül nyomtatásba.

Ultrahang rovatunkban szépirodalmi pályázatunk győztese, Rádai Márk novellája 
szerepel, melyet a kiállítás egy darabja, Kőszeghy Flóra „1979” című munkája ihletett. 
Így, ha közvetett módon is, ízelítőt kaphatunk az irodalom és a prímszámok találkozásá-
ból. A Mű-tét rovat egyenlő számban ad helyet lírai és prózai alkotásoknak, és akárcsak 
legutóbb, ismét műfordítás zárja a szépirodalmi szekciót.

Ferencz Mónika első kötetének gondolat- és motívumhálózatát vizsgálja Szemán 
Krisztina, melyet rendhagyó módon három rövidebb terjedelmű kritika követ egyetlen 
műről. Deák Kristóf Mindenki című kisfilmje az elnyert Oscar-díj ellenére (vagy talán épp 
amiatt) igen megosztó fogadtatásban részesült belföldön, és ez a többszólamúság a há-
rom kritikában is tetten érhető. Szintén a kortárs magyar filmipar sikerének kulcsát kere-
si Makra Eszter a Testről	és	lélekről	írott kritikájában, kiemelve a beszéd mint elsődleges 
kommunikációs eszköz visszaszorulását.

A XXXIII. OTDK-n helyezést elért dolgozatok közül két szöveg színesíti a Boncasz-
talt. Szenes Marianna tanulmányából kiderül, hogy részben filmes reprezentációknak 
köszönhetően miként sikerült a Magdolna mosodák traumatikus tapasztalatát beillesz-
teni az ír kulturális emlékezetbe, míg Ternován Barbara nyelvtörténeti munkájában az 
agglutinációval keletkezett határozóragok rendszeréről tudhatunk meg többet. Továb-
bá értelmezéseket olvashatunk Dragomán György és Neil Gaiman regényeiről, Franz 
Grillparzer dráma-trilógiájáról, Kazinczy Ferenc levelezéséről, vagy éppen Féja Géza 
szociográfiájáról. Nagy szerencse, hogy a sokféle, izgalmas hangzás helyett nem az 
M77232917-et köszöntjük az új lapszám egyetlen szerzőjeként.

Fagyal József Szabolcs
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Rádai Márk (1980) Miskolc, Tiszaújváros. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karán végzett 2004-ben. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozik jogi
munkatársként.

Rádai Márk

HARANGVIRÁG UTCA

Az utolsó pillanatban sorolt a kanyarodó sávba. Nem indexelt, jóformán a keze döntött, 
mikor balra csavarta a kormányt. Az irányváltás csak a következő másodpercekben jutott 
el a tudatáig, ahogy a régi Opel egyre távolabb került a hármas főúttól. Mintha csak tavaly 
nyáron járt volna itt utoljára, pedig tíz éve is van már, hogy a hétvégi házban éjszakázott. 
Ő és a volt felesége. 

Megállt az út jobb oldalán elterülő, néptelen parkoló szélén. A novemberi szél űzhet-
te el a jellegzetes kénes szagot, ami minden alkalommal fogadta őket a gyógyvizes strand 
közelében. Kiszállt, elindult a főbejárat felé. A pénztár előtt, az esőtől védett helyen las-
sított a léptein. 

Kevés olyan szomorú látvány van, mint egy strand ősszel. A fagyos, novemberi eső-
ben. Egy strand, ahol gyerekkorának, ifjú felnőttkorának nyarait töltötte az ember. Min-
den a helyén volt, jól látta a hullámmedencéhez vezető lépcsőket, az alatta elterülő kör-
medence ívét, azzal szemben a néptelen éttermet, a másik oldalon a bezárt büfék sorát. 
A medencék üresek, annyi víz van bennük, amennyit az órák óta csapkodó eső hagyott 
a jéghideg csempéken. Minden a helyén volt, csak az emberek hiányoztak, a gondtalan 
nevetés, a vízcsobbanás, az andalító hangzavar, a napfény, az árnyékot adó fák lombja. 

A feltámadó szél hamar visszaűzte a kocsiba. Gázt adott, elindult a főutcán, közben 
átkozta magát, hogy a semmiért eláztatta a kabátját. Végighajtott a régi hétvégi házak, 
üresen hagyott nyaralók, felújításra szoruló üdülőépületek között. Az egyik helyen, egy 
telefonfülke mellett balra fordult, lassan araszolt tovább. Mióta lekanyarodott a főútról, 
egy teremtett lélekkel sem találkozott, a házak udvarán sem látott senkit. Az ingázó ab-
laktörlő mögött egy ezerszer látott, piros-fehér-zöldre pingált lécekből álló kerítést ke-
resett, amelyről a Harangvirág utcát kellett felismerni. A fürdő területén minden utcát 
virágról neveztek el. Kökörcsin, aztán Levendula, utána Százszorszép, ezt követte a Tuli-
pán és íme, egy meztelen fűzfa alatt a trikolor kerítés, a Harangvirág utca. Még lassabban 
haladt, aztán, miként tíz perccel korábban, most is az utolsó pillanatban gondolta meg 
magát. Egyenesen ment tovább, elsuhant az utca mellett, épp csak egy pillantást vetett 
befelé. 
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A ház még áll. Legalábbis az utca túlsó végében látott egy szürke halmot. 
Bekanyarodott a következő utcába. Az egyik udvaron észrevett egy fekete autót, még-

sem teljesen néptelen a környék. A sor végén visszafordult a Harangvirág utca felé, már 
látta az épület szürke sarkait, lassan az egész hátsó oldalát. Mikor legutóbb felbukkant 
előtte a régi ház, Éva ült mellette az autóban. És annál is régebben, mikor Évát még nem 
ismerte, egy másik autó hátsó üléséről szemlélte izgatottan a környéket, és azt figyelte, 
vajon mi változott az elmúlt tanévben. 

Most, ahogy egyre közelebb ért, már csak az utat nézte. Bekanyarodott a ház elé, 
megállt. 

Az utcát fürkészte. Az ablaktörlők szünet nélkül, egyenletesen dolgoztak, ütemes za-
katolásuk csak fokozta az utca némaságát. 

Az utat kibetonozták. 
A szomszéd házhoz teraszt épített Miki bácsi, feltéve, hogy az övé még az a ház. És 

feltéve, hogy még él az öreg. 
Valami azonban hiányzik az ő házuk elől.
Ekkor nézett először az udvar irányába. 
Igen, a hársfának csak a csonkja maradt meg. 
Leállította az ablaktörlőt, a kesztyűtartóból kivett egy kopott, zöld sildes sapkát, az-

tán kiszállt a kocsiból. Összehúzta magán a kabátot, a gallért a nyakához simította, és 
megkerülte az autót. Az eső feltöltötte a keskeny járda repedéseit, a kapu közelében mély 
pocsolyába potyogtak a vízcseppek. 

Lassan felemelte a tekintetét.
Régi, dísztelen vaskerítés, melyről sok helyen lepattogzott a fehér meg a piros festék. 

Jobb oldalon vadszőlő indái szőtték át a rácsokat. A kapuról eltűnt a nagyapja neve, talán 
már másnap, rögtön azután, hogy ő eladta a házat 2006 nyarán. Vagy már aznap, ahogy 
kikanyarodott az utca végén. 

Elég volt egyetlen pillantást vetnie a házra, hogy lássa, nem lakik benne senki. Nem 
csak ősszel csöndesedik el, nem pusztán téli álmot alszik, hogy aztán márciusban ismét 
megérkezzenek a lakók és elkezdjék a tavaszi munkákat, megmetsszék a szőlőt a ház mö-
gött, kiűzzék az állott, dohos szagot a falak közül, kiszellőztessék az ágyneműt, letöröljék 
a port a bútorokról, hangyafészket találjanak a ház túlsó sarkában. 

Ez a ház egy sírboltra emlékeztetett. 
Az eső szürkére áztatta a vakolatot. Az ablakok ugyan épek maradtak, de az utcá-

ról is jól látszott, hogy a szobák üresek, a bútorokat kihordták onnan. A kisszoba függö-
nye ferdén lógott a törött karnisról. Az emeletre vezető külső lépcső korlátjának néhány 
deszkája a járdán hevert, melynek repedéseiben bokáig érő gyom növekedett. A járda 
melletti rózsabokrokat letiporták vagy elverte a jég, az elhullott szirmokat szétszórta a 
szél a betonon. Az udvaron méternél is magasabb fű hajladozott a fagyos szélben.

Szinte látta a sötét homlokzatba vésett feliratot: 
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1979-2017
béke romjaira 

gyászolja egy rég elfeledett család

Ujjait a hideg rácsok köré fonta, koszos körmén, vékony ujjain szúrós esőcseppek 
koppantak. Egy perc alatt bőrig ázott.

A hétvégi ház alsó szintje nem sokkal az ő születése előtt készült el. A nagyapja épí-
tette, de az öreg csak négy-öt nyarat tölthetett odakint. Az emelettel már az apja toldotta 
meg a házat nyolcvannégy nyarán, legelső emlékeit épp a téglahordásról őrizte. A sörbon-
tással is ő volt megbízva. Igen, emlékszik, folyton a férfiakat, a nagyapja bátyját és az apja 
keresztapját kérdezgette, van-e elég sörük, viheti-e a következőt. Az egyikük folyton azt 
hajtotta, hogy fáj a veséje, hozza gyorsan azt a sört. Elmosolyodott.

Heteket töltöttek itt minden nyáron, ő és a szülei, keresztszülei, unokatestvérek, 
időnként barátok is. Szép időben a strandon voltak, strandolás után a ház mögött főztek. 
Kártyáztak, sokat nevettek, nagyokat sétáltak, a szomszéd utcai sörözőben biliárdoztak. 

Mikor az édesanyja meghalt, ő még csak huszonnégy éves volt. Huszonhat, mikor az 
apja halt meg. Az öreg – miért gondol így rá, hiszen nem is volt öreg, negyvenkilenc éves 
volt – tudott a tartozásairól, arról hogy bajban van. A szíve összeszorult, ha arra gondolt, 
hogy apja talán miatta lett beteg. Kétségbeesve kapaszkodott a gondolatba, hogy az ilyes-
mibe nem lehet belebetegedni. Az öreg már hetek óta ágyban feküdt, mikor azt kérte 
egyetlen gyermekétől, hogy ne adja el a házat. Ne adja el egyből. A családnak, maguknak 
építették. Hadd maradjon az övék. 

Az öreg 2006. március 13-án halt meg, az 
ötvenedik születésnapja előtt három nappal. 
A szerződésen 2006. augusztus 12-e áll. 

Nem talált rá könnyen vevőt, pedig áron 
alul adta el.   

Mára csak a romok maradtak meg neki. 
Meg az autó. Azon nem adott túl. Igaz, újat 
sem tudott venni. 

Közelebb kell mennie. Maga sem tudta, 
miért, talán, hogy visszaidézze azokat az éve-
ket és most belesűrítse őket a következő pár 
percbe, amíg a házat körbejárja. 

Ujjai alatt enyhe remegést érzett, ahogy a 
feltámadó szél a kapunak feszült. 

Várt egy kicsit, aztán egyik lábát a rácsok 
közé dugta, a másikat átlendítette a kapu fe-
lett. Izmai megfeszültek, s rémülten kapasz-
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kodott a kerítésbe, ahogy egy újabb széllökés le akarta söpörni az utcára. Mikor vissza-
nyerte az egyensúlyát, leugrott a túloldalon. Bokájába fájdalom hasított. Jobbjával egy 
téglán landolt, amit a magas fű elrejtett a szeme elől. Bicegve, óvatos léptekkel hatolt 
át a füvön. Elérte a járdát, a ház felé fordult. Ekkor ismét felerősödött a szél és lesodor-
ta a fejéről a sapkát. Utánanyúlt, de az máris elveszett a méteres gyom sűrűjében. Eső 
csapódott az arcába, s a szokatlanul heves széllökéstől ismét elvesztette egyensúlyát. Ke-
zével támaszt keresett, ám ujjai csak a rózsabokrot markolták. Hanyatt vágódott, magával 
rántva az ágakat, feje a repedezett betonhoz csattant. Odakapott, s rémülten látta, hogy 
ujjai véresek. Aztán középső ujja hegyén újabb vércsepp nőtt, amit az eső hamar lemosott 
róla. Azt gondolta, kezét a rózsabokor tövisei hasították fel, végül sértetlen baljával is 
megtapogatta a fejét. Három ujját vér maszatolta össze. Lassan felállt, és egy újabb szél-
roham miatt máris hátra kellett lépnie. S ekkor arra gondolt, ha eljutna odáig, talán már 
az első lépcsőfok beszakadna alatta. 

Az ajtó kinyílt, a falnak vágódott, és megérezte a bentről áradó fagyos, dohos, élette-
len levegőt. A hideg végigfutott a karján, ahogy meglátta a folyosó egy szeletét. Tekintetét 
elkapta onnan. Attól tartott, hogy meglát valakit odabent, a halott házban. Ekkor sarkon 
fordult, és sajgó bokája ellenére gyors léptekkel indult el a kapu felé. Mikor lelépett a be-
tonról, embermagas gaz csapkodta ostorként a derekát, a hátát, és űzte kifelé. Pár lépés 
után hasra vágódott, és mint a tenger hullámai, csaptak össze feje fölött a méteres fű-
szálak. Mintha süllyedne, kezével hadonászott, hogy levegőhöz jusson. Ahogy talpra állt, 
előrevetette magát, s megragadta a kerítés rácsait. Felmászott rá, közben fohászkodott, 
hogy a szél ne söpörje le a betonra. Leugrott, beszállt az autóba és gázt adott. 

Nem volt bátorsága a ház felé pillantani. Így talán elhiszi, hogy az ajtóban nem állt 
senki. 
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Kerber Balázs	(1990) Budapest. A József Attila Kör tagja, az ELTE olasz doktori prog-
ramjának hallgatója. Első verseskötete Alszom	 rendszertelenül címmel jelent meg a 
JAK-füzetek sorozatban, 2014-ben.

Kerber Balázs

CONQUEST

(Stratégiai verspróza – részlet)

VI.

A fehér párkányra néz a szem. Nő az 
ismeret, nő a térburok. A deszkák
dagadó téglalapjai. A fény átalakul 
irányból élménybe. Jelez vagy melegít? 
A nap foga. A kitöltött eperlé élénk 
hengere mintha a testben emelkedne,
a testben törne fel. A szín mélyedése,
a szem félelme. Piros, sugaras emeleteken
járkál az erő. Dobog az ital. Megszólal 
az ablak, a lomb, nyaka lesz a fáknak, 
fröccsen a levelek körvonala. Az agy
térkép-kanyarjai, a felépített házak.
Bevésett utak, elmetér. Felugró négyzet
a tekintetben. Egy beszélgetés felbomlik,
két irányba mutat a tábla. Ahogy
a többféle ág növekszik. Egy folyóalak
már érv. Az O kerekje, félig kitalált
szóroncs: országhatár. Mint a rém-
álmokban. Ha a fák közé telepet
építek, engedelmeskedem a rajznak.
Egy pajzs, egy nadrág, egy régi
mítosz emléke. Orra nő a kurzornak,
autópályák sajátos modora. Ne
fáradjon; ez egy benzinkút, ez egy
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pihenőhely. Csíkos pólók a sajátos
hajnalban. Kezdeti sétány. 
Távcső van a kezemben, és
egy képre mutatok.

VII.

A napgömb alsó részén lakik a Tiszta Hő, 
az izgalomkeltő narancsvíz, ott van 
a Nagy Bejárat, minden kövének külön 
neve van. Lerajzolja a Gyakorlott Szem;
erről fognak énekelni. A kövek gesztusarca,
a kezek ingere, a történet mértékegységei.
Természetes domborművek. Egy vörös
szörny kavicsokat dobál: hideg, kék
bolygók placcsannak a rögökön. A kapun
túl tenger nyílik, forró kelyhek nőnek 
a narancsvízből, irdatlan, barna híd
vezet a hullámok fölött. Egy-egy tüzes 
tölcsér néha nekicsapódik, és elönti
az utat. Nagyon messze a Napközép,
a lila kontinens terül felfoghatatlan
királyságaival. Egy lépés ott annyi,
mint egy év. Lila vulkánok golyókat
lőnek magukból. Ezen is túl újabb
tenger, a Vörösvíz; sárga szemek
buggyannak a fortyogásban, piros
erezetek futnak a sárgán. Látni
már a Tető Épületét, de még
távoli a sok kupola, és elnyelhet
könnyen a rubinhab. Lent 
a mélyben szigorú, fekete magvak,
biztos cellák. És a Tetőn, az
épület tornyai fölött két hosszú 
egyenes feszül. Állnak, mint a nézés.
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Biró Zsombor Aurél (1998) Budapest. Jelenleg az Óbudai Waldorf Gimnázium végzős 
diákja. Prózaírással foglalkozik.

Biró Zsombor Aurél

HÉT NEGYVENÖT

Én nem tudom, doktornő, hogy megy ez, csak azért vagyok itt, mert mondtam a Jánosnak, 
hogy rajtam csak az Úristen, de akkor magának is mondom, rajtam már csak az Úristen 
segíthet. Erre mit csinál a János? Vesz nekem egy beszélgetést. Hihetetlen, bazmeg. Már 
ne haragudjon, doktornő, nem azért mondom, de mit tud maga segíteni azon, hogy heti 
hat nap ölök? Hogy bemegyek hét negyvenötre, odaállok a futószalaghoz, azok meg jön-
nek rajta százával? Alig látnak szerencsétlenek, most keltek ki a tojásból, sokszor a héj 
is a fejükre van ragadva, én meg állok, és az egészséges darabokat balra, a defekteseket 
jobbra dobom, bele a konténerbe. Aztán minden negyedórában, mert ki van számolva, 
hogy mikorra lesz tele a konténer, szóval minden negyedórában lejön a plafonról egy 
ilyen vaslap, az préseli össze őket. Lassan jön, porlik róla a rozsda, és zörög, azzal álmo-
dok néha meg a recsegéssel, ahogy elhalkul a csipogás, és ropogni kezdenek a csontok. 
Még el is hinném, ha valaki azt mondaná, hogy nem csibék azok, hanem mondjuk kavi-
csok, csak hát tudom, hogy de, mert a végén mindig látom a vörösessárga moslékot a kon-
téner alján. Pláne, hogy el se takarítják, csak amennyit hamar lehet, hogy mehessen rög-
tön a következő adag. Most mondja meg, doktornő, mit tud nekem ezen bárki segíteni?

Múltkor hallottam valahol, hogy az ilyen pszichiáterek szerint a mészárosok mind 
bolondok, merthogy másképp nem lehet ezt kibírni, csak ha fejben el van kúrva az em-
ber. Már ne haragudjon, doktornő, de látszik, hogy maguknak köze nincs semmihez, csak 
okoskodnak, a feleségem, vagyis a volt feleségem is ilyen. Ki kéne menni a vágóhídra, oszt 
meglátnák, hogy nem kell ahhoz bolondnak lenni, olyan ez, mint mindegyik meló, csak itt 
az állatokkal együtt megdöglik benned is minden. Figyelni se figyelsz másra, csak hogy 
minél kevesebb vér fröcskölődjön rád, hó végén meg elveszed a minimálbért, ha jó helyen 
vagy, akkor valamivel többet. Elhiheti, én se jókedvemből csinálom. Muszáj, mert három 
kölyökért kell gyerektartást fizetnem.

Hogy mondta, doktornő? Igen, most váltunk el egy fél éve. De apám szerint akkor 
csúsztam el, amikor abbahagytam a szakképzőt, a fejemhez is vágta folyton, ha épp józan 
volt. Ráadásul úgy tudta mondani ezeket, mintha én tehetnék róluk. Mintha nem épp 
őmiatta kellett volna melóznom tizennégy éves korom óta, mintha nem épp ő szart volna 
le mindent a piáláson kívül, merthogy a háború. Nem bírta felfogni, hogy a családnak 
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akkor kellett volna vacsorára való, nem negyvenötben. Mindent elvállaltam, hogy legyen, 
voltam napszámos, dolgoztam diszkontban, takarítócégnél, a MÁV-nál, aztán anyám 
meghalt, és újrakezdtem az iskolát, csak utána megházasodtam, azért kellett abbahagyni 
megint. Nem volt egyszerű az se, már akkor tudnom kellett volna, hogy mellényúltam, 
amikor az esküvő után pár héttel a feleségem közölte, szerinte egy házasságban a ve-
szekedés a legfontosabb, úgy lehet a legjobban kiengedni a gőzt. Most őszintén, milyen 
felfogás ez? Csak hát aztán a gyerek… van gyereke, doktornő? Na, az mindent megvál-
toztat. Emlékszem, bent álltam a szülőszoba előtt, és eszembe se jutott a kölyök, csak 
a feleségemre gondoltam, hogy milyen szörnyű lehet neki, mennyire szenvedhet. Aztán 
megláttam a kis vörösfejű szarost, és utána csinálhatott bármit a feleségem, ha ránéztem, 
olyan volt, mintha nem is ismerném.

A Botinál még elég volt, ha építkezésen dolgoztam, de aztán jött a Zsófi, mert a felesé-
gem lányt is akart, később meg a Peti, ő minket is meglepett, csak úgy lett hirtelen. Akkor 
már több pénz kellett, mert azt semmiképp se akartam, hogy a kölykök kimaradjanak va-
lamiből, ezért Pécsre költöztünk, hogy a baromfifeldolgozóban melózhassak. A feleségem 
istenigazából emiatt gyűlölt meg. Látja, doktornő, ez 
a különbség, hogy míg ő attól fogva hozzám se szólt, 
én kibírtam. A gyerekekért. Álltam a futószalagnál 
minden nap, és ha elfogott a hányinger, rájuk gon-
doltam, a Botira, aki már gimibe járt, és okosabb volt 
nálam, a Zsófira, akinek még egy táncelőadását se 
tudtam megnézni a rohadt csibék miatt, és a Petire, 
aki büszkén mondogatta, hogy megtanult bőrlabdá-
val fejelni, és nem is fáj a homlokának. Meg se fordult 
a fejemben, hogy ameddig én ezt csinálom, ők felnő-
nek, ráadásul úgy, hogy azt se tudják, ki vagyok. Azt 
gondoltam, valahogy értik, miből veszi az anyjuk a 
fehér inget az iskolai ünnepségre, meg hogy miből 
tankolja tele a piros Suzukit. De persze nem értették, 
az anyjuk meg hangolta őket ellenem, hogy egy idő 
után mindent elhittek rólam. Miért ne hittek volna? 
Nem voltam otthon, hogy elmondjam az igazat. Fel 
se tűnt az egész, csak amikor elkezdtem látni a sze-
mükben, hogy undorodnak tőlem, a falusi paraszttól, 
aki sosincs otthon, és ha mégis, akkor tévét néz vagy 
alszik. Azt hiszem, örültek, amikor a bíróság a felesé-
gemnek ítélt mindent.

Péntek volt, tizenkétórázás után jöttem haza, 
már amikor beléptem az ajtón, alig láttam a fáradt-
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ságtól. Nem akartam mást, csak megnézni a meccset, és aludni, de a feleségem nem ha-
gyott, beállt a tévé elé, hogy küldték a vízszámlát. Pontosan tudta, hogy mindig hó végén 
fizetem be, és mindig jön miatta levél, de azért beállt elém magyarázni. Ezek után a fe-
nének volt kedve közösen vacsorázni, de ő erőszakoskodott, hogy a gyerekek így meg 
úgy. Leültünk, és már a levesnél tudtam, hogy baj van, mert csendre intette a kölyköket, 
és megkérdezte, milyen volt a napom. Érti, doktornő, a csirkefeldolgozóban. Az, hogy vi-
gyorgott közben, csak a hab volt a tortán, de én esküszöm, hogy dühös se voltam igazán. 
Tényleg nem. Csak aztán ahogy behozta a másodikat, a rántott csirkét, amit tíz éve nem 
ettünk, és a gyerekek felé fordulva azt mondta, hogy néha kedveskedni kell apának, akkor 
mégis lefejelte az asztalt.

Doktornő, én sose emeltem rá kezet. Nem tudom, honnan jött, nem is emlékszem, 
mi volt utána, csak hogy Boti kiabált, a két kisebbik sírt, a feleségem meg elégedetten tö-
rölgette a vért a felszakadt szemöldökéről. Á, ismert már, tudta, hogyan hozza ki belőlem 
az állatot, és hát sikerült neki, mert elvitte másnap a gyerekeket, a bíróság meg úgy ítélt, 
hogy nem láthatom őket, szóval nem tudom, doktornő, mondjon valamit, kérem, mert ha 
nem mond, akkor rajtam már tényleg csak az Úristen segíthet.
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Nagy Hajnal Csilla (1992) Losonc, Budapest. Művei megjelentek többek között a 
Kalligramban, az Irodalmi	Szemlében és a Palócföldben. Első verseskötetét 2016-ban 
adta ki a Kalligram Kiadó Miért	félünk	az	őrültektől címmel. Debütáló könyvéért 2017-
ben Makói Medáliák-díjat kapott.

Nagy Hajnal Csilla

BELSŐÉPÍTÉSZET

Azt mondtad aztán
hogy biztos azért a fiam
az egyedüli közületek
aki megért
mert csak ő olvasta
a Bovarynét.

Mondjuk szerintem igazán
nem lehet biztosan tudni
ennek az állításnak bármelyik
részletét
de valami részvét
valami ódzkodó hála
lehet
persze
benne
akár az élete iránt is így
hogy
bennem semmilyen szerves lét
semmilyen ennyire megejtő konstrukció
rendszerint
nem képes túlélni az éjjeleket.
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*

Talán tartozom annyival
gondoltam időnként
hogy meséljek
néhány távoli szigetről
bár ez a tartozás dolog is
nem hiszem
hogy a tények
ha bármi közük lenne hozzám
akkor ennyire kesztyűs
kézzel bánnának velem
vagy bárki.

Az	erőszakról	meg	persze	honnét
tudsz	te	bármit	is
ilyesmiket kellene kérdezniük
igen ha ezt mondjuk
pár hetente feltenné nekem
akárki
talán gyakrabban mernék
elmosogatni magam után.

És akkor a gyöngédségről sem
azonnal egy konyhapult
jutna eszembe.

*

Egyre távolabb vannak a dolgok
amelyek közelítenek felém untalan
bármelyik irányból
így ennek megint nincs értelme
mondanád
vagy azt hogy
ezt	talán	ismét	valamilyen	utód
érthetné csupán
vagy azt hogy
hagyjuk	már	ezt	a	családfa	dolgot
kedvesem.
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*

Időnként a szívsebészekről is
tehetnék néhány óvatos
megállapítást
mondják a váltókezelők
akikről meg szerintük túl sokat.

De az én mozdulatrendszeremmel
nem biztos hogy
illene csontok közé nyúlkálnom
a szétporladás nem kiváltható a
nyelv visszafogottságával.

Azt hiszem.

A tárgyakkal pedig nem
foglalkozom eleget.

Talán ezért kellett magamban
embereket ültetnem a helyükre.

Erre a belsőépítészetre viszont
nem lehet mentség az esztétika.

Ahogyan ránk sem.
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Poór István

BAGOLY PALLASZ VÁLLÁN

„Ne	ítélj,	hogy	ne	ítéltess.”

a mediterrán baglyok szemei 
nappali fényben 
lidérces földöntúli módon fénylenek
minél nagyobb testű egy bagolyfaj
annál inkább lopakodó gyilkos
a nappalra nyílt helyen rekedt nagytestű baglyot
a többi madár addig támadja
míg el nem pusztul
a széncinege telente 
az éhségtől hajtva
megtámadja a tőle kisebb madarakat
rendkívül erős hegyes csőrével 
feltöri a másik koponyáját
elfogyasztja a fehérjében gazdag agyvelőt

az újszövetségi négyes
ember oroszlán bika sas
ezékiel próféta látomásában
a négyszárnyú kerubok négy arca
a nesher-t (רשנ) 
az ószövetség görög fordításában
leggyakoribb jelzői miatt sasnak fordították
valójában keselyűt jelent

Poór István	(1990) Beregszász, Debrecen. Iskoláit Kárpátalján végezte. 2008 és 2012 
között Budapesten élt. Három évig a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia 
szakos hallgatója volt. Első írásai kárpátaljai lapokban jelentek meg. 2013 óta a Debre-
ceni Egyetem történelem alapszakos hallgatója. Tagja a LÉK Irodalmi Körnek.
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dávid király ilyen szavakkal siratja
a gilboa melletti csatában elesettek dicsőségét
„A saskeselyűknél gyorsabbak,
és az oroszlánoknál erősebbek valának.”

ézsaiás próféta hasonlóan vigasztalja
a babiloni fogságban élő zsidókat
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek mint a saskeselyűk!”

a madarak repülési magassági rekordját
a karvalykeselyű tartja
akár tizenegyezer méter 
magasságig is eltávolodik a földtől
azért küzdi fel magát mindenki másnál magasabbra
hogy megtalálja a legtávolabbi tetemeket is
visszatérve a föld porához
eltakarítja a rothadó dögöket
az európai vörösbegy
évi	kétszeri	vándorútja	során	
a szemeiben lévő elektronok
kvantum-összefonódási állapotváltozásai 
révén érzékeli a föld mágneses terének 
észak-déli	irányú	erővonalait
einstein 1936-ban még képtelenségnek tartotta
a kvantum-összefonódás lehetőségét

a madárdal mindannyiunk számára kedves
költői ihletettség forrása 
kamaszkori szerelmes andalgások
aláfestő zenéje
az énekesmadaraknál csak a hímek énekelnek
a hímek énekének csekély része
van a nőstényeknek címezve
a madárdal javarészt a többi hímnek szóló
territórium-elhatároló jelzés
a fecskék a remény szimbólumai
minden tavasszal visszatérnek
és összeszarják az eresz alatt a járdát
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Nyerges Gábor Ádám

GÚVAD

(részlet a Mire	ez	a	nap	véget	ér	munkacímű készülő regényből)

Őőő, csá, izé, őő, szia, höhö. A lány pittyegett valami sziához hasonlatosat. Bödön szokása 
szerint a cipőjét nézte, négyszögletes fején fültől fülig ért mégsem mosolygó, inkább za-
vart vigyorba rendeződő szája. Zavartan húzogatta kockás ingét és alá vett, fehér pólóját. 
Őő, ja, ja igen, dörmögte, míg lejjebb-közelebb hajolt a csajhoz, észre véve, hogy az miért 
pipiskedik az irányába: üdvözlő jellegű puszit igyekszik adni. Böröczkydénesvagyok, ha-
darta zavartan, tudom, csicseregte a lány, ja, ja persze, őő, höhö, de a Dénest nagyon nem 
szeretem, ezért inkább Bödének szólít mindenkit. Értem, ciripelt a szemben álló. Vagy 
Bödönnek, höhö, Bödönnek is hívnak, höhöhö. És amiatt néha Ödönnek is. De persze, őő, 
hívhatsz Dénesnek is. 

Höhö, látnotok kellett volna, őőő, úgy nézett, hogy hát, őőő, értitek, mint aki már így, 
hát érted, így már alig bírja kivárni, hogy, höhöhö. Hát értitek, megrakják. Haha. Höhö. Po-
fázgatunk, höhö, folyik a minden, én meg közben így fejben beképzelem hátulról. Höhö-
hö, hát nagy móka lett volna, érted, már így az elején fogni, aztán ott a, höhöhö, kávéház 
asztalán. Hohohó. (Höhö).

Sziránó és Fostóni sokatmondón összenéztek, mikor ezen a ponton, mint víz hozta 
döglötthalszag, megcsapta őket Bödön hangja. Kuka és Tekla kicsit arrébb mentek, hogy 
hallják egymást a nagy harsogástól. 

Aha. Öhö. Ja, ja. Ja. Höhöhö, és tényleg. Mennyire tényleg. Nagyon igazad van, igen. 
Bödön olyan fejjel bólogatott, hogy a hangsúlyozni kívánt egyetértés homlokráncai majd 
a füléig gyűrűztek. Vagy például a Mátrix, az is ilyen, hogy persze, mindenki az akció mi-
att nézi, pedig érted, végül is milyen mélységek vannak benne. Ja. Ja. Tényleg, most, hogy 
mondod, ja. Igen, én azt mondanám, hogy végső soron az már azért a művészfilm határán 
mozog. Ja, ja. Őőő, igen, én ezt nagyon tisztelem. A, a, őő, véleményed, hogy. Hogy izé, így 
látod, mert én például. De értem, hogy mire gondolsz. Igen. Tisztelem. Igen. 

Olyan segge volt, höhöhö, hogy izé, diót lehetne törni vele, höhöhö. Hát érted, már 
arra gondoltam, hogy ki kéne menni a retyóra kitekerni a gyíkot, höhöhö, a gyíkot, ja, 
hogy érted, hát ne durranjak má szét, amint majd így belekezdünk. Höhöhöhö.

Nyerges Gábor Ádám (1989) Budapest. Író-költő, az Apokrif alapító főszerkesztője, az 
Art7	szerkesztője. Legutóbbi könyve: Az	elfelejtett	ünnep (versek, 2015).
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Az osztályterem sajátos akusztikai adottságaiból fakadóan Bödön hangja mint vala-
mi mélyről dörömbölő, minden irányból sztereózott tihanyi visszhang, kikerülhetetlen 
volt. A hang mélysége és ereje, s ezek a mesélés hevületével arányos intenzitásbeli növe-
kedése lassan túlhangos szórakozóhelyek elviselhetetlenségével vetekedtek, konkrétan 
már egyetlen zugban sem lehetett érteni a másik szavát se, a Bödönt körbeálló haverok 
(akiket Fostóni egy idő után már csak hujjogókórusként emlegetett) egyre harsányabb 
rötyögése által kísért élménybeszámoló elől hovatovább nem volt mód elmenekülni.

Há, de érted, höhöhö, az olyan, hogy, hát, höhöhö. Érted. Ühüm?, kérdezte inkább, 
mint mondta a lány. Egy közös ismerősük szervezte a randit. Gondos előkészületeket vég-
zett, nemcsak mesélt mindkét félnek a másikról, de még képeket is mutogatott. Az első 
szűrőkön mindketten átmentek, jónak mutatkoztak az esélyek. Hát mert én, őőő, nagyon 
tisztelem, ha valaki, mint mondjuk, hát te, hogy olyan forma, hogy, már bocsánat, hogy, 
nem úgy értettem – a csaj nem értette, Bödön mit nem értett úgy, Bödön pedig, látva, 
hogy a csaj nem érti, ő mit nem értett úgy, még nagyobb zavarba jött, holott már a kezdeti 
zavar is bőven elég volt. Hát, hogy te is olyan, őőő, lány, höhöhö, vagy, hogy így. Hát ilyen 
komoly, meg. Őőő, ja. Igen, komoly. Én ezt nagyon, őőő, tisztelem.

Aztán ott, hát, höhö, így baszom el, mert így elszólom magam, hogy hát, tudod, 
így csűröm a szót, tudod, jövök a, höhö, dumámmal, hogy ilyen szép vagy, olyan okos, 
hahahaha, ja, ja, ostobenkó picsa, ja, ja, de így érted, így, höhö, bűvölöm, mint a kígyót, 
hogy aztán majd, érted, höhöhö, ő is így, haha, igen, a, höhö, anakondát, aszt így elszólom 
magam, hahaha. Hát mert így teszem a mókát, hogy ilyen komoly, olyan okos vagy, hö-
höhö, mondom, olyan forma vagy, és érted. Jaja, csöcsét bámulom fullba, oszt mondom a 
formát, hát, höhöhö, majdnem elbaszom, érted. Hahaha, háhá. Höhö.

Cilke kezébe temetett fejét egy pillanatra felemeli, nagyjából olyan merengéssel, 
mint aki épp egy kussoljál már, faszparaszt bekiabálását mérlegeli. Kussoljál már, fasz-
paraszt, nyögi ki végül, de magához képest meglehetős erőtlenül. Hűha, höhöhö, mer ha 
nem, mi lesz? Verés lesz? Höhö, verés lesz, Bence? Bence Úr? Az lesz, bazmeg, verés lesz, 
kezdi visszanyerni általános hanghordozását az ébredező adrenalinszintű Cilke. Verés 
lesz, biztos, Bence Úr, höhöhöhö? Biztos, höhö? Biztos, biggyeszti oda Cilke, olyan halk 
beletörődéssel, mint aki túl későn veszi észre, hogy tőrbe csalták. Hahahaha, akkor adok 
zsebkendőt, hahahaha, höhöhöhö. (Hahahaha, höhöhöhö, ismétli a refrént a Bödönt kör-
bevevő férfikórus.)

Na most, figyi, ez most egy ilyen tök furi helyzet. De szeretném, ha végighallgatnál, 
és nem értenél félre (Hogyne. Őőő, hogyne.), és nem szakítanál félbe (Persze. Őőő, izé.) 
Szóval én szerintem te egy nagyon helyes srác vagy, és tényleg tök aranyos is (Értem, 
őőő, igen.), de. Meg szóval ez nem ilyen „csak barátok” lekoptató szöveg, de. (Őőő, ja, 
őőő, höhö.) De szóval, én nem tudom, mondta-e a Juli, hogy én most jöttem ki egy elég 
komoly kapcsolatból (Igen, őő, mondta, őőő, hogyne. Hogyne. Komoly. Igen. Én ezért na-
gyon tiszte…), igen, és érted, most így nem akarnék semmi komolyat, de veled tényleg 
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jól érzem magam. (Igen, őő, igen. Én, izé, én is. Igen.) De így ennyi. Így érted, érted így 
a problémát? Őőő, hogyne. Hogyne, mindenképp, hazudta Bödön. Egy kövér izzadság-
csepp épp bobversenyt kívánt beindítani homloka komolykásra hazudott ráncormain, a 
többiek már felkészülési állapotban várták a verseny kezdetét. Őőő, igen, és én ezt, őő, 
nagyon tisztelem. Hogy az előző barátod, höhö, izé, pasid. Én ezt, hogyne. Jaj, de jó, hogy 
megérted, ez nekem nagyon sokat jelent. Hogyne, én, hát én. Hogyne. Tisztelem. Tenger-
mély tiszteletem a. Őőő, höhö. De ne értsd félre, mert azért tetszel is, csak érted, ugye? 
(Hogyne.) Hogy így nem úgy. (Hogyne.) De azt persze azért nem mondanám, hogy nem is 
lenne esélye, de nem akarok így játszadozni veled. (Höhöhö.) Most mi?, vonta föl kérdőbb 
szemöldökét a csaj, elvégre Bödön valóban elég furcsa pillanatát választotta a randinak a 
röhögésre. Hát, hogy. Őőő, semmi. Tényleg. Bocs, a, őőő. De nem, őőő, tényleg. Csak hogy 
játszadozni, höhöhö, hogy hát azt. De tényleg. Semmi. Őőő, hogy hát azt nem bánnám. 
Jaaa, értem. A lány egészen döbbenetes módon mosolygott. Hát de épp az, hogy látod, 
most ilyen érzelmi benyomásokat (Höhöhö, benyomás. Őőő, semmi, izé, semmi. Höhö.) 
nem szeretnék, hogy én itt mindenfélére utalgatok, te meg beleéld magad, és érted. Őőő, 
hogyne. Hogyne. 

Aztán, höhö, értitek, már így tutujgatja a jancsikát, mire észbe kapok. Nem, nem, 
höhö, lófaszt, addig nem, höhöhö, addig nem várt, hogy haza. Háhá, höhöhö, szopóreflex, 
érted, höhöhöhö. Hát mondom, amíg így nyeled a kárt, én nem nézek többet pornót – 
keddenként! HÁHÁHÁ, HÖHÖHÖ HAHAHAHA. Höhöhö. 

Kántor Viki előveszi a táskájából a discmanjét. Váczi Orsi a szokásosnál hangosabb 
mozdulattal igazít a székén, majd teszi be az ajtót maga mögött, ahogy elhagyja az osz-
tálytermet. Schneider pókerarccal figyel – színleg egy másik irányba. Móni egyre keve-
sebb átéléssel eszi némiképp meggyűrődött párizsiskenyerét, a fogyó gusztus okán egyre 
gyorsabban, versenyt harapdálva a rohamosan tovatűnő étvággyal, mire a szopóreflexhez 
ér a történet, már olyan sebességgel, hogy észrevétlen benyel egy szendvicsébe ragadt, 
átázott szalvétadarabot. Sziránó és Fostóni fejei nagyjából ezzel egy ritmusban koppan-
nak halkan a padjukon. 

Őőő, igen. Tisztelem. Igen, hogyne. Igen. Jelentősen lecsökkent szókincsének őt már 
cserben hagyó szavai kavarognak bágyadtan Bödön fejében a randi végére. A csaj akar 
is járni vele, és nem is, egyszer épp elsírja magát, hogy ő most akkor rossz ember, mire 
vigasztalná, már nevetgél, aztán aggodalmasan megkérdezi Bödöntől, hogy szerinte nem 
túl bizonytalan-e. Utána merőn a szemébe néz, és pedzegeti, hogy talán az volna a leg-
egyszerűbb, ha most megcsókolnák egymást, hogy kiderüljön, van-e kémia. Bödön már a 
torkát köszörüli, ingét kezdi húzogatni, pár centit fontoskodó fejet vágva fel is emelkedik 
a székéről – de persze nem, mert ilyen alapon az összes szembejövőt lesmárolhatnánk, 
hát nem? De, őőő, hogyne. Igen. Nem. Őőőő. Bödön, mire észbe kap, a csaj már a harma-
dik amúgy általa is látott filmet meséli el jelenetről jelenetre, elemző kommentárokkal 
ellátva. Bölcsészkarra készül, filmszakosnak. Ne smároljunk mégis?, csillant valami hun-
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cutságot Bödön felé. Őőőő. Csak hülyülök. Bár… Hogyne. Igen. …és ezért nagyon tisztel-
lek, kapkodja elő a cilinderből az egyre véletlenszerűbb kifejezéseket az egyszerre egyre 
kétségbeesettebben vergődő, de közben folyvást csüggedtebbé is roskadó Bödön.

Aztán érted, höhö, seggből szájba, így néz rám a bula, hogy most, höhöhö, ez most 
komoly? Hát, hahaha, adtam neki a választ, kiveszem, höhö, megfordítom, visszadugom, 
haha, hogy így, hahaha, budiba tükörbe látszott, így gúvad ki a szeme, hahaha. Mint a izé, 
gyerekkorunkba volt a, höhöhö, az ilyen műanyagtehén, hogy, háháháhá, megnyomod, és 
így megy ki a szeme, így, hahaha, izé, gúvad. Mondom, megdádázlak, haha, megnevellek 
majd én, fehércseléd. De tudod, így élvezi közben, hahahaha, így nyüszít a gáré, de élvezi, 
mondom, haha, megnevellek, haha. Dádá. És így olyat csapok a seggére, höhö, hogy így, de 
érted, így, höhöhö, izé, hullámzik, hahaha, hullámzik végig az egész csajon, hát mondom. 
Hahaha, megdádáztam, hahahaha. 

És mennyi voltál akkor?, fordul feléjük az odáig tüntetően másfelé merengő Schnei-
der egy közepesen unatkozó tévénéző kapcsolóemelő érdeklődését igyekezve sugározni. 
Tizen, hahaha, tizenhárom, höhö. Neeem, höhö, viccelek, tavaly volt már. Tizen, őőő, öt. 
Tizenöt. És ez volt az első?, kérdezi Schneider megfejthetetlen arckifejezéssel. Hogyne, 
dörmögi Bödön. Hogyne.



SZKHOLION24

Herczeg Zsolt Tamás (1990) Budapest. Középiskolai tanulmányai után munkát vállalt. 
A KULTer.hu és az ÚjNautilus felületén jelentek meg írásai. 

Herczeg Zsolt Tamás

BŰVÉSZMUTATVÁNY

Volt egy régi szomszédom, aki reggelente ordenáré köhögéssel zavart föl mindenkit az 
emeleten, és szinte kivétel nélkül az ismert Csajkovszkij-darab, A cárnő cipellője meló-
diáit fütyörészte. Jócskán túl volt már hetvenedik életévén, de az öreg jól tartotta magát. 
Nem átallott bekopogni hozzám – tudta, hűtök a kamrámban konyakot.

Hozzátartozik az ismeretségünkhöz az is, hogy sosem bántam, ha az étkezőt tele-
füstölte ócska, megszáradt szivarjaival, és elhordta magával a már régóta bepalackozott 
boraim. Rengeteg anekdotát, tapasztalatot osztott meg velem, képtelen voltam elhinni, 
hogy ennyit megélhet egy ember. Tudtam, hogy egy vén kujon, egy szoknyabolond, aki 
az életben sosem szerezhetett volna többet ennél a két titulusnál – de volt valami ve-
lős könnyedség abban a világban, amelyben ő élt, a világban, amelyikben állítása sze-
rint könnyebb élni. Sok mondása és elszólása ragadt meg bennem, éjszakákon keresztül 
gondolkodtam az értelmükön. Mire másnap rákérdeztem a jelentésükre, nagyjából eny-
nyit fűzött hozzá: „Mint a sánta kutyát, fiam”. Persze semmire sem emlékezett az előző 
estéből, kérdően pislogott, és közben kackiás, ősz bajszát morzsolgatta.

Egy nap a szokásosnál is részegebben toppant be hozzám. „Adj öregapádnak valami 
erőset!” – utasított. Tudtam, vodkát akar, méghozzá a legrosszabb fajtából, mert fontos 
mondanivalója van. Derülten öntöttem, éreztem, valami jelentőségteljesnek kell követ-
keznie. Keresztbe tette a lábait, vakarászta a feje búbját, és elrévedő tekintettel nézett a 
falra, amíg a bal kezébe nem adtam a poharat. 

„Amikor még az Ó utcában laktam egymagam, és legalább annyira eszemnél voltam, 
mint te magad… Voltál katona, ugye?” 

 „Épp a születésem előtti évben szüntették meg a besorozást” – feleltem kedélyesen, 
és széket húztam magam alá. 

„Mindegy is! A fene egye meg a ti korosztályotokat!” – emelte föl a poharat. „Olyan 
sokan mondják ezek a megrögzött nosztalgiát: hogy régen milyen jó volt, meg kolbászból 
volt akkoriban a kerítés, hogy bezzeg-bezzeg annak idején… tényleg más volt, fiam! Nem 
mondom, hogy rosszabb vagy jobb – de más volt, ez cáfolhatatlan! Hogy mozdulna meg 
a világ előrefele, ha nem átalakulással? Egy pillangó hogy fejlődik ki? Úgy, hogy előtte 
gusztustalanul fest, nem?” 
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„Tudod, hogy mit csináltam én egész életemben?” – húzta föl a szemöldökét egy kis 
szünet után.

„Ezt nekem kéne tudnom?” – kérdez-
tem vissza úgy, hogy a belém szorult ne-
vetéstől rácsaptam a combomra. Hunyo-
rítva nézett rám. Megfagyott bennem a vér 
– minden jókedvem eltűnt. Ezt a tekintetet 
nem ismertem. 

„Végig hazudtam az életemet. Nincs mit 
szépíteni: így mondaná bárki, aki nem akarja 
szépíteni – hátha egy igazságból mégis igaz-
ság lesz. A társas életnél, a másikhoz való 
ragaszkodásnál csak egyvalamihez tud job-
ban hozzászokni az ember: a hazugsághoz. 
Valójában a félelemmel szorosan össze tud 
kapcsolódni a hazugság – de a félelem nem 
tanulható ki, az nem egy egzakt tudomány, 
viszont a hazugság igen. Mondd csak, drága 
barátom, vajon az igazság, ha egy hazug ha-
zudik? Nem érted, mi? Csak fecsegek össze-
vissza!” – előbbi megkomolyodása óta elő-
ször mosolyodott el. Majd egy újabb rundot 
megivott. Furcsa volt, hogy az egyik percben 
alig bírt beszélni, aztán mintha elkapta volna 
a fonalat, szinte tökéletes szónokká vedlett, 
hogy aztán visszaessen előbbi mámorába. 

„Ha azt mondom neked, hogy voltak 
napok, amikor nem mertem tükörbe nézni, 
elhiszed-e? Én a te helyedben nem hinném 
el – pedig valóban így volt. Mivel már tönk-
retettem egy-két házasságomat, és minden 
reggel görcsösen ragaszkodom a szappanos 
arcmosáshoz, párszor sikerült! Biztos ne-
ked is szögezték már a kérdést, hogy hány-
szor hazudtam én neked? Lefogadom, hogy 
sokszor! Ez a kérdés annyira, de annyira 
abszurd, fiam! Szerinted hány olyan igaz 
ember van, aki számolja a hamisságát? De 
nem ez a lényeg. Képzeld el magad egy hét-
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köznapi kertvárosi reggelen, miután megborotválkozol, és nem ismersz magadra? Már-
mint nem ismered fel az arcodat… Belenézel a tükörbe, és nem tudod, ki az ott. Annak 
a személynek kell lenned, aki te vagy, de valahogy annyi minden megváltozott. Szörnyű 
látvány, tapasztalatból mondom! Főleg a tekintet olyan idegen! Az ember első blikkre 
őrültnek nyilvánítja magát, aztán beletörődik a hibáiba, végül megoldást keres; csak ak-
kor, amikor többszörösen megrémíti a dolog, így keres egy hiteles embert erre a célra. De 
ha egy hazugról van szó, akkor hogyan keressük az igazságot – pláne egy szakembernél, 
aki azelőtt sosem ismert téged?” – megkopogtatta a mutatóujjával a halántékát, ismét 
szivarkára gyújtott. Pár percre elaludt. 

„Ja, igen! Három lányom van és egy fiam… Ha megtippelnéd, hogy hányat kívántam 
a hátamra akkoriban – persze most már aranyosak, mert meglátogatnak, hoznak ezt-azt: 
megbecsülik az öreget, szeretgetnek! Én mindig magamat szerettem a legjobban. Az, 
hogy megtűrtem magam mellett három nőt, csupán a véletlen. Mert nem akartam én sen-
kit sem megbántani! Utálok veszekedni! Viszont elkerülhetetlen, hogy egy nővel – akivel 
egybekelsz – ne vitatkozz. És tudod mit? Inkább megjuhászkodtam. Elkezdtem hazudoz-
ni. És szinte mindig bejött. Persze megvolt a lehetőség, hogy az italról vagy a lányokról 
kitudódik valami, de semmi számottevő! Mindenki örült, ha hazudtam… a mai napig örül 
valamennyi. Vagy azért, mert ismernek, vagy azért, mert nem. Ki tudja? 

 És képzeld: egyik este hazaértem a munkából, erre a legutolsó feleségem zokogva 
ült az ágy szélén. Azt mondta, most már tudja, ki vagyok, miféle ember. Valahonnét 
megtudta a kártyaadósságaimat, tetemes összeg volt, de nem kifizethetetlen. Majdnem 
megöltem azt a szerencsétlen asszonyt! Dühömben? Tanácstalanságomban? Már nem 
tudom! Szegényke sosem tudja meg, hogy mekkora veszélyben volt az élete! Na, mindegy 
is… nagyon elfáradtam! Amúgy is gusztustalan vagyok!” – fejezte be mondandóját, lebil-
lent a feje, és elaludt. Én pedig csak ültem és néztem. Mint egy bolond. 

Két teljes hétig nem hallottam felőle. Aztán újra felcsendültek a Csajkovszkij-
dallamok, de már alig lehetett felismerni őket, hamisak voltak, fülsüketítőek. Felfedte a 
titkát, odalett mutatványainak lehengerlő hatása. Nem csoda, hogy még a nevére sem 
mernék megesküdni.
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Allen Stroud

INDÍTÓKÓD 

A nevem Ravi Chaudhri.
Huszonnyolc éves vagyok. És nem akarok meghalni.
2023. május 11. A Pokhran-III atomprogram egyértelműen jelezte az India és Pakisz-

tán között kiújult feszült viszonyt. Újrakezdtük a földalatti atomkísérleteket, válaszul a 
keményvonalas rezsim a kasmíri határ túloldaláról érkező fenyegetéseire, de hogy őszin-
te legyek, másképp is dönthettünk volna.

Másképp kellett volna döntenünk.
A nagyapám nyolcvanegy éves volt akkor, és megkérték, hogy jelenjen meg a teszten. 

A Bhabha Kutatóközpont tagjaként egyike volt a Pokhran-II programban dolgozó tudó-
soknak. Az eseményt megelőző fogadás nagyszerű alkalomnak bizonyult, hogy régi bará-
tokkal cseverésszen, miközben a háttérben a szakértők következő generációja egy újabb 
tömegpusztító fegyvert készített elő.

Elkísértem a fogadásra. Húsz éves voltam, és hazafi; éppen mérnöki tanulmányaim 
megkezdése előtt álltam. Láttam a rengeteg kutatási lehetőséget, amit a kormányunk 
atomtechnológia iránti érdeklődése nyújt – és akartam belőle egy szeletet magamnak.

Akkoriban olyan akartam lenni, mint a nagyapám.
A sors minden egyes embernek kínál lehetőségeket, és állít elé akadályokat. Ilyen 

a karma. A Rajasthani Egyetemen jó jegyeim voltak, de nem elég jók ahhoz, hogy kivá-
lasszanak maguknak azok a laboratóriumok, amelyek a nagyapám és kollégái munkáját 
folytatták. Ehelyett mérnök-informatikus lettem, és az én felelősségem lett a nukleáris 
elrettentés indítórendszerének tervezése és karbantartása.

A nagyapám 2029-ben halt meg. Végül úgy hozta az élet, hogy sokkal nagyobb szere-
pem lett India atomprogramjában, mint neki valaha is volt.

Allen Stroud kortárs brit író, egyetemi oktató és zeneszerző, kilenc könyv és szá-
mos novella szerzője. Sci-fi és fantasy világépítésben szerezte mesterdiplomáját. 
Hangoskönyvekhez és hangjátékokhoz szerez zenét, művei díjnyertes kisfilmekben is 
szerepeltek. A British	Fantasy	Society	Journal jelenlegi szerkesztője.

Ráduly Dávid (1992) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
anglisztika szakán végzett 2017-ben, angol-magyar fordítói specializáción. Szakdolgo-
zatát a videojátékok és a klasszikus cyberpunk irodalom kapcsolatáról írta.
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Ma 2032. január 2-a van. Hideg és felhős napként fognak rá emlékezni Pokhranban.
Reggel nyolckor már a Jaisalmer-Jodhpur úton haladok a rakétabázis felé, ahol dol-

gozom. Hét előtt eljöttem Lathiból – a kis házunkban, az ágyban hagyva a még alvó, ter-
hes feleségemet, Saanvit.

Hetente négyszer teszem meg ezt a távot kocsival. A kaput őrző katonák ismernek, 
de ettől függetlenül a szokásos módon ellenőrzik a belépőkártyám és leolvassák a rend-
számtáblát. Figyel minket a biztonsági kamera, ezért fontos, hogy mindenki megfelelően 
végezze a munkáját.

Leparkolok, lehúzom a kártyám az ajtónál, és bemegyek az irodába. Csak Padi van 
bent, a képernyőt bámulja. Nem vesz észre. Hallom a fejhallgatója alól kiszűrődő fémes 
banghra-popot.

Az íróasztalomhoz érek, leülök, és megbököm az érintőképernyőt, hogy felébressze 
a számítógépem. Az indiai Times weboldala jön be, pont ahol tegnap este hagytam. Egész 
sor cikk tölt be, többnyire a köd-problémáról és a dél-csendes-óceáni tengerészeti kom-
munikáció zavarairól. Nagy szerencsénk, hogy nem közelebb történt. A kínai Shangdong 
anyahajót a kísérőflottájával együtt a ködfelhő határára vezényelték. Az amerikaiak nin-
csenek túlságosan elragadtatva ettől. Figyelmeztették Pekinget, és ígéretet tettek a civil 
szállítóhajók védelmére. A tény, hogy egy valóságos armadájuk áll a köd másik oldalán, 
természetesen lényegtelen.

Micsoda álszentség.
Van még számos más aggasztó hír. Menekültek özönlenek Nyugat-Bengálba Bangla-

desből, és terjed a „Samudr-vírus”, melyet a nemzetközi sajtó a feltételezett származási 
helyéről nevezett el. Megszokott módon a nyugatiak rosszul vették át a nevét, de néhány 
jelentés szerint kapcsolat fedezhető fel a mostani és a négy évvel ezelőtti járvány között, 
amely Kanadában és Alaszkában ütötte fel a fejét.

Egyre veszélyesebbé válik a világ. Nehéz összeegyeztetni a jelenlegi történéseket az 
általam megszokottakkal. Nem akarom, hogy a gyermekeim félelemben nőjenek fel.

Szeretem az országom. Az, hogy indiai vagyok, az identitásom része. Szeretem a kriket-
tet, szurkolok a Rajashtan Royalsnak, de a melldöngető büszkeség, amit a nekik, vagy éppen 
a válogatottnak szurkoló emberekkel együtt érzek, különbözik attól, amit itt tapasztalok. 
Számomra a hazafiság azt jelenti, hogy azért dolgozom, hogy a körülöttem élő emberek éle-
tét jobbá tegyem, és a kultúránkat védjem. Ez pedig többet jelent, mint egy zászló vagy egy 
sport. Veszélyes dolgot művelünk itt, de biztosítja, hogy más nemzetek tiszteletben tartsák 
a kultúránkat és társadalmunkat. Néha ezek elkerülhetetlen lépések. Nem minden ember 
józan gondolkodású vagy jó szándékú. Van, akire csak a fenyegetés és a megfélemlítés hat.

A néhai tudós és miniszterelnök, A. P. J. Abdul Kalam értette ezt leginkább. Büszke és 
intelligens nép vagyunk. Azt állította, hogy India atomfegyverei csak elrettentésre valók: 
támadásra nem vetjük be őket, de már a puszta létezésük is megakadályozza, hogy ha-
sonló fegyverekkel támadjanak ránk.
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Egész felnőtt életemben hittem ebben az elvben, de annyi minden történik mostaná-
ban, hogy már nem vagyok benne teljesen – 

Megcsörren a telefon az íróasztalomon, a frászt hozva rám. Vezetékes telefon, ami 
manapság igazi ritkaság, de hát az egész bázis tele van redundáns elemekkel.

Felveszem a kagylót. – Halló? Doktor Chaudhri beszél.
– Dr. Chaudhri, szükségünk van a szakértelmére az irányítóteremben.
Angolul szólnak hozzám. Női hang. Nem ismerem fel. Ez nem szokványos kérés, de 

tudom, mit kell tennem. Gyorsan felállok és kiürítem a zsebeimet az asztalra, otthagyom 
a tárcám, a mobilom és egy rakás blokkot. Kislisszolok az ajtón, és Padi még mindig nem 
vett észre. Lemegyek a lépcsőn, majd át a betonudvaron. A másik oldalon ott a lift. Beszál-
lok, lehúzom a kártyám, és megnyomom a legalsó szinthez tartozó gombot.

Három éve dolgozom a bázison, de ez idő alatt mindössze kétszer voltam az irányí-
tóteremben. Először, amikor munkakezdés után körbevezettek, másodjára pedig akkor, 
amikor eligazítottam egy műveleti csoportot. Nem tudom, most miért hívhattak le.

De hát a katonáknak nem szokása magyarázatot adni.
A lift kinyílik, én pedig elindulok a betonfolyosón. Lámpák riadnak fel a közelségem-

re, ahogyan haladok előre. Még egy kártyalehúzás, még egy ajtó.
Az úti célom alig megvilágított. A bal oldali falra rögzített főképernyő ki van kapcsol-

va. Előttem egy sor íróasztal. Valaki ül a második terminálnál, egy nő. Nem ismerem fel.
– Dr. Chaudhri vagyok – mondom. – Hívott valaki?
A nő felém fordul. Sötét bőrű, fekete kosztümben. – Szükségem van a segítségére – 

mondja. Felismerem a hangját a telefonból.
– Maga nem az ügyeletes operátor.
– Valóban. – A nő hátrébb gurul a székével a kezelőpulttól, és látom, hogy a mögötte 

lévőbe egy férfi roskad. Véres a homloka.
Teszek egy fél lépést előre, de megállok, amikor látom, hogy a nő pisztolyt tart a jobb-

jában, és rám céloz.
– Mit művelt? – háborodok fel. – Ki küldte magát?
– Egyik kérdést sincs értelme megválaszolni – mondja a nő. Nem tudom hova tenni 

az akcentusa alapján. Talán afrikai? – Szükségem van a segítségére, hogy az indítórend-
szert működésképtelenné tegyük.

– Mi? Miért tennék i…
– Dr. Chaudhri, vesztegeti az időt. Ha segít nekem, életben marad, ha nem, meghal.
– Most fenyeget? Meg akar ölni?
– Én nem fogom megölni önt – válaszol a nő. – A saját országa fogja a halálát okozni, 

alig több, mint huszonnégy perc múlva, ha nem segít nekem.
– Mégis miért tenne a saját… – A mondatom felénél elnémulok. Világos, hogy mire 

gondol, és ez az egyetlen magyarázat az ittlétére. – A kormány elrendelt egy megelőző 
atomcsapást – ébredek rá, hangosan gondolkodva.
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A nő bólint. – Valaki az önök kormányában úgy gondolja, hogy az irigykedő szom-
szédjaik megtámadták Indiát. Bizonyítékuk van arra, hogy biológiai fegyverként bevetett 
baktérium okozott járványt falvakban és városokban. A hírszerzésük vezetői beazono-
sították a határ túloldalán a laboratórium-komplexumot, amit az ellenség feltehetőleg 
támadásra használ. Tévednek. Jelenleg az önök hadserege éppen az utolsó simításokat 
végzi a célpont elpusztítására szolgáló kilövési terven, amely ártatlan civilek ezreit öli 
majd meg. Nemsokára megkapják a parancsot is.

– Maga honnan tudja mindezt? – kérdezem.
A nő sóhajt. – Pazaroljuk az időt. Szükségem van a szakértelmére. Le tudom kapcsol-

ni ezt az egész bázist, de az nem akadályozza meg a kilövést, csak késlelteti. Teljesen le 
kell bénítanunk a rendszert, hogy a kormánya ne tudja használni ezeket a fegyvereket.

– Védtelenné akar minket tenni?
– Az atomfegyver nem védelem. – A nő a kezelőpultra koppint. – Maga segített meg-

építeni ezt a nukleáris elrettentést. Pár pillanat, és elrettentés helyett háború kirobban-
tására használják majd.

Kapkodom a levegőt, és kiver a víz. 
Pislogok, és a szememet dörzsölöm. Ta-
lán csak álmodom, és minden mindjárt 
eltűnik. De amikor kinyitom a szemem, 
minden változatlan. – Mit kell tennem? – 
motyogom.

Felemeli a bal kezét. Egy pendrive-
ot nyújt felém. – Belép a rendszerbe a 
karbantartói jogosultságaival, és ennek 
a tartalmát bemásolja a kezelőpult gyö-
kérkönyvtárába. Amint ezzel megvan, el-
indítja a végrehajtható fájlt.

– Arra kér, hogy hazaárulást köves-
sek el.

– Arra kérem, hogy életeket mentsen 
meg, Dr. Chaudhri. Ilyenkor derül ki, hogy 
kik is vagyunk valójában.

Habozok. Az emberiség múltja telis-
tele van a hazafias önfeláldozás példá-
ival és az önvád mardosó pillanataival. 
Felrémlik bennem Oppenheimer híres 
idézete a Gitából: „én lettem a Halál, vi-
lágok pusztítója…” Az ő pillanata nyitott 
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utat ehhez a hatalomhoz; kutatása és eredményei lehetővé tették az amerikaiaknak, hogy 
elpusztítsák a világunkat.

Mi vagyok én ezek alapján?
Most, az én saját pillanatomban gondolataim a büszkeség, a túlélés és a pusztítás 

körül keringenek. Oppenheimernek nem kellett félnie megtorlástól, de ebben az esetben 
tudom, hogy ekkora erő elszabadítása ellencsapást fog kiváltani.

Itt, a mélyponton értem meg hirtelen, hogy a hatalom üres és tehetetlen.
Nem vehetek részt a világ elpusztításában.
Teszek egy lépést előre, és elveszem a pendrive-ot a nőtől. Bedugom a gépbe és beje-

lentkezek. Néhány pillanat és a program már fut is. Értem, mi történik. A programot úgy 
tervezték, hogy minden gépünket kódolja a hozzájuk tartozó összes rendszerrel együtt. 
Mire végigfut, a hálózat minden egyes gépe más-más nyelven fog kommunikálni minden 
másik eszközzel. Hat hónapba is beletelik, mire szétkapcsoljuk, majd az alapoktól kezdve 
újraépítjük az egész rendszert.

Nagyapám jut eszembe. Vajon mit gondolna most rólam? Vajon mit szólna a dönté-
seimhez? Családunk hírneve az ő munkáján alapszik. Elárultam őt és a saját munkámat 
is. Saanvira és a jövőbeli kis családunkra gondolok. Ő meg fogja érteni. De lesz még bárki 
rajta kívül? Nem terhelhetem őt ezzel.

– Az itteni életemnek vége – mondom. – Mitévő legyek? Hová mehetnék?
A nő vállat von. – Ahova akar. A szoba biztonsági kamerái ki vannak kapcsolva. A ve-

zetőség nem fogja megtudni, hogy maga ennek a részese volt, hacsak be nem vallja. De a 
projekt tudni fogja, és hálás lesz magának.

– A projekt?
– Sajnálom, nem mondhatok többet.
Kezemet a hajamba túrva sóhajtok, próbálok gondolkodni. – Nem maradhatok Indi-

ában. Nem tudnék ezzel a tudattal élni.
– Nincs miért szégyenkeznie – feleli a nő. – Több millió életet mentett meg éppen.
– A világ kezd darabokra hullani. Olyan sok atomfegyver van. Nem tudják mindegyi-

ket megállítani.
– Nem, egyedül valóban nem – ért egyet velem az ismeretlen. – De megfeledkezik 

valamiről.
– Mégis miről?
– Az emberi természetről – mosolyodik el. Őszinte arckifejezés, amelyben nem jó-

kedv, hanem meggyőződés rejlik. – Csak nem hiszi, hogy ön az egyetlen, akinek ehhez 
hasonló helyzetben meg kellett hoznia ezt a döntést?

– Úgy érti, hogy más országokban is…
– Néhány helyen, igen. Másokat a saját népe kényszerített rakétáik leszerelésére. Az 

önmegsemmisítés határán állunk. Minél hamarabb vesszük le az ujjunk a piros gombról, 
annál hamarabb kezdődhet meg az igazi munka.
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Amíg beszél, végigfut a program. Feltűnik, hogy egy sor új fájl került be a pendrive 
gyökérkönyvtárába. A nő az adathordozó után nyúl, de én hamarabb érek oda, és a mar-
komba zárom.

– Miért kellene hagynom, hogy ezt elvigye? – kérdezem. – Rajta van egy rakás kódolt 
fájl. Azaz, bárkinél is legyen ez a pendrive, képes lesz visszafordítani a folyamatot, és újra 
aktiválni a fegyvereket.

A nő összeráncolja a homlokát. Előrelép, és a mellkasomnak nyomja a fegyverét.
– Megváltozhat a helyzet – feleli. – Lehet, hogy egy nap szükségünk lesz rá.
Megrázom a fejem. – Nem. A világnak sosem lesz szüksége nukleáris fegyverekre. 

Ebben már biztos vagyok. Megölhet, ha akar.
Bámulunk egymásra. Mindkettőnket szorít az idő. Érzem, ahogyan őrlődik, próbál 

dönteni aközött, amit a parancs, és amit a lelkiismerete diktál. – Hogy hívják? – kérdezem.
Habozik. – Abayomi – feleli.
– Hat embernek kellett volna lennie ebben az irányítóteremben – szólalok meg. – 

Ugye egyiküket sem ölte meg?
– Remélhetőleg nem.
Lassan kihúzom a gépből a pendrive-ot. – Abayomi, ön arra kért engem, hogy hozzak 

meg egy nehéz döntést. Most én ugyanezt kérem öntől. Öljön meg, és vigye el, amiért jött, 
vagy bízzon bennem, és távozzon azzal a tudattal, hogy megakadályozott egy atomháborút.

Abayomi válaszul felteszi a bal kezét és hátralép. – Legyen hát, Dr. Chaudhri. Ahogy 
ígértem, tőlem senki nem fogja megtudni, hogy szerepe volt abban, ami ma történt.

– Köszönöm – felelem.
– Én vagyok az, aki köszönettel tartozik. – Abayomi visszahúzódik a sötétbe, az irá-

nyítóterem másik oldalára. – Örülök, hogy megismerhettem. Bárcsak más körülmények 
között történt volna.

– Szintúgy – válaszolom.
A szavaim válasz nélkül maradnak. Egyedül vagyok.
A konzolra borult ájult férfira nézek. Segíteni akarok neki, de az bizonyítaná, hogy itt 

jártam. Nem tudom, hogy Abayomi hogyan jutott be, vagy hogyan jut majd ki. Csak remél-
ni tudom, hogy nem hazudott a biztonsági kamerákkal kapcsolatban, és nem látott senki.

Visszasietek a lifthez, és kiválasztom a legfelső emeletet. A kártyám lehúzását a rend-
szer rögzítette. Amint az illetékesek észreveszik, hogy valami nem stimmel, ellenőrizni 
fogják a belépéseket, látni fogják, hogy ott voltam, és kérdezősködni fognak. Két választá-
som van: vagy azt mondom, eltűnt a kártyám, vagy én magam tűnök el.

Sietve haladok át az udvaron. Bent vagyok az irodában. Padi még mindig a monitort 
bámulja. A faliórára pillantok. Nyolc múlt tizenhárom perccel. Oly kevés idő telt el, és 
mégis oly sok minden megváltozott.

Felveszem a tárcám, a telefonom és a kulcsom az asztalról. Remeg a kezem, és majd-
nem elejtem mindet, mielőtt sikerül visszatenni őket a nadrágzsebembe. Minden csöndes 
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és nyugodt. Azt várom, hogy megszólaljon valamiféle vészjelzés vagy riadó, vagy hogy va-
laki besétáljon és letartóztasson.

Egy perccel később már kint is vagyok, szállok be a kocsimba. A kapuhoz gördülök, 
és a katonákra mosolygok, akik alig pár perce beengedtek. – A tárcám. Otthon felejtettem 
– hazudom nekik. – Haza kell ugorjak érte.

A katona bólint. – Rendben, Dr. Chaudhri – feleli, és a kapu kinyílik.
Egy óra az út haza. Egy óra távol a tettem következményeitől. Az agyamban számta-

lan terv pörög le. Ki kell jutnom az országból, amilyen gyorsan csak lehet. Kocsival utazva 
8 órányira lakunk a legközelebbi, jaipuri reptértől. Vannak közelebbiek is, a határ túl-
oldalán Pakisztánban, de nem vezetnek oda utak, és nem vihetem Saanvit ilyen nehéz 
terepen.

Kocsival kell mennünk, bízva abban, hogy nem keltünk feltűnést. Ha elérünk 
Munabaoba, talán át tudunk kelni a határon, aztán pedig repülővel talán kijuthatunk Pa-
kisztánból.

Fogalmam sincs, hogyan oldjam meg a terv bármelyik részét.
Lefordulok a főútról, és az utolsó kanyarokat teszem a házunk felé. Miközben kiszál-

lok, a telefonom rezegni kezd a zsebemben. Nem figyelek rá, és felszaladok a lépcsőn, 
majd be a házba.

– Saanvi? Saanvi, merre vagy?
– Itt bent.
Berohanok az étkezőbe, vallomásra készen. Saanvi az asztalnál ül. Vele szemben egy 

ázsiai férfi sötét öltönyben. Ahogy belépek, feláll és felém fordul, kezet nyújt.
 – Dr. Chaudhri? A nevem Akemi. Ha minden igaz, találkozott a kollégámmal.
A kinyújtott kézre bámulok, majd a gazdájára. – Mit akarnak még tőlem? – kérdezem 

hűvösen.
Akemi leereszti a kezét, és Saanvira pillant. – Elnézést, ha megbántottam. Elmagya-

ráztam a feleségének, hogy mi történt. A Főnix-projekt küldött. Azért jöttem, hogy kijut-
tassam magukat.

Ráduly Dávid fordítása



SZKHOLION34

Szemán Krisztina (1994) Nyíracsád, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar-angol osztatlan tanárszakos hallgatója, a DETEP résztvevője, 
az Alföld Stúdió tagja.

Szemán Krisztina

„ÚGY TŰNIK, EBBEN A VILÁGBAN BÁRMI LEHETSÉGES”
FERENCZ MÓNIKA: HÁTAM	MÖGÖTT	DÉL

Ferencz Mónika első kötete a Scolar Kiadó gondozásában idén tavasszal került a polcok-
ra Hátam	mögött	dél	címmel. A kötet személyes hangjával, az emlékezést mint a kötet 
központi szervezőelvét mozgató tematikájával könnyen beilleszthetővé válik egyfajta, el-
sősorban személyes élményeket felölelő első kötetek sorába. Kritikai nézőpontból tehát 
többek között olyan kérdések merülhetnek fel, minthogy tartalmazza-e a könyv azt a 
potenciált, amellyel képes túllépni a debütáló kötetekre oly gyakran jellemző szubjektív 
élmények (szerelmi csalódások, felnőtté válás tapasztalata) „kiírási” kényszerén, illetve 
mindezt egyedi hangon tudja-e megvalósítani. Úgy gondolom, a válasz mindkét esetben 
igen lehet. 

A kötetet kézbe véve már a borító északi tájakat megidéző illusztrációja irányítja az 
értelmezést, a hideg színkezelés, a jávorszarvas, valamint az állat testén megjelenő fe-
nyőfák sziluettjének játékával. A Hátam	mögött	dél	cím továbbá valaminek a hátrahagyá-
sát implikálhatja, ami a kötet elolvasása után is csak hozzávetőlegesen körvonalazódik, 
ugyanis a szöveg első körben ellenáll az értelmezésnek. Az égtájak neveinek cikluscí-
mekként való rejtélyes megfeleltethetőségével, ezek kevert sorrendiségével olyan játékot 
kínál a kötet, illetve olyan kérdéseket generál, amelyekre talán nem is minden esetben 
kínálkozik válasz vagy játékszabály. Milyen logikát követhet az Észak, Délkelet, Nyugat, 
Északnyugat valamint Dél című ciklusok egymásutánisága? Miért maradnak ki egyes ég-
tájak a felsorolásból? Milyen megfeleltethetőségi opciókat kínálnak, mi helyett állhatnak 
a kötetben szereplő égtájak? Bár e kérdések egyértelmű megválaszolásával nem számol-
hatunk (talán nem is kell számolnunk), mégis kirajzolódnak a kötet világában olyan ten-
denciák illetve szervezőelvek, melyek alapján az első ránézésre kissé kaotikusnak látszó 
struktúrából is általános igazságok születnek. 

A kötet egyik bravúrjának tekinthető ugyanis az a többszintű szerkezet, amely 
az értelmezésben is számos távlatot nyithat. Egyrészt adott a mikroszinten történő 
interpretáció, ahol a finom költőiséggel ábrázolt, érzelmileg is mély azonosulást kínáló 
lelki stációk felvonultatásával az egyes szövegek is színvonalas alkotásoknak minősít-
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hetők. A ciklusokba rendeződés további értelmezési rétegekkel gazdagítja a verseket, 
ugyanis olyan általános vonások rajzolódnak ki, amelyek alapján az egyes égtájakhoz kü-
lönböző jelentések rendelhetők. Így lesz Észak	a lélek számára az a tér, illetve életszakasz, 
ahová eljutni kívánkozik, ahol már az emlékek integrálódtak, ahol a szubjektum is fel-
oldódik, megbékél a halállal és rátalál egyfajta egyetemességre. Délkelet ezzel szemben 
a gyerekkor időszakát jelöli, amely a hamis gyermekkori álmokat, ígéreteket rója fel, a 
nyomasztó atmoszférába azonban már beszüremkedik képi szinten a skandináv motí-
vumvilág. A gyermekkor jelentőségének hangsúlyozása továbbá a címválasztásban is 
tetten érhető, hiszen egy gyerekmondóka egyik sora válik a kötet, valamint több kötet-
beli szöveg címévé is (Előttem	van	észak,	Hátam	mögött	dél). A több helyen fellelhető 
Kosztolányi-allúziók szintén tovább erősítik ezt a fel-felbukkanó gyermeki szemléletet, a 
Kiegészítések	egy	kifestőkönyvhöz	című szöveg például a Mostan	színes	tintákról	álmodom	
című Kosztolányi vers „kiegészítéseként” is olvashatóvá válhat. A Nyugat és Északnyugat	
ciklusokat érdemes lehet együtt értelmezni, mivel mindkettő egyfajta átmenetet jelöl az 
északra való eljutáshoz, ebben az átvezető szakaszban az egyén még küzd az emlékek 
fájdalmával, azonban ezek hátrahagyásának intenciója már erősen jelen van, továbbá a 
másokhoz való közelebb és távolabb kerülés pulzáló dinamikája sokat elárul kapcsola-
taink természetéről is. Végül az utolsó, Dél című ciklus egy olyan felfokozott intenzitású 
periódust tár elénk, amelyben az én egyszerre szenved, ugyanakkor indíttatást kap a vál-
tozásra, fejlődésre, addigi életfelfogásának konvertálására. 

Ennek a más lélekállapotba való átjutásnak az egyik legizgalmasabb helyszíne a 
Macskabaglyok	hangja című szöveg tereként álló erdő, amely a tudatalattit szimbolizáló 
térként is értelmezhető. A versben megjelenő erdő azonosítható a népmesék sűrű, kerek 
erdejével, amelyen a hősnek át kell kelnie; vagy akár az amerikai irodalomból ismerő-
sen csengő Young Goodman Brown éjszakai erdőbe vezető útjával, és az ott tapasztalt 
beavatási szertartással is, mely ilyen értelemben egyfajta másik lelki stációba való átke-
lést sejtet. Némiképp ellentmondásos ugyanakkor, hogy ez az állomás épp a könyv végén 
található, tehát a lelki fejlődést, utazást kiváltó eseményeket a kötet terében megelőzi 
maga az úti cél az Észak	versciklus formájában. Ez a megbontott sorrend azonban épp 
makroszinten képes valami olyat közölni, amelyet talán más szisztéma csak sokkal korlá-
tozottabb módon vihetne színre. A kötet egészét vizsgálva ugyanis egy tér és idő nélküli 
világot kapunk, hiszen már az alapkoncepció szerint is térbeli jelölők, égtájak állnak az 
időszakaszok helyett, tehát idő és tér összemosása már ezen a ponton megkezdődik. 
Emellett a sorrendet a ciklusok keveredése is megbontja, a motívumhasználat az egyes 
ciklusok között is szabad átjárást biztosít, így bukkanhatnak fel például fecskék bárme-
lyik versciklusban vagy narválok Délkeleten. 

Épp ez a kevertség, sorrendnélküliség, időtől, tértől való elrugaszkodás sejteti, 
ragadja meg ugyanakkor a kötet filozófiáját, a tapasztalható fizikai világtól való elemel-
kedés, valamint feloldódás állandó igényét. A kötet egyfajta panteista filozófiát integráló 
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felfogása olyan egységképet közöl, amelyből bár a megnevezés szintjén hiányzik Isten 
(mindössze egyszer, a halállal való szembenézést tematizáló versben kerül említésre), 
mégis az egyneműség, egylényegűség tapasztalata sugallhatja a világban való immanen-
ciáját. Erőteljes egybeolvadás hatja át ugyanis az idő- és a térdimenziót („a Baktérítőtől 
számolva / ötévnyi értágító csend volt az első szerelem”– D.sz.	 23,26°), mind a testek 
és környezetük viszonyát. Az utóbbival kapcsolatban továbbá felrajzolhatóvá válik egy 
olyan spirál, amely az élet ciklikusságát hangsúlyozza (az egyébként meghatározó észak 
felé tartásnak, lineáris, célelvű felfogásnak adva ezzel plusz dimenziót). A számtalan he-
lyen felbukkanó dezantropomorfizáció folyamata először még csak az ember és tárgy 
egymásba olvadásával operál. Ahogy a Délkelet ciklusban az anya testrészei az óra al-
katrészeivel válnak megfeleltethetővé – mely ugyanakkor a testnek és időnek egymás-
ba íródását is mély érzékenységgel jeleníti meg –, az ember és tárgy közötti határvo-
nalak elmosódnak, az ezt követő ciklusokban pedig tovább szélesedik a kör, az ember 
egyéb élőlényekkel (fecske, hal, fa), tájakkal, valamint a tengerrel is egyneművé válik. 
Az Észak ciklusban, mely tehát a legkésőbbi életszakaszt felölelő ciklus, a Pasztell című 
vers már az identitás teljes lefokozását tartalmazza, amely az utána következő két szöve-
get is megelőlegezi. A pasztell színű gesztenyék megjelenése, majd az egyén áttetszővé 
válása („Ha minden úgy lesz, ahogy elterveztem,/ áttetszővé válok”), végül pedig a lát-
hatatlan életforma értéktöbblettel bírásának kifejeződése során („Talán amúgy is ők az 
egyetlenek,/ akik tudják, nincs hely,/ ahová megérkezni érdemes,/ ha pedig egymáshoz 
is érnek,/ láthatatlanok.”) az identitás pozitívnak értékelt redukálódása, eltűnése zajlik. 
Az ezt követő szövegben pedig megjelenik az a szubsztancia, amely tulajdonképpen az 
ember születése előtti és halála utáni létminősége, amely nem más vagy több mint „egy 
kolibrifészeknyi űr”. Az Észak ciklus Káprázó	űr című, utolsó szövege pedig a bezárult 
kört újra megnyitja, és eredetmondaként az űrből megszülető test (egy bizonyos déróri-
ás), majd az egyes testrészeiből létrehozott természeti formák, tehát magából a testből 
megteremtett Föld olyan létmagyarázatot ad, mely által a kötet túlhalad a költői én külön-
böző személyes létállapotain, és a skandináv mitológia elemeit bevonva valami egészen 
átfogót közöl.

Mindemellett más vonatkozásban is a kötet egyik központi szövegének tekinthe-
tő a Káprázó	 űr, bár nehezen illeszkedik abba a környezetbe, illetve tematikus rend-
szerbe, amely a többi szöveget általában jellemzi, mégis sűrítve tartalmazza a kötet 
motívumhálózatát, így akár mise	en	abyme-ként is felfogható. A versben felbukkan a vala-
min való átkelés toposza, a hideg-meleg (tűz és jég) kettőssége, csak úgy, mint a sötétség 
és a fény dualitása, amelyek párokban való megjelenésükkel is egyfajta egységre, komp-
lexitásra utalhatnak. Megjelenik továbbá a négy fő égtáj, csillagok születnek, emellett 
pedig egy metafora is kibontakozik, a folyó képének órákkal, évekkel való azonosítása. 
A számos helyen visszatérő folyómotívum a linearitásnak, az idő folyásának, előrehala-
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dásának, valamint a célelvű gondolkodásmódnak természetben lecsapódó képeként is 
felfogható. 

Ennek a linearitásnak a kényszerét árnyalja remekül a Kilenc	gyűrű című szövegben 
a madarak mozgása, illetve a kavicsok által a víz felszínén megjelenő koncentrikus körök, 
mely által a linearitás és ciklikusság problémátlanul simulhat egymásba. Talán épp ezért 
kiemelendő a kötet filozófiájának összetettsége, mert egyszerre kísérel meg magába fog-
lalni több eltérő létfelfogást anélkül, hogy azok érvénytelenítenék egymást. Jelen van a 
feljebb már kifejtett egyetemesség, egylényegűség gondolatrendszere, amely mint uni-
verzális törvény létezik. Ebbe az egyén szüntelenül belefoglalódik, és a lét végén „űrré” 
válva, mint a nirvánában, fel is oldódhat. Nem véletlen a buddhista párhuzam, a kötet 
utolsó sora a szövegkorpusz vezényszavaként is realizálható: az „Engedd el” felszólítás 
(az emlékek elengedésére való felhívás mellett) ugyanis szervesen beilleszthető a budd-
hizmus filozófiájába, csak úgy, mint a néhol kirívóan objektív, érzelemmentes hang. Ide 
kapcsolható továbbá az Ingemar Gustafson, svéd költőtől származó mottó: „Barátaim, 
ma, ezen a mai napon / végre nem találtam semmit”. Ebből a perspektívából tehát épp 
a földi dolgoktól való elemelkedés, az elme kiürítése, a vágyak, sikerek elengedése kap 
pozitív színezetet. 

Mindezt azonban felfogni, életünk részéve, saját filozófiánkká tenni igen nehéz fel-
adat. A kötetben megjelenő beszélő épp ezt nem hagyja figyelmen kívül, amikor egyszerű 
halandóként latolgatja a létezés általunk is felfogható, érzékelhető horizontjait. Néhol ba-
nálisan konkrét időpontokat hoz („pontban tizenegy óra három perckor”, „ez a harminc-
egyedik nap”), a koordináták megadása, a viszonyítási rendszerekben való gondolkodás 
pedig olyan kényszer, melyet képtelen kiírni magából. Az egyén mindig csak az emlékei-
hez, a múltjához, a természethez, más emberekhez vagy épp az égtájakhoz képest meg-
határozható, mindig csak valamihez képest képzelhető el a létezése. Világbavetettségét 
továbbá olyan földi törvények segítségével akarja megérteni, mint a ciklikusság jelensége 
(„indulásra váró buszok ‒ / ötévesen még, nyolcvanöt évesen már csak / tízig tudod meg-
számolni őket” Előttem	van	észak; „és rádöbbentem, az is csak cement / meg víz; hogy 
ami porból lett, / az egyszer azzá is válik újra” Cementgyár	ősszel), valamint egy ennek 
kiegészítéseként felfogható, linearitásba illeszkedő gondolkodásmintával. A valami felé 
tartás kényszere átszövi a kötet rétegeit, megfigyelhető már a címválasztásban is, illetve 
az észak felé tartás szándékának állandó jelenlétében, de akár a gesztusok, kézmozdu-
latok szintjén is, ugyanis a felemelt kéz vissza-visszatérő képe egy folyton jelenlévő (f)
elfelé sóvárgást is kifejezhet. 

A kötetben ugyanakkor szüntelen vágy él mindezek hátrahagyására, a korlátlan sza-
badságra, ami még a névadás szintjén is kifejeződik. Ha a kötet ciklusainak időrendbe 
állított ívére vetünk egy pillantást, jól azonosítható tendencia rajzolódik ki a megnevezés 
kényszerétől a névadás teljes feladásáig. Eleinte a nevek még jelentőséggel és jelentéssel 
bírnak (az „adj nevet neki!” felszólítás a Dél ciklusban szintén egyértelmű megfogalmazó-



SZKHOLION38

dása ennek a kényszernek), később azonban a megnevezés a beszűkítéssel, lefokozással 
válik egyenértékűvé, mely leegyszerűsíti, roncsolja a dolgok komplexitását. A megneve-
zés hiábavalóságát jelezheti továbbá például a Cefeidák című szöveg paratextusa („I am 
trying to spell both of our names at once”), továbbá a kötet egyik fő motívumának, a 
csillagoknak (Mira, Orion-változók) eleinte kényszeres megnevezése, később már csak 
„fluoreszkáló matricák”-kal való azonosítása (Lehetek	még), végül pedig nem marad más 
belőlük, mint „vodkásüvegnek tűnő csillagkép” (Valami	kiszámíthatatlan).

A kötetben továbbá az emberi kapcsolatok terén is érzékelhető a másoktól való füg-
gés leépítésének erős vágya és szüksége. Egyrészt adott a kapcsolatok fontossága, az, 
hogy végérvényesen belénk íródnak azok a tapasztalatok, melyeket másokhoz közel ke-
rülve szerzünk. Egy röpke időre még a szerelem is egyfajta nyugvópontként realizálódik, 
azonban a kötet semmiféle romantikus álomvilággal nem kecsegtet, és szinte azonnal fel-
hívja a figyelmet a szerelem veszélyeire, egyoldalúságára, önzéseire. A másik előtti teljes 
megnyílás kockázata („Vajon levetni magam egy szikláról, / belezuhanni felhőbe, vízbe; 
/ lehet-e ugyanaz, / mint a ruhámat vetni le, / és aztán a lábad előtt hagyni?” Kérdés), 
az érzelmi élősködés képe („nem hagylak aludni, / keresztbe fekszem az ágyon” Nyug-
vópont) egyaránt afelé mutatnak, hogy még a szerelmi kapcsolat sem lehet megoldás az 
életben, nem helyettesítheti az egyén önbeteljesítő feladatait. Különösen szép példa a sze-
relem sötét oldalának megmutatására Solvejg esete. Ibsen drámájának hűséges, önmagát 
a szerelemért teljesen feladó hősnője idéződik meg a kötet világában, ám hangot nem kap, 
mindössze Peer Gynt szemszögéből tekinthetünk rá, és értesülhetünk áldozathozataláról, 
megvakulásáról. Talán csak olyan kivételes esetekben, mint ahogy Peer Gynt talál meg-
nyugvást Solvejgnél, értelmezhető a szerelem nyugvópontként, de a kötet továbbra is 
fenntartja annak igényét, hogy viszonyítási pontként a másik soha ne léphessen elő, annak 
egyetlen jogos tulajdonosa ugyanis maga az egyén (hátam	mögött	dél).

Ferencz Mónika kötete összességében színvonalas alkotás, mely párhuzamosan egy-
szerre több filozófiát mozgató gondolatiságával az embert, annak komplexitását tudja 
megragadni. A gondolatvilág leképeződése továbbá a kötet struktúrájában a forma és 
mondanivaló összehangolódását is lehetővé teszi, emellett pedig az időszakaszok ciklu-
sokba való kivetülése egyedi módon variálható sorbarendezhetőséget biztosít, így nyitva 
újabb interpretációs lehetőségeket. Az alternatívák sokasága ugyanakkor elbizonytala-
níthat, épp a sokféle értelmezhetőség gátolhatja az egyes képek, rejtélyesebb szegmen-
sek felfejtését, ebben az esetben azonban afféle B tervként álljon előttünk a kötet egyik 
sokatmondó sora: „Úgy tűnik, ebben a világban bármi lehetséges”.

(Ferencz Mónika, Hátam	mögött	dél, Budapest, Scolar, 2017.)
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Jenei Kitti (1996) Debrecen, Hajdúszoboszló. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar-angol osztatlan tanárszakos hallgatója.

Jenei Kitti

MINDENKI EGYÉRT, EGY MINDENKIÉRT?
DEÁK KRISTÓF MINDENKI	CÍMŰ FILMJÉRŐL

„Ez	a	némaság	ugyanis	nagyobb	erővel	bír,	mint	az	indulatos	lázadás:	a	csendes	
ellenállás	a	kendőzetlen	igazságot	mutatja	meg.”

Egy Oscar-díjas film nézői nagy elvárásokat támasztanak a művel szemben, amelyeknek 
teljesülniük kell ahhoz, hogy valóban jelentős alkotásnak tartsák azt. Így volt ez velem is, 
hiszen nemrég láttam a Mindenki című filmet, ami ekkorra már elnyerte az aranyszobrot 
rövidfilm kategóriában. Az alkotás azonban igazán megosztó lett, mivel a nézők közül 
sokan vitatják, hogy a győzelem megérdemelt volt-e. Erre szeretnék fényt deríteni a kö-
vetkezőkben.

A film alaptörténete rendkívül egyszerű: egy kislány beilleszkedését követhetjük 
végig az új iskolájában. Zsófi (Gáspárfalvi Dorka) eleinte meglehetősen szégyenlős, de 
kezdettől fogva szeretne az iskolai énekkar tagja lenni. Ez a vágya rövid időn belül tel-
jesül is, de a tökéletes álomképet hamar összetöri a kórus vezetője, Erika néni (Szamosi 
Zsófia). A tanárnő rögtön az első próba után megkéri őt, hogy ne énekeljen, csak tátogjon. 
Erika néni Zsófi lelkére köti azt is, hogy ez maradjon az ő kis titkuk. Emiatt egy csapásra 
megváltozik a lány viselkedése: az önfeledt gyermekiséget felváltja a titkolózás súlyától 
terhes, feszültséggel teli egyén vívódása. 

A hirtelen beállt változást csak egyetlen személy veszi észre, Liza (Hais Dorottya), 
aki időközben az új tanuló legjobb barátjává vált. Az egyik kóruspróba alkalmával Liza 
újabb felfedezést tesz: nemcsak Zsófi „tátikázik”, hanem kis híján a kórus fele. Nemtet-
szésének nyomban hangot is ad a tanárnő legnagyobb meglepődésére. Ezen a ponton 
feszül egymásnak a gyermeki jóság, igazságérzet és a felnőttek értékrendje. Erika néni 
ugyan próbálja elmagyarázni Lizának, hogy a siker az, ami mindennél fontosabb az élet-
ben, és ő nem tesz rosszat azzal, ha a diákokat „tátikázásra” kéri, mivel mindenki elmehet 
majd Svédországba, ha megnyerik az országos énekversenyt. A logikus, felnőtt érvelés 
ellenére ez a szemlélet összeegyeztethetetlen lesz a gyermeki tisztasággal. A reális, de 
egyúttal unalmas befejezés helyett, ahol a diák alávetné magát a tanár akaratának és 
néma maradna, kapunk egy már-már katartikus befejezést. Az utolsó jelenetben ugyanis 
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a kórustagok összefognak, és kijátsszák a rendszert: az országos versenyen éneklés he-
lyett mindenki csak tátog a színpadon, a tanárnő fortyog a dühtől, mivel a gyerekek nem 
teljesítik az utasításait. Ez a némaság ugyanis nagyobb erővel bír, mint az indulatos lá-
zadás: a csendes ellenállás a kendőzetlen igazságot mutatja meg, miszerint valami nincs 
rendben a kórusban. Ám annak, hogy ezt a felnőttek is észrevegyék és el is higgyék, a 
nyilvános szembeszegülés a kulcsa. Végül, hosszas hatásszünet elteltével, Erika néni fel-
adja a küzdelmet és kirohan a színpadról, így a kórus győz a tanárnővel szemben. Ezután 
Liza megadja a kezdést, és a kórus minden egyes tagjától hangosan és vidáman száll az 
angyali ének.

A műben két társadalmi berendezkedés modellje figyelhető meg. Eleinte egy dikta-
tórikus társadalom mintázata sejlik fel, ahol az egyéni érdek alá van vetve a közösségnek, 
azaz a kórusban csak azok érvényesülhetnek igazán, akik sikert hoznak a közösség számá-
ra. A többiek csak másodlagosak ebben a világban. Ezt a felfogást maga a „diktátor”, azaz 
a kórusvezető Erika néni képviseli. Azonban egy bátor lélek, Liza a megváltást, a demok-
ráciát hirdeti felszólalásával: kiáll Zsófi mellett és a kórus többi tagját is bevonja, lázadást 
szervez a fennálló rendszer ellen, ami sikeres lesz. Az „egy mindenkiért, mindenki egyért”-
elv segítségével győzhet a gyermeki igazság, és az elnyomottak is újra szabadok lehetnek.

Összességében ez az alkotás egy remekül megmunkált, műfajához híven rövid és tö-
mör film, de sok mélységet rejt magában. Deák Kristóf gondos aprólékossággal felépített 
műve számos kérdést vet fel a társadalommal, a helyes viselkedéssel és az igazsággal 
kapcsolatban, amelyre mindenki a saját értékrendje szerint adhat választ. Ezek alapján 
azt gondolom, hogy a rövidfilm megérdemelten nyerte el az Oscar-díjat.
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Novák Zsófia (1993) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának for-
dító és tolmács mesterszakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium és a DETEP tagja.

Novák Zsófia

„SZERINTED IGAZSÁGOS LENNE, HA CSAK 
A SZERENCSÉSEK LEHETNÉNEK ITT?”

A MINDENKIRŐL ÉS A CSALÓDÁSRÓL

„ha	a	kórus	nem	zengene	ilyen	tökéletesen,	a	zárójelenet	sem	csengene	olyan	
csalódást	keltően	hamisan”

A Mindenki fogadtatásával kapcsolatban feltűnő, hogy a filmet pozitívan értékelők kifeje-
zetten sérelmezték a hibákra rámutató és azokat felrovó kritikákat, mondván, rangos elis-
merésére tekintettel a Mindenkinek csupán büszkeséggel kellene eltöltenie a magyar nézőt 
és filmkritikust egyaránt. Ám ahogy azt Szirmai Gergely YouTube-filmkritikus is kijelenti 
Deák Kristóf filmjéről készített videójában: „lehet valamit szeretni, és látni a hibáit”.1

Az 1990-es években játszódó alkotás inspirációjául megtörtént esemény szolgált, 
melyet Deák Kristóf rendező és író magyarországi környezetbe helyez. A film ígéretesnek 
tűnik – a színészi alakítások kiválóak, a képi világ gyönyörű és hiteles, a történet pedig 
sokrétű –, azonban a zárójelenet után a nézőnek erős hiányérzete támadhat: mélysé-
gében, a téma megvalósításában a Mindenki hagy némi kívánnivalót maga után. A kissé 
szájbarágós, tanmese-szerű tanulságtól eltekintve – miszerint ha egy közösség képes ösz-
szefogni és kiállni a zsarnokság ellen, minden akadályon könnyedén felülkerekedhet –, 
a Mindenki fontos morális, valamint társadalmi (sőt, oktatási) problémákat vet fel, ezek 
azonban többnyire megmaradnak a sémák szintjén, nem válnak igazán valóságossá. 

A kezdeti konfliktus látszólag az egyéni, személyes vágyak és a közösség érdeke 
között feszülő ellentétből fakad – Erika néni azért nem hagyja énekelni Zsófit (állítása 
szerint csak ideiglenesen), hogy a kórus megnyerje az országos versenyt, és mindannyian 
elmehessenek a svédországi kirándulásra. Ez azonban nem ad magyarázatot arra, hogy 
a zenetanárnő a későbbiekben – ígérete ellenére – miért nem foglalkozik Zsófi hangjá-
nak képzésével. Bakó Bea szerint azért, mert ez a „könnyebb és gyors sikerrel kecsegtető 

1  Szirmai Gergely, Megérdemelte-e	a	Mindenki	az	Oscart?, YouTube–Holywood News Agency, 2017. 
április 16. https://www.youtube.com/watch?v=MGSi6wG5_tE [Letöltés ideje: 2017. szeptember 15.]
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[út]”2 – az igazgató „mindenkit szívesen látunk” álláspontja hozza lehetetlen helyzetbe 
Erika nénit, aki kénytelen az összes jelentkezőt a kórusban tartani. Ám sosem akarta ké-
pezni a fals hangú gyerekeket, csak a jó hangúak teljesítményével törődik, hiszen a kórus 
sikere tőlük függ. A tanárnő legnagyobb tévedése a gyerekek értékrendjének teljes fél-
reértéséből ered. Az oktató azonban félelmetes ügyességgel kezeli és fordítja visszájára 
tanítványa lázadását, mondván, az nem volna igazságos, ha a tehetségtelenek nem 
lehetnének jelen, és nem mehetnének kirándulni a kórus szép hangú, valóban versenye-
ket nyerő tagjaival. Erika néni kijelentései azonban több szempontból is problematikus 
következményeket sugallnak – egyrészt, mint ahogy arra Bakó Bea is kitér kritikájában, 
Erika néni számára teljesen elfogadható, hogy „a teljesítő kevesek vigyék el a hátukon a 
többi nem teljesítőket”; holott ez sem a kórusban, sem pedig a kórus által metaforikusan 

megjelenített valós társadalomban nem lehetne 
elfogadható megoldás. A kevésbé tehetségesek 
elnémítása ugyanakkor a kórus mint társadalom 
szimbolikus keretén belül is aggasztó – az oktató, 
akire a diákok köztudottan felnéznek, nyílt ösz-
szefüggést von a kórus tiszta szólamából „kilógó” 
hangok elhallgattatása és a csoport sikere között, 
s ezáltal azt az üzenetet közvetíti, hogy nem is ér-
demes próbálkozni a fejlődés érdekében, hiszen 
„ha szép csendben tátikáznak, akkor megnyerjük 
a versenyeket”. 

Liza ellenszegülése azonban egy másik ok mi-
att is kulcsjelenet, hiszen egy bálvány leomlását 
jelzi. A gyerekek imádata által körülvett Erika néni 
először itt mutatja meg igazán a másik arcát: az 
’Oszd meg és uralkodj!’ elvet követve szembeállítja 
Lizát a kórus többi tagjával, a tátikázókat Lizával, 
majd pedig érzelmi zsarolással bírja maradásra 
a gyerekeket: „az igazgató úr nem fog örülni, 
és a szüleitek is nagyon szomorúak lesznek, de 
felőlem el lehet menni”. A Mindenkinek talán ez az 
egyetlen valóban hatásos, életszerű jelenete: ami-
kor Liza körülnéz a teremben, és látjuk, hogyan 
fedezi fel némán tátogó társait, hogyan lázad fel 

2 Bakó Bea, Miről	szól	valójában	a	Mindenki?, Mandiner, 
2017. február 28., http://mandiner.hu/cikk/20170228_
bako_bea_mirol_szol_valojaban_a_mindenki [Letöltés 
ideje: 2017. szeptember 18.]
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igazságérzete, rádöbbenve Erika néni képmutatására – talán felidéződik bennünk saját gyer-
mekkorunk keserű tapasztalata, amikor egy felnőtt, egy példakép először okozott nekünk 
csalódást.

A film zárójelenete azonban sajnos aláássa mondanivalóját. A gyerekek Liza felhí-
vására összefognak, és megtervezik Erika néni megbüntetését: amikor eljön a verseny 
napja, mindenki tátikázni fog. A diákok így mutatják meg tanáruknak és a közönségnek, 
hogy számukra a részvétel, a közös élmény többet ér, mint a siker; az igazságosságot 
fontosabbnak tartják a többieken átgázoló előremenetelnél. Azonban amikor Erika néni 
leviharzik a színpadról, és hangosan felcsendül a begyakorolt Bodzavirág című dal, a 
néző döbbenten konstatálja, hogy mindenki hibátlanul, tisztán énekel. Ennek viszont, 
mint arra a 444.hu kritikusa is felhívja a figyelmet, két különböző, de egyformán kiáb-
rándító magyarázata lehet: vagy az történik, hogy „a mindvégig tátogásra ítélt gyerekek 
a végére csodával határos módon mégis megtanultak énekelni, vagy a záró bodzavirág 
alatt is tátogtak tovább, nehogy rontsák az összhangzást”.3 Nevezhetnénk ugyan ezt a 
befejezést utópisztikusnak, reménykedőnek, esetleg meseinek – az ártatlan gyermekek 
diadalának a gonosz boszorka-tanárnő felett –, számomra mégis inkább azt az üzenetet 
közvetíti, hogy annak, aki nem a kórus-társadalom elvárásai szerint énekel, nem jut hang; 
és nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy ha a kórus nem zengene ilyen tökéletesen, a 
zárójelenet sem csengene olyan csalódást keltően hamisan. 

3  Tegyük	a	szívünkre	a	kezünket:	hiába	kapott	Oscart,	nem	igazán	jó	film	a	Mindenki, 444.hu, 2017. 
február 28. https://444.hu/2017/02/28/tegyuk-a-szivunkre-a-kezunket-hiaba-kapott-oscart-
nem-igazan-jo-film-a-mindenki [Letöltés ideje: 2017. szeptember 20.]
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Bodrogi B. Dóra (1991) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak anglisztika alapszakot végzett hallgatója, a XXXIII. OTDK-n második helyezést ért 
el Angol	nyelvű	irodalom	a	századfordulótól	napjainkig tagozatban.

Bodrogi B. Dóra

MINDENKI?
DEÁK KRISTÓF MINDENKI	CÍMŰ FILMJÉRŐL

„indokolt	egyenesen	képmutatásnak	kikiáltani	a	zárást,	ha	a	Lizát	alakító	Hais	Dorka	
helyett	láthatóan	és	hallhatóan	más	énekli	a	Bodzavirágot?”

Az angolul Sing, azaz Énekelj(etek) címmel forgalmazott film azt mutatja be, hogyan áll-
nak ki barátaikért egy gyermekkórus tagjai az énektanár, Erika néni megvesztegető stra-
tégiájával szemben. Persze akad egy-két kivetnivaló a történetben. A legnagyobb problé-
mát – és ha már a film olyan nagy kitüntetésben részesült, mint az Akadémia elismerése, 
akkor igenis indokolt az erősebb kritika – a cselekménybeli hiányosságok jelentik. Lizán 
sok múlik: ő az erős, kiváltságos helyzetű diák, a privilégium birtokosa, aki népszerű, te-
hetséges, elengedhetetlen tagja a kórusnak, és az egyetlen, aki fel tud szólalni a kórusta-
nárnő igazságtalansága ellen anélkül, hogy veszélybe sodorná saját sikerét. Ez a tanulság 
nem mellesleg az egyik legjobban megtalált mondanivalója a Mindenkinek. Amint Liza 
föllázad, a tanárnő szájából elhangzik az elcsépelt mondat: „Az élet nem igazságos.” A 
gyerekek befejezik a hisztit, hiszen kell a svédországi utazás és az óra utáni csoki is, amit 
bár magukat elszégyellve, de elfogadnak. Ezután csak egymás között látjuk őket, nem 
mondják el a problémát sem szüleiknek, sem más tanáraiknak, még a jó kedélyűnek, be-
fogadónak és kedvesnek bemutatott igazgatónak sem, aki már a film elején hangsúlyozza, 
hogy mindenkit szeretettel várnak a kórusban. Felmerül a kérdés: ő tud-e vajon arról, 
hogy Erika néni nem enged jó néhány kórustagot énekelni? Mivel a tanárnő észszerűbb 
megoldást nem alkalmaz (például nem csak azokat a diákokat versenyezteti, akik a kórus 
haladó felében vannak), levonhatjuk azt a következtetést, hogy az igazgató nem tud erről 
a furcsa helyzetről, és a diákok sem jelentik neki az esetet.

Az igazgató vagy nem tud Erika néni titkáról, vagy tud róla, de szemet huny felette – 
erre sajnos nem kapunk választ. Bármelyik is igaz, látnunk kellett volna, hogy a gyerekek 
miért maradnak magukra. A gyermekközpontú történetek (pl.: Harry	Potter, A	repülő	osz-
tály) megmagyarázzák, miért nem a felnőttek oldják meg a problémákat. A Mindenkiből 
ez nem derül ki, ami zavaró hiány, még akkor is, ha egy rövidfilm ideje szűkös.
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Miért szorulnak rá ilyen egyértelműen a gyerekek arra, hogy felnőttek segítsége nél-
kül lépjenek fel kórusvezetőjük ellen? Milyen kommentár lenne ez a politikai berendez-
kedésre? Miért nem kapunk választ ezekre a kérdésekre? Lehetne erre is egy teljesen 
elfogadható indok: ha nem ez lenne a lényege ennek a történetnek. Gondoljunk Kazuo 
Ishiguro Ne	engedj	el! című regényére, mely disztópia-történetként szöges ellentéte az 
orwelli hagyománynak, vagy az olyan forradalomtörténeteknek, mint például a népszerű 
és filmre vitt Éhezők	viadala-trilógia Suzanne Collins tollából. Utóbbiban a cselekmény 
fontos része a rendszer részletes bemutatása azért, hogy a főhősöket azon az úton kö-
vethessük, amelynek végén megtalálják a rendszer Achilles-sarkát, megsebzik, majd 
ledöntik azt. A Mindenki viszont talán az Ishiguro-műhöz közelít, hiszen nem a rendszer 
mechanizmusának a bemutatása fontos benne, hanem a kiválasztott karakterek szemé-
lyes élménye a saját realitásukon belül. Ishiguro regényében vagy a filmre vitt adaptáció-
ban nem azt lényeges tudnunk, hogy miért nincsenek kiskapuk a rendszerben, csak azzal 
kell tisztában lennünk, hogy nincsenek. Így továbbléphetünk arra, ami számít: a szemé-
lyes élményre. Kár, hogy a Mindenki vacillál a két megközelítés között. Ha a rendező el 
tudta volna dönteni, melyik utat követi, jobban működött volna a rövidfilm, stabilabb lett 
volna az alaphelyzet, és egészében magabiztosabb érzetet keltene a kész film.

Az utolsó kivetnivalóm pedig nem csupán a rövidfilmre, hanem a mai filmes kon-
textusra is vonatkozik. A film címe Mindenki. Valóban mindenkit érthetünk ezalatt? Bár 
kellemes meglepetés, hogy lányokat látunk főszerepben, sőt, az egész film átmenne még 
a Bechdel-teszten is, a kórus nem igazán reprezentál „mindenkit”, ahogy azt a cím állítja. 
Csak középosztálybeli fehér szereplőket látunk versenyezni. Ez egyből feltűnhet, a nem-
zetközi közönségnek, így a cím és a mondanivaló rögtön rengeteget veszít az erejéből. 
Egy frappáns zárójelenet és egy félig-meddig megfogalmazott kritika a megvesztegetés 
ellen nem elég – vagyis nem kellene, hogy elég legyen – egy Oscar-díjra. Az egyik újra-
nézés alatt például evidensnek hittem, hogy Zsófi és Liza nemcsak barátnők, hanem egy 
ártatlan elsőszerelem-sztorit látunk, de ezt az olvasatot a Mindenki nem engedélyezi egy-
értelműen. Vagy például a film jobban is kifejthette volna azt, hogy miért kezdte el táti-
kázásra biztatni a sajnos eléggé karikatúraszerűen ábrázolt kórusvezető a gyerekeket; 
megkaphattuk volna a tanárnő perspektíváját is: vajon mi indokolta, hogy épp így járjon 
el? Elvégre csak olyan karakter mondja azt, hogy az élet nem igazságos, aki a saját bő-
rén, a saját életútján már megtapasztalta ezt. Vajon a kórusvezető múltjáról érdekesebb 
kisfilmet lehetne készíteni?

A kiaknázatlanság csak zavaró, de mennyire indokolt egyenesen képmutatásnak ki-
kiáltani a zárást, ha a Lizát alakító Hais Dorka helyett láthatóan és hallhatóan más énekli 
a Bodzavirág című dalt? (Walton Rebeka szólóéneke hangzik a Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskola kórusa fölött.) Merthogy így, ironikus módon Liza is tátikázik.

Összefoglalva a Mindenki című rövidfilm frappáns, de felületes. A rendszerkritika 
kibontásának, a vacilláló perspektívának, az autentikusság hiányának köszönhetően 
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nem meglepő, hogy sokan azért kritizálták a kisfilmet, mert nem elég erős, mert nem 
megérdemelten nyerte el az Oscar-díjat. Lehet, hogy túlzás lenne diákfilmnek hívni egy 
Oscarral kitüntetett művet, de mégis kár, hogy nem szólt olyan hangosan ez a történet, 
ahogy tudott volna. Egy Mindenki című filmnek valóban mindenkiről és mindenkihez 
kellene szólnia. A kész filmet nézve viszont még mindig felmerül a kérdés: valóban min-
denkinek szabad énekelni?

(Mindenki, rendező és forgatókönyvíró: Deák Kristóf, 2016.)
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Oláh Evelin (1993) Hatvan, Kerekharaszt. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyartanár, hon- és népismerettanár szakos hallgatója, a DETEP résztvevő-
je.

Oláh Evelin 

IRODALOMOKTATÁS AZ ÉLMÉNYSZERŰSÉG JEGYÉBEN
AZ ÉLMÉNYKÖZPONTÚ	IRODALOMTANÍTÁS CÍMŰ KÖTETRŐL

Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs és Szakály Szilvia műveként jelent meg 
az IROM-Könyvek harmadik darabja 2016-ban, mely az Élményközpontú	irodalomtanítás	
címet kapta. A kötet tapasztalt és kezdő pedagógusoknak egyaránt kínál innovatív 
módszereket egy-egy témakör, ismeret átadására. Ahogy az alcím jelöli – a Kreativitás,	
produktivitás,	kultúrakezelés	a	digitális	korban –, a kiadvány napjaink aktuális témáját he-
lyezi a középpontba. Négy téma köré szerveződik a kéziratként az interneten is közzétett 
tanításmódszertani kötet.1 A cél minden tanulmány esetében közös: az irodalomtanítás 
hatékonyságának növelése, új paradigma megfogalmazása, elsősorban a középiskolai 
korosztályra vonatkozóan. A következőkben magyar szakos tanárjelöltként igyekszem 
átfogó képet adni arról, hogy a kínált feladatokat hogyan és milyen sikerrel lehet beépí-
teni egy-egy tanóra menetébe.

Fűzfa Balázs az elméleti bevezetőben bemutatja az IROM (Irodalomtanítás Innováci-
ójának Országos Műhelye) eddigi törekvéseit, azokat az irodalmi eseményeket, amelyek 
az irodalomoktatás változása felé mutatnak. Ezek közé sorolhatjuk A	12	legszebb	magyar	
vers	programot. Ennek keretein belül tizenkétkötetes könyvsorozat jelent meg 2007 és 
2013 között, középpontban egy-egy mű elemzése, újraolvasása állt (mint a Szeptember	
végén, az Eszmélet vagy a Valse	triste). Ehhez kapcsolódott a Nagy	Versmondás elneve-
zésű performansz, melynek keretében Jordán Tamás vezetésével szavalták el a diákok a 
verseket. Az élményközpontúság jegyében 2008 és 2011 között új irodalomtankönyvek 
jelentek meg a középiskolai évfolyamok számára a Krónika Nova Kiadó gondozásában. 
2012-től létrehozták az IROM szimpóziumsorozatát, amely lehetővé tette és teszi azt, 
hogy az irodalomtanítással kapcsolatban meghatározott kérdéskört fórumok, előadások 
vagy kerekasztal-beszélgetések formájában járják körül a résztvevők. A bevezető feje-

1  Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia, Élményközpontú	
irodalomtanítás	 –	 Kreativitás,	 produktivitás,	 kultúrakezelés	 a	 digitális	 korban, Szombathely, 
Savaria University Press, 2016. http://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf [Letöltés ideje: 
2018. február 3.]
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zet további részében Fűzfa Balázs a kreatív írás fejlesztéséhez kapcsolódó programokat 
ismerteti. A szakasz nagy előnye, hogy több, a diákok által írt munkát közöl, amelyek a 
tanításban elindult folyamatok eredményeit teszik láthatóvá, valamint mintaként is szol-
gálnak azok számára, akik szeretnék beépíteni a tanórákba a kreatív írást.

A második egységben Bodrogi Ferenc Máté a fesztivalizáció fogalmának 
újragondolását ismerteti, a fejezet zárásaként gyakorlati példákkal egyértelműsítve és 
szemléltetve az elméleti összegzést. A szerző szerint „…a fesztivalizáció, tulajdonképpen 
»fesztivállá változtatást jelent«” (47.). A fogalom olyan tevékenységet takar, amelynek az 
a célja, hogy az irodalom a diákság életének a része legyen, az órákon a kreatív, ösztönző, 
közös munka által élményeket szerezzenek. Cél az is, hogy a tanulók az iskolai évek után 
is olvassanak, foglalkozzanak az irodalommal, valamint ismerjék fel a művek esztétikai 
szépségét és ne csak a kötelező lecke felmondására emlékezzenek. Az ideális az lenne, ha 
a magyarórákon produktív alkotás valósulna meg, amely kreativitásra ösztönzi a diáko-
kat, ennek része az is, hogy a digitális elemeket is bevonják az oktatási folyamatba.

A téziseket nyolc pontban fejti ki a szerző. Az első pontban a fesztivalizáció, karne-
vál-fesztivál különböző jelentéseit ismerjük meg. Bodrogi a kultúrafelfogások ismerteté-
se után, a második pontban tér ki a hatástörténeti viszonyokra. Fontos szerepet kap a tér, 
és az, hogy a különböző médiumok hogyan jelennek meg a térben. Ehhez kötődik a kö-
vetkező pont, amely a verbális és a nonverbális tapasztalat szerepét, illetve az esztétikai 
megjelenés fontosságát emeli ki. Ezek együttesen vezetnek el azokhoz az élményekhez, 
amelyeket nem tudunk irányítani. Ezt azonban kiegészíteném azzal, hogy bár a műhöz, 
műfajhoz való viszonyulás maradandó lehet az első élmény kapcsán, viszont ez később 
megváltozhat, legalábbis módosulhat. Az adaptációk kapcsán pedig a pedagógusok sze-
repe az, hogy a csoportot ismerve kiválasszák azt a feldolgozást, amellyel a leginkább 
elérhetik a célt, maradandó pozitív élményeket szerezve a diákoknak. Az irodalmat úgy 
kapcsolhatjuk mindezekhez, hogy „…minél gazdagabb az irodalomtörténeti, irodalom-
elméleti előismeret, annál kifinomultabb a fül és a szem a performanciára, annál gazda-
gabb lesz az élményrepertoár, amely tovább dúsítja a tapasztalatok egyénspecifikus rend-
jét, melyek aztán már régebbi olvasmányélményeket is új megvilágításba helyezhetnek” 
(69.). Egyetértek Bodrogi Ferenc Mátéval abban, hogy a diákok hozzászólásai, kérdései, 
felvetései egyaránt a kreatív gondolkodásra utalnak. Érdemes ezt a tanórákon felhasz-
nálni: kreativitásukra feladatokat építhetünk, aktívan vonhatjuk be őket az elemzésbe, 
ezáltal pedig saját véleményt is könnyebben tudnak kialakítani a művekről. Plakátok, 
filmek, zenék bevonásával is elmélyíthetőek a szükséges ismeretek. A szerző javaslatot 
tesz arra, hogy a szövegértést is lehet ilyen módon fejleszteni, akár étteremkritika vagy 
DVD-borító elemzésével is. Ez igaz, de kiemelném, hogy a központi szövegértési felada-
tok típusait is meg kell ismerniük a diákoknak, hiszen a mérések ezekkel történnek. Te-
hát plusz fejlesztésként érdemes használni ezeket a szövegtípusokat és a diákok érdeklő-
déséhez közelebb álló műfajokat. Továbbá komoly előkészületet igényel a pedagógustól, 
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hogy milyen kérdéseket tesz fel, mire hegyezi ki az elemzést, különösen, ha a központihoz 
hasonló feladatsorral készül. A tanított korosztály életkori sajátosságait különös tekin-
tettel kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy egy plakátot tudjanak elemezni, értelmezni a 
diákok, szükség van tapasztalatra, korábbi ismeretekre, így meg kell válogatni az anya-
gokat. Ugyanakkor már az általános iskolák irodalomtankönyveiben klasszikus műveket 
kortárs szerzők alkotásaival kell több esetben párhuzamba állítaniuk a diákoknak (Cso-
konai: A	Reményhez és Varró Dániel: Randi), valamint a történelem-tankönyvek korabeli 
sajtószövegek, plakátok fotóit is közlik. Tehát már ez a korosztály is képes arra, hogy 
ilyen jellegű elemzéseket megoldjon, így célszerű már az általános iskola 7-8. évfolyamán 
megmutatni a kreatív feladatokat, mert a kötet szempontjai, ötletei haszonnal alkalmaz-
hatók ennél a korosztálynál is.

Az angolszász/amerikai oktatás projektalapú megvalósulására is kitér a szerző, ami 
mintát adhat nekünk is. Ebben az oktatási formában az a cél, hogy a tanulócsoportok egy 
produktumot hozzanak létre a tanórán. Ez lehet akár egy kiállítás vagy társasjáték, de 
együttesen kell megalkotniuk, miközben az értelmezéshez is közelebb kerülnek. Mivel 
egy téma feldolgozására általában egy-két tanóra áll a pedagógusok rendelkezésére, ne-
héz ezt megvalósítani még akkor is, ha a munkafolyamat miatt maradandó élményt kap-
nak a diákok. Továbbá a technikai feltételekről sem szabad megfeledkeznünk. A projekt-
alapú oktatás valóban hasznos, de eddigi tapasztalatom szerint nemigen lehet minden 
témakört projekt keretében feldolgozni, mert a tananyag nagy mennyisége ezt nem teszi 
lehetővé. A tananyag átszervezésével valósulhat meg minél több projekt, de felmerül a 
kérdés, hogy milyen legyen ez az átszervezés: tematikus vagy szerzők szerinti? Mindez 
továbbvezet a klasszikus kérdéshez: kik és mely művek kerüljenek a kánonba? A projek-
tek eredményesek lehetnek, a tanári ellenőrző szerepnek viszont meg kell maradnia, és 
sok felkészüléssel jár, ami a jelenlegi oktatási szisztémában kevésbé valósítható meg. Azt 
viszont mindenképp fontosnak tartom, hogy a tantárgyak közötti elhatárolódást mossuk 
el. Értem ezalatt azt, hogy irodalomórán, ahol csak lehet, vonjunk párhuzamot például a 
történelem, ének-zene, vizuális kultúra, hon- és népismeret tantárgyakkal. Ez rendszer-
szemléletet ad a diákoknak, akik az ismeretek összefüggéseiben nagyobb eséllyel látják 
át az ok-okozati kapcsolatokat. Azonban nem mindegy, hogy milyen szintű iskolában zaj-
lik az oktatás. Más várható el egy elitgimnáziumban és egy szakgimnáziumban tanuló 
diáktól. Másképp kell megközelítenünk a témaköröket, másképp kell elhelyeznünk az 
óra súlypontjait és célját.

A fesztivalizációt előtérbe helyező mintafeladatsor Fűzfa Balázs irodalomtanköny-
vének Arany János-fejezetéből építkezik. Minden mű ismertetése esetében négy állandó 
elemet fejt ki Bodrogi, amelyek köré írja a feladatokat. Ezek a kreatív interpretáció, a me-
diális fordítás, produktív társalkotás és a csoportos projekt. A feladatokhoz weblap-elér-
hetőségeket is javasolnak a szerzők, amelyek segítik a munkát az első próbák alkalmá-
val. A feladatokhoz szükségesnek érzek még egy elméleti bevezetést, hogy a diákoknak 
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támpontokat, segítséget adhassunk a téma feldolgozásához. Igaz, hogy a kötetben közölt 
feladatlap egy tankönyv menete szerint dolgozza fel Arany János munkásságát, de ezek 
a feladattípusok alkalmazhatók más könyvek módszereivel párhuzamosan is, mintát ad-
nak és jól beépíthetők olyan tanórákba is, ahol más tematika vagy sorrend szerint épít-
kezik tankönyv. Nagyobb problémát inkább az okozhat, hogy a projektfeladatokat nem 
lehet egy 45 perces óra alatt befejezni.

Szakály Szilvia a fordítás, műfordítás és irodalomtanítás hármasságára építette ta-
nulmányát. Munkája első részében az irodalomtanítás megújítására kínál lehetséges 
módokat, valamint bemutatja, hogyan lehet a fordításokat alkalmazni, a szövegeket 
összehasonlítani a tanórákon. A második részben arról ír, hogy a diákjaival hogyan ve-
tették össze az eredeti műveket és a fordításokat tartalmi és nyelvi szempontok alapján. 
Ennek a tanulmánynak is az az egyik nagy előnye, hogy közli a tanulói produktumokat. 
Szimpatikus, hogy a tanulmány szerzője őszintén leírja, hogy milyen nehézségekkel 
találkozhatunk egy-egy tanóra során és után. Többek között ide sorolhatjuk azt, hogy a 
diákok nem boldogulnak a kánon szövegeivel, más az információfeldolgozási techniká-
juk, ugyanis a nagy mennyiségű szöveg láttán a Z-generáció tagjai megijednek, továbbá az 
olvasottakat kevésbé tudják memorizálni, ha nem látnak a szöveg mellett színes illuszt-
rációkat. A jövőjük miatt tudatosan az idegen nyelvek elsajátítására koncentrálnak, emi-
att pedig megváltozott a viszonyuk az anyanyelvükhöz. Szakály Szilvia is kiemeli, hogy 
az iskolatípus és a témakör figyelembevételével kell megtalálni azokat a módszereket, 
amelyeket a tanárok könnyebben tudnak alkalmazni, hogy elérjék velük a célokat, azt, 
hogy produktívak és érdekesek legyenek a magyarórák a diákok számára. A kötet hasz-
nossága mellett szól az, hogy a gyakorlatban már alkalmazott, kipróbált feladatokat és 
módszereket ismerhetünk meg megalapozott elméleti háttérrel. Szakály feladatai és le-
vezetései egyértelműek és szemléletesek; például remekül építi be az irodalmi ismeretek 
mellé a magyar nyelvtant és az idegen nyelveket. Azokon az órákon, amelyeken felmerül 
a fordítások problematikája, biztosan hatékonyan alkalmazhatóak a bemutatott felada-
tok. Az egyik munkában William Wordsworth versét olvashatjuk angolul, Szabó Lőrinc 
műfordításában és Szakály Szilvia szó szerinti fordításában. Ezeket ismertetve láthatják 
a diákok a különbözőségeket. Nyelvtagozatos, két tanítási nyelvű iskolákban, vagy ahol 
magasabb szinten ismerik és alkalmazzák az idegen nyelveket a diákok, ők is elkészíthe-
tik a fordításokat. A feladat esetében a szó szerinti visszafordítás problematikájára is ér-
demes kitérni, hiszen erre is igaz az, hogy mi nem érezhetjük elég kifejezőnek az idegen 
nyelvet. A feladat során az egyik tanulócsoportnak a műfordításban, a másiknak a szó 
szerinti fordításban kellett aláhúzniuk a kulcsszavakat, majd a tükröződő hangulatot jel-
zőkkel kellett szemléltetniük. Az óra végi összegzéskor a tanulók megfogalmazták, hogy a 
műfordítás teljesen más hangulatot és tartalmat hordoz, mint az eredeti, vagyis a műfor-
dítás esetében nem az eredeti angol szövegről esik szó. Látványos az a műfordítói feladat 
is, amikor a diákok az értelmezés rétegeinek kapcsán a Szondi	két	apródja idegennyelvi 
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fordításaival ismerkednek meg. A feladat szakaszos fordítással szemlélteti azt, hogy a né-
met nyelvű fordításból elvesztek azok az apró, finom utalások, amelyek megmutatják Ali 
és az apródok kapcsolatát, míg az angol fordítás sejtetés helyett egyértelműsít. Arra nem 
kapunk javaslatot, hogy ezeket a nyelvi akadályokat hogyan lehet áthidalni. A fordítással 
kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben kell érteniük a fordításelemzés-
hez a magyartanároknak? Úgy vélem, az idegen nyelv társalgási szintű ismerete nem ele-
gendő ahhoz, hogy szépirodalmi szövegeket fordítsunk, összehasonlítsunk, tehát ilyen 
feladatnál elengedhetetlen az, hogy magas fokon műveljük az idegen nyelvet is. A szerző-
től nem kapunk javaslatot arra vonatkozóan sem, hogy mit tehet az a pedagógus, akinek 
nincs magas fokú idegennyelv-tudása, hogy a fordítások elemzésére is képes legyen. Ki-
tekintésként érdekes láttatni a fordítások problematikáját, azonban a művek elemzésé-
hez és értelmezéséhez nem kerülnek közelebb a diákok. Épp ellenkezőleg, ahhoz, hogy a 
fordításokat elemezhessék a tanulók, az eredeti szöveg alapos ismerete szükséges. Ha ez 
adott, akkor megfigyelési szempontot is könnyebben lehet választani. 

A fejezet zárógondolata összegzi, hogy mit érhetünk el egy magyarórán: „Magyarta-
nárként mindent elértem, ha a diákjaim véleményt alkotnak a művekről, kifejtik velük 
kapcsolatban saját gondolataikat és megtalálják bennük azt, amit a saját életükben fel 
tudnak használni belőlük. Érdemben nem értem el semmit, ha a saját értelmezésemet 
kényszerítem rájuk. Kárt okoztam, ha felesleges túlterheléssel elvettem a kedvüket az ol-
vasástól, illetve ha veszni hagytam a lehetőséget, hogy megmutassam: mi mindent adhat 
egy szöveg és a vele való munka.” (128.).

A fordításokat követően az utolsó fejezetben szépirodalmi szövegek írásához kapunk 
gyakorlati tanácsokat Czimer Györgyitől. A feladatsorok segítik a tehetségfejlesztést és 
kibontakoztatják a kreativitást. Céljuk többek között az, hogy a kortárs magyar és a kül-
földi irodalom közötti kapcsolatot felismerjék és megértsék a diákok, a tanult módsze-
rekkel hatékonyabban elemezzenek műveket, továbbá gyakorolják a különböző műfajú 
szövegek írását. „A foglalkozások szerves része a felolvasás és az azt követő megbeszélés, 
amit újabb átírások követnek: a diákok tisztázzák az értelmetlenségeket, egyes részek 
elmaradnak, új kiegészítések születnek.” (132.) A foglalkozástervek az RJR-modell (rá-
hangolódás–jelentésteremtés–reflektálás) szerint épülnek fel: logikusan szerkesztettek, 
célravezetők és a közölt tanulói munkák alapján eredményesek is. Remekül épülnek be 
az irodalomóra tananyagai a szakköri munkába, ezzel a diákok összekapcsolhatják a tan-
órai és a szakköri eredményeket, például a verselésmódok gyakorlásakor. A témák köré 
épített foglalkozástervekben igen változatosan jelennek meg a műfajok. Mintát kapunk 
többek között népdalra írt versről, kortárs magyar líráról és novelláról, képversekről, 
vizuális költészetről és a populáris regiszterekre vonatkozó feladatokból. Gondolkodtató 
kérdések és produktív feladatok olvashatóak minden feladatsorban. 

Szükség van a megújulásra, új, kreatív módszerekre, azonban minden esetben át kell 
gondolni, hogy ennek mikor és hol van helye az oktatásban. A fogalmak megalkotásában, 
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az összefüggések meglátásában nem hagyhatjuk magukra a tanítványainkat, ezért a kre-
atív feladatoknál is, amikor a diákok önállóan alkothatják meg az elemzést, szükségesnek 
tartom az elméleti bevezetőt. A tanári koordinálásra mindig szükség van, ahogy arra is, 
hogy ismerjük a tanítványainkat és fel tudjuk mérni, hogy az adott korosztály és csoport 
mire képes. 

A kötet gondosan szerkesztett, olvasmányos és jól áttekinthető. Amit hiányolok be-
lőle, hogy nem tér ki az általános iskolai irodalomoktatás helyzetére, pedig az alapokat 
ott sajátítják el a diákok, így ezekben az intézményekben is szükséges, hogy a tanulók 
elkezdjék megismerni a kötetben is bemutatott új elemzési módokat, hozzászokjanak a 
csoportmunkához és merjenek véleményt formálni a különböző irodalmi alkotásokról. 
Ennek ellenére az előszóban megfogalmazott célokat eléri a kötet, és javaslatokat ad a 
címben felvetett szemlélet, az élményközpontúság megvalósítására is. Gyakorlati példái 
jól hasznosíthatóak az irodalomoktatásban.

(Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia, Élményközpontú	
irodalomtanítás	–	Kreativitás,	produktivitás,	kultúrakezelés	a	digitális	korban, Szombat-
hely, Savaria University Press, 2016.)
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Branczeiz Anna (1990) Székesfehérvár, Pécs. A Sensus	Irodalomelméleti	Kutatócsoport 
tagja, a FÉL	Online	kritikarovatának szerkesztője. Amerikai vallomásos költészettel, 
líra- és olvasáselméletekkel, trauma- és álomábrázolásokkal foglalkozik.

Branczeiz Anna

TUDATTALAN NYERSFORDÍTÁSOK
KORPA TAMÁS:	INSZOMNIA

Inszomnia,	vagyis álmatlanság. Amikor lefekszünk, de nem tudunk aludni, vagy nem tu-
dunk elég mélyen aludni, és ezért fel-felriadunk. Az ébrenlét és az álom határán állunk, 
már nem vagy még álmodunk, miközben érzékeljük a körülöttünk zajló világot. Korpa 
Tamás Inszomnia	című kötetének versei ezt a határállapotot járják körül. Huszonhét ró-
mai számmal jegyzett verspár és egy trió olvasható a kötetben: variációk egy témára, alig 
különböznek egymástól.1 Egybefolynak a szövegek, ha a kötetet elejétől a végéig, lineári-
san olvassuk. Olvashatjuk visszafelé is, párosával vagy egyenként, a szövegek magukkal 
rántanak. Az elliptikusság miatt az értelem háttérbe szorul, a jelentéskeresés és jelentés-
adás kudarcot vall, a vers itt és most van, csak a nyelv sodrását érezhetjük, de a szoros 
olvasás során szembe tűnhetnek a szemantikai és szintaktikai csavarok is. Korpa Tamás 
kötete egyszerre prezentálja az álom jelenvalóságát, de azt az illékony víziót is, ami csak 
akkor tűnik el végleg, ha az álom felébredésbe csap át.2

Az Inszomnia	eszünkbe juttathatja Kerber Balázs Alszom	rendszertelenül	című 2014-
es kötetét3 vagy Szijj Ferenc verseit, főképp A	nagy	salakmezőt.4 E kötetek mindegyikéről 
elmondható, hogy a versek az árnyalatokat igyekeznek megragadni,5 szerzőiket pedig 
„[…] az alvás és az ébrenlét, valamint az észlelés és a képzelet közti átmenetek sokfélesé-

1  A versekre szögletes zárójelben egy római számmal és egy kis „a” vagy „b” betűvel hivatkozom 
attól függően, hogy a verspár első vagy második feléről van szó.
2  „Hogy az álom-valóság »csak« egy álom, akkor derül ki, ha az álom a felébredésbe csap át. A fel-
ébredés folyamán jön rá az álmodó arra, hogy nem volt magánál, azaz egyfajta képi eksztázisban, a 
valóság hamisképében volt.” (Jádi Ferenc, Az	álomképek	világa	mint	különös	fikcionalitás, Műhely, 
2008/6, 112.)
3  Kerber Balázs, Alszom	rendszertelenül, Bp., JAK+PRAE.hu, 2014.
4  Szijj Ferenc, A	nagy	salakmező, Pécs, Jelenkor, 1997.
5  Szijj Ferenc kötetének félálomi logikájáról Bozsoki Petra írt elemző tanulmányt: Bozsoki Petra, 
„egyszerre	megnyílt	az	órapendülés”:	Fenomenológiai	kérdések	Szijj	Ferenc	A nagy salakmező című	
kötetében, Literatura, 2016/3, 167–188. Kerber Balázs és Szijj Ferenc költészete között pedig P. 
Simon Attila fedezett fel analógiát: P. Simon Attila, A	költő	palettája	(Kerber	Balázs:	Alszom rend-
szertelenül), Jelenkor, 2016/1, 124–128.
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ge, ezek megragadhatósága és nyelvi megformálhatósága” érdekli.6 Korpa Tamás versei 
ugyanakkor – az első, 2013-mas Egy	híd	térfogatáról	című kötetének7 darabjaival együtt 
– az említett költők szövegeinél nagyobb teret engednek a nyelv szabad mozgásának: 
végig hiányoznak a mondatkezdő nagybetűk, több vers pedig egyedi módon játszik a 
központozással is. Ha Korpa versei nem is rúgják fel egészen a grammatikai rendszer-
szerűséget, kevéssé vesznek róla tudomást, ezért az Inszomnia nyelve sokkal kevésbé 
tűnik célratörően reflexívnek, mint például Szijj Ferenc prózakölteményeinek nyelve.8 (E 
tekintetben Kerber Árnyjáték című ciklusa lehet érdekes párhuzam.) Ha a második kö-
tet után már beszélhetünk Korpa Tamás-i poétikáról, akkor az Inszomnia	egyedi hangját 
ugyanaz adja, mint az első, Egy	híd	térfogatáról	című könyvének: „a radikális, mindent 
uraló széttöredezettség”.9

A kötet – nyelvi rétegzettsége miatt – összetett befogadói aktivitást igényel, de ha 
az olvasó egyszer ráhangolódik a versek nyelvi és formai dinamizmusára, ráérez a kötet 
játékosságára, varázslatosan sokrétű világ bontakozhat ki előtte. Az Inszomnia	a félálomi 
és a féléber tudatállapotok retorikailag és képileg egyaránt végtelenül precíz megraga-
dására irányuló gesztus, így a kötet legnagyobb erénye nyelvi leleményességében rejlik, 
megközelíteni is főképp innen érdemes.

A kötet egészét vizsgálva szembetűnő, hogy a versek tudatfolyamszerűen írják le a ví-
ziókat. E tekintetben az Inszomnia nagy érdeme, hogy nincs, ami kizökkentsen, a közpon-
tozás is alig hátráltat, ezáltal a versek áradása érvényesül a befogadás során. Kétségkívül 
erős szövegeket olvashatunk, a versek folyamát meghökkentő szókapcsolatok, félmon-
datok tarkítják („a memória nagy tubusokban” [I/a], „a júdáscsók alatti izomfájdalom” 
[X/b], „türelem csöpög a pucér lombroncsból” [XIX/a], „egy túlzsúfolt nap így pukkanhat 
szét” [XXI/b]). A versek részben ezért, részben az álom sajátosan összetett metaforikus-
sága, képszerűsége miatt rendkívül sűrű szövésűek.

A versek tematikai vonatkozásokban is az álomból az ébredésbe, illetve az ébrenlétből 
az álomba tartó átmeneteket viszik színre („ahol testesülni bír az ébredés” [I/a], „az éj-
szakai légzést összegyűjti és elszórja / a huzat” [V/a], „holtfáradt formák feloldódnak” 
[X/a], „de előtte / még: az összepréselt szemhéj és az elhatározás” [XXI/a]). Az inkább 
az ébrenlétre jellemző tudatos, önreflexív megnyilvánulások, a külső érzetek kevered-
nek az álom belső, képszerű világával. Ebből az átmenetiségből következően a szövegek 
gördülékeny áradása az automatikus írásra („écriture automatique”) emlékeztet, ami 

6  P. Simon,	i.	m.,	124.
7  Korpa Tamás, Egy	híd	térfogatáról, Bp., FISZ, 2013.
8  „A	nagy	salakmező poétikai eszközökkel bonyolult mentális építményeket konstruál […]. Arra 
irányítja a figyelmet, hogy nagyon hasonló a félig éber, félig álombeli tudat struktúrája és a vers-
nyelv struktúrája. A fenomenológiai irányultság tehát poétikai és verselméleti szempontból kons-
titutív funkciót kap a kötetben.” Bozsoki, i.	m., 171.
9  Pethő Anita, Szétszabdalva	és	összekeverve	(Korpa	Tamás:	Egy híd térfogatáról), Szépirodalmi 
Figyelő, 2014/2, 90.
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többször olyan szürrealisztikus képeket hoz létre, hogy csak az asszociatív logika fűzheti 
össze a szavakat, gondolatsorokat.10 A [XII/b] költemény jó példaként szolgálhat erre. 
A kettőspontok két egymástól viszonylag távol álló dolgot viszonyítanak egymáshoz, a 
folyó ugyanakkor implikálhatja az „öblöt”, a „város” az „u-bahn”-t; a „kerengő” a „meren-
gő” hangzására rájátszva az „emlékeket”, és így tovább. Jól nyomon követhető az is, hogy 
a logikai anomáliák révén az értelem sérül, de a szövegek grammatikailag épek, azaz – 
Kappanyos András szavaival élve – az Inszomnia	versei felfüggesztik a „logikai kontrollt” 
úgy, hogy a „grammatikai kontroll”11 mégis sértetlen marad:

„a folyón leúszik egy bútorbolt: az öbölben
kinyílik a város: az u-bahn alakú kerengőn:
elmorzsol emlékeket, csöppnyi bájtokat:
kopaszra nyírt szavak, gazdagabb sejtések
verődnek vissza […]”

A kötet darabjai a szürrealisztikus fordulatokkal az álom nyelvi logikáját képezik le. 
„A tudattalan, mint tudjuk, szeret tréfálni”,12 és ha közelebbről is megnézzük az Inszomnia	
szövegeit, pontosan a nyelvvel, a szavak értelemével való folyamatos játék az, ami igazán 
feltűnő. Szemléletes példái ennek azok a részek, ahol szintaktikailag és/vagy szemanti-
kailag megtörik a szöveg, hangsúlyozva a jelentéstani bukfenceket. Az [I/b] költemény-
ben ezt a sortörés is hangsúlyozza: „pattanásig feszült / viszony”. A vers ez esetben két 
szófordulatot ránt egybe: a pattanásig	feszült	ideg és a feszült	viszony szintagmákat. Ha-
sonló szócserére több példát is találunk: a testet	ölteni helyett „testet ölni” [I/a], talán arc	
grimaszai helyett az „arc gimnasztikája” [XVIII/b], vagy az értelemszerűbbnek tűnő hány	
év? kérdés helyett a „[…] hány érv?” kérdés [XXII/b] szerepel a versekben. Ugyancsak az 
álomvilág szürrealisztikus világát idézik az antropomorf képalkotások („amnéziás a hús 
és a történelem” [I/a], „órák óta zuhanyzik a készre terített asztal” [XVII/b]), illetve a 
szinesztéziaszerű kapcsolatok. A „teáskannában feledt pickwick tömény teste” [XIII/a] 
leginkább az ízérzékelést és a tapintást kapcsolja össze, de ez a sor azért is különösen 
érdekes megoldás, mert a központozás hiányából következően az egyes szavak jelentés-
tanilag többszörösen is összekapcsolódnak: „teáskannában feledt pickwick”, „pickwick 
tömény”, „tömény teste”. A „tömény teste” szintagma egyúttal szintén lehet szócsere: az 

10  „[…] a gondolat nem gyorsabb, mint a szó, és nem lehetetlen nyelvünkkel, sőt rohanó tollunkkal 
utolérni” – írja André Breton, aki az álom átmenetiségét és folyamatszerű szervezettségét hangsú-
lyozza. (André Breton, A	szürrealizmus	kiáltványa,	ford. Bajomi Lázár Endre = A	szürrealizmus, 
szerk. Bajomi Lázár Endre, Bp., Gondolat, 1968,	149–178.)
11  Az automatikus írás, az avantgárd költészet és a normasértések kérdéséről lásd: Kappanyos 
András, Bővített	retorika	=	K. A., Tánc	az	élen.	Ötletek	az	avantgárdról,	Bp., Balassi, 2008, 37–59.
12  Heller Ágnes, Az	álom	filozófiája,	Bp., Múlt és Jövő, 2011, 67.
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„este” helyett mintha az alliterációs együtthangzás miatt szerepelne a „teste” szó ebben 
a szerkezetben.

Az Inszomnia	versei tehát mind tematikai, mind nyelvi vonatkozásokban azt viszik 
színre, ahogyan az ébrenlét és az álom határmezsgyéjén keverednek az érzetek, látvá-
nyok, hangok, illatok és a múlt emlékei. Ugyanakkor tovább árnyalja a kötetről alkotott 
képet, ha egyes verseit is megvizsgáljuk.

Nagy Csilla az Egy	híd	térfogatáról	írott kritikájában Korpa Tamás verseit „az avant-
gárd inter- vagy multimediális eljárásaihoz” köti,13 e kapcsolat ebben a kötetben még 
kézenfekvőbb. Az automatikus írásra emlékeztető stílus az avantgárd poétikákhoz köze-
lít, míg a szövegközi vizuális jelek (pl. nyilak, csillagok) és a többszöri zenei utalások (a 
IX. és a XVIII. verspárok például Wagner alakját is megidézik) a medialitás kérdéskörét 
vetik fel. Ehhez kapcsolódóan a kötet egyik legemlékezetesebb darabja a [VI/b] jelzetű 
vers, amelyet kézenfekvő lehet Bach Prelude	 in	E	minor	című zongorajátékának Siloti-
féle átdolgozását hallgatva olvasni, a kotta ugyanis a következő oldalon, mintegy a köl-
temény függelékeként kapott helyet a kötetben, de a vers és az idézett zenemű más 
tekintetben is összekapcsolhatók. A „zongorából jött haza” felütés szinesztéziaszerű-

en mossa össze a zenei élményt a tér érzéke-
lésével, ezáltal ez a költemény azt a benyo-
mást kelti, mintha elalvás előtt a Prelude-öt 
játszották volna, és az alvásra készülődő nem 
tudna szabadulni a zenei élménytől. A vers 
egyúttal olvasható a zongorajáték nyelvi leké-
pezéseként, amely felidézi a Siloti-féle Prelude 
lágy, a sempre	 legato	egyik hangot a másikba 
öltő víziószerű sodrását. A Prelude	 ütemei a 
mélyebbtől törekszenek a magasabb hangok 
felé, ezek a futamok pedig vissza-visszatérően 
váltakoznak. Ha a verset a zongorajáték felől 
olvassuk újra, arra juthatunk, hogy az olyan 
részletek, mint a „miféle perisztaltika / hozta, 
hozta át” és a „mohón araszol fölfelé” a zenei 
hangzást a mozgás felől ragadják meg, míg a 
„keménypelyhű havazás”, a „pontnyi nehéz-
kedés” vagy a „mintha minden tűlevélben / 
másodpercmutató ropogna” szintagmák a 

13  Nagy Csilla, A	helyettesítés	poétikái	 (Korpa	Ta-
más:	Egy híd térfogatáról,	 Szőcs	 Petra:	Kétvízköz,	
Turi	 Tímea:	 Jönnek az összes férfiak), Műút, 
2013/41, 74.
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Prelude	tizenhatod ütemeit váltják át nyelvi regiszterekbe. A metaforák sora („mint egy 
finom és felkavaró vázlat”, „mint egy / vándorevangélista”, „mint a ragadozó hajlékonysá-
gával kinyílt / kehely”, „mint a csend töretlenül nyúló két-három / perce”) a zenehallgatás 
nyomán szerzett benyomásokról ad képet, az utolsó sor („ha tudná, mi a mint,	gyűlölnie 
kéne”) ugyanakkor az elbeszélhetőség korlátaival szembesít.

A versek asszociatív szerkesztéséből fakadóan a legtöbb szövegnek követhető narra-
tívája sincs, provokatív módon játszanak a befogadóval. Az Inszomnia egyik recenzensé-
nek meglátásai igazolhatják is ezt a tézist – Kőrizs Imre anekdotázással kezdi kritikáját, 
miszerint ő pdf-ben olvasta a kötetet, így csak később találkozott a fülszöveggel. „Nem 
is értettem, miért sorjázik az egymással szembeni páros és páratlan oldalakon azonos 
római szám és zárójeles cím (alcím?) alatt egy-egy verspár, nem éreztem […] amit a fül-
szövegtől már idejekorán megtudhattam volna: hogy »csak összeolvasásuk világíthat-
ja be azt a határmezsgyét, melyhez kétféleképpen kötődnek.«”14 Számos vers mellett a 
[XIII/b] sokszorosan reflexív jellege miatt lehet érdekes. Ez a költemény a központozást 
helyettesítő visszafelé mutató nyilak miatt ellenáll a lineáris olvasásnak. A félmondatokat 
aligha lehetne egymás mellé rendezni a vers keretei nélkül, ezért a szöveg végére érve 
már csak azért is elindul az olvasó szeme visszafelé, hátha akkor jobban érti, miről is van 
szó. A [XIII/b] az Inszomnia	reprezentatív metaszövege is lehetne, mert ez a költemény 
reflektál a leghangsúlyosabban az álom és az ébredés közti viszonyra – tematikai, nyel-
vi és vizuális szinten egyaránt. A „rotálni ébredés és ébredés között” és „a korán kelő 
nyelvben ébredésvarratok” arra reflektálnak, hogy az álom egymáshoz lazán kapcsolódó 
képek egymásutánja.15 A félálomi állapot – határhelyzetéből fakadóan – még többet őriz 
az álomból („mindent tud erről a most”), az ébredés után viszont alig emlékezünk az ál-
mainkra ilyen folyamatszerű rendezettségben („a kád héján szétterül”).

„Lírikusként Korpa Tamás szenvedélyes feljegyzője az összhangzásoknak, melyek 
szándéktalanul jelentkeznek játék közben, mikor a költő magára hagyja a nyelvet, hogy 
helyette érezzen, gondolkozzék” – írja Oláh Szabolcs az Egy	híd	 térfogatáról	című kö-
tet fülszövegében. Nehéz lenne az Inszomniát kritikailag megközelíteni, mert pontosan 
a könnyed játékosság miatt úgy tűnik, nem Korpa Tamás írta a szövegeket, hanem a szö-
vegek hozták létre a kötetet és vele együtt a Korpa Tamásnak nevezett költőt is („tegnap 
túlcsorduló nevet hordtak körbe a kikötő nyelvjárásai” [XIV/b]). Az olvasó úgy érezheti 
magát, mint aki „nyersfordításokban turkál”, de ha rábukkan valamire, az egészen bizto-
san a „szokatlanság varázsával”16 hat rá. Minden egyes alkalommal.

(Korpa Tamás, Inszomnia, Budapest, Kalligram, 2016.) 

14  Kőrizs Imre, Mutációkra	virradva,	Tiszatáj,	2017/6, 117.
15  Az álom „[…] képek egymásutánja. Ezek között a képek között többnyire semmi összefüggés 
nincsen, sem kauzális, sem pedig teleologikus.” (Heller, i.	m., 56.)
16  André Breton szóhasználata (Breton, i.	m.,	164.)
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Makra Eszter (1995) Sándorfalva, Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar-angol 
osztatlan tanárszakos hallgatója.

Makra Eszter

TESTRŐL	ÉS	LÉLEKRŐL, AVAGY MIBEN REJLIK 
A SIKER KULCSA?

A magyar filmtörténet utóbbi éveit tekintve kijelenthetjük, hogy filmművészetünk arany-
korát éli. Egyre több külföldi elismerést, díjat vehetnek át hazai alkotók, amelyek sorra azt 
üzenik, van jövője a magyar filmiparnak. Az utóbbi két évben, 2016-ban és 2017-ben is 
Oscar-díjas magyar filmeket láthattunk a mozivásznon. Először Nemes Jeles László Saul	fia 
című filmje, majd Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje kapta meg a legrangosabb filmes 
elismerést. Az Oscar-díjra jelölés sorozata úgy látszik nem áll meg, az idén Enyedi Ildikó 
Testről	és	lélekről című filmjét nevezi az ország a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. A 
2017-ben megjelent alkotás már számos díjat tudhat magáénak, nemcsak Európában, ha-
nem Ausztráliában is komoly sikereket ért el.1 A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon három 
díjat, köztük az Arany Medvét is elnyerte. A film sikerességét mutatja továbbá, hogy még az 
ősz folyamán újabb bemutatókra került sor például Nagy-Britanniában, Franciaországban, 
Oroszországban, és a szomszédos országok is hamarosan műsorra tűzik.2 De mégis minek 
köszönhető ez az elsöprő siker? Mi az, amiben kitűnik a többi film közül ez az alkotás? A 
továbbiakban ezeket a kérdéseket próbálom megválaszolni. 

Enyedi Ildikó műve, ha a műfaját próbálnánk meghatározni, romantikus filmnek te-
kinthető. A besorolás azonban mégsem ilyen egyértelmű. A Testről	és	lélekről nem köny-
nyen kategorizálható, nem illeszkedik a hollywoodi romantikus filmek sorába. Jóllehet 
a főszereplők egymásra találása megmarad alapsémaként, mégis számos más, mélyebb 
problémára mutat rá, amelyek garantáltan elkísérik a nézőt. 

Enyedi Ildikó sajátos környezetet választott a film díszletéül. Egy Budapest melletti 
vágóhíd a cselekmény színhelye, amelynél brutálisabb, ridegebb, érzelmektől elzártabb 
helyszínt nehezen találhatott volna egy szerelem kibontakozásához. Mégis ez a hely lesz az, 
ahol két idegen igen különleges módon egymásra talál. Mária (Borbély Alexandra), a minő-
1  MTI, A	Testről és lélekről nyerte	a	Sydneyi	Filmfesztivál	fődíját, 2017. április 18.
http://ujszo.com/online/kultura/2017/06/18/a-testrol-es-lelekrol-nyerte-a-sydneyi-
filmfesztival-fodijat [Utolsó letöltés: 2017. szeptember 30.]
2  Angyal Zsófia, Magyar	szerelmesfilmen	borzong	már	fél	Európa, 2017. szeptember 28. 
http://www.origo.hu/filmklub/blog/boxoffice/20170927-enyedi-ildiko-testrol-es-lelekrol-angol-
bemutato-nemet-bemutato-guardian-sight-and-sound.html [Utolsó letöltés: 2017. szeptember 30.]
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ségellenőr és Endre (Morcsányi Géza), a gazdasági igazgató kapcsolata sokáig itt bontako-
zik ki, majd ahogy a lány egyre közelebb engedi magához a férfit, úgy kerülnek ők is egyre 
közelebb a városhoz, majd egymás lakásához, intim szférájához. A film másik helyszíne a 
Bükki Nemzeti Park erdeje. A történet sajátossága, hogy két szinten fut a cselekmény, egy 
valós szinten, amelyet a vágóhíd reprezentál, illetve az álmok szintjén, amely az erdőben ját-
szódik. Mária és Endre szarvas alakjában egy erdőben találkoznak éjjelente álmukban, ahol 
vadakként, társakként járják be az erdőt. A táj kifejezetten téli képet mutat, havas dombol-
dalakkal, fagyott levelekkel, jégkásás vízzel. Ezzel szemben a vágóhídon mindig süt a nap, 
meleg van, a munkába igyekvő asszonyok szoknyáját meglebbenti egy kellemes szellő, csu-
pa meleg szín lepi el a mozivásznat. Ezektől függetlenül a vágóhídi jelenetek mégis ambiva-
lens asszociációkat keltenek a nézőben, mintha a rideg téli táj lenne az, amely az érzelmek, 
a gyengédség világát mutatja meg. Ezzel szemben a vágóhíd a brutalitást, az érzelmektől 
való elzárkózást festi le. Mária szerepe is ezt mutatja: szarvasként elveszíti túlzott gátlásait, 
társas lényként él, míg saját világában szinte elzárkózva, idegenként tekint az emberekre.  

Az álomjelenetek elkészítése során egy szarvas pár formálta meg Máriát és Endrét. A 
két állat jelenléte, a nesztelen erdő, a hófödte táj egy olyan nyugodt, kellemes atmoszfé-
rát idéznek elő, amely nemcsak a filmkészítők, hanem Horkai Zoltánnak és csapatának a 
precizitását  is dicsérik, akik egy korántsem veszélytelen munkát tudtak kétségkívül profi 
módon megoldani. 

A filmben a szavak és a beszéd szerepe visszaszorulni látszik, sokkal inkább a szem 
jelenti az elsődleges kifejezőeszközt a szereplők számára. Különleges megoldásnak 
tekinthető az, hogy nemcsak az emberek, hanem az állatok tekintete is nagy hangsúlyt 
kap a mű képi világában. A különböző kameraállások is erre játszanak rá, sokszor csak 
Mária tágra nyílt szemeit láthatjuk perceken keresztül premier plánban, de ugyanígy az 
őt megformáló Picúr (a szarvas) szemei is jelentőségteljessé válnak. Ezek az egymás utá-
ni vágások arra késztetik a nézőt, hogy azonosítsa a két szint szereplőit.

Mária arca hófehér, rezzenéstelen. Habár a szája néha mosolyra görbül, ezek inkább 
reflexszerű mozgásként hatnak. A szeme az, ami valójában elárulja személyiségét. Egy-
értelmű, hogy a lány kommunikációs gondokkal küzd, amelyet mi sem bizonyít jobban, 
mint az, hogy a nap végén hazatérve hol só- és borsszóróval, hol régi gyerekjátékokkal, 
de újra eljátssza az aznap történt szituációkat, párbeszédeket. Ugyanígy tervezi meg elő-
re a másnapi monológját is. Szinte komikusnak tűnik az a jelenet, amit egyik percben 
még gyerekjátékokkal látunk, majd ugyanez a párbeszéd Mária és Endre között történik 
meg szóról szóra. Habár Endre szövege eltér a Mária által megtervezettől, a lány mégis 
ugyanazokat a mondatokat mondja, amiket már otthon elsajátított, helyesnek ítélt. Mária 
nem mozdítható ki az előre eltervezett szövegéből, azonban az, hogy Endre válaszai nem 
illeszkednek a lány által elképzelthez, jelenti az elsődleges humorforrást. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy nem képes az adott szituációhoz kellőképpen alkalmazkodni. 
Nagy szemei tágra nyílnak a világra, szájával mégis képtelen megformálni gondolatait.
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 A másik különösen fontos érzékterület a film világában a tapintás. Máriának gondjai 
vannak az érintéssel, ijedten húzza el a kezét, amikor Endre minden hátsó gondolat nél-
kül hozzáér. Ezzel szemben az álmok világában a szarvasok orra összeér, amelyet mind a 
két főszereplő pozitív érzésként ír majd le a pszichológusnőnek. Amikor Mária beszámol 
az álmáról, azt mondja „Nagyon éhes voltam, velem volt a társam…”, ez az éhség azonban 
a szeretetre, tapintásra, érzelmekre is irányulhat. 

A lány karaktere sok esetben kissé gyerekes, ez érzékelhető az érintéssel kapcsolatos 
problémáján is. Ezek miatt úgy tűnik, mintha eddigi életét egy burokban vagy legalábbis 
egy bizonyos mértékig steril környezetben töltötte volna. Újra megtapasztalja, hogy az 
olyan alapvető dolgok állagát, textúráját, mint például a fű vagy a krumplipüré. Ezeknek a 
dolgoknak az evidenciája az, amely elgondolkoztatja a nézőt, hiszen legtöbbünknek már 
nem is kérdés, hogy ezekhez a dolgokhoz milyen érzeteket kapcsolunk, a lánynak mégis 
kihívást jelent a megismerésük. 

A Máriát megformáló Borbély Alexandra kimagasló alakítást nyújtott a kissé autiszti-
kus jegyekkel bíró lány alakításakor. Mária meglepően határozott, kimagasló szaktudású 
minőségellenőr. Rendmániája és kényszeressége nemcsak a lakásán, hanem munkájában is 
megmutatkozik, csak az előírásokkal teljes mértékig megfelelő húsokat sorolja be az első 
osztályú kategóriába, még ha valóban kicsi is az eltérés. Törékeny, szőke, csöndes személyi-
ségével ellentétben áll az a rezzenéstelen arc, amellyel a tetemeket kategorizálja, és valóban 
tárgyként tekint azokra a kifeszített állatokra, amelyek pár perce érkeztek csak a vágóhídra. 
A maga egyszerűségében is a film legösszetettebb karaktere. Múltjáról nem tudunk meg 
szinte semmit, ami nem is feltétlenül érdekes a lány alakját tekintve, azonban az a tény, 
hogy nincs telefonja, elérhetősége, sokat elárul társadalmi kapcsolatairól. Az egyetlen biz-
tos pontot a pszichológusa jelenti, aki azonban már maga sem tud mit tanácsolni a lánynak. 

Jordán Tamás remekül hozza a gyermekpszichológus szerepét, habár ebben a helyzet-
ben inkább egy nagypapa-unoka kapcsolat érezhető ki a férfi viselkedéséből. Mária egye-
disége abban rejlik, hogy végtelenül őszinte, nem beszél metaforákban, szűkszavúan, de 
egyértelműen fejezi ki magát. Endrével való első találkozásukkor is meghatározó a lány 
egyenessége, egyértelműen kifejezte Endre nehézségeit béna kezével kapcsolatban. Ezek a 
nyílt beszédek azok, amelyek miatt Máriát mégis humorosnak mondhatjuk, hiszen egyértel-
műen kimondja gondolatait egy olyan világban, ahol az embereknek nehezére esik vállalni 
önmagukat, kifejezni véleményüket. Szakmai hozzáértésével ellentétben áll a világtól való 
idegensége, az, hogy az emberekhez milyen szinten nem ért. Borbély Alexandra nagyszerű-
en alakítja ezt a karaktert, bármennyire is nagy összpontosítást igénylő feladat. A lánynak 
minden mozdulatát áthatják gátlásai, a járásától kezdve a kézmozdulatain át a mimikájáig. 

Endre társadalmi kapcsolatai ehhez képest kevésbé tűnnek problematikusnak. A tör-
ténet előrehaladtával azonban felszínre kerülnek gátlásai. Önmagát zárja ki a közösségből 
azáltal, hogy minél jobban távol akarja tartani magát a lánytól. Láthatóan küzd a szerelem 
ellen, de legfőképpen önmagát félti egy újabb csalódástól. Az Endrét alakító Morcsányi Géza 
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első filmes alakítása ez, amely ennél nem is lehetne jobb kezdet, hiszen egyből Oscar-díjra 
jelölték a filmet. Neve nem színészként, hanem a Magvető Kiadó vezetőjeként vált ismertté, 
ám a szakmai előképzettség hiánya nem okozott gondot neki abban, hogy kiválóan megfor-
málja a gazdasági igazgató szerepét. Talán az a tény, hogy valóban hétköznapi emberként 
van jelen a szerepében, közelebb hozza a karakterét a nézőkhöz. Szerepe olyan, mintha a 
többi vágóhídi dolgozó felett állna, habár ez a láthatatlan hierarchia nem rajzolódik ki a 
munkások és az igazgató között. Mindezek ellenére is ő az egyedüli, aki nem ítéli el Máriát. 
Sőt, talán a lány különbözősége az, amely felkelti a férfi érdeklődését.

A film mellékszereplői közül mindenképpen szeretném kiemelni a takarítónőt 
alakító Békés Italát, aki zseniálisan formálja meg az öregasszony mögé bújt szókimondó 
asszony kettős szerepét. Ő az a karakter, aki egyértelműen a humor forrása a filmben, 
hiszen valóban hatalmas magabiztossággal mondja ki azt, amit gondol. Habár egy töré-
keny idős nő, mégis ő az, aki randevúzási tanácsokkal látja el a fiatal lányt. Fanyarságával, 
őszinteségével, meglepő beszédével egyértelműen megnyeri a közönséget. 

Tenki Réka is feltűnik a filmben, ő alakítja a pszichológusnőt, aki az álom felfejtésé-
ben segédkezik. Ez a jelenet kissé a sztereotípiák felől közelíti meg a helyzetet. A munká-
sok elsődlegesen szexuális célpontként tekintenek a doktornőre, még ha meglehetősen 
tartanak is tőle. Ezekre persze a doktornő karaktere is rájátszik mélyen dekoltált ruhá-
ival, mozdulataival. Tenki Réka játékában kiemelendő, hogy nem jön zavarba, nehezen 
kimozdítható szerepéből, tökéletesen összpontosít karakterére. 

Az általam még említeni kívánt mellékszereplő Nagy Ervin, aki Sanyi, az ifjú hentes sze-
repében tűnik fel. Nagy Ervin adottságait kihasználva egy olyan férfi szerepébe bújik bele, 
akinek a hódítás a legfőbb célja. Ezt a sztereotípiát teszi még inkább hangsúlyossá, hogy 
az állásinterjún is azt tartja magáról fontosnak, hogy heti háromszor jár edzeni, ami még 
inkább kiemeli, hogy inkább testi adottságaival, mintsem éles eszével próbálja elnyerni a lá-
nyok szívét. Nagy Ervin karaktere valóban mellékszereplő marad, a történet egészét tekint-
ve nem kap jelentős figyelmet. A szereplőkről összeségében elmondható, hogy a film rávilá-
gít arra a problémára, hogy milyen mértékben a külső alapján ítélünk. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a búgatópor eltűnése, amelyért az alfahím Sanyit gyanúsították elsőként. 

A film másik nagy erénye a történeten kívül mindenképpen a képi elemek színre vi-
tele. A film egy erdő képével indul, susogó fák láthatók premier plánban a vetítővásznon. 
Nemcsak a képük, hanem hangjuk is belengi a teret, amelytől kétség kívül minden nézőt 
átjár a hideg. Kevés olyan film van, amely ilyen szinten képes átadni a látvánnyal együtt az 
érzeteket is a közönség számára. A képek szinte festményként tárulnak elénk. Az árnyé-
kolás zseniális módon kerül bele a filmbe. Meghatározó jelenet, amikor Mária behúzza a 
napról a lábát és az árnyékba áll, ezzel is visszahúzódását, kényszerességét jelezve. Ezek 
a képkockák már az előtt felfedik Mária egyediségét, mielőbb jobban megismerhetnénk 
személyiségét. A másik szintén hangsúlyos jelenet, ami ugyanígy a kameramozgást di-
cséri, a morzsák kiemelése. Mária asztalán a kenyérmorzsák láthatóvá válnak, de nem 
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csak a morzsák, a szivacs hagyta csíkok is megjelenítődnek. Az apróságok ilyen mértékű 
ábrázolása különös kihívást, szakértelmet kívánt a készítőktől. A morzsák motívumként 
a film végén is szerepet kapnak, ekkor már a főszereplők közös reggelijénél lesz megha-
tározó. Itt Mária már nem kezd rögtön takarításba, a néző felé nyitva hagyva a feltevést 
arról, hogy vajon sikerült-e kitörni saját keretei közül. 

 A film egyedüli gyenge pontjának a premier plánok túlzott használatát tekinthetjük. 
Többször sokáig elidőz a kamera egy-egy részleten, amelytől vontatottá, nehézkessé válik 
a történet. Sok esetben a szereplők szemével mozgunk együtt, amitől darabosnak érződik 
a cselekmény. A nehézséget elsősorban az jelenti, hogy ezzel a módszerrel olyan képek 
kapnak hangsúlyt, amelyek nem minden esetben kívánnák meg ezt a túlzott figyelmet.

A vágóhíd helyszínéből adódóan egyértelmű, hogy nem rejti el a brutalitást a kamera. 
Nincs olyan jelenet, amelyet kitakarnak, ahol elfeketedne a kép, amit tabunak tekintene 
a rendező. Ezek a dolgok valóban itt vannak velünk a mindennapokban, tehát felesleges 
lenne elrejteni a néző elől az állatok lefejezését, hiszen attól, hogy nem nézünk oda, még 
ugyanúgy megtörténnek. A vágóhíd valós képei és Mária nyílt őszintesége itt állítható 
párhuzamba. A vér ellepi a fehér csempét, amelynek a látványa meglepi a nézőt, de ami 
ezt még erőteljesebbé teszi, az a dolgozók mindennapi hozzáállása az élethez, hiszen ők 
a lehető legtermészetesebb dologként viszonyulnak a vérhez, a halálhoz. 

Mindenképpen szeretném kiemelni azt a mérhetetlen összeszedettséget, összpon-
tosítást, amely mindvégig erősen jelen van, áthatja a filmet. A nyugodtság, kiegyensú-
lyozottság nemcsak a szarvasokkal való munkában látszik, hanem Borbély Alexandra és 
Morcsányi Géza színészi teljesítményét is meghatározza. Nem lehet véletlen, hogy Enye-
di Ildikó tizennyolc év után jelentkezett újra játékfilmmel, talán ez az, ami miatt minden 
részlet ilyen mértékben kidolgozott, pontosan elrendezett. A filmben egy dal igazán kü-
lönleges szerepet kap, ez pedig Laura Marling What	He	Wrote című száma. Az énekesnő 
valószínűleg ismeretlen a magyar közönség számára, azonban az általa írt dal teljes 
mértékben úgy hat, mintha kifejezetten ehhez a filmhez készült volna. Megrázóan hat a 
nézőre, az a tény, hogy Mária élete utolsó óráiban is ugyanazt a dalt szeretné hallgatni, 
amelyet eredetilg azért vásárolt meg CD-n, hogy Géza előtt tudjon megnyílni.

A Testről	 és	 lélekről valóban egy olyan egyedi műalkotás amilyen már régóta nem 
készült a magyar filmiparban. A mozinak vége, a nézők mégsem kezdenek el pakolni. 
Mindenki csöndben, a helyén ülve várja végig a stáblistát és az utolsó sorok eltűnéséig 
ez a csönd a meghatározó. Itt azonban nem a vásznon látott sokk az, amely némán tartja 
a nézőt, hanem az a végtelen sok kavargó gondolat, amelyet ez a két óra nyújt, és amely 
elkísér minket még egy jó darabon a későbbiekben is. 

(Testről	és	lélekről, rendező, forgatókönyvíró: Enyedi Ildikó, forgalmazó: Mozinet, 2016.)
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Krek Norbert (1994) Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom mes-
terszakos és angol-magyar szakfordító szakos hallgatója.

Krek Norbert

’56, LUCIFER, GENGSZTERDRÁMA – 
ÖSSZEFOGLALÓ A DESZKA FESZTIVÁLRÓL

(PALI,	KUTYAHARAPÁS,	MERCEDES	BENZ)

A hagyományosan kora tavasszal megrendezett DESZKA Fesztivál több szempontból is 
igen fontos esemény Debrecen színházi életében. Egyrészt a nézők számára megszokott 
Csokonai Színház és annak állandó társulata mellett ilyenkor a Kárpát-medence színház-
kultúrájának aktuális darabjai kerülnek színpadra egy héten keresztül. Másrészt pedig 
a kortárs magyar színházi életben is igen fontos helyet foglal el, ahogyan a mottó is su-
gallja: ,,Fesztivál a kortárs drámáért”. Olyan fórumot teremt, ahol a kortárs drámák szín-
padra vitele egyaránt hozzájárul nem csupán a debreceni kulturális élet, de a teljes hazai 
színházi kultúra gazdagításához is. Népszerűsítő szerepe így megkérdőjelezhetetlen, ezt 
pedig a repertoár is kitűnően mutatja, hiszen a Kárpát-medence színpadra állított elő-
adásainak legjava van jelen. A továbbiakban pedig a DESZKA Fesztiválon előadott három 
darabot igyekszem kritikámban bemutatni, melyek ugyan tematikusan nem kapcsolód-
nak, de jól reprezentálják a fesztiválprogram változatosságát.

„TI JÁRTATOK MÁR A 301-ES PARCELLÁNÁL?”

A Pali egy emlékez(tet)ődarab: kifejezetten a tavalyi ’56-os emlékévre készült a 
PanoDráma független színházi csoport verbatim1 hagyományainak szellemében, hiszen 
ahogy az alcím – „Maléter	Pálné	monológja	szó	szerint” – is jelzi, Maléter Pálné életmo-
nológját hallhatjuk szó szerint. A recepció nagy része kiemeli, hogy a PanoDráma dra-
maturgjai, illetve a Gyenes Judithot alakító Szamosi Zsófia folyamatosan konzultáltak 
és interjúztak a még ma is élő özveggyel. A hitelességre törekvés, valamint a célzottan 
alkalmi jelleg maga után vonja a kérdést, miként is működik a Pali emlékeződarabként, 
műalkotásként képes-e megújítani az iskolai és állami ünnepségek során monotonizált 
emlékezésformát.
1  A verbatim színház hagyományai szerint a darab mások helyett, de az ő hangjukon igyekszik 
megszólalni, azaz jelen esteben a projekt során Maléter Pálnéval készített interjúk részeit Szamosi 
Zsófia szó szerint idézve gyúrja egységessé és formálja előadássá.  
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A debreceni bemutató igen dicsérendően a Stúdiószínházban kapott helyet. A vi-
szonylag kicsi, nagyjából hatvan fő befogadására elegendő zárt térnek nagy jelentősége 
van, mert alapvetően járult hozzá az intimitás illúziójához, amelyet a darab bevallottan el 
akart érni. A színpad egy egyszerű polgári lakás szobájának benyomását kelti a középre 
rakott kicsi karosszékkel, illetve a mellette elhelyezett kis asztalkával, az azon lévő lám-
pával, személyes tárgyakkal. Ezt az intimitást pedig csak fokozza az előadás kezdetekor 
barna tónusú, középosztálybeli öltözetben belépő Szamosi Zsófia (PanoDráma, Pintér 
Béla és Társulata, Mindenki), aki Maléter Pálnéként bemutatkozva ül le, majd mesélni 
kezd. Beszédmódja, gesztusai, mozgásának ritmusa az élőbeszéd és a személyes jelenlét 
hatását igyekszik kelteni, és bár a verbatim színházhoz hűen a Maléter Pálnéval készített 
interjúból átemelt szövegrészleteket adja elő, ám azok koherensen illeszkednek a da-
rabba. Így jön létre az a bensőséges hangulat, amely kulcsfontosságú a darab emléke-
zeti funkciójának betöltésében, hiszen ebben a monodrámában a megformált alak hite-
lességén múlik, hogy a nézőket sikerül-e bevonni, és a gyászmunkán keresztül formált 
heroikumot közvetíteni.

  A Maléter Pálné által előadott életút alapvetően lineáris történetvezetést követ, an-
nak ellenére is, hogy ‒ amennyiben az önéletírás műfaji hagyományai felől nézzük ‒ nem 
tradicionális a kezdete, nem Maléter Pálné fiatalkorával kezdődik a szóbeli elbeszélés. Az 
ő nézőpontja sokkal inkább egy személyes szűrőként működik, amelyen keresztül a férje, 
a mártírhalált halt ezredes, Maléter Pál alakja látható, majd tágabb perspektívából az 
’56-os forradalom és a megtorlás időszaka. Az eleven, kommunikatív emlékezet2 pozíció-
jának hiteles megteremtésén keresztül szembesül tehát a néző a bensőséges családi han-
gulattal: ahogyan a két szerelmes korántsem ideális körülmények között talál egymásra, 
majd botránykeltően kel egybe. Így jutunk el az olyan fajsúlyos történelmi pillanatokig, 
mint a szabadságharc kitöréséhez vezető tüntetéshullám, majd a Kilián laktanyát még a 
rendszert ezredesként védő, később pedig a forradalom vezető katonai személyiségé-
vé előlépő Maléter Pál tetteinek elbeszélése. A néző együtt szorong Maléter Pálnéval az 
évekig tartó átláthatatlan procedúra miatt, amelynek eredményeképp férjét kivégzik. A 
holttest 1989-es exhumálásáig azonban semmit sem tud férjéről, mindössze az utolsó 
találkozásuk idejéről megmaradt kiszáradt narancshéjak, illetve a férje fényképe segít 
emlékezni. A linearitást itt-ott Szamosi nyílt, a nézőkhöz intézett kiszólásai törik meg és 
a velük való interakció látszatának fenntartása: fontos kiemelni, hogy ez sem csupán a 
posztmodern színház erőltetett jegyeként van jelen, hanem a reprezentáció felnyitásával 
segíti a nézők bevonását. Ennek ellenére mégis mintha funkciótlanul váltakoznának az 
előadás hátterében a képek egy idős házaspár kezeiről, inkább elvonja a néző figyelmét, 
és már-már zavaró, mintsem segítené a darab értelmezését.

2  Jan Assmann, A	 kulturális	 emlékezet:	 Írás,	 emlékezet	 és	 politikai	 identitás	 a	 korai	
magaskultúrákban, ford. HIDAS Zoltán, Bp., Atlantis Könyvkiadó, 1999, 51.
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 Gabnai Katalin kiemelte, hogy a darab Maléter-képe kissé sematikusnak hat,3 hiszen 
tulajdonképpen egy aspektusból, Maléter Pálné gyászmunkájából ismerhetjük meg, így 
kétségkívül egy idealisztikus alakot kapunk. Mégis e szükséges sematizáltság is jól mu-
tatja, hogy egy vérzivataros, ideológiákkal súlyosan telített évszázadban is léptek fel a 
magyar történelemben olyan alakok, akiket egy egész nemzetre kiterjedő emlékezőkö-
zösség nagyobb morális aggályok nélkül tekinthet önnön eszményképének.

(PanoDráma, Pali	/	Maléter	Pálné	életmonológja	 szó	 szerint, Bemutató: 2017. március 
28., Debrecen, Csokonai Színház, Rendező: Lengyel Anna)

„NOBODY IS PERFECT”

A 2017-es DESZKA fesztivál több okból is leginkább figyelemre méltó darabja 
Esterházy Péter Mercedes	 Benz című drámájának bemutatója volt. Egyrészt a magyar 
színházi szférában is eleven még a szerző elvesztése okozta hiány és fájdalom, ez pedig az 
előadás légkörét is belengte. Másrészt pedig ritka esemény, hogy egy szlovák társulat lép 
fel magyar porondon, főképp annak a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színháznak a színészei, 
akik felkérésére a darabot Esterházy eredetileg megírta. A darab szlovákiai magyar re-
cepciója4 még ha kissé gyéren is, de többé-kevésbé közvetíti a pozsonyi bemutató szlovák 
visszhangját, melynek fő kérdése, hogy hogyan működhet egy magyar szerző által írt da-
rab, annak (részben) magyar kontextusú utalásrendszerével egy szlovák nyelvi-kulturá-
lis közegben. E kritika pedig helyzetéből adódóan megfordítja a fenti problémát: hogyan 
működik magyar színpadon szlovák rendezésben és előadásban egy Esterházy-dráma?

A darab Az	ember	tragédiájának strukturális alapjaira épül: a cilinderes-frakkos jel-
mezű Úristen és a transzvesztita megjelenésű Lucifer (ismét) fogadást kötnek, hogy ez 
utóbbi bebizonyíthassa, „nobody is perfect”, a teremtés pedig nem „oké”: Ádám és Éva 
helyett az Úr által kedvelt és nagy becsben tartott Esterházy-család férfi tagjaitól kell 
elvennie szerencséjüket, hogy kiderüljön, elhagyják-e az Urat, megrendülnek-e hitükben. 
Ezzel az intertextussal Esterházy egyszerre kapcsolja össze az egyik legismertebb ma-
gyar színművet és annak vallási, filozófiai, kulturális hagyományát, valamint saját mű-
vészi világának témáit, például a Harmonia	Caelestis vagy a Javított	kiadás apával való 
szembenézését és leszámolását is, hiszen a darab egyik legmegrendítőbb autotextuális 
utalása, amikor a zárlatban a Gróf leszúrja Apját. Magyar nézőként tehát nem okoz be-
fogadási nehézséget Az	ember	tragédiájára való építkezés, vagy az első felvonás kuruc-
3  Gabnai Katalin, Mintha	napoznánk, Revizor Online, 2017. január 22. http://www.revizoronline.
com/hu/cikk/6460/panodrama-pali-katona-jozsef-szinhaz-sufni/ [Letöltés ideje: 2017. szeptember 
04.]
4  Erről nyújt rövid summázatot az Újszó cikke: A	Mercedes	Benz	visszhangjából, ujszo.com, 2017. ja-
nuár 30. http://ujszo.com/online/kultura/2017/01/30/a-mercedes-benz-visszhangjabol [Letöltés 
ideje: 2017. szeptember 07.]
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labanc jelenete, ahogy az a szlovák nyelvi-kulturális kontextusban történt a kritikai re-
cepció szerint.5 

Mégis akadt pár tényező, amely próbára tette a nézők értelmezői képességét. A da-
rab ugyanis ‒ Sona J. Smolková, szlovák kritikus kifejezésével élve ‒ egy „intellektuális 
hullámvasút”, amelyben „erőteljesen kapaszkodni kell”.6 A Lucifer és az Úr közti foga-
dás inkább működik kerettörténetként, amely egybefogja mindazt a komplex filozófiai-
vallási-kulturális kavalkádot, amelyet a mű felvonultat, és rétegeiben kibont. Nehézséget 
jelenthet azonban, hogy míg drámaszövegként az újraolvasás lehetősége segíti az értel-
mezést, addig az előadás egyszeri és megismételhetetlen voltából fakadóan az intellek-
tuális komplexitás könnyedén elveszhet a közönség számára, pláne úgy, hogy a játékidő 
a második felvonás végére jócskán meghaladja a három órát. Tovább fokozza mindezt 
a tény, hogy a befogadást nyelvi gátak is nehezítik, hiszen az előadás szlovákul zajlik, a 
színpad feletti képernyőn kivetített magyar szöveg pedig megosztja a figyelmet a felirat 
és a mise en scѐne között. Ez az erőteljes igénybevétel mégsem idegeníti el a nézőt az 
előadástól, hanem inkább értékké válik, és a megértést célzó erőfeszítés egy katartikus 
élménnyé formálódik. Jól illusztrálták ezt például a nézők azon jelenetekre adott reak-
ciói, amelyek épp a magyarság mibenlétére kérdeznek rá erős iróniával (az Úr ironikus 
reflexiója az önmagát felkötő, „Csonkamagyarország	 nem	 ország,	 egész	 Magyarország	
mennyország” – rigmust kiáltozó „Hazafira”). Ez pedig legfőképp a szlovák rendezést és a 
színészeket dicséri.

A színészgárda legpazarabb alakítását a Lucifert játszó Robert Roth, illetve az Úris-
tent megformáló Martin Huba nyújtotta. Roth magyar nyelvű kiszólásai, a szünet utáni 
érdeklődése a nézők hogylétét illetően ugyancsak imponálóan hatottak, és talán jelen-
tősen hozzájárultak ahhoz is, hogy a Közép-Európa három népcsoportját célzó, az Es-
terházytól megszokott módon igencsak ironikus humorú szöveg valóban hasson magyar 
nyelvi közegben is, és szlovák anyanyelvűek előadásában is képes legyen a közönség 
önfeledten nevetni. Egyfajta szép baráti gesztusként is értékelhető tehát tágabb perspek-
tívából az előadás (akár Esterházy szlovák részről történő felkérésétől kezdve), illetve 
szűkebben az egyes jelenetek. Ám nyelvi szinten van ennek a kulturális-lingvális distan-
ciának egy erős szervezőelve, a darab ugyanis előszeretettel parodizálja mind a szlovák, 
mind a magyar jobboldali közbeszédben időről-időre felbukkanó frázisokat, az önma-
gukat összeférhetetlennek tituláló nemzetnarratívákat, amelyek akadályozzák a sikeres 
dialógust. Száz Pál megállapítása kitűnő: „Közép-Európa átjáróházában mintha mindig 
ugyanarról beszélnénk, csak más nyelveken (»Bratislava, Pozsony, Pressburg«). Azaz, ha 

5  Kovács Natália, Fele	magyar,	fele	tót, ÉS, 2017. január 20. http://www.es.hu/cikk/2017-01-20/
kovacs-natalia/fele-magyar-fele-tot.html [Letöltés ideje: 2017. december 4.]
6  A	Mercedes	Benz	visszhangjából…,	i.	m.
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a nyelv különbözik is, a száj nem. (…) A fordíthatóság problémáját (…) abszolút kihasz-
nálja a darab, s nemcsak nyelvi, hanem kulturális értelemben is.”7.

Magyar nézőként is csak remélhetjük, hogy a két ország, a két nyelv közti kulturális 
párbeszéd nyitányának volt szimbóluma a darab Csokonai Színházbeli bemutatója, és 
még sok ilyen interkulturális együttműködés követi, egyetértve Száz Pál megállapításá-
val: „A Mercedes	Benzre olyan összefoglaló műként tekinthetünk – pontosabban: akként 
tekintjük	(meg)! – mely Csehov Cseresznyéskertjéhez vagy Shakespeare Viharához hason-
lóan egy életmű testamentumává válik.”8.

(Esterházy Péter, Mercedes	 Benz, Bemutató: 2017. március 30., Debrecen, Csokonai 
Színház, Rendező: Roman Polák)

A ROMÁN, A SZERB ÉS AZ UKRÁN

A Kutyaharapás bevallottan Quentin Tarantino amerikai rendező első, Kutyaszorítóban 
című filmjének átirata, méghozzá annak a Székely Csabának a szövegkönyvével, akinek a 
Bányatrilógiát is köszönheti a magyar színházi közönség. A „mocskosszájú gengszterdrá-
ma” adaptáció lévén megörökölte eredetije történeti vázát: egy maffiavezér kérésére egy-
más számára ismeretlenekből áll össze egy bűnözőbanda, hogy kiraboljanak egy bankot, 
az akció azonban balul üt ki, a zsaruk a nyomukba erednek, egyértelmű, hogy spicli van a 
csapatban, megkezdődik hát az egymásra mutogatás. Kérdés, hogyan sikerült a „magyar-
ra fordítása” ennek az alapvetően amerikai kontextusú történetnek.

Az egyik legfontosabb változtatás a dramaturgiában található. A filmhez hasonlóan az 
előadás is egy haslövést elszenvedett, rámpán fekvő ember jelenetével kezdődik, akinek 
delíriumában megjelenik – a nézők számára ezt egy képernyő teszi láthatóvá – a Deadline 
Airlines légitársaság egyik stewardessének szerepében a Halál Angyala (Pálmai Anna), 
aki lepergeti előtte élete filmjét, így bomlik ki flashback-szerkezetben a cselekmény. Így 
a tulajdonképpeni főszereplő, a Szerb (Nagypál Gábor) lesz, az ő halálvárásának, felké-
szülésének a történetét kapjuk kézhez. A nem lineáris szerkezet miatt hamar megtudjuk, 
hogyan is került a bandába. A Román (Mucsi Zoltán) fedőnevű tag talált rá, és derítette 
ki róla, hogy ő a halott társának „rég elveszett” fia, ezt pedig az ún. éterezés technikájával 
hiteti el vele az egyébként rendőr Szerb. Az előadás fikciójában e technika lényege, hogy 
a célpont racionális gondolkodását teljesen ki kell iktatni, és csupán az érzelmeire kell 
hatást gyakorolni. Ironikus ugyanakkor, hogy e technikáról először a Romántól hallunk 
a flashbacknek köszönhetően, és  éppen e technika mint dramaturgiai elem révén kezd 

7  Száz Pál, Kéz	a	kézben,	mint	Lolka	és	Bolka, Revizor Online, 2017. január 13. http://revizoronline.
com/hu/cikk/6475/esterhazy-peter-mercedes-benz-szlovak-nemzeti-szinhaz-pozsony/ [Letöl-
tés ideje: 2017. szeptember 11.]
8  Uo.
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majd kettejük között kialakulni egy nem vérségi apa-fiú viszony. Az irónia egyébként is 
fontos szervezőeleme a darabnak: az első flashback jeleneténél a tagok közti dialógusok 
tulajdonképpen az utóbbi évek magyar közbeszédének panelein ironizálnak. Ezek közül 
az egyik legemlékezetesebb a „nagymagyar” Ukrán (Király Attila) által magyartalannak 
tartott Saul	fia, hiszen az zsidókról szól, pedig ott egy „igazi” magyar film, a Honfoglalás 
(Franco Neróval a főszerepben). A	Saul	fia említése sem véletlen, hiszen a Tarantinóhoz 
hasonlóan cameozó rendező, a Zsidó szerepében (Szikszai Rémusz) egyértelműen ki-
mondja, hogy szerinte a film nem a zsidóságról, hanem a halálra való felkészülésről szól, 
ez pedig a Szerb történetszálára tökéletesen ráolvasható.9

Emellett a bankrablás tervezésének és végrehajtásának jelenetei megengedik a tár-
sadalomkritikai értelmezést. A Tarantino-filmből átemelt névadás például színek helyett 
a környező népeket veszi alapul, ami a tényleges származásra is utal, így maga a névadás 
is egy sztereotipizáltságot eredményez, hisz a karakterek egymást, illetve önmagukat is 
e sztereotípiák mentén kezdik el kezelni, és értelmezni. Így tesz például a Cigány (Kaszás 
Gergő) stilizált, illetve pattogós, indulatos beszédmódjával, vagy éppen a nagymagyar, 
pszichopata Ukrán, aki szintén az általa képviselt ideológia panelszövegeit szajkózza. 
Ugyanakkor a társadalomkritikai attitűd, ahogy ezt a kritikai recepció is nyomatékosan 
kiemeli,10 érezhetően csak a darab felszínét érinti. Hiába építik fel az Ukrán és Kicsidzsó 
(Bercsényi Péter) közötti romantikus kapcsolatot (s válik mindez ironikussá az általa 
képviselt szélsőjobboldali ideológiák homoszexuálitás-diskurzusának tükrében); vagy 
épp villantanak fel egy rövidke jelenetet a Román szereplésével, amint épp a Békeme-
netre igyekvő lengyeleket lopja meg. Mindez azonban képtelen a dramaturgiában ko-
herenssé válni, amit tovább szaggatnak olyan öncélúnak ható, ám a közönség reakciója 
szerint kétségkívül vicces jelenetekkel, mint a Románt alakító Mucsi Zoltán káromkodós-
önreferens monológja; s amíg itt-ott fellelhető a társadalomkritikai attitűd intenciója, az 
képtelen átfogóvá válni a mű egészét tekintve a szinte spontán odavetettség érzetét keltő 
jelenetezés következtében. Ugyanakkor színdarabként is sikerült megtartani az erede-
ti film kétségtelen pozitívumait: a cselekmény változatlanul pörgős és feszültséggel teli 
maradt a pergő dialógusok miatt, ami a jól összeszokott színészgárdát is dicséri. 

A Vádli Alkalmi Színházi Társulás tagjai remekül alakítják a félamatőr gengszterban-
dát, közülük is kiemelkedő Mucsi Zoltán és az Ukránt alakító Király Attila játéka, valamint 
a Fodor Tamás által megformált maffiafőnök. Jóval kevesebbet engedett meg ugyanakkor 
Katona László (Tót), Szikszai Rémusz (Zsidó), illetve Bercsényi Péter (Kicsidzsó) karakte-
re – utóbbi inkább az Ukránnal közös jelenetei miatt maradhat emlékezetes –, akik kissé 
statikusak és mellőzöttek maradtak. A darab tehát mindenképp maradandó szórakozást 
9  Antal Klaudia, Te	láttad már a Kutyaharapást?, KútszéliStílus.hu, 2016. szeptember 10. http://
kutszelistilus.hu/szinhaz/kritika/325-antal-klaudia-te-lattad-a-kutyaharapast [Letöltés ideje: 
2017. szeptember 8.] 
10  Tarján Tamás, Bankrablás	 Privátim, Színház.net, 2016. szeptember 28. http://szinhaz.
net/2016/09/28/tarjan-tamas-bankrablas-privatim/ [Letöltés ideje: 2017. szeptember 11.]
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nyújt (a hibáival együtt), ám ennél többre nem érdemes számítani. A filmmel ellentétben 
a társadalomkritikai attitűd felemás lett: itt-ott sikerült mindössze becsempészni a cse-
lekménybe, ám a koherens gondolatrendszer hiánya fájdalmasan szembetűnő maradt. 
Csakúgy, mint a többi újító szándék is: a Deadline Airlines stewardessét alakító Pálmai 
Anna karaktere is egy idő után már csak a dramaturgiai szerkezet egybentartásáért lesz 
felelős, de ezt a szerepet sem képes maradéktalanul betölteni. A két szál tehát (a Szerb 
halálra készülése, illetve a bankrablás tervezése) nem kellene, hogy ilyen élesen elvá-
lasztható legyen, mégis különálló marad, mert nem csupán a színpadi történések szálai 
széttartóak az előadás második felére, hanem maga a gondolati világ sem egységes, így 
nincs is, ami összefogja a darabot.    

(Székely Csaba, Kutyaharapás, Bemutató: 2017. április 1., Debrecen, Csokonai Színház, 
Rendező: Szikszai Rémusz)    
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Uri Dénes Mihály (1988) Hajdúnánás, Debrecen. A DE–BTK Irodalomtudományok 
Doktori Iskola abszolvált hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium egykori elnöke, 
az Alföld Stúdió és a Fiatal Írók Szövetségének tagja.

Uri Dénes Mihály

MÚLT ÉS JELEN EGY HORIZONTON
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY: JELEN	A	MÚLTBAN,	
MÚLT	A	JELENBEN

Húsz tanulmányt tartalmaz 352 oldalon Szegedy-Maszák Mihály Jelen	a	múltban,	múlt	a	
jelenben	című kötete, amely az életműkiadás talán egyik utolsó darabja. A kötettel való 
foglalatoskodást minduntalan körbelengi az a nehezen múló érzés, hogy a tanulmányok 
szerzője éppen abban az évben hunyt el, amikor e kötet napvilágot látott. 

Mint a legtöbb magyar szakot végzett olvasó, Szegedy-Maszák Mihály írásaival egye-
temi stúdiumaim során találkoztam először, s a már megismert értekezőkkel szemben fel-
tűnővé vált az interdiszciplináris kérdezésmódot, a kortárs nemzetközi (akkor számomra 
igen nagy revelációt jelentő) interpretációs gyakorlatokat a közérthető formával – egyfajta 
purizmus jegyében – ötvöző értekező nyelve. Ez a fajta szövegalakítás azt az előfeltevést 
rombolta-rombolja le, miszerint a nagyon bonyolult jelenségeket tudományos igénnyel, a 
maguk összetettségében, közérthető(bb) formában nem lehet az olvasók elé tárni; Szegedy-
Maszák írásai e vélekedésnek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Úgy is mondhatnám, hogy 
az ELTE és az Indiana University professzorát olvasni mindig élvezetet is jelentett, nemcsak 
penzumot. Nincs ez másként a most tárgyalt kötetbe gyűjtött írásokkal sem, amelyek talán 
még azon befogadók számára is viszonylag könnyen legyőzhető ellenállást jelentenek, akik 
a felvetett problémákban kevéssé vagy egyáltalán nem jártasak.

A tanulmányokban tárgyalt művészi alkotások az interpretációban olyan művekként 
tűnnek fel, amelyek rendre figyelmeztetnek	és emlékeztetnek:	Szegedy-Maszák értelme-
zői nyelve már tropológiájában is színre viszi azt a felismerést, hogy az irodalmi műalko-
tások befogadása mindig olvasáselméleti, művészet- és kultúrtörténeti ismereteket fel-
tételez; s hogy ezek felismertetéséért	a szövegek többnyire maguk is igen sokat tesznek, 
vagyis a művek maguk adják meg olvasási kódjukat azáltal, hogy orientálják bizonyos 
értelmező horizontok felé az olvasójukat. A megértett tehát mindig megváltoztatja magát 
a megértőt is, a befogadás során egyik sem marad érintetlen a másiktól. Ugyanakkor e 
szövegek – és jobbára értelmezőik – tisztában vannak azzal, hogy az utalások felismeré-
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se mindig távlat függvénye. Ahogyan a kötet második tanulmányában a szerző megjegy-
zi, „[o]lvasottságunkon múlik, travesztiának tekintünk-e egy művet avagy sem.” (35.) E 
megállapítás bizonyosan nem csak a travesztiára igaz.

A Szegedy-Maszák	Mihály	Válogatott	Munkái sorozat hetedik darabja a szerzőre jel-
lemző módon viszi színre azt a széles látókört és akár enciklopédikusnak is nevezhető 
tudást, amely az életmű egészét jellemzi. Ennek megfelelően az értelmezések homlokte-
rében nemcsak irodalmi szövegek állnak – noha irodalmi, döntően az elbeszélő prózába 
sorolható produkciók interpretációja adja a kötet gerincét –, hanem a zene, a történelem, 
a nyolcvanas évek értelmiségi közege is megjelenik. Az életművet meghatározó, azt „ki-
töltő” kedvelt szerzők is rendre visszaköszönnek, így Eötvös József, Kemény Zsigmond, 
Krúdy Gyula vagy éppen Esterházy Péter. S természetesen a Szegedy-Maszák munkássá-
gát végigkísérő teoretikus – ugyanakkor egy felelős értelmiségi mindennapjait is meg-
határozó – problémák artikulálása is a kötet centrumába kerül. Így például az a kérdés, 
hogy milyen szerepet játszik a mindenkori jelen megértésében a múlt, illetve a kérdező 
horizontokat mindig determináló hagyományok, s hogy a tradíció megértése miképpen 
befolyásolja a vele szembesülőt. Alighanem ez a kötet legfontosabb kérdése, amelyet már 
a kiasztikus cím is előre jelez. A kötet lapjain a hagyománnyal való találkozások sorából 
egy rendre újraszövődő tradíció képe bontakozik ki. Az olvasás – hermeneutikai értelem-
ben vett – eseménnyé	válik, vagyis megváltoztatja a benne résztvevőket: az értelmezőt és 
a szöveget egyaránt. Innen nézve a kötet egyik legfontosabb szereplője az az Esterházy 
Péter, akiről ugyan csak egy elemzés szól (38–56.), de számos értekezés visszavezethető 
hozzá, amennyiben Esterházy írásművészete éppen a múlttal való folyamatos szembesü-
lésként értelmeződik. Egyik utolsó kötetében ekképp fogalmazta meg a tanulmánykötet 
által is felvetett problémát Esterházy: „a hagyományom nem egyenlő velem, én az a mun-
ka vagyok, amit ezen a hagyományon, ezzel a hagyománnyal elvégzek.” (Az	évek	iszkolása,	
94.) A folyamatos újraolvasási kényszer – ahogyan azt a sorozat egy korábbi darabjának 
címe is jelzi: Az	újraolvasás	kényszere – azonban olyan kényszer, amelynek hozadéka (az 
önmegértés) korántsem elhanyagolható.

A múlt nemcsak forrásként, hanem romboló erőként is megmutatkozhat, ha rossz 
szokásaink és öröklött sérelmeink foglyai maradunk. Alighanem a fent említett értelmi-
ségi felelősségvállalás jegyében is született meg a Legyőzhetjük-e	 valaha	a	múltunkat?	
című írás, mely inkább esszé, mint tanulmány, s amelynek konklúziója szerint „szükség 
volna megbékélésre, hiszen egy megosztott országnak nagyon bizonytalan lehet a jövője” 
(342.). Nem elhanyagolható, hogy az írások jelentős részét hatja át ez a szemlélet.

A Bevezetés	a	szépirodalomba	című Esterházy-műről szóló elemzés fontos megálla-
pítása, hogy az „nemcsak a magyar próza lehetőségeit terjesztette ki számottevő mérték-
ben, de egyúttal messze fölülmúlta gondolati mélység tekintetében azoknak a nyugati 
műveknek a túlnyomó többségét, amelyeket a posztmodern irodalom jelentős alkotá-
sainak szokás tekinteni”. Ennek egyik oka pedig, hogy „az 1970–80-as évek egyik leg-
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jelentősebb magyar kötete végkicsengésével hagyományos értékek fönntartását erősíti 
meg, s ennyiben visszafelé is tekint, így próbál úrrá lenni a teljes értékviszonylagosság 
kísértésén, noha a Bevezetés	alaposan mérlegeli ennek messzemenő következményeit, 
és rendkívül nehéz küzdelmet folytat velük” (54.). Hogy a visszatekintés, a hagyományos 
értékek és a tradíció nagyra értékelése a Bevezetés…	 felértékelődését is eredményezi, 
még ha az nem is csupán ezek miatt következik be, jelzik az értelmező elkötelezettségét 
az iránt a magyar és európai kulturális örökség iránt, amelynek értékét és jelentőségét 
még a legszínvonalasabb posztmodern textusok sem relativizálhatják. Ez az értelmezői 
attitűd egy, az új és a régi iránti egyforma nyitottságot jelez, amely már maga is garancia 
az elemzések mélységére.

A fentebb említett szerteágazó érdeklődés igencsak próbára teszi a kötet kritikusát, 
elvégre az a nem csekély számú kontextus, amelyet a gyűjtemény szövegei megnyitnak 
az olvasójuk számára, a kötetről való egységes beszéd lehetőségét teszi merőben prob-
lematikussá. Ám ez aligha véletlen: az értelmezői horizontok tágulása a tudás szétszóró-
dására is utalhat, arra, amit Szegedy-Maszák másutt úgy fogalmazott meg, hogy nincsen 
egyetlen kánonunk, s amely már vezérlőelve volt Az	irodalom	történetei	három köteté-
nek, vagyis a széttartó irodalomtörténet koncepciójának is.

Szimbolikus, s az előbb mondottaktól talán nem független, hogy a bevezetőt vagy 
előszót nem tartalmazó kötetet egy olyan írás nyitja, amely a tudományos teljesítmény 
közlésformáit teszi mérlegre. A Folyóirat	 vagy	 könyv:	 mérlegen	 a	 tudományos	 teljesít-
mény	című tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy „[l]éteznek olyan tudományágak, 
amelyekben a nyelvi megfogalmazás legföljebb másodlagos, ezért talán nem okvetlenül 
igénylik a könyvírást.” (7.) E megállapítás egy tanulmánygyűjteményben több mint önref-
lexió, hiszen arra is ráirányítja az olvasó figyelmét, hogy a kötetben található valameny-
nyi írás nemcsak az adott diszciplína szűkebb keretei között, de a tudományos ismeret 
21. századi közlésformáinak eltérő horizontjai felől is mérlegre teszik a szellemtudomá-
nyok – nem csak tudományosan – megértő potenciálját. A nagyjából azonos hosszúsá-
gú tanulmányok időt, teret, nyelvet, kultúrát és művészeti ágakat kötnek össze egyfajta 
elválaszthatatlan elválaszthatóságban. A Jelen	a	múltban,	múlt	a	 jelenben	tanulmányait 
szerzőjükön kívül az köti egymáshoz, hogy az egyik írásban tárgyalt probléma egy másik 
elemzésben újra felbukkan, így a példákkal bőségesen illusztrált, az utánzásról, paródiá-
ról és travesztiáról szóló elméleti fejtegetések már az értelmezői gyakorlatba illeszkedve 
jelennek meg Esterházy Péter említett művének egynémely szövegéről szólva. Ennyiben 
tehát ez a tanulmánygyűjtemény leginkább a Szegedy-Maszák Mihály életműve iránt ér-
deklődőknek lehet érdekes (azokon túl természetesen, akiknek konkrétan egy-egy ta-
nulmányra van szükségük a kötetből), azoknak, akik a kortárs irodalomtudomány egyik 
legnagyobb hatású értelmezőjének olvasási gyakorlatára kíváncsiak, egy-egy interpretá-
ciós fogását kívánják „eltanulni”. Így például azt a fontos felismerést, hogy idegen nyelvű 
irodalmak produkcióiról leginkább akkor szólhatunk relevánsan, ha bírjuk azt a nyelvet, 
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s még akkor is megkötésekkel tehetjük mindezt, mert nyelv és világ határainak egybe-
esése aligha teszi problémátlanul lehetővé a nyelvekben megmutatkozó világértelme-
zések közötti közlekedést. Ily módon az a hermeneutikai közhely, miszerint a megértés 
sohasem végleges, lezárt és lezárható folyamat, más nyelvek irodalmával kapcsolatosan 
még inkább igaznak tekinthető. A szerzőre jellemző, éppen a távlat korlátoltságát	hang-
súlyozó – s persze a Szegedy-Maszák életművét ismerő olvasó számára akár a minutio 
alakzataként is értelmezhető – mentegetések finom eleganciával szövik át a textusokat, 
egyúttal azonban fontos figyelmeztetéseket is megfogalmaznak éppen az értelmezést 
lezárni kívánó olvasásmódokkal szemben. Ilyen – akár önreflexióként is értelmezhető 
– figyelmeztetést olvashatunk például a Horváth Jánost „meglehetős kíméletlenséggel” 
bíráló Poszler Györgyről szólva: „Hiba volna azt hinni, hogy bármely szerző esetében lé-
tezik olyan távoli nézőpont, amelyből maradéktalanul tárgyilagos, megfellebbezhetetlen 
ítéletet lehetne alkotni.” (293.)

Az Esterházy művét taglaló írás-
hoz hasonlóan alapos a Bánffy Miklós 
írásművészetét tárgyaló tanulmány 
is (Bibliai	példázat	mint	a	történelem	
értelmezője),	amely nemcsak az Erdé-
lyi	 történet	 köteteit veszi górcső alá 
– noha a bő húsz oldalas tanulmány 
leghosszabb részét annak elemzése 
teszi ki –, hanem a tízes és húszas 
években született novellákat és drá-
maszövegeket is. Bánffy kisprózai 
alkotásairól szólva Szegedy-Maszák 
egyik tanulságos megállapítása az le-
het, hogy az erdélyi gróf „legjobb el-
beszélései szinte kivétel nélkül nem 
magyarokról szólnak” (213.). Az érte-
kező igyekszik irányzatokhoz kötni a 
tárgyalt szövegeket – a naturalizmus 
és az expresszionizmus nyomait épp-
úgy fel lehet fedezni Bánffy írásaiban, 
mint a romantika hatását –, valamint 
nemzetközi kontextusban is elhelyez-
ni azokat. A Reggeltől	estig	című kis-
regénynek „[f]eltűnő a hasonlóság[a] 
Virginia Woolf Mrs.	 Dalloway	 című, 
1925-ben kiadott regényével” (217.). 
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Az Erdélyi	 történetnek pedig	egyik fontos jellemzője, a képszerű megjelenítésen túl, a 
„nyelvvel szemben tanúsított magatartás kettőssége”, a nyelvvel szemben érzett bizal-
matlanság, a nyelv szegénysége és gazdagsága, valamint a különféle nyelvjátékok feszült-
ségbe kerülése (218–219.); másként mondva, „Bánffy remekül ismeri a nyelv belső tör-
vényszerűségeit” (220.).

Noha Bánffy műveit az utóbbi időben újfent kiadták, ami növekvő olvasottságot je-
lezhet (vagy generálhat), némiképp hasonló helyzetben lehet, mint Eötvös József, akinek 
a szépírói és értekező munkáit is tárgyalja a kötet egyik tanulmánya, s amely szerint előb-
bieket méltatlanul kevesen olvassák. Noha Eötvös regényei is jelentősek, éppen ezért a 
jelenleginél nagyobb mértékben tarthatnának számot érdeklődésre, az értekező Eötvös 
a fikciós művek jelentős részében is előtérbe kerül. „Más szóval az elbeszélő egyúttal 
értekező is” (87.), vagy ahogyan maga Eötvös fogalmazott: „reflexiókkal szakitom félbe 
előadásomat, ez volt hibám a gyakorlati élet mezején, és ez fog valószinüleg hibám ma-
radni, míg az irodalmi pályán müködöm” (92.).

A kötet leghosszabb tanulmánya a majd’ hatvan oldalas A	lövészárok	irodalma.	Az	első	
világháború	a	prózairodalomban	című írás, mely a „Nagy Háború” és a kortárs (magyar és 
külföldi) irodalom összefüggéseit tárgyalja. „Feltűnő, mennyire hiányoznak a művészileg 
jelentős magyar regények az első világháborúról.” (131.) Míg „[k]iváló francia, német, sőt 
olasz és amerikai írók” is harcoltak a fronton, addig a magyarok közül csak Balázs Béla, 
aki a Nyugat	számára jegyzeteket is készített, és Tersánszky Józsi Jenő vonult be önkén-
tesként. Érdekesség, hogy a besorozástól rettegő Kosztolányit sokakkal ellentétben nem 
érte meglepetésként a háború, egy 1909-es belgrádi útján, amelyről cikkekben számolt 
be, megtapasztalta a szerbek háborús hajlandóságát. A világháborúnak az irodalomra 
gyakorolt egyik legnagyobb hatása alighanem az lehetetett, hogy „a háború elbizonytala-
níthatta a művészeknek az előrehaladásba vetett hitét és ösztönzést adhatott nekik ko-
rábbi írásmódok fölelevenítéséhez” (135.).

„Egy a folyó, akárhány ága-boga van is.” Ez az Esterházy-idézet jutott eszembe a múlt 
és jelen összefüggéseit, az egymástól eltávolodó, mégis egy életműben, egy értelmezői 
távlatban egymásba fonódó problémaköröket felmutató tanulmányok olvasásakor. Alig-
ha véletlen, mi több, talán szimbolikus is, hogy az életműkiadás egyik – vagy talán utolsó 
– darabja nem korszakot vagy szerzőt tárgyaló monográfia, hanem széttartó tanulmá-
nyok összessége. Felmutatja azt a sokszínűséget, ami a tanulmányok és esszék szerzőjét 
jellemezte.

(Szegedy-Maszák Mihály, Jelen	a	múltban,	múlt	a	jelenben,	Bp.,	Kalligram, 2016.)
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Kopasz György (1992) Kisvárda, Debrecen. A Debreceni Egyetem történelem-magyar 
osztatlan tanárszakos végzős hallgatója, a DETEP tagja. 

Kopasz György

ÉLJEN KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL, AVAGY HOGYAN 
VÁLHAT A SCI-FI MAINSTREAMMÉ?

A WESTWORLD	CÍMŰ SOROZAT APROPÓJÁN

„Vakáció a jövőben, ma!” Ezzel a szlogennel indul az a film, ami 1973-ban látott nap-
világot Feltámad	a	vadnyugat	 (Westworld) címen. Az HBO egy tíz részes drámai soro-
zatban alkotta újra ezt a rég elfeledett klasszikust, amely méltó az elődjéhez, és amely 
megtartotta az eredeti címet. Az HBO-s sorozatok palettája igen színes: a True	Blood-
on keresztül, A	hátrahagyottakon át, egészen a kihagyhatatlan Trónok	harcáig. Ebben 
a kínálatban mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő világot. A csatorna zsáner- és 
mainstreamteremtő erővel bír, amit jól példáz a Trónok	harca világának létrehozása, hi-
szen ez a sorozat még azokat is a képernyő elé vonzotta, akiknek egyébként a hátán is 
feláll a szőr, ha a fantasy műfaja szóba kerül. Logikus, hogy az HBO más műfajok terén is 
megpróbálkozik a fősodorba emeléssel. A wired.com oldalon a sorozatról készült egyik 
első kritika például abból a kérdésből indul ki, hogy vajon sikerül-e a Westworldnek a 
sci-fi világában az, ami a Trónok	harcának a fantasyvel.1 A cikk szerzője arra keresi a 
választ, hogyan képes rekordokat döntögető nézettséget produkálni és ‒ ezek szerint ‒ 
nemcsak rétegközönséget megszólítani a széria. A továbbiakban arra a kérdésre keresem 
a választ, hogy miként próbálta mindezt elérni. 

A sorozat egy olyan szórakoztató parkot mutat be, ahol a gazdag emberek borsos 
áron tölthetnek el napokat, heteket, mintha egy luxusnyaraláson vennének részt. Viszont 
nem egy átlagos körhintás, hullámvasutas, élménymedencés helyről van szó, hanem 
magáról a vadnyugatról. A gazdagok szó szerint egy, a valósághoz kísértetiesen	hasonló 
vadnyugati kisváros életébe kapcsolódhatnak be. A parkban a statiszták nem élő embe-
rek, hanem huzalokból, chipekből felépített (teljesen élethű) androidok. Innentől kezd-
ve pedig minden látogató elengedheti a fantáziáját, hiszen akárkivé válhatnak, bármi 
megtörténhet velük, mégsem esik semmi bajuk, amíg a parkban tartózkodnak. Az, hogy 
 
1  Charlie Jane Anders, Can	Westworld Do	 for	 Science	 Fiction	What	Game of Thrones did	 for	
fantasy?, Wired, 2016. október 3. https://www.wired.com/2016/10/westworld-sci-fi-game-of-
thrones/ [Letöltés ideje: 2016. március 10.]
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bántódás nélkül megússzák a kalandjaikat, a robotika törvényeivel van összhangban. Az 
Asimov-féle törvények alapján egy robotnak nem szabad kárt tennie emberi lényben, és 
nem tűrheti tétlenül, hogy emberi lénynek bántódása essen.2 E törvények garantálják, 
hogy a robotok ne bántsák az embereket.

A park első pillantásra a számítógépes programozásban „sandbox”-ként ismert fo-
galmat idézi, amely a külvilágtól teljesen elzárt terület, ahol ki lehet próbálni az új, 
megbízhatatlan programokat. Ezt példázza az is, hogy az androidok vaktölténnyel lőnek 
az emberekre, programozásuknak köszönhetően csak a játék kedvéért szállnak szem-
be velük, tényleges kárt nem okozhatnak. Egészen addig, amíg meg nem hibásodik a 
rendszer, és már azok az androidok is képesek fegyvert használni, akikben eredetileg ez 
nincs kódolva. Ezek az androidstatiszták különféle karaktertípusokat testesítenek meg: 
lehetnek banditák, akikkel izgalmas kalandokba keveredhetnek a vendégek, vagy akikkel 
szemben a látogatók megvédhetik a várost. A vendégek találkozhatnak aranyásókkal, akik 
a vadregényes tájba vezetik be őket, vagy egy bordélyba betérve elbeszélgethetnek a ma-
dámmal és a csapossal. Ezzel a park egy sor különböző műfajú történet gyűjteményeként 
működik – mind a látogatók, mind a sorozat nézői számára. Ilyen például a románc, az 
akció-, a kaland- és a detektívtörténet, de arra is lehetősége nyílik a látogatónak, hogy 
ezeket a műfajokat, „narratívákat” felrúgva a saját történetét kezdje el írni.

A park tervezői az androidokat alapvető emberi személyiségekkel ruházták fel, 
élethűvé, bár nem élővé tették őket: freudi értelemben véve kísértetiesek. Freud sze-
rint nem az a kísérteties, amit nem ismerünk egészen, hanem sokkal inkább azoknak 
a látható összefüggéseknek a felismerése, amelyek összekötik az okokat és okozatokat. 
Ebben az értelemben tehát minden titoknak rejtettnek kell maradnia, ám azok mégis 
föltárulnak.3Az androidok kísértetiessége abban mutatkozik meg, hogy a sorozat készítői 
időnként megmutatják, hogy a látszólag emberi személyiséggel rendelkező robotok va-
lójában szoftverekből állnak össze, például amikor a néző rájön arra, hogy az androidok 
aznapi emlékei minden „alvással” törlődnek, minden reggel tabula rasával és az előző 
napival megegyező „narratívával” indulnak újra. A sorozat átjárhatóvá teszi a szórako-
zó látogató és a szórakozó néző közötti határvonalat (ahogyan az ember és az android 
közöttit is) – ez utóbbihoz a bevezető képsorok is támpontot adnak. A nyitányban látjuk 
kvázi megteremtődni az android testeket, majd Dolorest, aki éppen a javítóüzemben ki-
kapcsolva várja, hogy üzembe helyezzék. Ezáltal mind a belső, látogatói és a külső, nézői 
többlettudás kicsinyítő tükre Bernard. Az ő karaktere a közönséghez hasonlóan mindent 
tud– legalábbis ezt hiszi. Egészen addig, amíg a tudás illúziója egyszer csak a visszájára 
fordul, és kiderül, hogy mindent rosszul tudott, azaz nemcsak a nézőket, hanem a szerep-
lőket is félrevezették. Bernardnak (aki dr. Ford személyi asszisztense) nagy befolyása van 

2  Isaac Asimov, Én,	a	robot, ford. Baranyi Gyula, Vámosi Pál, Szeged, Szukits Könyvkiadó, 2004, 5. 
3  Sigmund Freud, A	kísérteties	=	S. F., Művészeti	írások, szerk. Erős Ferenc, Argejó Éva, ford. Bókay 
Antal, Erős Ferenc, Halasi Zoltán, IX, Bp., Filum, 1992 (Sigmund Freud Művei), 250‒251.
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az ott dolgozókra. Egészen addig marad ebben a szerepben, amíg egyszer őt is rosszul 
állítják vissza, onnantól nem szolgálja tovább Ford érdekeit.  Kiderül, hogy ő is android, 
akit azért hoztak létre, hogy a parkban lévő piszkos munkát elvégezze. 

Kísérteties határhelyzetük ellenére az androidok alárendeltsége, kiszolgáltatottsága 
is megfigyelhető, aminek egyenes következménye az is, hogy képesek fellázadni, s ezzel 
felrúgni a robotika törvényeit. Az évad végére a sorozat eljut oda, hogy teljesen elmossa 
az ember és az android közötti határvonalat. A nézők számára az androidok abszolút 
„hús-vér” karakterekként jelennek meg, és csak lassan ismerik fel, hogy ezek a szereplők 
nem emberek. Az androidok pedig nem tudnak arról, hogy ők androidok, csak követik a 
narratívák által előírt szerepeket. Majd a meghibásodás után, amikor már vannak em-
lékeik és rájönnek, hogy mit tesznek velük az emberek, lázadással reagálnak a történé-
sekre. A 2017-es ComicConon vetített második évad előzetese alapján bizton állíthatjuk, 
hogy a Westworld ebbe az irányba fogja terelni a következő etapját, ezt már most felve-
zette a finálé.

A sorozat egyik fő morális tétje az, hogy egy olyan világban, ahol a látogatók teljesen 
elszakadhatnak a hétköznapi normáktól, erkölcsöktől, milyen dilemmákkal kell szembe-
nézniük a szereplőknek és a nézőknek. Vajon egy jól szituált üzletember képes-e embert 
(vagy éppen androidot) ölni, majd utána napokig tivornyázni? A tudat, hogy nem sérülhet 
meg, és hogy valójában nem követ el bűncselekményt (hiszen nem élő embereket bánt), 
feljogosítja-e ezekre a tettekre a látogatókat? Valóban lehetséges egy kötöttségek nélküli 
világban élni – a kísérteties kísértetiességének felismerésével? A park látogatói szaba-
don kiélhetik a legsötétebb ösztöneiket is, ezért annyira vonzó a Westworld. Nem a rég-
múlt vadnyugat világát látogathatják meg, hanem azt a helyet, ahol szabadon követhetik 
pillanatnyi vágyaikat mindenféle következmények nélkül.

A mesterséges intelligencia mint antropológiai probléma fősodorba emelése már 
évtizedekkel ezelőtt elkezdődött. Számos kultuszfilm született a témában, mint a Szár-
nyas	fejvadász,	az A.I.	Mesterséges	értelem,	a 2001	–Űrodüsszeia	vagy az	Ex	Machina. Noha 
ma a mainstream filmgyártás korszakát éljük,4 amely ontja magából a hasonló filmeket, 
a sorozatok világában mérföldkőként jelenik meg a Westworld, hiszen eddig nem próbál-
koztak azzal, hogy múltszázadbeli köntösbe bújtassák a 21. század találmányait, jelen 
esetben az androidokat.

A sorozat cselekménye több szálon fut, két részre bontva ezzel a megteremtett 
világot. Az egyik a parkon kívüli történések színtere, amelyet akár kinti világnak is nevez-
hetünk, a másik ezzel szemben a parkban játszódó, „benti” cselekmény – annak ellenére, 
hogy a Westworld	világa teljesen kifordítja a kint és a bent fogalmát, hiszen a park „bent”-
je tűnik „kint”-nek a nyitott terekkel, és a „külső” világ ábrázolása a zárt, steril, labora-
tóriumi terekre korlátozódik. Csak az évad utolsó részére fonódnak össze a két színtér 

4 Szirmai Gergely, MI	 kell	 a	 Férfinak?, YouTube‒Hollywood News Agency, 2017. március 30. 
https://www.youtube.com/watch?v=1N6v_ykNHZ0 [Letöltés ideje: 2017. november 14.]
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cselekményei egyetlen, remekül átgondolt, kerek történetszállá. A pilot egy romantikus-
nak tűnő „narratívával” indít: Doloresszel, a városszéli farmer lányával kezdődik, majd 
plátói szerelmét, Teddyt ismerjük meg, aki épp a városba érkezett. Itt még a néző azt 
hihetné, hogy elcsépelt, klisékkel teli karaktereket kap, hiszen látjuk a szép, szőke, ár-
tatlan lányt, majd a kissé megviselt, jóképű szerelmét, továbbá megismerjük a vagány, 
nagyszájú madám, Maeve igen eredeti karakterét is. 

A különböző történetszálak párhuzamosan futnak, és mindegyikhez tartozik egy-egy 
jól megírt narratíva is. Ezeket előre legyártva táplálják az androidokba, ami a sorozat 
metafikciós szintjét is láthatóvá teszi. És ezt nemcsak a parkban figyelhetjük meg, mivel 
mindez a sorozat egészére igaz: hiszen akár alakulása közben többféle lehetséges kime-
nettel látjuk ugyanazt a narratívát, az évad vége felé még a „megíródása” közben is. Ennek 
a logikának az egyik legizgalmasabb megnyilvánulása Maeve karakterével kapcsolatban 
jelenik meg. A cselekmény szerint Maeve felkerül a javítóüzembe, ahol szembesül azzal, 
hogy miközben beszél, a szavait kimondásukkal egy időben egy tableten látja viszont, 
noha magát független szubjektumnak tartja: egyéniségét tehát előre programozott szó-
kincselemek és számszerű személyiségértékek határozzák meg. Az előre megírt narra-
tívái az éppen aktuális kontextushoz igazodva aktiválódnak. Amikor Maeve kiszakad a 
saját világából, és nem tudja értelmezni a látottakat, akkor „lefagy”, hiszen nem tud prog-
ramozott szöveggel válaszolni az eseményekre. 

Minden részben felbukkannak azok az ismétlődő alapszituációk, amelyek a park 
látogatói számára lehetőséget kínálnak a „narratívákba” – a kinti csapat által előkészí-
tett kalandokba – való belépésre. Az elemek ismétlődése nemcsak, hogy nem válik unal-
massá, hanem a sorozat előrehaladtával egyre inkább nyugtalanítóan hat. Minimálisan 
mindig változik a történetszál visszatérő eleme, és a park látogatói úgy kapcsolódhatnak 
be ezekbe, hogy ők maguk sem tudnak róla, hogy előre megírt narratívával van dolguk. 
Nagyon izgalmas látni azt, hogy Dolores és Teddy története mennyire meg tud változni 
akkor, ha például nem Teddy, hanem egy vendég akad össze a nővel. Ahogy Dolores is 
megjegyzi nem tudatos, ám mégis önreflexív módon az egyik rész folyamán: „Ámulattal 
figyelhetjük, hogy minden megváltozik egyetlen, véletlen találkozástól.”. Fokozatosan is-
merjük meg a park világát, mellette pedig a külső életet is, azonban a sorozat folyamato-
san elbizonytalanítja a nézőt, aki így kénytelen újra és újra átértékelni a külső és belső 
világról alkotott tudását.

A sorozatélményt az alapötleten és az történetszövésen túl a színészi alakítások is 
maradandóvá teszik. Anthony Hopkins alakítja a park egyik megálmodójának, Robert 
Fordnak a szerepét, aki hasonlít a színész nevéhez elválaszthatatlanul kötődő Hannibal 
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Lecter figurájához – maga Hopkins is azt nyilatkozta, hogy hasonló karakter a kettő.5 A 
sorozat rá is játszik erre, hiszen Fordot sokszor látjuk üvegfal mögötti kameraállások-
ból, és párbeszédeinek többsége szemtől-szemben ülve történik, ahogy az a Bárányok	
hallgatnakban is igaz a ketrecben ülő Hannibalra. Hopkins és a másik színészlegenda, Ed 
Harris mellett új tehetségek is erősítik a sorozat színészgárdáját, például a True	Blood	
sorozatból ismerős Evan Rachel Wood, vagy a madámot alakító Thandie Newton.

A karakterek változását jellemfejlődésük adja. Ford kimondja, hogy az androidok 
nem emberek, mivel nincs tudatuk – hiszen ábrándjaikat, emlékeiket elvileg minden éjjel 
törlik. Ez a folyamat azonban nem mindig jár teljes sikerrel: egy-egy emlékfoszlány álom-
képként megmarad. Ez teszi a „házigazdákat” mégis kísértetiesen emberszerűvé, látha-
tóvá válik, aminek nem kellett volna megmutatkoznia. Az évad vége felé több androidnál 
is fellép ez a működési zavar, de azáltal, hogy megmaradtak az emlékeik, a programozott 
identitásuk megváltozik, kifinomultabbá válik. Maeve például gyakran álmodik előző 
történetbeli gyermekével. Nem tudja, mit jelent, de érzi, hogy nincs minden rendben: 
mintha mindennap ugyanazt élné át, ugyanazokat a párbeszédeket folytatná le. A javító-
üzemben megtudja, hogy pár hónapja lett csak beprogramozva a bordély vezetésére, és 
azok nem álmok: egy tökéletlen törlés eredményeként megmaradt emlékképek. Erede-
tileg szökésre programozott karakterként látjuk, a fordulat pedig akkor következik be, 
amikor már majdnem megszökik, de tudja, hogy van egy gyermeke, és a programozásnak 
ellentmondva inkább a kislány keresésére indul – azaz a programozás ellenében „anyai 
ösztönei” kerülnek előtérbe. 

Érdemes a sorozat zenei világáról is néhány szót ejteni. Ramin Djawadi zeneszer-
ző munkájának köszönhető, hogy a futurisztikus sci-fi világától és a vadnyugati miliőtől 
sem idegenhangzást hozott létre. Már a pilot alatt fülbemászó dallamok hangzanak el, 
amelyek bizonyos esetekben kapcsolódnak későbbi történetszálakhoz, valamint karak-
terekhez. A Dr.	Ford című szám például sokszor hallható Ford monológjaikor, a jelenetek 
alatt elhangzó szövegek pedig a múltról, illetve a parkról és annak jelentőségéről szólnak. 
Egyes olvasatok szerint a szám első két perce a park megteremtéséről szól, a két tervező, 
Arnold és Robert Ford közös munkájáról. Arnold a hegedű: lírikus, érzelmes és szomorú, 
míg Ford a zongora: tiszta, precíz és magabiztos. Ketten létrehoznak egy gyönyörű duet-
tet, magát a parkot. Amikor Arnold meghal – vagyis megszűnik a hegedű –, Robert szó-
lama mesterséges félhangokkal telítődik meg, azaz disszonancia keletkezik. Nem számít, 
milyen nagyra és grandiózusra növi ki magát a park, sosem lesz olyan tiszta és gyönyörű 
a dallam és maga a park, mint ez elején. Az ehhez hasonló zeneműveken kívül Djawadi 
olyan populáris előadók számait varázsolta újjá (paradox módon épp a régi hangzásvi-

5  Helen Kelly, Sir	Anthony	Hopkins	insists	he	is	nothing	like	Westworld’s	‚control-freaknut’	Dr	Ford, 
Express, 2016. október 18. http://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/722273/Sir-Anthony-
Hopkins-compares-himself-to-HBO-Westworld-Dr-Robert-Ford [Letöltés ideje: 2017. október 
10.]
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lággal), mint a	Rolling	Stones,	a Cure	vagy Amy	Winehouse, amelyek dalszövegek nélkül, 
verklin szólalnak meg. Ugyan sokan asszociálnak egy mechanikus, monoton hangszerre, 
a sorozatban ennek éppen az ellentéte figyelhető meg, dinamikussága kap hangsúlyt. 

Összegezve tehát a Westworld a 2016-os év egyik legkülönlegesebb sorozata volt. 
Hozott minden olyan elemet, amellyel egy HBO-rajongót meglehet fogni, kezdve a testi-
ség és erőszak nyílt megjelenésétől a drámai hatásokig. Ráadásul – és ez adja a sorozat 
valódi különlegességét – mindezt androidokkal fűszerezve. Úgy tűnik, hogy az HBO jól 
tette, hogy a sci-fi műfajához nyúlt. Hiába mutat be egy szadista és nihilista világot, ahol 
mindenki kiélheti legsötétebb vágyait, ez nem a Vadnyugat	 feltámadását	hozza, sokkal 
inkább a jelen és a közeljövő kritikáját adja. Felteszi a kérdést, hogy milyen a kapcsola-
tunk a technológiával, valamint azt, hogy hogyan bánunk mindazokkal, akik felett teljes 
erőfölényben vagyunk. Egy jó science-fiction ismérve pedig az, hogy éppen ilyen, ké-
nyelmetlennek tűnő kérdéseket feszeget. A Westworld	talán az A-listás színészeknek is 
köszönhetően az évadzáróra 3,04 millió embert ültetett le a képernyők elé, és ide nem-
csak a megrögzött sci-fi rajongók tartoznak. Összesen 12 millió nézőt vonzott hetente 
és ezzel minden idők legtöbbet nézett első évadává vált az HBO saját gyártású sorozatai 
között.6 A következő kérdés az, hogy az új évad képes lesz-e megdönteni ezt a rekordot. 

(Westworld, rendező: Stephen Williams, Fred Toye, Richard J. Lewis, Jonny Campbell, 
Jonathan Nolan, Michelle MacLaren, forgalmazó: HBO, 2016.)

6  Brandon Katz,	 ‚Westworld’	 Season	Finale	Ratings	Hit	 Series	High. Forbes, 2016. december 5. 
https://www.forbes.com/sites/brandonkatz/2016/12/05/westworld-season-finale-ratings-hit-
series-high/#746275927fe3 [Letöltés ideje:2017. október 10.]
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Télffy Ármin

KÖLTÉSZET A LÍRAI	SZEMÉLY HALÁLA UTÁN
NEMES Z. MÁRIÓ A	HERCEGPRÍMÁS	ELSÍRJA	MAGÁT 

CÍMŰ KÖTETÉNEK PÉLDÁJÁN

Írásomban a lírai	személy terminus segítségével kísérlem meg értelmezni Nemes Z. Má-
rió radikális kötői programját. Először – Petri György költészetén keresztül – megkülön-
böztetem a lírai én és a lírai személy fogalmát, majd pedig A	hercegprímás	elsírja	magát 
című Nemes Z.-kötetet a lírai személy halálára reagáló, a halott szerzőt feltámasztó köl-
tészetként értelmezem.

Radnóti Sándor szerint míg József Attila költészetében a személyesség és személy vi-
szonya problémamentes volt, Petri számára nem adatott meg a lírai szubjektum létének 
evidenciája.1 Petri Magyarázatok	M.	számára című első kötetében a versek illanó „hőse” 
egy ismeretlen, de konkrét személyhez fordul, eközben pedig saját magyarázatai révén 
kényszerül újra és újra megalkotni önmagát mint személyt. A közvetlen, egyes szám első 
személyű hozzáférés Petri költészetében elérhetetlen a lírai én számára, ezért a megszó-
laló egyes szám harmadik személyben, evidenciákat keresve próbál magyarázatokat ta-
lálni önmaga megalkotásához. Az angolszász filozófiai hagyomány szellemében különb-
séget tehetünk az én (self) és a személy (person) létmódja között.2 Amikor egy másik 
ember viselkedését kívülről magyarázzuk, és egyes szám harmadik személyű névmás 
révén ragadjuk meg, akkor rá mint személyre tekintünk. Ezzel szemben az én az egyes 
szám első személyű, közvetlen tapasztalat számára adott. Vagyis a személy a róla alko-
tott, evidenciákra épülő magyarázatok objektuma, míg az én a közvetlen, introspektív ta-
pasztalatainak a szubjektuma. Természetesen önmagunkra is tekithetünk személyként, 
mikor saját magyarázataink objektumaként kezeljük magunkat. 

A fenti gondolatmenet segít elkülöníteni a lírai ént egy másik terminus technicustól: 
a lírai	személytől. Ebben az értelmezésben a lírai én olyan fiktív entitás, mely közvetlen 
tapasztalatai, introspekciói révén, önreflexiók és evidenciák nélkül tapasztalja meg ön-

1  radnóti Sándor, El	nem	fordult	tekintet	(Petri	György	lírája) = R. S., Mi	az,	hogy	beszélgetés?, Bp., 
Magvető, 1988, 130.   
2  BAlogh Zsuzsanna, Is	the	’self ’	the	’person’?. Előadásként elhangzott: Persons and their Brains
- Ian Ramsey Centre, University of Oxford, 2012. július 11–14. www.academia.edu [Letöltés ideje: 
2018. január 30.]
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magát; a lírai személy viszont önreflexiók és evidenciák által. A József Attila-i lírai én 
bepillantást enged belső világába, az olvasó olyan pozícióba kerül, mintha a versbeszé-
lő mentális életének egyes szám első személyű tapasztalója is lehetne: „Ím itt a szen-
vedés belül, / ám ott kívül a magyarázat.” (Eszmélet). A lírai személy versbéli jelenléte-
kor az olvasó nem tapasztalhatja meg ezt a közvetlen, intim viszonyt a megszólalóval. 
Értelmezésem szerint Petri magyarázatai nem a lírai ént alkotják meg új módon, hanem 
– a magyar lírában talán először – kulcspozícióba helyezik a lírai személyt. Ebben az ösz-
szefüggésben Petri Csak	egy	személy című verse nem csupán egy szerelmi viszony költői 
magyarázata M. számára, hanem egy új viszony, az olvasó és a lírai személy közötti kap-
csolat poétikai eszközökkel történő modellálása. A versről szóló magyarázata során Petri 
a fenti megkülönböztetéshez hasonlóan ragadja meg a személy mibenlétét.3 Szerinte a 
vers melodikussága feledteti az olvasóval a személy szó bürokratikus csengését, amely 
például a személyi	 igazolvány vagy az előállítandó személy összetételekben nyilvánul 
meg. A csak	egy	személy ebben a kontextusban köztes entitás: nem közösségi lény, és nem 
is a belső világát közvetlenül átélő, azt az olvasó számára kifejező lírai én. A lírai személy 
a magyarázat objektuma: „Végérvényes, bár esetleges.”. Ahhoz, hogy a személlyé válás 
bekövetkezhessen, a befogadónak és a versbeszélőnek egyaránt le kell mondania arról a 
vágyáról, hogy az én belső világát válasszák intim találkozásuk színteréül. 

Petri Belső	beszéd című verse egy el nem hangzott belső monológról tudósít, amelyet az 
egyik karakter legszívesebben elmondott volna, de végül „idő és hely” hiányában nem tette. 
Az el nem mondott, de az olvasó számára mégis prezentált kvázi-önvallomás bár egyes 
szám első személyű, ugyanakkor mivel a versbeszélő önmagát objektumként kezeli, a be-
fogadó számára mint lírai személy válik láthatóvá. Petri kerüli a lelki élet leírására használt 
szokásos kifejezéseket, helyettük egy horrorisztikus vízióval ábrázolja belső világát. A lírai 
személy legszívesebben elmondaná (ha tehetné, ha a költő hagyná), hogy mentális vilá-
ga olyan, mint egy veszélyes, esetleges módon összehordott roncstelep (pontosabban „te-
metőnyi üzekvő tetem” által nemzett roncsokkal túltelített memóriaraktár), ahol csak a 
patkányként vagy tolvajként surranó versbeszélő képes eligazodni, létezni, túlélni: „Fürgén 
iramlok itt, mint a patkány / vagy tolvaj, s még a hasznát / is tudom mindennek, hol / em-
ber lépést se tudna tenni, / és vége annak, aki a járást megtanulta.” (Belső	beszéd). A vers 
szembeállítja a roncstelepként ábrázolt, a lírai személy inkoherenciáját reprezentáló belső 
világgal a koherencia illúziójára épülő, ugyanakkor a lírai személy számára komikusan egy-
nemű valóságot: „Ez a szigorú lány siet / feddhetetlen célok felé, / de kiizzad, míg így üget, 
/ és kosztümjén már ott a folt / a titkolt hónaljak alatt”.

Olvasatomban Nemes Z. Márió költői programja – különösen A	hercegprímás	elsírja	
magát  – nem a lírai én, hanem a lírai személy halálára történő reflexióból építkezik. A 
kötet zavarba ejti befogadóit. Recepiójának tanúsága szerint nem pusztán arról van szó, 
hogy a különféle értelmezői stratégiákat használó kritikusok eltérő módon értelmezik a 
3  Petri György, Magyarázatok	P.	M.	Számára	(II.), Holmi, 2007/4, 426.



83BONCASZTAL

művet. Véleményem szerint Nemes Z. kötetéből hiányzik a lírai személy mint entitás. Egy 
olyan meglepő, fiktív, az ontológiai határokat semmibe vevő világszerűséggel találkozik 
az olvasó, melyben a személyről való beszéd törmelékei keverednek más ontológiai tör-
melékekkel. Wittgensteint parafrazeálva: Nemes Z. versvilágában nem az a misztikum, 
hogy milyen, hanem az, hogy van. Úgy vélem, hogy ez a versnyelv nem csupán abszurd, 
groteszk, ironikus, hanem abból nyeri eredetiségét, ahogyan reagál a lírai személy halá-
lára. Az olvasó arra kényszerül, hogy a versek helyett a költői programot próbálja megér-
teni, mivel a szövegek ellenállnak a szokásos interpretációs kísérleteknek.

A naiv befogadás során az olvasók gyakran az adott költő valódi életének 
reprezentációjaként tekintenek a verseire mint olyan kivilágított, de részben lefüggönyö-
zött ablakokra, melyeken belesve elkaphatnak néhány intim pillanatot a kultikusnak te-
kintett költő életéből. Nemes Z. versei ezt a befogadói attitűdöt eleve lehetetlenné teszik, 
mivel nincsenek olyan nézőpontok a műveiben, amelyek egy valódi személynek tulajdo-
níthatók. Amire a nyomozó hajlamú olvasóknak lehetőségük van, az az, hogy megértsék 
az alkotó indítékait arra vonatkozóan, hogy miért ilyen versvilágot teremtett. Vagyis a 
versek ablakok, melyeken keresztül – ha homályosan is – láthatóvá válik a költői program. 
Azon befogadók számára, akik nem elégszenek meg a misztikus élmény konstatálásával, 
vagy a személy halálából kibomló kultusz elutasításával, nem marad más, mint megérte-
ni ennek a szöveguniverzumnak a létmódját. Olvasatomban Nemes Z. – miközben a Petri-
féle lírai személy halálából származó kultusz papjaként profán misét celebrál (talán ön-
tudatlanul) – a halott	szerzőnek mint celebnek a feltámasztásán munkálkodik. Ez részben 
abból a tényből adódik, hogy Nemes Z. elismert teoretikus, ami gyakran arra sarkallja 
értelmezőit, hogy az ő terminus technicusaival próbálják azonosítani költői programját.

Megjegyzendő azonban, hogy a személytelen, objektivitásra törekvő ábrázolás 
régóta bevett eszköze a költészetnek. Úgy vélem, hogy alapvető különbség áll fenn a 
személytelen hangvétel, illetve a személy halálának, valamint a költői kutatási progra-
mot megtervező és végrehajtó szerző feltámasztásának kultikus reprezentációja kö-
zött. Láthatóan Nemes Z.-t explicit módon is foglalkoztatja a személy, illetve a kultusz 
viszonyának kérdése. Miközben a Személy	és	totem4 című írásában Petri és a kortárs líra 
viszonyát elemzi, utal a Petri-féle „totális személyre”, azaz arra a kísérletre, melyben a 
költőapa megpróbál magyarázatok révén reagálni a József Attila-i személyiségfelfogás 
elfogadhatatlanságából származó szituációra. Nemes Z. írásában arra keresi a választ, 
hogy a fiatal líra milyen viszonyt alakíthat ki a „nagy előddel”. Válasza az, hogy Petri sze-
mélyes, közvetlen hangvétele továbbgondolható a kortás lírikusok számára, de ezt gá-
tolja a Petri-kultusz, „a költő mítosza, vagyis az a »totem« akivé-amivé a kultikus beszéd 
teszi tisztelete tárgyát”.5 Sopotnik Zoltán Csakapetri című versén keresztül mutatja be a 
kortárs líra ambivalens viszonyulását Petrihez. Konklúziója az, hogy egyrészt a „totemlét 

4  Nemes Z. Márió, Személy	és	totem, Holmi, 2010/9, 1158‒1167. 
5  Uo., 1158–1167.
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(...) gátolja a termékeny továbbírást”, másrészt Petri költészetének komplexitását leegy-
szerűsítő ideológiák számára válhat hivatkozási alappá. Nemes Z. gondolatmenetének 
előfeltevése az, hogy a költészethez mint immanens gyakorlathoz képest a kultuszképzés 
szükségképpen külsődleges.

Nemes Z. költői kutatási programja abban hasonlít Marcel Duchamp művészi törek-
véseihez, hogy mindkettő az alkotó intencióira irányítja a befogadók figyelmét. Duchamp 
híres ready-made-je (amelyben egy piszoárt elnevezett Kútnak, illetve Forrásnak) radi-
kálisan megkérdőjelezte az akkori művészetdefiníciót, és az alkotó teoretikus indítékaira 
irányította a figyelmet: „Miért nem alkot rendesen Duchamp?”. Nemes Z. azzal, hogy a 
lírai személyt mint talált tárgyat “megtisztítja”, olyan furcsa ablakot hoz létre, melynek 
a keretében felsejlik a költő legendás, kultikus személye, aki az olvasó kérdéseire bizto-
san tudja a választ. Csehy Zoltán A	poszthumántól	az	alternatív	rítusig című cikkében A	
hercegprímás	elsírja	magát című kötetet a költő-teoretikus fogalmi nyelve felől közelíti 
meg. A „nyelvi tárgy” nem más, mint “antropológiai töredék”, „melyet Nemes Z. Márió egy 
képzőművészeti tárgyú írásában az »emberi formátlanság erőterében születő pszeudo-
formának« nevez”.6 

Hasonlóan jár el Pintér Viktória a Hibrid	paktum című cikkében Nemes Z. kifejezését, 
a „hibrid zónát” használja a versek értelmezése során. Szerinte a Nemes Z.-versek mögött 
„erős teoretikus háló” húzódik, ami “sokszor nyilvánvalóvá teszi a szövegépítkezést”. Ak-
kor tudjuk értő módon befogadni verseit, ha elfogadjuk, „amit Nemes Z. zsigeri realiz-
musnak, bizarro irodalomnak, biohorrornak, hibrid zónának nevez”.7 A kötetértelmezés 
során triviális lehetőség lenne Nemes Z. költői programjának feltárásakor a „nem-esz-
szencialista antroplógiájából” kiindulni, és a kötetét „antropológiai színrevitelként” ér-
telmezni, melyben “a középpont nélküli ember performatív színrevitelek során próbál-
ja saját semmire helyezettségét plasztikussá szervezni (…)”.8 Szerinte a dehumanizáló 
színrevitelek során (mortifikáció, mutáció, formalizáció, animalizáció, bestializáció, 
biomechanizáció) nem tűnik el az ember, hanem lehetővé válik „(…) a létezés megnyitása 
önnön megalapozhatatlanságára”.9 Egy ilyen olvasat valószínűleg termékeny lehet, de a 
jelen vizsgálódás nem ezt az irányt követi.

Interpretációmban A	hercegprímás	elsírja	magát című kötet verseiben felbukkanó 
karakterek létmódja hasonló a Simpson	család című sorozat szereplőiéhez. Az epizódok 
tétnélküliek, egyes szereplők meghalnak vagy olyat cselekszenek, amitől meg kellene 
halniuk, majd a későbbi epizódokban újra feltűnnek. A szereplők ornitológusok, és nem 
a létharcot vívó madarak, vagyis metahelyzetben élnek, az időtlen (ironikus) reflexi-

6  Csehy Zoltán, A	poszthumántól	az	alternatív	rítusig, Parnasszus, 2015/2, 7.
7  Pintér Viktória, Hibrid	paktum, Parnasszus, 2015/2, 85‒86.
8  Nemes Zoltán Márió, Esztétika	és	antropológia, Doktori Disszertáció tézisei, 2013. http://dokto-
ri.btk.elte.hu/phil/nemeszoltanmario/tezis.pdf [Letöltés ideje: 2017. szeptember 30.]
9  Uo.
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ók világában. Csak metavalóság, metanyelv, metaélmények vannak, a valóság, nyelv és 
élmények nélkül. 

A Ponyvaregény című film is hasonló ontológiai státuszt foglal el: minden jelenet az 
előző évtizedek allúziója. Negyvenes éveket idéző öltöny, ötvenes évekből való kocsi, het-
venes évekbeli telefon, a kilencvenes évekre emlékeztető lokál. A korábban meghalt Vin-
cent Vega a későbbi jelenetekben ismét felbukkan. A film vége és a történet vége nem esik 
egybe. Nemes Z. költészetében is tetten érhetők ezek az allúziók. Például A	hercegprímás	
elsírja	magát című versben a szultán és a hercegprímás találkozása egyúttal két (egymás 
után következő) történelmi korszak között teremt kapcsolatot. A török hódoltság az 
1600-as évek végén megszűnt Magyarországon, az első hercegprímást pedig az 1700-as 
évek elején iktatták be. Ha a versben felbukkanó Ferenc azonos a hercegprímással, akkor 
az 1761-ben kinevezett Barkóczy Ferencről lehet szó, mivel a Magyar Katolikus Lexikon10 
tanulsága szerint ő volt az egyetlen Ferenc nevű hercegprímás Magyarországon.  

Nemes Z. kötetét érzékenység helyett greenaway-i érzékiség hatja át. Lajta Gábor 
„dermesztő érzékiségnek” nevezi azt az ábrázolásmódot, amely például Francis Bacon, 
Egon Schiele, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch művészetében érhető tetten.11 Olvasa-
tában ez a „dermesztő érzékiség” határozza meg Peter Greenaway filmművészetét is. 
„Greenaway, egy ornitológus fia, mítoszok, képek, irodalmak és épületek alapos isme-
rője és tékozló felhasználója, filmjeinek kulturált, bennfentesen avantgárd, matematikai 
precizitással szerkesztett anyagát böfögő hőseivel szétdúlja, átvérzi és bemocskolja.”12. 
Az emberi test felfogható az elme vásznaként, ezzel szemben a hús puszta anyag, lelki 
mélységek nélküli üresség. Filmművészetéből hiányzik a személy, eltűnik a hús és a geo-
metria közötti „hibrid zónában”. Greenaway Párnakönyve szerint az tekinthető írónak, 
aki szépen ír, a test felületére festett kalligráfiák nem a lélek mélységeinek megjelenítői. 

Átvitt értelemben Nemes Z. is egy ornitológus fia, aki szerint „(a) madártani kér-
dések asszonyba / fúlnak.” (Karó	vagy,	melyről	elrepült	a	varjú). Egy geométer pontos-
ságával és hidegségével hatol a személy zsarnokságától megszabadult nyelv „dermesz-
tően érzéki” testébe. „És nincs hang, a kristály elrepedt, csak szapora / dobogás, ahogy 
a vaginális szív felel. (...) és hiú vagy, hiú a lelkedre, ami csak a vaginális szívre / figyel. 
(...) A személyit kérem / mondja a rendőrnő, te meg csak a szívre hallgatsz a sis- / tergő 
bőrben.” (Vaginális	szív). A	hercegprímás	elsírja	magát	című kötetben a lelki mélységeket 
a „vaginális szív” mellett az anyaméh helyettesíti. A kötet egyik központi motívuma a 
megtermékenyítés metaforája. „A nimfa / esti órákban a méhébe tévedt hangyafarkassal 
küzd. / Csápja rövid, de vastag. Izgatottan próbál elhatolni / a nimfa mélyébe, azonban a 
betyár ostorcsapásokkal / térdre kényszeríti a fenevadat.” (Váratlan	kaland). 

10  Magyar	Katolikus	Lexikon. lexikon.katolikus.hu/B/Barkóczy.html  [Letöltés ideje: 2017. szept-
ember 30.]
11  Lajta Gábor, Hús	és	geometria, Filmvilág, 1990/10, 3‒7. 
12  Uo., 3–7.
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Greenaway a „dermesztő érzékiség” két formáját ábrázolja filmjeiben: az evést és 
a szeretkezést. Nemes Z. verseinek is központi témája az evés, bekebelezés, behatolás, 
felzabálás. Elszabadult szervek, nyílások keresik a behatolás, kiáradás helyzeteit. Lírai 
személyek helyett embereket zabáló kvázi-fenevadakkal találkozunk: „Az arborétum 
feldagad este, / új erőre kap a macskagyökér, / és a növények végre enni kezdenek.”; 
„Trágyázóvillával jönnek a segédek, / hogy rendet tegyenek a nők között, / aztán felfal-
ja mindet a növényzet.” (Arborétum); „Milyen termés / nőtt a disznók elé? Bekaphatjuk 
vajon?” (Környezetismeret). Más esetekben a lírai személy mintegy feloldódik a szervek 
harcában. Ezekben a versekben nincs halál, szerelem, vágyak, remények stb. A szervek 
nem félnek, nem merengenek, képzelegnek vagy álmodoznak: „(...) Zsuzsi ijedten rohan 
az erdőben, petevezeté / -két maga mögött lóbálva.” (A	csontapa	dalai). 

 A lírai személy fiktív létének egyik szükséges feltétele – Petri szavaival –, hogy cse-
lekedeteinek a „logikus következményei nem maradnak el” (A	 jó	regények). A személy 
létmódja más, mint az agyáé, a testéé, a zsigereié. A személy lehet byroni jellem, az agya 
nem. A személy lehet bezuhovi alkat, a teste nem. A személy halandó, és nem a szer-
vei. Olvasatomban Nemes Z. Márió metavalóságának fiktív alakjai nem felelnek meg a 
lírai	személy kritériumának. Költészetét a lírai személy halálának és a szerző kultuszának 
paradoxona mozgatja az “ordas férfikor” (Ordas	férfikora) horizontján túlra.
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Szolyka Hajnalka (1993) Budapest, Debrecen. A DE–BTK magyar nyelv és irodalom 
mesterszakos végzős hallgatója.

Szolyka Hajnalka

NEVELÉS ÉS ESZMÉNYÍTÉS A KAZINCZY-LEVELEZÉSBEN1

1. A DOLGOZAT TÉMÁJA

A következőkben Kazinczy Ferenc levelezését2 vizsgálom olyan szempontból, hogy ho-
gyan jelenik meg benne a nevelés témája, hogyan rajzolódnak ki apa és gyermek kora-
beli konstrukciói. Jelen szöveg nem kíván neveléstudományi munka lenni, az általam 
felhasznált szakirodalom sem kötődik szorosan a diszciplínához, valamint nem teszek 
kísérletet a korabeli nevelési elvek rekonstrukciójára sem. Arra sincs lehetőségem, hogy 
Kazinczyról mint nevelőről és apáról teljes képet adjak, hiszen ehhez a teljes levelezés 
és életmű alapos ismeretére volna szükség. Érdeklődésem inkább mentalitástörténeti 
vonatkozású, célom az, hogy a levelezés első öt kötetéből vett szöveghelyek segítségével 
körvonalazzam Kazinczy nevelési elképzeléseit, ezen keresztül pedig közelebb jussak a 
korszak emberképének megismeréséhez, az apaság és gyermekség történetéhez. A vá-
lasztás azért ezekre a kötetekre esett, mert az első gyermek születése kiemelt jelentő-
ségű, rövid élete, halála és a rá való emlékezés dokumentálása pedig itt történik meg 
intenzíven.

Hosszútávú célom, hogy a	Levelezésre mint legfőbb forrásra támaszkodva minél töb-
bet tudjak meg a Kazinczy-gyermekekről, nevelődésükről, Kazinczyról mint apáról. Ku-
tatásom hozzájárulhatna a Kazinczy-kép árnyalásához, a gyermekkor-, család- és men-
talitástörténeti kutatásokhoz, adalékokkal szolgálhatna a 18–19. század fordulóján élő 
ember megismeréséhez: hogyan gondolkodott a gyermekekről, és miként gondolt ma-
gára mint szülőre. Ezzel egyidejűleg az autobiografikus szövegeket irodalmi alkotásként 
értelmezem, nem adattárként hívom őket segítségül. Fontos szem előtt tartani, hogy a 
szövegek jellege nem engedi, hogy a leírtakat valamiféle „igazságként” kezeljük, nem úgy 
fordulok tehát a levelekhez mint hű dokumentációkhoz, hanem mint olyan forrásokhoz, 
melyek ahelyett, hogy tényanyagként szolgálnának, gyakran többet mondanak arról, 
hogy mit akart írójuk láttatni.
1  A dolgozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült. 
2  Kazinczy Ferenc Levelezése, szerk. Váczy János, Harsányi István, Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. 
Gárdonyi Klára, Fülöp Géza, I–XXIII, Bp., MTA, 1890–1960. (A továbbiakban: KazLev)
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A dolgozat második fele a nevelés kérdésköréből az eszményítés témája felé lép el. 
Első pillantásra talán nem feltételeznénk kapcsolatot a két téma között, legalábbis kéte-
lyeink támadhatnak az egymás mellé helyezésükkel kapcsolatban. Úgy gondolom azon-
ban, hogy a nevelés kérdéskörének továbbgondolása több irányban is megtörténhet, és 
az eszményítés egyike a releváns kontextusoknak. Egyrészt Kazinczy a gyermek azon tu-
lajdonságait is eszményíti, melyek kifejlődését később a nevelés során kívánta bátorítani 
és elősegíteni (esztétikai érzék, jó ízlés), az eszményítés szellemre irányuló megnyilvá-
nulásai tehát összeköthetőek a nevelési folyamattal.3 Másrészt a gyermek nevelésének 
rövid tervezete – mely dolgozatom későbbi szakaszában olvasható – egyben megalkotja 
az ideális, eszményi gyermek és ezzel együtt az eszményi apa képét is.

 
2. A VIZSGÁLT SZÖVEGEK

Kazinczy Ferenc levelezése értékes forrást jelent a 18–19. századot kutatók számára. A 
huszonhárom kötetben megjelent levelek vizsgálata során áttekinthetjük a korszak je-
lentős magyar alkotóinak és irodalomszervezőinek viszonyrendszerét, közelebb kerül-
hetünk irodalomfogalmuk és esztétikai elveik megértéséhez – és magához az irodalmi 
életet hosszú ideig meghatározó Kazinczy Ferenchez. Kazinczy számára a levelezés gya-
korlata nagy jelentőségű, pályája kezdetén programját is levelekben fogalmazta meg. Az 
1890-től 1960-ig kiadott Levelezés digitalizálása és a kritikai kiadások megjelenése átte-
kinthetőbbé teszik a Kazinczy-életmű ezen részét, és megkönnyítik a tájékozódást és a 
keresést a szövegekben.

Azok a szakirodalmi munkák, melyek vizsgálódásuk körébe a Levelezést is bevonják, 
általában valamiféle adattárként, az életrajzbeli tájékozódás eszközeként, bizonyítékok 
halmazaként tekintenek rá,4 felhasználják más művek, események és források „állításai-
nak” kritikájához, bizonyításhoz vagy cáfolathoz. Emellett gyakran szorítja keretek közé 
a levelek vizsgálatát az is, hogy azokat csupán vallomásos magánszövegként értelmezik.5 

A szövegrészletek mind változatosságukban, mind állandó elemeikben beszéde-
sek, vizsgálódásaim során azonban az Iphigeniához, Kazinczy első gyermekéhez fűződő 
emlékek koherenciájára való rámutatás válik fontossá. Úgy vélem ugyanis, ez a homoge-
nitás arra utal, hogy Kazinczy kiemelten fontosnak tartotta a gyermekről rögzítetteket, és 
saját apai szerepének szilárd, egyértelmű megkonstruálását.

3  Iphigenia korai halála sajnos ellehetetleníti a nevelési folyamat végigkövetését, a második gyer-
mekkel, Eugéniával kapcsolatban pedig Kazinczy az általam eddig olvasottakig (hatodik kötet első 
negyede) jóval szűkszavúbb, ha beszél róla, akkor is testi szépségét és Iphigeniához való hason-
latosságát említi. Ez lehet egyfajta „babonás” félelem is, első gyermeke halálakor Kazinczy több 
helyen is megemlíti, hogy azért veszítette el Iphigeniát, mert túl „kevély volt a gyermekben”, túl 
kedves volt neki, és túlságosan felmagasztalta az alakját minden tekintetben.
4  Hász-Fehér Katalin, Levélirodalom	és	irodalomtörténet-írás, It, 2003/1, 51‒52.
5  Uo., 43.
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Kazinczy önéletírás-jellegű szövegeire jellemző, hogy a számára meghatározó mű-
vekkel, emberekkel, jelenetekkel való találkozás és kapcsolat az élményszerűség hangsú-
lyozásával válik elbeszélhetővé.6 Az első gyermekéhez kapcsolódó jeles pillanatok meg-
örökítésekor sincs ez másképp, nem mulasztja el kiemelni az események rá gyakorolt 
hatását, gyakran képzőművészeti, esztétikai hasonlatokkal él.

3. KONTEXTUSOK

Kazinczy neveléssel és gyermekekkel kapcsolatos véleményére több körülmény hatott, 
amelyek közül a két, általam legfontosabbnak vélt kontextust szeretném megnevezni, és 
jelentőségüket körvonalazni. Minden alkotóra, gondolkodóra hatással van az a korszak, 
melyben él és műveit létrehozza, így a kortársi közeg, az olvasmányok. Úgy vélem, hogy 
Kazinczyra mindenképpen hatással volt a 18. században felerősödő érdeklődés a nevelés 
és a gyermekek iránt. Leveleiben többször említi például Rousseau-t és korabeli megíté-
lését, több levelezőpartnerével is beszél azok gyermekeiről és nevelődésükről, megesik, 
hogy nevelőt keres barátja vagy rokona házához. Egyik levelezőpartnere, Cserey Farkas 
könyvet írt A	falusi	nevelésnek	módgyáról	való	vélekedés7 címmel, mely többször szóba 
kerül a levelekben. Másik meghatározó hatásként a neoklasszicizmust tartom fontosnak, 
amely Kazinczyra fogsága alatt és után hatott, s amellyel az eszményítés kérdésköre szo-
rosabban is összefügg.

3.	1.	Nevelés

A 18–19. században számos író és filozófus fordította figyelmét pedagógiai kérdések felé. 
A nevelésben látták a felvilágosult eszmék terjesztésének és megszilárdításának egyik 
hatékony eszközét. Neveléstudományi munkák, fiktív naplók nagy száma jellemezte ezt 
az időszakot Európában és hazánkban is.8 A gyermekről való gondolkodás változásairól 
és a nevelés új módszereinek megjelenéséről többek között Rousseau Emil	vagy	a	neve-
lésről9	című munkájának olvasásakor is bizonyosságot szerezhetünk.

Rousseau nevelési elveiről részletesen beszámolni nem célom ebben a dolgozatban, 
a következőkben csak néhány szempont alapján fogom összevetni elképzeléseit Kazin-
czy kirajzolódó képzési tervével. Kazinczy írása – ha nem is könyv terjedelmű, csupán 

6  Bodrogi Ferenc Máté, Élmény és önnarráció, avagy a Pályám emlékezetének	használatba	vétele 
= B. F. M., Soráthajlás:	Interdiszciplináris	irodalmi	tanulmányok, Szombathely, Savaria, 2016, 141.
7  Cserey Farkas, A	falusi	nevelésnek	módgyáról	való	vélekedés, Nagyvárad, 1806.	https://goo.gl/
LFYCH2 [Letöltés ideje: 2017. november 5.]
8  Pukánszky Béla vizsgálja a hazánkban megjelent ilyen témájú írások tartalmát és elméleti alap-
vetéseit. Pukánszky Béla, A	gyermek	a	19.	századi	magyar	neveléstani	kézikönyvekben, Pécs, Isko-
lakultúra, 2005. 
9  Jean-Jacques Rousseau, Emil	vagy	a	nevelésről, ford. Győry János. Bp., Tankönyvkiadó, 1978.
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néhány soros levélrészlet – érdekes adalékokkal szolgálhat e nevelési elveket és hazai 
recepciójukat illetően.

Kazinczy pedagógiai tevékenységéről több szöveg is született,10 ismeretes, hogy 
1786-tól 1791-ig tanfelügyelő volt,11 az 1820-as években egy tankönyvet is készített bib-
liai történetek gyerekeknek szóló interpretációiból.12 Felesége első terhessége alatt Ka-
zinczyt élénken érdekelni kezdte saját jövendőbeli gyermekének nevelése, neveltetése.13 
Leveleiben – a későbbiekben is – gyakran ír arról, hogy érdekli őt a nevelés, gyermekét 
pedig maga szeretné kiművelni, saját módszereit használva. Legrészletesebben Cserey 
Farkasnak írott levelében számol be erről:

„Míg Fizsim a’ negyedik esztendejébe nem lép, addig kószálhatok néha: azután nem örömest 
fogok eltávozni a’ háztól; mert azokban, a’ miket a’ gyermek tőlem tanúlhat, senkitől mástól 
tanulni nem fogja. Ebben a’ gyermekben példáját szeretném adni, hogy miként kell nevel-
ni lyánygyermekeket. […] Az első dolog a’ mit tanulni fog, a’ Magyar Nyelv lesz, a’ második 
a’ franczia. (A’ Németet tanulni nem fogja — mert az tanulás nélkül is reá ragad, és el nem 
fogja kerülhetni, hogy azt tökélletesen ne tudja mind a’ mindennapi beszéd által, mind pe-
dig Német könyveket olvasgatván, mellyeket neki nem csak megtiltani nem fogok, hanem 
még úgy adom majd elébe, hogy ő a’ Németek Literaturáját sok tekintetekben elébe tegye a’ 
francziákénak.) Azután muzsika és festés lesz stúdiuma. Könyvből tanulni talán semmit nem 
fog, azt kivévén, hogy a’ legjobb Poéták legjobb darabjait könyv nélkül fogom vele tanúltatni, 
mind azért, hogy emlékezete gyakoroltassék, mind pedig azért, mert az ollyat jó könyv nélkül 
tudni. Ezek mellett és ezek után minden dolga lesz, hogy excerptázzon. Kényére fogom eresz-
teni, ‚s magam tekintem meg mindég a’ mit dolgozott. Egyéb eránt azt követem vele a’ mit 
a’ Nagy Wesselényi követ a’ fijával: megkedveltetem vele a’ körűltem való forgást, ‚s az én 
példám ‚s az Anyja példája és mind azoké, a’ kiknek társaságából a’ gyermeket ki nem zárom, 
neki mind lelkét, mind szívét formálni fogják. Ostoba, ‚s tisztátalan beszédű, Offizier tréfájú 
embereket nem fog látni, hallani mind addig, míg őket úgy fogja hallhatni ‚s láthatni, mint a’ 
hogy a’ Spártaiak nézettek a’ magok gyermekeikkel a’ barommá-részegűlt Hélótákat, hogy 
tőlök elundorodjanak. — Megengedj atyai szívem’ kicsavarodásának!”14

Rousseau elveinek egyike, hogy az apának részt kell vennie a gyermek nevelésében.15 
A fentiekből azt látjuk, hogy Kazinczy egyértelműen jelen akar lenni a gyermek nevelő-
désekor, mi több: magának központi szerepet szán. Talán több is ez, mint amit Rousseau 
elvár az ideális apától. Ahogyan Rousseau fiktív Emilje (és Sophie-ja) a gyermek ideális 

10  Jáki László, A	Kazinczyval	 foglalkozó	 fontosabb	neveléstörténeti	 irodalom, Könyv és nevelés, 
2009/4, http://epa.oszk.hu/01200/01245/00044/jl3_0904.htm [Letöltés: 2017. augusztus 28.]
11  Váczy János, Kazinczy	és	kora	I–II., szerk. Kováts Dániel, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2012, 
106.
12  Mészáros István, A	tankönyvíró	Kazinczy, ItK 1982/5–6, 528.
13  Kazinczy másutt azt is említi, hogy a nevelés kérdésköre feleségét is érdekelte: „Sophie nem 
az a’ teremtés, a’ ki mindég könyvben ül ‚s könyvből paradíroz: de a’ nevelésről írt munkákat igen 
szereti, ‚s fedd, hogy ezt vele eggyütt nem olvasom.” KazLev, V, 1145.
14  KazLev, IV, 913.
15  Rousseau, i.	m., 23.
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nevelésének programját adja, úgy beszél levelezőtársának Kazinczy tervéről, és nem tér 
ki a képzés minden elemére egészen a felnőttkorig. Kazinczy nem levelét szánja mintá-
nak (mint ahogy Rousseau könyvét viszont annak tartja), hanem a későbbi, megvalósuló 
nevelést – a levél ennek a tervnek csupán lenyomata, első írásos megnyilvánulása, a rész-
letesség hiánya akár ezzel is magyarázható.

Egy másik ponton is felfigyelhetünk Kazinczy írásában a Rousseau-éval megegyező 
gondolatiságra. Rousseau úgy véli, hogy a gyermeket a külső hatásoktól elzárva, a rom-
lott társadalomtól megóvva kell nevelni, hogy az ne lehessen hatással rá mindaddig, míg 
már józan ítélőképessége birtokában maga is képes lesz megkülönböztetni a negatív ha-
tásokat a pozitívaktól.16 Kazinczy gyakorlatilag ugyanerről beszél az idézett levélrészlet 
utolsó soraiban: a szerinte nem méltóktól elzárja a gyermeket addig, míg leánya magától 
is képes lesz helyesen ítélni róluk.

Ebben a levélrészletben nem válik láthatóvá, de vannak még olyan elvek, amelyek 
Rousseau meglátásait követik. Rousseau szerint a gyermek táplálása az édesanya dolga, 
s a feladat csupán akkor maradhat a szoptatós dajkára, ha az anyát egészségügyi problé-
mák akadályozzák. Kazinczy több levelezőtársának is elújságolja, hogy Sophie saját aka-
ratából maga szoptat, és maga intézi a gyermek körüli teendőket.17

Mint a levélrészletből láthatjuk, Kazinczy nevelési tervének fontos része a ma hu-
mánműveltségnek tekinthető ismeretek átadása. Elsőként a magyar, majd a francia és 
német nyelvek elsajátítását várja lányától. Olvasmányait is úgy kívánja megválasztani, 
hogy azok a jó irányba terelgessék Iphigenia gondolatait. Nem egyszerűen a megfelelő 
műveket akarja kiválasztani számára – a megfelelő időzítés, a művek megismerésének 
sorrendje ugyanilyen fontosnak mutatkozik.

Amiben Kazinczy jelentősen eltér Rousseau-tól, az a nőnevelés kérdése. Amilyen 
újszerű elképzelésekről beszél Rousseau a fiúgyermek nevelésével kapcsolatban, olyan 
kevéssé távolodik el a korszak nőkkel kapcsolatos nézeteitől. A korabeli nőnevelés elve 
ugyanis az, hogy a nőt a férfi számára kell nevelni. Valójában tehát feleségnevelést jelent, 
nem a nőre mint önálló szubjektumra irányul, hanem a férfi elégedettségére.18 Rousseau 
ezt a hagyományt erősíti meg azzal, hogy a fiktív Emilje mellé feleségként választott fik-
tív Sophie-t úgy írja le, mint engedelmes, csendes, nagy tudásanyag elsajátítására nem 
törekvő, a háttérből támogató, másodrendű alakot. Emil Sophie-jának csak a „női ismere-
teket” kell megszereznie, és férje kedvében kell járnia. Kazinczy felvázolt nevelési terve 
azonban ennél nagyobb szerepet szán Iphigenia tudásának, sőt: nevelési példaként is 
Wesselényi fiát, egy fiúgyermeket nevez meg. Túlzás lenne nemi szempontból semleges 
16  Pukánszky Béla, Németh András, Neveléstörténet, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,  1996, 245.
17  „[…] melly gyönyörűség nékem azt látni, hogy ez a’ fiatal anyácska kaczag minden alkalmat-
lanságot, maga szoptat, maga dajkáskodik, és a’ gyermeknek éjjeli sikoltására nem Pólálóját 
(Kindsweib), nem Rengetőjét (Kindsmädchen) költi-fel, hanem maga szökik-ki az ágyból.” (KazLev, 
III, 815.)
18  Pukánszky Béla, A nőnevelés története, Bp., Gondolat, 2013, 81.
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képzési tervről beszélni, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy Kazinczy ebben	a	
levélrészletben Iphigeniának olyan nevelési alapokat szán, amelyet a korban sokan fiú-
gyermekek számára gondoltak el.19

3.	2.	Eszményítés

Iphigeniáról írva Kazinczy folyamatosan az eszményítés nyelvét használja. Nem kell, hogy 
az írás tárgya bármiféle rendhagyó esemény vagy látvány legyen, a hétköznapok törté-
néseinek leírásakor, a családi élet tereiben zajló egyszerű jelenetek megosztásakor is al-
kalmazza ezt a beszédmódot. Az eszményítő gesztusok különösen tisztán mutatkoznak 
meg a gyermekről való beszédben – a korban a gyermek és a gyermeki létezés minden 
vonatkozásának tárgyalása egyébként is népszerű téma volt, a gyermek mint tárgy szinte 
felkínálja magát az eszményítésre. Az apaság mint én-állapot pedig van olyan jelentős, 
hogy Kazinczy fontosnak tartsa megalkotni önmagát mint az ideális gyermek ideális ap-
ját – az eszményítés tehát két irányban hat: a gyermek megfestése közben a háttérben 
létrejön az idealizált apa portréja is, aki, mint tudjuk, szerette magát életének „némelly 
szép scénájiban”20 ragyogtatni. A következőkben röviden szeretnék azokról a szövegré-
szekről szólni, amelyekben Kazinczynak lehetősége nyílik gyermeke nyelvi képességei-
nek és esztétikai értékítéletének eszményítésére.

A nyelvtudás kérdése már a vázlatos nevelési tervben is felmerül. Ott Kazinczy rögzí-
ti, hogy az volna kedvére való, ha a gyermek a magyar nyelvvel ismerkedne meg először. 
A nyelv kérdésének következő megjelenésére nem kell sokat várnunk:

„Fizsi még csak negyed napos gyermek volt, ‹s Sophie reggel magához szóllít: Kazinczy, mon-
da, halld csak, mit álmodtam. A’ lyányod már járt, már beszéllt. Kérdem tőle: Szeretsz engem? 
‚s azt felelte (tudniillik a’ gyermek az anyjának): Szeretem mamácskát. ‚S nevessd a’ boldog 
atyát ‚s nyelve’ bohó szeretőjét; tudakoztam Sophiet, melly nyelven mondta azt Fizsi; ‚s kép-
zeld: Magyarúl!”21

Sophie álma a jövőbetekintés lehetőségét mutatja fel – a megálmodott jövő pedig az 
apa vágyai szerint való. Kazinczy számára nem is igazán az elhangzottak tartalma válik 
lényegessé, sőt, nem is maga a megszólalás ténye, hanem a közlés nyelve kápráztatja el, 

19  Árnyalja némileg Kazinczy „modern” elképzeléseit, hogy Kazinczy a Wesselényi fiáéhoz ha-
sonló képzési terv ellenére is határozottan fenntartja az eltérő nemi szerepeket, amiről második 
lánya esetében már így nyilatkozik: „Hogy a’ lyányom tanúlt, tudós asszony légyen valaha, azon 
igyekezni soha nem fogok, sem anyja nem, a’ ki az ollyat utálja: de azon igen is fogok, hogy a’ gyer-
mek az ollyan férjfiakat, mint a’ kinek képét csókolta, szent tisztelettel tisztelje, ‚s hazáját ‚s ennek 
nyelvét szeresse.” (KazLev, V, 1301.) 
20  KazLev,	XX, 322.  
21  KazLev, IV, 815.
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hiszen az összhangban van tervével.22 Az epizódot mint valamiféle szerencsés jóslatot, 
több levelében is megírja. Iphigenia első „szava” aztán – apja legnagyobb örömére – va-
lóban magyar volt.23

Mikor Kazinczyt elszólítják otthonról feladatai, Sophie akkor is ügyel rá, hogy az egy-
mástól távol töltött idő ne idegenítse el Iphigeniát apjától:

„(…) az anyja az én vászonra olajjal festett képemet, melly addig öszve gömbörgetve állott, 
11. Novembr. (…) felakasztotta a’ falra, hogy a’ gyermek tanulja ismerni távollévő atyját, ‚a 
mikor a’ gyermek szeme a’ képen függött, ő mindég ezt súgta a’ fülébe: Papa! Papa! így írja ezt 
Sophie azon levelében, melly az alatt ért Semlyénbe, míg én Kázmérba útazék. — ‚S mondja 
osztán az ember, hogy nem boldogság férjnek lenni ‚s atyának!”24

Az apát ábrázoló portré és az idealizált apakép összekapcsolódása izgalmas játékot 
teremt meg. A festményt nézve ugyanis a kis Iphigenia apja egy idealizált képére tekint, 
melynek a hús-vér apával való azonosság illúzióját az anya suttogása teremti meg. Sophie 
gyermeke elé tehát egy (képzőművészetileg) megkonstruált képet állít az igazi apa jelölő-
jeként, a rá való emlékeztetés céljából.

A képeknek és egyéb műalkotásoknak Fizsi rövid életében – s azután is – fontos 
szerepük van, és nem csupán emlékeztető feladatot látnak el: lánya rájuk adott reakciójá-
ban véli felfedezni Kazinczy a gyermek formálódó esztétikai érzékét, és rajtuk keresztül 
kívánja átadni azt, amit Winckelmann az antik műalkotásokkal kapcsolatban fogalmazott 
meg: a helyes látás művészetét.25

Iphigenia képek iránti vonzalmának első kifejeződését egy fogzás miatti gyengélkedés 
idején véli felfedezni:

„Az én leányom tíz nap olta olly rosszul volt, ‚s őtet ma úgy elfogva leltem, hogy csak úgy 
vethetsz kínjaimra, ha örömeimre emlékezel. Négy foga jő egyszerre. A’ kis ártatlan! Minap 
eggy estve sokáig elholt lélekkel hallgattam bárányi sírását, ‚s a’ fájdalom eggyszerre tágulván 
kimeresztette a’ kis úját a’ falon függő képre, ‚s ezt kiáltotta: bavá, bavá, tatt’n . Ez az ő nyelvén 
annyit tesz, mint óh mi szép! ‚s sorba vitette magát az eggyik képtől a› másikig, ‹s mindenikre 
rá meresztette az úját és bavát mondott nekik.”26

22  Uo., 913.
23  „A’ lyányomnak két foga van, és 3d. Apr. az én jelenlétemben ejtette-ki az első szó hangzású, de 
maga által nem értett szót. Atya, atya, ezt kezdé rebegni. Képzeled örömömet, hogy az én neve-
zetemet mondta-ki legelébb, és hogy magyar szót monda legelébb. Azután még egynehány napig 
mindég mondta. Most azt elfelejtvén, egyéb hangokat ejt.”	Uo., 907.
24  Uo., 848.
25  Kocziszky Éva, Laokoón:	 Vita	 az	 antik	 művészetről	 a	 XVII–XVIII.	 század	 fordulóján, Holmi 
1995/5, 641.
26  KazLev, IV, 969.
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Az ízlés mint közösségi és metafizikai megalapozottságú fogalom27 Kazinczy egész 
életművén végigvonul, világnézetének egyik alapvetése. A fenti jelenet azért fontos, mert 
Iphigenia ízlésének kezdetleges megnyilvánulásáról szól, benne a gyermek festmények-
hez való viszonyát határozza meg. Egyrészt az esztétikus képtárgy okozta élvezet elfe-
ledteti a fizikai fájdalmat, egyfajta gyógyító-nyugtató, terápiás erőt tulajdonít Kazinczy 
a képeknek – ez a szempont különösen izgalmas, összevetve a művészetterápia külön-
féle formáinak mai divatjával. Arra is gondolhatunk persze, hogy a képtárgy egyszerűen 
csak eltereli a nyűgös gyermek figyelmét fájdalmairól. Másrészt a „bavá,	bavá,	 tatt’n”-
halandzsának értelmet az apai hatalom ad, ez az értelemadás pedig irányított és speku-
latív, nem önmagáért való, célja a gyermeki esztétikai érzék meglétének alátámasztása. 
Ebből a levélből az nem derül ki egyértelműen, hogy ezeket a szavakat használta-e már 
korábban Iphigenia, és ha igen, milyen kontextusban hangzottak el. Egy későbbi, a gyer-
mek halála utáni levélben azonban Kazinczy úgy említi a bavá szavacskát, mint Iphigenia 
által gyakran használt jelzőt.28

4. KUTATÁSI KÉRDÉSEK

Ahogyan azt egy lábjegyzetben is említettem, Iphigenia korai halála nem teszi lehetővé 
a nevelés folyamatának végigkövetését. Kazinczy második gyermeke, Eugénia azonban 
egészen 1903-ig élt, így az ő esetében nincs akadálya a nevelődés vizsgálatának. A levelek 
első öt kötetében Eugéniáról szólva csak a gyermek Iphigeniához való hasonlatosságát 
és szépségét említik. Feltételezem, hogy Kazinczyék első fiúgyermeke, az 1811-ben meg-
születő Emil kapcsán is elő fognak kerülni a nevelési kérdések a levelezésben. A vizsgá-
lódás folyamatában a hatodik kötetnél járva egyelőre csak abban bizakodom, hogy Ka-
zinczy dokumentáló kedve a neveléssel kapcsolatban írottak mennyiségével sem okoz 
majd csalódást.  Hosszútávú célom, hogy a teljes Levelezésben megvizsgáljam Kazinczy 
és levelezőtársai nevelési kérdésekről alkotott véleményét, illetve amennyire a források 
engedik, következtetni szeretnék a megvalósuló nevelés és a Kazinczy-gyermekek kép-
zésének körülményeire. Az eszményítés gyakorlatát is nyomon kívánom követni abban 
az esetben, ha az megjelenik a többi gyermekről írottakban is. Érdekel, hogy Kazinczy 
nevelési elképzelései miben és mennyire változtak az idők folyamán, illetve hogy tapasz-
talhatunk-e különbséget a lány- és fiúgyermekek tényleges nevelése között a levelekben 
leírtak alapján. Bár kérdésfelvetéseim kötődnek a neveléstörténeti kutatásokhoz, az olva-
sottak továbbra is inkább mentalitás- és családtörténeti szempontból érdekelnek, az ed-
digieknek megfelelően a diskurzuselemzés módszerével tervezek dolgozni – tehát nem 
történeti tényeket, hanem beszédmódokat próbálok feltérképezni.

27  Debreczeni Attila, Tudós	hazafiak	és	érzékeny	emberek, Bp., Universitas, 2009, 115.
28  KazLev, IV, 978.
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Rusvai Mónika (1989) Piliscsaba. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán 
végzett anglisztika mesterszakon. Jelenleg a PPKE Irodalomtudományi Doktori Isko-
lájának elsőéves hallgatója. 

Rusvai Mónika

SZÖRNYETEG APASZEREPBEN 
(NEIL GAIMAN: A	TEMETŐ	KÖNYVE)

„Vannak	emberek,	akiket	meg	lehet	ölelni,	és	van	Silas.” 

Neil Gaiman A	temető	könyve című regénye 2008-ban jelent meg, és számos díjat nyert 
(Hugo-díj a legjobb regény kategóriában, Locus-díj a legjobb ifjúsági regényért, Newbery- 
és Carneige-medál a legjobb gyerekkönyvért). Ahogy az a díjak listájából is látható, A	
temető	könyve	esetében – akárcsak a 2002-es Coraline-nál – nem volt egyértelmű a mű 
életkori besorolása, az Egyesült Királyságban ezért két különböző ISBN-számmal jelent 
meg, egy felnőtteket és egy gyerekeket megszólító borítóképpel. Maga Gaiman azt nyilat-
kozta, hogy nem szánta gyermekkönyvnek, de ennek ellenére úgy gondolja, a gyerekek 
is örömüket lelik majd regényében, sőt, mindezt kifejezetten hasznosnak tartja, hiszen 
segíthet átalakítani a gyermek- és felnőttirodalomról alkotott képünket.1 A Coraline-hoz 
hasonlóan A	temető	könyve is új, szokatlan témákat emel be a gyermekeknek (is) szóló 
irodalomba. A regény főszereplője, Senki Owens kisgyermekként egy temetőbe kerül, mi-
után szüleit és nővérét megöli egy Jack nevű férfi. Egy szellem házaspár fogadja örökbe, 
a gyámja pedig egy különös, feketébe öltözött férfi lesz, Silas, aki a temetőben él, de nem 
tartozik sem az élők, sem a holtak közé. Senki megkapja a Temető Szabadságát, így a 
holtakhoz hasonló képességekre tesz szert (például képes eltűnni, kísérteni és belépni 
mások álmaiba), viszont nem hagyhatja el a temetőt. A holtak nevelik az életre, míg végül 
elég idős nem lesz ahhoz, hogy visszatérjen az élők világába.

Silas még a temetői miliőben is különcnek számít, méltán tekinthetjük a „másság” 
képviselőjének a szó pszichoanalitikus értelmében. Mivel nemcsak egy árnyként jele-
nik meg a regényben, hanem testi valójában szerepel, így a hagyományos pszichoanali-
tikus elméleteken túlmutató, de azokra erősen támaszkodó szörnyelmélet segítségével 
alkothatunk átfogóbb képet karakteréről. Jeffrey Jerome Cohen az 1996-ban megjelent 

1  Donna Freitas, Q	 &	 A	 with	 Neil	 Gaiman, Publishers Weekly, 2008. október 9. www.
publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/interviews/article/8769-q-a-with-neil-gaiman.
html [Letöltés ideje: 2017. október 20.]
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Monster	Theory [Szörnyelmélet] című kötet bevezető tanulmányában hét tézist állít fel 
a szörnyek vizsgálatát illetően. Cohen egyfajta kulturális jelölőként tekint a szörnyekre, 
véleménye szerint a különböző kultúrákat az általuk létrehozott szörnyeken keresztül 
érthetjük meg,2 ezek a lények ugyanis elemekre bontás és újbóli összeillesztés útján jön-
nek létre,3 és ha felfejtjük ezeket az összetevőket, akkor megérthetjük az üzenetüket. Co-
hen ötödik állítása kimondja, hogy „a szörny a lehetséges határán őrködik,”4 ami egyben 
azt is jelenti, hogy a szörny „behatárolja azokat a társadalmi tereket, ahol az egyén mo-
zoghat.”.5 A szörnynek ez a határkijelölő, tiltó szerepe összhangban van az apa szerepéről 
kialakított pszichoanalitikus hagyománnyal. Silas karaktere lehetőséget ad arra, hogy ezt 
a két megközelítést ötvözzük, hiszen ő nemcsak gyámként, hanem szörnyként is hasonló 
szerepet tölt be a regény világában. Tanulmányomban szeretném bemutatni, hogy ez a 
két funkció erősíti egymást, Silas nem annak ellenére, hanem éppen azért tud megfelelő 
pártfogója lenni Sennek, mert szörnyeteg.

„A szörny mindig elmenekül előlünk, mivel nehezen kategorizálható” – írja Cohen.6 
Hasonló jelenséget tapasztalunk Silas esetében is: a külső és belső bemutatására irá-
nyuló megállapítások csupán részleteit fedik fel Silas karakterének, sohasem határol-
ják körül pontosan. Silas leírásának részletei egyértelműen utalnak arra, hogy milyen 
szörnyként kell elképzelnünk őt (pengeéles körmök, sápadt bőr, fekete ruhák, nappali 
alvás stb.), ám Gaiman nem mondja ki a „vámpír” szót, sőt még az „élőholt” kifejezést 
sem használja szó szerint, csupán utal rá: „Ahhoz élőnek vagy holtnak kell lenni, és én 
egyik sem vagyok.” – feleli Silas, amikor Sen arról kérdezi, hogy miért nem vett részt a 
danse	macabre-on.7 Silas válasza ráadásul nem a kategóriák metszéspontjában helyezi el 
önmagát (amit a magyar „élőholt” szó inkább sejtetne, ellentétben az angol „undeaddel”), 
hanem azokon kívülre. A negáció használata egyébként is gyakori Silas jellemzésében, 
ez több esetben már ironikussá, sőt groteszkké válik: „egyetlenegyfajta étket evett, és az 
nem banán volt” (31.). És bár a Silas távollétében Senre vigyázó Miss Lupescu már-már 
a középkori bestiáriumszerzők buzgalmával igyekszik kategorizálni a világ élő (és holt) 
lényeit, Silast mégis hiába próbálja elhelyezni a szörnyek rendszerében: „Ő magányos 
fajta” – mondja, ám ez is inkább csak egy óvatos közelítés, mintsem meghatározás. A töb-
bi szereplő esetében a megkülönböztetés alapvető szempontja az, hogy az illető testben, 
vagy testen kívül él, Silasnál azonban még ezt a kritériumot sem alkalmazhatjuk. „A ször-
nyeteg egyszerre testben élő és testetlen, és a két állapot közötti váltás képessége teszi 

2  Jeffrey Jerome Cohen, Monster	Culture	(Seven	Theses)	= Monster	Theory:	Reading	Culture, szerk. 
J. J. C., Minneapolis, University of Minnesota, 1996, 4.
3  Uo., 11.
4  Az angol nyelvű tanulmányokból idézett részleteket saját fordításomban közlöm.
5  Cohen, i.	m., 12.
6  Uo., 6.
7  Neil Gaiman, A	 temető	könyve, ford. Pék Zoltán, Bp., Agave Könyvek, 2014. A regényből vett 
idézetekre a főszövegben hivatkozom az oldalszámok megadásával. 
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veszélyessé” – érvel Cohen,8 és valóban, Silasnál is azt látjuk, hogy teljesen természetesen 
változik egyik alakjából a másikba: „egy ismerős árny kavargott az utcalámpák alatt. Sen 
habozott, majd az éjfekete bársony megrebbent, és emberalakot öltött.” (127.). Be kell 
tehát érnünk Silas lényegre törő öndefiníciójával: „Én pontosan az vagyok, ami vagyok, 
semmi több” (162.), vagyis egyedül a létezése az, ami egyértelmű, de ez a létezés sem az 
élettel, sem a halállal nem azonos.

Silas szerepköre és a körülötte lévők véleménye azonban közelebb vihetnek minket 
alakjának megértéséhez. Már a regény elején, az amfiteátrumban tartott gyűlésnél meg-
tudjuk, hogy a szellemek félelemmel vegyes tisztelettel fordulnak Silashoz, hiszen ő „a 
jelenlegi világuk és az elhagyott világuk közötti határon él” (32.), Sen rajongása a gyám-
ja iránt pedig többek között abból ered, hogy Silas „többet tudott a temetői népeknél,” 
információkkal szolgált számára a temetőn kívüli világról (67.). Ezek a tulajdonságok 
szintén egyezést mutatnak a coheni rendszerrel, ami tételesíti a szörnyek határkijelölő 
funkcióját,9 és kimondja, hogy ezek a lények ismereteket hoznak az emberek számára a 
határ túloldaláról.10 Silas szerepének meghatározásához azonban tovább kell lépnünk, 
hiszen az előbbi megállapítás az antagonistaként megjelenő szörnyekre is igaz, Gaiman 
viszont épp azáltal szélesíti ki a szörny jelentéskörét, hogy a hős segítőjének szerepébe 
helyezi.

Silas karakterében a jungi pszichoanalízis apa archetípusának jegyeit is felfedez-
hetjük: az apa álmainkban parancsoló hangon szólal meg, ítéletet mond fölöttünk, több 
módon is testet ölthet, de leggyakrabban bölcs vénember alakjában jelenik meg.11 Ami-
kor ezt az alakot viseli, akkor tanácsot, felvilágosítást ad valami olyasmiről, amihez az 
egyén más módon nem férhet hozzá.12 Még közelebbi képet kaphatunk Silas apaszerepé-
ről, ha Lacan elméletén keresztül vizsgáljuk, és a szimbolikus apa fogalmához közelítjük 
karakterét. A lacani elgondolás szerint az apa a harmadik fél az Ödipusz-komplexusban, 
ő az, aki megszakítja az anya és a gyermek harmonikus viszonyát, szimbolikus távolsá-
got teremt közöttük, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermek a szimbolikus rendbe 
lépjen. A szimbolikus apa a szimbolikus rend alapvető alkotóeleme, magában hordozza 
a természeti rendtől eltérő rendet.13 A szimbolikus rend a kultúrát a természeti törvé-
nyek fölé helyezi, vagy ahogy David Rudd fogalmaz a Coraline-ról szóló tanulmányában: a 
szimbolikus rend „nem a tárgyak, hanem a nyelv tere.”.14

8  Cohen, i.	m., 5.
9  Uo., 12.
10  Uo., 20.
11  Carl Gustav Jung, Az	archetípusok	és	a	kollektív	tudattalan, Bp., Scolar, 2011, 211.
12  Uo., 212.
13  Jacques Lacan, The	Seminar,	Book	 III,	The	Psychoses,	1955–56, ford. Russell Grigg, London, 
Routledge, 1993, 320.
14  David Rudd, An	Eye	for	an	I:	Neil	Gaiman’s	Coraline	and	Questions	of	Identity, Children’s Litera-
ture in Education 39(2008), 11.
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 A	temető	könyvében jól szemlélteti Silas szimbolikus apa szerepét a névadási jelenet. 
Miután az amfiteátrumban összegyűlnek a temető szellemei, hogy döntsenek a közéjük 
tévedt gyermek sorsáról, vitába keverednek, hogy milyen nevet adjanak neki. Többen 
még életükben ismert személyekhez hasonlítják, és az ő nevüket szánjak a fiúnak, mire 
Mrs. Owens tiltakozni kezd: „Nem hasonlít senkire” (28.). Erre Silas veszi át a szót, és 
elnevezi a gyermeket Senki Owensnek, ezzel mintegy elhelyezve őt a nyelv, a szimbo-
likus rend világában. Elhelyezi, és egyben hiányként jelöli meg. Azon túl, hogy a Senki 
név felidézi a pogány kultúrákban használt óvóneveket, amik a rossz szellemeket voltak 
hivatottak távol tartani, vagy akár Odüsszeusz kalandját a küklopsszal, a Senki az angol 
eredetiben (Nobody) még nyíltabban utal az anyagi létezés tagadására. „Jó kis név. Biz-
tonságos név” – mondja Silas (28.), és igaza van, hiszen a test, és nem a lélek az, amit a fiú 
családját elpusztító gyilkos elől el kell rejteni.

 Silas továbbra is támogatja védencét a szimbolikus rendbe való beilleszkedésben, 
Sen tőle tanul meg olvasni, méghozzá játékos formában: Silas azt a feladatot adja neki, 
hogy keresse meg az ábécé összes betűjét a sírköveken. A későbbiekben is ellátja a fiút 
a temetői világon túlról (vagyis az élők és holtak közötti határ másik oldaláról hozott) 
könyvekkel és információkkal. Előfordul, hogy Silas teste is a nyelv uralta rend jelképévé 
válik: „Az arca szinte mindig kiolvashatatlan maradt. Most egy olyan könyv volt, amelyet 
rég elfeledett nyelven írtak, elképzelhetetlen ábécével” (175.). Érdemes megfigyelni az 
olyan apró részleteket is, melyekben Silas az összeköt(tet)és, a határok áthidalásának 

metaforáját kínálja Sennek, így példá-
ul amikor San Franciscóból a Golden 
Gate híd miniatűr mását hozza neki 
ajándékba, vagy amikor megtanítja a 
fiút cipőt kötni. 

 A gyermek oldaláról nézve a 
szimbolikus rendbe való átlépés a 
világ felosztását és a határok kije-
lölését is jelenti, ami nemcsak po-
zitívumokkal jár. Sen sajátos szem-
szögének megértéséhez azonban a 
fenti pszichoanalitikus alapvetésen 
kívül még két további megállapítást 
is kell tennünk. Richard Gooding 
2008-as Coraline-tanulmányában 
rámutat, hogy míg a korai fantasz-
tikus irodalom rendszerint elkülö-
nített térbe zárja az unheimlichet	
[uncanny, ill. borzongtató], addig 
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Gaimannél már nagyobb átjárhatósággal találkozunk.15 Ugyanebben az évben jelent meg 
Farah Mendlesohn összefoglaló jellegű kötete, a Rhetorics	of	Fantasy, amelyben „liminal 
fantasynek” (átmeneti/átjárható fantasy) nevezi az ilyen szövegeket. Mendlesohn sze-
rint a liminális fantasy elrejti a két világ közötti átjárót, azt sugallva ezzel, hogy a kapuk 
nehezen meghatározhatók, vagy jelentéktelenek. Ez a módszer gyakran válik a humor 
forrásává, az irónia pedig kétkedésre késztet főhőst és olvasót egyaránt.16 Második meg-
állapításunk szintén Mendlesohn nevéhez kötődik, aki külön fejezetben vizsgálja a ha-
gyományos portal	fantasyt17 hátrahagyó törekvéseket. Véleménye szerint úgy lehet leg-
egyszerűbben szembemenni a portal fantasy konvencióival, ha megváltoztatjuk az utazás 
irányát,18 vagyis a fantasztikus világból lépünk át a számunkra természetesbe.

 A	temető	könyvében is hasonló jelenséggel találkozunk: Sen számára a temetői szelle-
mek világa a „normális”, és az emberi világ rejlik a kapu túloldalán. A fent említett átjárható-
ságra is szép számmal találunk példákat a szövegben. Egyrészt maga a kapu nem áthatolha-
tatlan, az emberek szabadon léphetnek be a temetőbe, és Sent is csupán Silas tiltása tartja 
a biztonságosnak gondolt területen, ráadásul a határok még a holtakra sem egyformán vo-
natkoznak: Liza Hempstock, a boszorkány, akit nem megszentelt földbe temettek, például 
szabadon kiléphet a temető kapuján. Mindez hatással van arra is, hogy Sen milyennek látja 
a gyámját. A fiú számára természetes a szellemek világa, nem érzi unheimlichnek a közeget, 
igaz, arra ő is felfigyel, hogy Silas éppúgy kívülálló a temetőben, akárcsak ő. Ennek ellené-
re Silasban nem lát szörnyet, vagy legalábbis nem olyan értelemben, ahogy egy emberek 
között felnövő gyermek látná. Nem viszolyog a férfi külsejétől, kapcsolatukban inkább az 
apa-fiú szerep kerül előtérbe: Silas írja azokat a szabályokat, amik korlátokat állítanak Sen 
elé, ám ugyanakkor meg is védelmezik. Amikor mégis megjelenik a félelem, az is illeszke-
dik a szülő-gyermek kapcsolat kontextusába: „ha csak eszébe jutottak azok a sötét szemek 
dühösen, vagy ami rosszabb, csalódottan, elfogta a szégyen” (110.).

 Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Sen ne érzékelné gyámjában a mássá-
got, a világon kívüliséget. Erre az egyik legszemléletesebb példa a danse	macabre jelenet. 
Cohen úgy fogalmaz, hogy a szörny nemcsak határokat szab, hanem meghatározza azo-
kat a kötelékeket is, amelyek összetartják mindazt, amit kultúrának nevezünk, a szörny 
maga „a rémisztő figyelmeztetés a határokra, amiket nem tudunk átlépni, amiket tilos 
átlépnünk”.19 A danse	macabre viszont a határátlépésről szól, jobban mondva arról, hogy 
létrejön egy közös tér, ami egyszerre fogad magába élőket és holtakat. Mit tehet a szörny 

15  Richard Gooding, ”Something	Very	Old	and	Very	Slow”: Coraline,	Uncanniness,	and	Narrative	
Form, Children’s Literature Association Quarterly 2008/4, 392.
16  Farah Mendlesohn, Rhetorics	of	Fantasy, Middletown, Wesleyan University, 2008, 182.
17  A portal	fantasy a fantasynek az az alfaja, ahol a valós és a képzelt világ között valamilyen átjáró 
biztosít kapcsolatot, amin a történet szereplői átlépnek. A műfaj klasszikusai közé tartozik például 
C.S. Lewistól a Narnia	krónikái.
18  Uo., 49.
19  Cohen, i.	m., 13.
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ebben a helyzetben? „A régi városháza árnyékában egy férfi állt talpig feketében. Ő nem 
táncolt. Ő figyelt.” (146.). Az eredeti szöveg a „watch” igét használja, ami a nézésen, figye-
lésen kívül őrzést, őrködést is jelenthet. A szörny tehát egyszerre hívja fel a figyelmet a 
határra, és őrzi azt, hiszen se nem élő, se nem holt testével ő maga jelenti a határvonalat. 
Alakjának coheni üzenete viszont nem tárul fel előttünk teljes egészében: Silas „arca ki-
olvashatatlan maradt” (146.).

 A határok átlépése veszélyes vállalkozás; nemcsak a különbségek megszűnésével,20 
hanem személyiségünk elvesztésével is fenyeget, ahogy Kristeva fogalmaz az abjekcióról 
szóló tanulmányában.21 A trauma túléléséhez, az elképzelhetetlen feldolgozásához a leg-
egyszerűbb eszköz a feledés. „Az emberek el akarják felejteni a lehetetlent. Így bizton-
ságosabb a világuk” (255.) – vallja Silas. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a danse	
macabre elfelejtésében van-e Silasnak szerepe. Erre a szöveg nem ad egyértelmű választ, 
bár azt már korábban megtudjuk, hogy Silas „a holtak elméjét nem tudta ugyanúgy be-
folyásolni, mint az élőkét” (27.). Érvelésünk szempontjából fontosabb, hogy Sen viszont 
emlékszik a táncra, a tudásra az emberen túli világból,22 és bár Silas eltereli a figyelmét, a 
szöveg nem állítja, hogy örökre elfeledkezett volna a danse	macabre-ról.

 Az ölelés lehetetlensége a másik példa arra, hogy Sen érzékeli gyámjának idegenségét. 
Ez a gesztus annak ellenére tabu közöttük, hogy Silas egyébként nem érinthetetlen: 

„Silas pedig lehajolt, és kezet rázott vele, Sen apró, dundi kezét a saját hatalmas, sápadt 
markába vette” (67.), vagy „Silas megborzolta a fiú haját” (99.). Az öleléshez nagyon ha-
sonló mozdulattal is többször találkozunk, például azután, hogy Sen kiszökik a temető-
ből sírkövet szerezni boszorkány barátnőjének, Lizának, Silas pedig utána megy, hogy 
megmentse: „Silas a köpenyébe burkolta az élő gyermeket, és Sen érezte, hogy a talaj 
elszakad a lába alól.” (127.). Az utóbbihoz hasonló esetekben azonban mindig Silas a kez-
deményező fél, és a mozdulattal nem szeretetének kifejezése az elsődleges cél, hanem a 
gyermek védelme. Ezzel szemben, amikor Sen a ragaszkodását szeretné kimutatni az öle-
léssel, ezt olvassuk: „Ugyanúgy nem ölelheti meg Silast, mint ahogy nem karolhat át egy 
holdsugarat, és nem azért, mert gyámja anyagtalan, hanem mert helytelen lenne. Vannak 
emberek, akiket meg lehet ölelni, és van Silas.” (137.). Nem a szülő és gyermek közötti 
szerelmi viszony tiltását kell látnunk ebben a korlátozásban, hiszen Silas anyagi valója 
sok szörnnyel ellentétben nem a vérfertőzés tabujára hívja fel a figyelmet ‒ ahogy azt 
Cohen kifejti,23 ‒ hanem az élet és a halál határát jelöli ki. Silas vámpírteste egy holttest, 
az az objektum, amit Kristeva az abjekció legmagasabb fokának tekint.24 Egy olyan objek-
tum, amelyet, ha a szubjektum nem rekeszt ki önmagából, akkor pusztulással fenyeget.
20  Uo., 6.
21  Julia Kristeva, Approaching	Abjection = Uő., The	Powers	of	Horror:	An	Essay	on	Abjection, ford. 
Leon S. Roudiez, New York, Columbia University, 1982, 2.
22  Cohen, i.	m., 20.
23  Uo., 15.
24  Kristeva, i.	m., 4.
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 Nem meglepő módon éppen ez Silas pártfogói szerepének lényege: az élet és a halál 
közötti különbségre tanítja Sent. Ennek az első lépcsőfoka a biztonságos és a veszélyes 
oppozíciója. „Csak a temetőben tudunk megóvni” – feleli Silas, amikor Sen rákérdez, hogy 
miért nem mehet ki. Sen kezdetben elfogadja ezt a tiltást, például amikor egy kislány, 
Scarlett, akit az anyukája sétálni hozott a temetőbe, rákérdez, hogy miért van a temető-
ben, így felel: „Nekem nem biztonságos odakint.” (59.). Amikor a lány megkérdezi, hogy 
ki szerint, akkor pedig elsőként említi Silas nevét (59.). Sen sokáig elégségesnek érzi a 
Temető Szabadságát, ami valójában egy korlátozás: viszonylagos szabadságot ad egy 
olyan térben, ahová élő emberként sohasem tartozhat igazán. Hozzáállása azután kezd 
megváltozni, hogy kiszökik a temetőből sírkövet szerezni Lizának, az életről és a halálról 
való első komolyabb beszélgetésükre azonban csak akkor kerül sor, amikor Silas mesél 
neki a múltjáról, Sen pedig kijelenti, hogy iskolába szeretne járni. Mivel szellemek között 
nevelkedett, sajátos perspektívája révén ekkor még nem látja az élet és halál közötti kü-
lönbség lényegét, így nem ijed meg, amikor gyámja elmondja neki, hogy családja gyilkosa 
valószínűleg még mindig keresi őt. „És? Az csak halál” – mondja. – „A legjobb barátaim 
halottak.” (162.). Ha a coheni gondolatmenet felől közelítünk a regényhez, akkor Silasnak 
az a feladata, hogy szörnyként valami emberi tartalmat, jelentést tudjon átadni a fiúnak, 
új jelentést alkosson a szimbolikus rendben. Ezt a jelentést azonban végül együtt hozzák 
létre. Silas a „végtelen lehetőséggel” azonosítja az életet (162.), az olvasó pedig érezheti 
ebben a kijelentésben, hogy ez egy halálon túli tudás, olyasvalakitől, aki úgy érzi, nem 
tudta kihasználni a lehetőséget. Sen ráérez a zárt tér és a végtelen lehetőség összefér-
hetetlenségére: a temető mint komfortzóna épp a változástól, a fejlődés lehetőségétől 
szakítja el. „Odakint bármi megtörténhet” – mondja Silas, mire a fiú azonnal rávágja: „És 
ez az a lehetőség, amiről beszéltél.” (163.). 

 Sennek sikerül elérnie, hogy iskolába járhasson, ahol viszont a hiány és a jelenlét szá-
mára eddig ismeretlen distinkciójával szembesül. „Hiány helyett egyre inkább jelen volt, 
ami kényelmetlenül érintette” – olvashatjuk azután, hogy Sen ráijeszt a két zsarnokoskodó 
gyerekre (174.). Az Áttűnés segítségével Sen képes beleolvadni a környezetébe, eggyé válni 
a világgal, az emberek között ez a láthatatlanság azonban cselekvésképtelenséget is jelent, 
éppúgy megfigyelő pozícióra kárhoztatja a fiút, ahogy Silas sem csatlakozhatott a danse	
macabre-hoz. Ahhoz, hogy a kezébe tudja venni az eseményeket, túl kell lépnie a világgal 
való egységén, tovább kell haladnia a lacani szimbolikus rend felé. Identitáskeresése során 
Silasszal való konfliktusa is elmélyül, aki nem látja – nem képes látni – azt az utat, amit a 
fiú bejár. „Mit csinálsz, hogy itt tarts? Megölsz?” – veti gyámja szemére Sen, amikor az meg 
akarja győzni arról, hogy térjen vissza a temetőbe (175.). Silas ez alkalommal sem próbálja 
fizikailag megállítani a fiút, a jelenet végén ugyanúgy áll vigyázó őrként megfejthetetlen 
arcával, mint a danse	macabre alatt, hiszen nem területét óvó szörnyeteg, sokkal inkább az 
ego fölött őrt álló superego, a tudatalattiban kísértő jungi Árny.
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 A harmadik, és talán legnehezebben megragadható oppozíció, amivel Sen Silas révén 
megismerkedik, az ember és szörny közötti különbség. Láthattuk, hogy a portal	fantasy 
konvencióitól való elrugaszkodás révén Sen más szemszögből látja a világot, Silas taní-
tásának és a saját felfedezéseinek köszönhetően viszont elég határozott (bár gyermeki) 
elképzelései vannak a világról. A szörny fogalmának meghatározása sem jelent számára 
problémát: „A Jackeket meg kellett állítani. Rettenetesek voltak. Szörnyetegek.” (267.). 
Megállapítása főként azon alapszik, hogy ekkorra már megérti az élet fontosságát, így 
súlyos véteknek tekinti a gyilkosságot (ellentétben a korábbi „az csak halál” kijelenté-
sével), vagyis a szörnnyel a tiltott cselekvés elkövetőjét, és nem a tiltás kimondóját azo-
nosítja. A gyilkosság szörnyetegekhez kapcsolása azonban már korábban is megjelenik. 
Amikor Sen megkérdezi a nevelőanyját, hogy Silas miért nem ölte meg a családja gyilko-
sát, Mrs. Owens így felel: „Ő nem szörnyeteg, Sen.” (195.). A szörny definíciójának ugyan-
akkor lehet időbeli perspektívája is. Egyik utolsó beszélgetésükben Silas konkrétumok 
említése nélkül, röviden beszámol a múltjáról, azzal zárva elbeszélését, hogy „akkor én 
voltam a szörnyeteg” (267.), vagyis szörnynek lenni nem állandósult állapot, a szereplők 
változtathatnak rajta a cselekedeteikkel. A szörnynek ez a két meghatározása nem mond 
ellent egymásnak, és beleilleszthető Sen eddigi világképébe, Scarlett definíciója viszont 
sokként éri: „Nem vagy ember. Az ember nem viselkedik így. Éppen olyan gonosz vagy, 
mint ő volt. Egy szörnyeteg.” (253.). Ez az elgondolás már közelebb áll Cohen elméleté-
hez, aki szerint a szörny rokon fogalom Kristeva „abjekciójával”25 – szörny az, ami nem 
ember, amit az ember kitaszít magából, hogy általa határozhassa meg önmagát. Egy ilyen 
definíció azonban természetéből fakadóan nem lehet állandó, hiszen a szubjektumból 
ered a meghatározás. Mi magunk alkotjuk a szörnyeket, ezért ember és szörny közötti 
határvonal sohasem lehet egyértelmű. 

 „A szörnyeteg a változás küszöbén áll” – mondja ki Cohen hetedik tézise.26 A szörny 
az a lény, amely képes átlépni a határokon, és emberi tudást hoz magával, megszentelt 
tudást, ami odaátról érkezik.27 Sen életében Silas nem csupán tiltást jelent, hanem a kor-
látozások révén biztonságos hozzáférést is egy olyan tudáshoz, amit másként nem sze-
rezhetne meg. Segít neki megtalálni a helyét a szimbolikus rendben, és olyan ellentétpá-
rok felismerésére tanítja, amiket csak az érthet meg igazán, aki már túl van a határon és 
az ellentéteken (élet és halál, hiány és jelenlét, ember és szörnyeteg). Sen végül elhagyja 
a temetőt, és átlép az emberek világába, Silastól való búcsúja azonban aligha lehet végle-
ges: hiába űzzük a világ határán túlra, a szörnyeteg mindig visszatér.

25  Cohen, i.	m., 19.
26  Uo., 20.
27  Uo.
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Grunda Marcell (1988) Debrecen. 2013-ban a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián német nyelvű irodalom tagozatban I. helyezést ért el. A Debreceni Egye-
tem Irodalomtudományok Doktori Iskoláját 2016-ban fejezte be, jelenleg a DE Germa-
nisztikai Intézetének tanársegédje.

Grunda Marcell

AZ IDEGENSÉG TAPASZTALATA FRANZ GRILLPARZER 
DAS	GOLDENE	VLIESS CÍMŰ TRILÓGIÁJÁBAN

1. BEVEZETÉS

Bernhard Waldenfels számára a tapasztalás egy olyan eseményt jelent, melyben a dolgok 
maguk nem pusztán meglévő adatok összességei vagy adatbankok gyűjteményei, hanem 
sokkal inkább egy folyamat eredményei, amelynek során olyan értelem (Sinn) képződik, 
amelyben a dolgok struktúrát és alakot öltenek.1 Franz Grillparzer azáltal, hogy Medea 
mítoszát nemcsak egyetlen drámában, hanem egy trilógiában dolgozta fel, karaktereit 
sem csupán adatbankok összességeként, hanem egy hosszú folyamat részeiként ábrázol-
ta, amelynek során tapasztalatokat szereznek, ezek hatására pedig folyamatosan változ-
nak. Grillparzernek ezzel az eljárással sikerült figuráinak intencióit és a harmadik rész 
végén bekövetkező gyermekgyilkosságot egy hosszabb, részletesebb és így komplexebb 
folyamat eredményeként bemutatnia. A szereplők döntésén és a velük történő esemé-
nyek részletes bemutatásán keresztül írja le a tapasztalatszerzés folyamatát, annak mi-
lyenségét és az egyénre tett hatását.

1822-es drámájában Grillparzer úgy jelenítette meg figuráit, hogy azok tetteit az	
idegen	(das Fremde)	által	kiváltott	nyugtalanság érzete mozgatja. A szerző egy trilógián 
keresztül mutatta be, hogy Medea hogyan jut el egy harmonikus állapotból egy kataszt-
rofális helyzetbe, beleértve a tőle függő és független események sorozatait is, melyeket 
kénytelen átélni, illetve véghez vinni. Ahogyan azt Christoph Steskal is kiemeli, a történet 
előzményei azt a célt szolgálják, hogy mind Medea, mind Jászón kulturális háttere alapo-
sabb bemutatásra kerüljön, hogy érthetőbbé váljanak (különösen) Medea konfliktusai 
a származás és integráció, a saját és idegen, az individualitás és önmegtagadás tekinte-

1  Bernhard Waldenfels, Topographie	des	Fremden:	 Studien	 zur	Phänomenologie	des	Fremden, 
Frankfurt am M., Suhrkamp, 1997, 18.
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tében.2 Az idegennel történő találkozás, kapcsolat és tapasztalat meghatározó szerepet 
játszik ezekben a folyamatokban.

A trilógia első része (Der	Gastfreund)3 egy egyfelvonásos bevezető rész, melyben az 
aranygyapjút Phryxus a Delphiben található Apolló-templomból Kolhiszba viszi. Később 
Aiétesz, aki Medea apja és kolhiszi király, tőrbe csalja Phryxust és Medeát is felhasznál-
va megöli. A második Die	Argonauten	 (Argonauták)	című	rész négy felvonásból áll, és 
Jászón bosszúexpedícióját tárja az olvasó elé, melynek célja a Phryxus meggyilkolásával 
megszerzett aranygyapjú visszavétele. A trilógia utolsó része a Medea	címet viseli, mely 
egy ötfelvonásos klasszikus minta alapján elkészített dráma. Grillparzer itt először azt 
mutatja be, hogyan próbál Medea a görög társadalomba integrálódni, majd miután ez a 
próbálkozása kudarcot vall, hogyan áll bosszút Jászónon.

Az Aranygyapjú (Das	goldene	Vließ)4 tehát kibővíti a korinthoszi eseményeket (Me-
dea) két Kolhiszban játszódó előtörténettel (Der	Gastfreund,	Die	Argonauten). Így a tri-
lógia egyfajta processzuális karakterre tesz szert, melyben mind a sajáttal (das Eigene) 
és az idegennel (das Fremde) kapcsolatos kérdések, mind az idegenségtapasztalat által 
kiváltott nyugtalanság érzetének megszüntetésére (elsajátítási, valamint azonosulási fo-
lyamatok) tett kísérletek kapnak központi szerepet. A figurák cselekedetei mögött tehát 
az idegen által kiváltott nyugtalanság érzete rejtőzik, amely az	idegenség	hozzáférhetet-
lenségi	karakteréből származik. 

E tanulmány célja, Bernhard Waldenfels idegenségkoncepciójának rövid bemutatása 
után, a műben megjelenő idegenség megtapasztalásának, valamint az idegenség fokoza-
tainak felkutatása a drámaszövegek elemzésén keresztül. Arra kívánok tehát rámutatni, 
hogy a trilógia egyes részeiben Grillparzer figurái számára milyen formában jelenik meg 
az idegenség, és hogyan reagálnak a vele való találkozásra.

2. AZ IDEGENSÉG

Waldenfels felhívja a figyelmet a létezés (Sein) és annak szükségszerűségének (Sollen) 
elkülönítésére, mert az, hogy valami mint valami jelenik meg, még nem jelenti szükség-
képpen azt, hogy az pontosan az a valami.5 Minden csak azáltal válik valamivé, hogy értel-

2  Christoph Steskal, Medea	 und	 Jason	 in	 der	 deutschen	 Literatur	 des	 20.	 Jahrhunderts:	
Aktualisierungspotential	 eines	 Mythos, Regensburg, Roderer, 2001 (Theorie und Forschung, 
Literaturwissenschaften 31.), 87.
3  A Gastfreund magyarul egyszerre jelent vendéget és vendéglátót is.
4  Franz Grillparzer, Das	goldene	Vließ,	kiad. August Sauer, Wien, Kunstverlag Anton Schroll & 
Co, 1913 (Franz Grillparzer, Sämtliche	Werke:	Historisch-kritische	Gesamtausgabe, 2). A mű 1817 
és 1820 között keletkezett, az ősbemutató 1821-ben volt, első megjelenésre 1822-ben került sor. 
A trilógia első két részének nem készült magyar fordítása. Az idézett szövegrészletek (beleértve 
a címet is) saját fordításaim.
5  Waldenfels, i.	m., 38.
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met (Sinn) nyer, mely által aztán az megfogható, kimondható és megismételhető lesz.6 A 
valóság értelmezése során a megfigyelő tehát kénytelen a saját álláspontját relatív pont-
ként kezelni, és ráadásul nemcsak rendszerspecifikus konstrukcióként, hanem mind a 
saját, mind pedig bármilyen rendszer relativitásaként.

A posztmodern identitáskutatás szerint egy állandónak, lezártnak és teljesnek vélt 
identitás helyett az identitást sokkal inkább állandó folyamatként lehet elképzelni. Az 
identitás nem a születés pillanatától kezdve fennálló fix dolog, hanem a szubjektum csele-
kedetei által permanensen létrejövő (szubjektív) konstrukció. Waldenfels az identitással 
kapcsolatban megállapítja, hogy a sajátot (das Eigene) soha nem lehet „tiszta” formájában 
megragadni, mert az identitás a másikkal (das Andere) történő azonosulás (Identifizierung) 
során jön létre, tehát a „nem-identitás momentumával marad mindig azonos”.7 

Az idegent ugyanakkor nem szabad összekeverni a másikkal, mert az az azonossal 
(Selben, ταυτον;	 idem) áll szemben, míg az idegen a sajáttal (das Selbst, αυτος, ipse). Az 
idegen tehát mindig a sajáttal szemben jön létre, annak differenciálódása által. Waldenfels 
hangsúlyozza továbbá, hogy az idegenség legtöbbször a sajáttal szemben alárendelt pozíci-
óba kényszerül, melyet a saját be akar kebelezni azáltal, hogy meg akarja érteni, ami végül 
az idegenség teljes megsemmisítéséhez vezet. Szerinte a logo-, etno- és eurocentrizmus 
célkitűzéseiben éppen ez az agresszív elsajátítási vágy figyelhető meg, mely a hatalmi ösz-
tön egyik formája és végső soron a kolonizáció kiindulópontja is egyben.8

Waldenfels	rávilágít arra is, hogy az idegen és idegenség szavak mögött komplex je-
lentéstartalom figyelhető meg. Ezt más nyelvek bevonásával szemlélteti, amelyek segít-
ségével az idegenség jelenségét többféleképpen írja körül. Idegen először is valami, ami 
a saját területén kívül található meg (externum,	extraneum,	peregrinum;	ξενον; étranger;	
foreign). Másodszor az is idegen, ami a másikhoz tartozik, tehát más birtokában van 
(αλλοτριον; alienum;	alien) és harmadszor pedig az, ami idegenül hat (insolitum;	ξενον;	
etrange;	strange). A hely, a birtoklás és a jelleg	hármas	aspektusa határozza meg az ide-
gent a sajáttal szemben.9 

Waldenfels az idegenséget fenomenológiailag	 közelíti meg, tehát egyfajta 
tapasztalatként értelmezi. Ahogyan azt már fentebb említettem, szerinte az észlelt való-
ságot a tapasztalat implikálja, vagyis nem azért vannak tapasztalataink, mert van egy elő-
zetesen adott valóság, hanem azért tudjuk a valóságot elgondolni, mert vannak tapasz-
talataink, amelyekkel ahhoz hozzáférünk. Ebből következik az a belátás is, hogy nincs 

6  Bernhard Waldenfels, Grundmotive	einer	Phänomenologie	der	Aufmerksamkeit,	Frankfurt am 
M., Suhrkamp, 2006, 38.
7  Waldenfels, Topographie	des	Fremden…,	 i.	m.,	24. Az eredeti németnyelvű idézetek magyar 
fordítását Tengelyi László, Bernhard	Waldenfels:	Felelet	arra,	ami	 idegen című szövege alapján 
készítettem el, mely a gond	folyóirat honlapján elérhető: http://www.c3.hu/~gond/tartalom/20/
frawald.html [Letöltés ideje: 2017. augusztus 23.]
8  Uo., 116.
9  Uo., 20.
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a valósághoz közvetlen hozzáférésünk. Az idegen sem egy adott valóság része, hanem 
mindig a sajáttal szemben meghatározott viszonyrendszeren keresztül, a tapasztalás út-
ján jön létre. Waldenfels az idegenség megtapasztalását három fokozatra osztja: az első 
a hétköznapi vagy normális idegenség, mely a saját valóság része és nem kérdőjelez meg 
alapvető bizonyosságokat.10 Ez az idegenség alapvetően megismerhető, ebben az esetben 
leginkább a megfigyelő tudásának hiányosságaira kell gondolni, melyek bizonyos eszkö-
zök segítségével (pl. internet) könnyedén megszüntethetők. 

Az idegenség második fokozata Waldenfels szerint a strukturális idegenség, mely 
már egy másik rendszer (Ordnung) részét képezi, és amely szokatlannak, ismeretlennek 
hat, és amelynek a megismerése nem csupán az ember készségeit, hanem saját valóságát, 
rendszerét is relativizálja. A strukturális idegenség ennek következtében változást okoz a 
sajáton belül úgy, hogy azt más érték- és normarendszerrel, más mentalitásmintázatok-
kal, valamint más kulturális emlékezettel konfrontálja. Itt példaként egy idegen nyelvre 
vagy szokásra, de akár egy idegen tekintetre is lehet gondolni, melynek értelme és funk-
ciója a befogadó számára értelmezhetetlen marad. 

Végül az idegenség legmagasabb foka a radikális idegenségben csúcsosodik ki. Ez a 
saját valóság számára nemcsak hogy idegen, de annak határain is túlmutat. Ide bizonyos 
határ- vagy hiperjelenségek sorolhatók, úgy, mint az alvás, az érosz vagy a halál. Ez az 
idegenség nem csupán egy bizonyos értelmezést, hanem magát az értelmezés lehetőségét 
is megkérdőjelezi. Az idegenség itt átlépi a megértés határait, és megszabadítja a saját ér-
dekében történő bekebelezés lehetőségétől is. Ennek megfelelően Waldenfels az idegent 
Husserl szavaival definiálja: „az eredendően hozzáférhetetlen igazolódó hozzáférhetősé-
gében”.11 Az idegenségnek ezt a fokát viszont nem szabad egy abszolút vagy totális ide-
genséggel összekeverni, mert minden rend-kívüli dolog kizárólag bizonyos rendszerhez 
képest az. Ezért sokkal inkább egy viszonylagos idegenségről lehet beszélni, mely csupán 
egy meglévő értelemhorizontot lép át többletként vagy excesszusként. Waldenfels sze-
rint az idegenséget ahhoz a múlthoz lehet hasonlítani, mely „nem ragadható meg más-
ként, mint utóhatásaiban, avagy az emlékezetben.”12.

A következő műelemzés során tehát egy olyan idegenségértelmezésből indulok ki, 
mely az idegent nem csupán a saját egyik részeként kezeli, hanem annak alkalmi, vi-
szonylagos és hozzáférhetetlen karakterét is szem előtt tartja. Véleményem szerint ez a 
megközelítés lehetőséget ad a szöveg új perspektívából való megvilágítására, valamint a 
szöveg új jelentésdimenzióinak megnyitására.

10  Uo., 35.
11  Uo., 25.
12  Uo., 26.
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3. DER	GASTFREUND

Grillparzer az első jelenetben Kolhiszt egy sziklákkal és fákkal borított vad környezetként 
mutatja be. A jelenet elején az uralkodó, Aiétesz lánya, Medea udvarhölgyei vezetésé-
vel éppen állatáldozatot mutat be Darimbának, a halál istennőjének oltárán. Ezenkívül 
Peronto istenség szobra kerül bemutatásra, kezében bunkóval, vállán az aranygyapjúval. 
Grillparzer tehát olyan elemekkel mutatja be Kolhiszt, melyek egy kevésbé fejlett nép-
re engednek asszociálni: pl. bunkósbot vagy az állatáldozat bemutatása. Ez a leírás azt 
a célt szolgálja, hogy az olvasó a később megjelenő görögök pozícióját töltse be, és a 
kolhisziakat egy etnocentrikus perspektívából nézve barbároknak tartsa.

Medea identitását Grillparzer egy másik figura bevonásával szemlélteti. Medea 
ugyanis eltaszítja magától hűtlensége miatt korábbi udvarhölgyét, Perittát. Megveti gyen-
geségéért szolgálóját, aki azzal védekezik, hogy akarata ellenére (csupán az ösztöneinek 
engedelmeskedve) csalta meg Medeát egy pásztorral. Medea viszont ezt az érvelést nem 
fogadja el: „Hogy történhetett meg, / ha nem akartad. Amit teszek, azt akarom / És amit 
akarok – na jó azt talán nem mindig teszem.”.13 Medea tehát nem fogadja el, hogy valakit 
elragadhatnak az ösztönei és akarata ellenére cselekedhet. Azt még megérti, ha valaki 
nem tesz meg valamit, amit amúgy szeretne, de hogy olyat tegyen, amit nem szeretne, az 
számára elképzelhetetlen. Medea tehát abból indul ki, hogy amennyiben ő saját akaratá-
ból tud cselekedni és ösztönein felülemelkedni, úgy azt az udvarhölgyeitől is elvárhatja, 
tehát azt, hogy képesek legyenek megőrizni szuverenitásukat. A megfogalmazás ugyanis 
(„Amit teszek, azt akarom”) a cselekvés és az akarat közti összhangot fejezi ki.

Grillparzer tehát egy olyan Medeát ábrázol, aki önmagával teljes összhangban él, és 
aki a trilógiában egyetlen egyszer „szabadnak” nevezi önmagát. Ugyanakkor szabadsá-
ga apja miatt korlátozott és ennek tudatában is van. A recepcióban ugyanakkor vannak, 
akik azt állítják, hogy Medea szuverenitásáról és függetlenségéről alkotott elképzelése 
csupán illuzórikus.14 Véleményem szerint azonban, amikor Medea később ebbe a számá-
ra paradicsomi, harmonikus állapotba vágyik vissza, akkor nem egy soha nem is létezett 
illúzió után vágyakozik, hanem a relatívan nagyfokú függetlensége után. Relatív, ugyanis 
az apjától függ és ennek tudatában is van. Ugyan apja uralmát akaratlanul fogadja el, 
de mégis engedelmeskedik neki. Aiétesz először a vadászat folytatását tiltja meg neki, 
majd megparancsolja, hogy segítsen a görög Phryxus meggyilkolásában. Medea először 
tiltakozik, de végül teljesíti kérését. Ő Phryxus meggyilkolásán keresztül tapasztalja meg 

13  „Wie konnt‘ es denn geschehn / Wenn du nicht wolltest. Was ich tu‘ das will ich / Und was ich 
will – je nu das tu‘ ich manchmal nicht.“ Grillparzer, i.	m., 10.  Az oldalszámot innentől a törzs-
szövegben az idézett szövegrész után, zárójelben adom meg.
14  Lásd: Tillman Bub, Barbarei	 und	 Zivilisation	 in	 Grillparzers	 Trilogie:	 Das	 goldene	 Vließ = 
Sprachkunst.	 Beiträge	 zur	 Literaturwissenschaft, Jahrgang 35. 1. Halbband. Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004, 1–22.
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először a strukturális idegenséget, melyet azonban Jászón szemszögén keresztül kívánok 
a következőkben ismertetni.

4. DIE	ARGONAUTEN

Jászón gyakran nevezi a kolhisziakat barbároknak, mely arra utal, hogy magát felsőbb-
rendűnek véli. Ő a világot tehát görögökre és barbárokra osztja. Az argonauták majd 
minden megnyilvánulásán érezhető ez a kolhisziakkal szembeni felsőbbrendűség-érzet. 
Johanna Kurz a következőképpen fogalmazza meg a barbárság implikációit Grillparzer 
művében: „A barbár fogalom a nem-görög kifejezésére szolgál, mely idegen, durva, kép-
zetlen és a honi nyelvet nem beszélő külföldit jelent.”.15 Az argonauták a kolhisziakat mint 
hagyományok és szabályok nélküli vad, állatias, barbár, természetközeli és sötét népet 
tartják számon, akiken keresztül saját felsőbbrendűségükről alkotott elképzelésüket kí-
vánják megerősíteni. A barbaros szó legősibb, nyelvre vonatkozó jelentése a kolhisziak 
és a görögök nyelvezetében is megmutatkozik. Grillparzer a kolhisziak esetében szabad, 
míg a görögök esetében jambikus verselést használt, hogy a két csoport közötti nyelvbéli 
különbségeket érzékeltesse. A kolhisziak nyelve tehát a görögök számára idegenül, nyug-
talanul, fegyelmezetlenül hat, mert nincs egy megadott szabályhoz kötve.

Nyelvi szempontból Grillparzer a világosság-sötétség metaforájával is játszik, ahol a 
sötétség a kolhisziakra (és leginkább Medeára) vonatkozik, melyet a hellénekre vonatko-
zó világossággal állít szembe. Ez már a Gastfreundban is előkerül, amikor Phryxus Medeát 
megpillantva annak sötét szemét és sötét vonzerejét hangsúlyozza (17.). A Die	Argonauten 
részben ez még erősebben előtérbe kerül: Medea csalódottságában és haragjában, ami-
ért apja felhasználta őt Phryxus meggyilkolásában, egy magas toronyba vonul vissza, ahol 
„sötét varázslással”16 (48.) foglalkozik, amiért Gora, az első szolgálója és későbbi gyerme-
keinek dajkája Medeát „sötét hatalmak bizalmasaként”17 (172.) jellemzi. Amikor Jászón 
élelem után kutatva behatol a toronyba, és megpillantja Medeát „egy fekete bottal”18 (63.), 
a „sötétség hálójából”19 (65.) kardjával próbál kitörni, és megsebzi Medeát. Miután viszont 
megpillantja annak szépségét, „a sötét rejtélyt”20 (66.) próbálja megfejteni: „Ki vagy te, két-
értelmű teremtmény? Egyszerre látszol gyönyörűnek és vagy durva / olyan szeretetremél-
tó és mégis utálatos.”21 (66.). Az első találkozáskor Medea megmenti Jászón életét, bátyja 

15  Johanna Kurz,	 Ambivalenzen	 der	 Medea-Figur	 in	 Grillparzers	 „Das	 goldene	 Vließ“, Wien, 
Universitätsverlag Wien, 2010, 8. 
16  „dunkle Kunst“
17  „der Vertraute dunkler Mächte” 
18  „einen schwarzen Stab“
19  „dunkeln Netze lösen“ 
20  „dunkeln Rätsel” 
21  „Wer bist du, doppeldeutiges Geschöpf? / Scheinst du schön und bist so arg, zugleich / So 
liebenswürdig und so hassenswert“ 
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ugyanis ráront, és ha Medea nem állja útját, megöli. Jászón viszont Medea segítségével 
megszökik, majd később szintén neki köszönhetően újra megmenekül, mikor Medea apja 
méreggel teli poharat kínál neki, és csak Medea figyelmeztetésének köszönhetően nem 
issza meg azt. Medea tettei bizonyítják Jászónnak, hogy a nő nem közömbös iránta, mire ő 
szavaival próbálja meghódítani a lányt. Medeából ki akarja kényszeríteni, hogy szóban is 
ismerje el szerelmét iránta, és még a szavakat is a szájába kívánja adni: „Én szeretlek Té-
ged, Te engem! Mondd ki, Medea! […] A szemed már elárulta, áruld el a száddal is / mondd 
ki, Medea, mondd ki: szeretlek! / Ha ennyire nehezedre esik, megtanítalak rá, gyermekem, 
/ mondd utánam: szeretlek!”22 (121.). Medea viszont nem tud megszólalni. Ahogyan Kurz 
is hangsúlyozza, Medea itt mint kolonizált szubjektum jelenik meg, akit megfosztanak at-
tól, hogy önmagát határozza meg.23 Miközben Jászón arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
ki Medea, saját válaszaival épp a nő önálló szubjektumként való feleltének lehetőségét 
veszi el. A birtoklás ugyanis az objektum megnevezésével kezdődik.24 Ennek következté-
ben Medea zsákmányként jelenik meg Jászón számára, akit később apjától is elrabol, az 
aranygyapjúhoz hasonlóan. Ebben az értelemben Medea Jászón számára egy, az arany-
gyapjúhoz hasonlatos elnyerendő objektum.

Medeát tehát kolonizálja Jászón, aki már eleve a kolonizátor szerepében érkezik 
Kolhiszra, ahol a kolhisziakat gyakran idegennek	titulálja. Ha az idegent Waldenfels ide-
genségkoncepcióján keresztül próbáljuk megérteni, akkor elmondhatjuk, hogy az ide-
genségnek több fokozata jelenik meg a trilógiában is, mely a mindenkori megfigyelő saját 
rendszeréhez kapcsolódó idegen-tapasztalatának a viszonyától függ. Ennek megfelelően 
a görögök a kolhisziak megtapasztalásán keresztül a strukturális idegenséggel találkoz-
tak (és vice versa). A kolhisziak idegensége a görögök számára „negatív definícióként” 
jelenik meg, amelyet különböző megsemmisítő stratégiákon keresztül próbálnak meg-
szüntetni. Ez a barbár-lét a saját egzisztencia negációjaként, tehát a nem-görögként való 
meghatározáson keresztül realizálódik. Ez alapján a görögök számára saját egzisztenci-
ájuk mint az egzisztencia jelenik meg, amely feljogosítja őket arra, hogy kolonizáljanak 
másokat. A görögök tehát a sajátot minden más fölé helyezik. E mögött egyértelműen 
egy etnocentrikus világkép bújik meg, mely egy elsajátítási folyamatot eredményez. Az 
elsajátítási folyamat része ugyanakkor az erőszak is. Ha a sajátot abszolutizálják, akkor 
mindent, ami számukra idegen, a potenciális ellenség bélyegével látnak el. A sajátnak a 
létezés központi elemmé tétele kétféle formában történhet: defenzív vagy offenzív for-
mában. A defenzív forma a védekezés, a bezárkózás. Az offenzív forma a bővülés, a hódí-

22  „Ich liebe dich, du mich! Sprich´s aus Medea! […] Dein Auge hat´s gesagt, nun auch der Mund! 
/ Sprich´s aus Medea, sprich es auch: ich liebe!/ Fällt dir´s so schwer ich will dich´s lehren, Kind./ 
Sprich´s nach: ich liebe dich!“
23  Kurz,	i.	m., 59.
24  Uo., 59.
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tás és a bekebelezés.25 Ez az offenzív forma figyelhető meg a görögök magatartásában, de 
Aiétesz tettében is, amikor megöli Phryxust.

Grillparzer viszont nem csak a strukturális idegenséggel operál. Jászón és Medea ese-
tében történik még valami, ami mindkettőjük számára fel- és megfoghatatlan, és ami arra 
készteti őket, hogy máshogyan reagáljanak az idegenre, mint ahogyan azt a társaik teszik. 
Mivel a másik idegenségének a megtapasztalása mindig a saját idegenség a megtapasz-
talásához vezet, ezért Jászón is, amikor Medea idegenségével konfrontálódik, a saját ide-
genségének egy speciális, számára megmagyarázhatatlan formáját fogalmazza meg: „És 
újra ismerőssé lett számomra az idegen. / Így válik számomra az, ami eddig ismerős volt, 
idegenné. / Önmagamnak tárgyává lettem / egy Másik gondolkodik bennem, egy Másik 
cselekszik.”26 (118.). Jászón az idegenség e típusával való találkozást önelidegenedésként 
(Selbstentfremdung) éli meg, ami a következő módon értelmezhető: Az idegenség, amely 
a hozzáférhetőségén keresztül határozható meg, nem a saját egy korábban biztosított 
területe, és nem is csak a másikban találkozik vele először, hanem már a saját házban, 
a saját idegenségeként (die Fremdheit des Selbst). Freud számolt le azzal a gondolattal, 
hogy az Én úr a saját házában. A saját megtalálható az idegenben, mint ahogyan az ide-
gen is a sajátban. A sajátnak az idegennel való összefűződése egyrészt azt jelenti, hogy 
egymással többé-kevésbé össze vannak fonódva, másrészt pedig, hogy a saját és az ide-
gen között kizárólag elmosódott határok léteznek.27 Tehát a sajátnak nincs tiszta formája, 
legyen szó akár a saját személyes identitásról, akár a saját kulturális identitásról, melyek 
csupán látszólag homogének. Az önelidegenedés egy olyan folyamat eredménye, ahol a 
szubjektum ráébred arra, hogy a saját nem homogén, hanem annak része az idegen. „Lát-
lak és ismerős vagy nekem / Majdnem otthonomnak tűnik nekem ez az idegen ország.”28 
(118.). Jászón Medea idegenségének megtapasztalása után már nem ugyanaz az ember 
lesz, hanem másmilyen, tehát a tapasztaláson keresztül egyfajta változás megy végbe 
benne, így az önelidegenedés által a személyes változás folyamatáról is lehet beszélni.

Ez a személyes változás természetesen nem problémamentesen zajlik le. Jászón meg-
próbálja Medea helyét önmagában megtalálni: „Te, Medea, olyan idegennek tűnsz még. 
/ Bennem hellén, benned barbár vér csörgedezik. / Én szabad vagyok és nyitott, te tele 
varázsképzetekkel.”.29 A Medea kategorizálására és objektivizálására tett kísérletek is fel-
lelhetők Jászón mondataiban. Az, hogy ez a kategorizálás még nem mehet teljesen végbe, 
véleményem szerint egy határ- valamint hiperjelenséggel30 magyarázható, mégpedig az 

25  Uo., 153.
26  „Und wieder ist das Fremde mir bekannt, / So wird dafür mir, was bekannt, ein Fremdes. / Ich 
selber bin mir Gegenstand geworden, / Ein andrer denkt in mir, ein andrer handelt.“ 
27  Bernhard Waldenfels, Topographie	des	Fremden,	i.	m., 67.
28  „Und sehe dich und bin mit dir bekannt. / Wie eine Heimat fast dünkt mir dies fremde Land.“ 
29  „Ja du Medea, scheint’s auch noch so fremd. / Ich ein Hellene, du Barbarenbluts, Ich frei und 
offen, du voll Zaubertrug.“ 
30  Bernhard Waldenfels, Topographie	des	Fremden,	i.	m., 77.
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érosszal. Waldenfels ennek kapcsán radikális idegenségről beszél, vagy Husserl szavaival 
a következőképpen határozza meg: „az eredendően hozzáférhetetlen igazolódó hozzáfér-
hetőségében”.31 Medea egy része tehát „hozzáférhetetlen” marad Jászón számára, melyet 
felfedez ugyan magában, de nem tudja értelmezni azt, így az megmarad tényleges idegen-
ségnek. Jászón arra irányuló próbálkozása, hogy Medea idegenségét értelmezze, és ezáltal 
a saját részévé tegye, tehát kolonizálja őt, ezen a helyen még nem lehetséges. Ezt a típusú 
idegenséget csupán az erre adott válaszban lehet megragadni. Mivel Jászón Kolhiszban egy 
személyes változás folyamatán megy keresztül, elbizonytalanodik, feladatát (az aranygyap-
jú megszerzését) Medea nélkül nem is tudná véghez vinni. Ez a típusú személyes változás 
ugyanakkor Korinthoszban már véget ér, tehát abbahagyja a Medea idegenségére történő 
válaszadást (eltűnik az érosz), melyből a harmadik részben történő tragédia is fakad. 

Ez a folyamat, először a strukturális, később a radikális idegenséggel történő ta-
lálkozás megtapasztalása, Medeában egészen máshogyan zajlik le. Amikor találkozik 
Phryxus-szal, akkor először a strukturális idegenséggel konfrontálódik. Ez a tapasz-
talat relativizálja a saját énjét, és miután apja felhasználja őt Phryxus meggyilkolásá-
ban, el is távolodik az addig érvényes önképétől. Ez az eltávolodás a toronyba történő 
menekülésben nyilvánul meg. Apja érzelmi zsarolással éri el újra, hogy Medea segítsen 
neki az argonauták ellen, viszont Medea a Jászónnal való találkozást egyfajta sokként éli 
meg. Amikor először találkoznak, meg sem tud szólalni. Annyit tesz csupán, hogy meg-
menti Jászónt bátyja elől. Másnap furcsán viselkedik Medea, és Gorának a Jászónnal való 
találkozást a következőképpen írja le: „Én mondom neked, ő egy isten volt […] Te magad 
mesélted, / hogy gyakran, olyan embereknek, akik közel vannak a halálhoz, / Heimdar 
jelenik meg, a borzalmas isten / […] Heimdar volt ő, a halál istene.”32 (76.). A radikális 
idegenség, amellyel Medea ekkor találkozik, minden általa ismert határon túlmutat, a 
tapasztalat egzisztenciájának határára sodorja. Waldenfels határjelenségként nemcsak 
az éroszt, hanem a halált is megnevezi. Ezen a helyen a radikális idegenséget Medea tehát 
Heimdar, a halál istene alakjában próbálja meg értelmezni, és csupán akkor jelenik meg 
benne érosz, amikor megtudja, hogy Jászón halandó. 

Amikor később visszaemlékezik erre a találkozásra, a következőket mondja: „Medea 
nem akarja! / Amikor őt legelső alkalommal megláttam / éreztem, hogy megfagy ereim-
ben a vér […] / gyenge az ember / még a legerősebb is gyenge / ha őt látom, felborul az 
értelem […] és én már nem én vagyok.”33 (106.). Medea kijelentését, miszerint „én már 
nem én vagyok” újfent ön-elidegenedésként lehet értelmezni, mely nála is egy személyes 

31  Uo.,	25.
32  „Ich sage dir es war ein Gott! […] Du hast mir wohl selbst erzählet, / Oft, daß Menschen, die 
nah dem Sterben, / Heimdar sich zeige, der furchtbare Gott, / […] Heimdar war es, der Todesgott.“
33  „Medea will nicht! / Als ich ihn sah, zum erstenmale sah,/ Da fühlt´ ich stocken das Blut in 
meinen Adern,/ […] Schwach ist der Mensch/ Auch der stärkste, schwach!/ Wenn ich ihn sehe 
drehn sich die Sinne/ Und ich bin nicht mehr, die ich bin.“
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változást jelent. Medea már nem gondolja, hogy az ember nem tesz olyat, amit nem akar, 
éppen ezért Jászón találkozása után Perittával szemben is könyörületet tanúsít.

E tapasztalat következtében viszont Medea egy megoldhatatlan szituációba kerül. 
Két világ egyesült benne, és ez a két világ azt várja el tőle, hogy válasszon közülük. Az 
egyik világ az eddigi megszokott élete, az apja uralma alatt, testvérével, kolhiszi kultúrá-
jával, melytől azonban Phryxus halála után eltávolodott. Érzi, hogy az új tapasztalatnak 
köszönhetően már nem folytathatja korábbi életét, azok visszafordíthatatlanul megvál-
toztatták őt. A másik világ, mely Jászón oldalán bizonytalan, s melyben nem tudja, milyen 
élete lesz, de a görög szép szavakkal csábítja: „Ha görög honban lennél, ahol az élet fénylő 
napsugárban vidáman játszik, / ahol minden szem mosolyog, mint az ég / ahol minden 

szó egy baráti üdvözlet, a tekintet / igaz érzé-
sek igaz hírnöke.”34 (120.). Hosszas tépelődés 
után végül Jászón mellett dönt Medea, de a 
zárójelenetben még megpróbálja meggyőzni 
apját arról, hogy a két világot egyesíteni is le-
hetne: „vedd magadhoz, fogadd el őt apám / 
oldaladon uralkodjon / veled egyetértésben 
mint fiad!”35 (126.). Aiétesz viszont hallani 
sem akar erről: „A fiam? Az ellenségem. / Ha-
lál rá és rád, ha őt követed!”36 (126.). A világot 
két csoportra osztja: barátra és ellenségre, 
így amennyiben a lánya az ellenség barátja, 
úgy ő is ellenséggé lesz. Végül megátkozza 
őket: „Becsaptál, elárultál engem. / Maradj! 
Különben nem léphetsz be többé házamba. 
/ Kitagadott leszel, és mint állat a vadonban, 
/ idegenként kell meghalnod, elhagyatva, 
egyedül. / Kövesd őt, a ficsúrt az otthonába, 
/ oszd meg vele ágyad, tévelygését, szégye-
nét. / Élj idegen országban idegenként / ki-
gúnyolva, lenézve, megalázva, kinevetve; / 
34  „Wärst du in Griechenland, da wo das Leben / 
Im hellen Sonnenglanze heiter spielt, / Wo jedes 
Auge lächelt wie der Himmel, / Wo jedes Wort 
ein Freundesgruß, der Blick / Ein wahrer Bote 
wahren Fühlen ist.“
35  „Nimm ihn auf, nimm ihn an! / An deiner 
Seite herrsch’ er in Kolchis, / Dir befreundet, dein 
Sohn!“
36  „Mein Sohn? Mein Feind. / Tod ihm, und dir, 
wenn du nicht folgst!“
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Ő maga, akiért odadobod apád és szülőhazád / lenézni, kigúnyolni fog téged, / ha már 
kialudt a szenvedély, ha már alábbhagy a vágy, / akkor majd ott állsz és kitárod a karod / 
szülőhazád felé, / közöttetek széles, égő tenger / melynek hullámain morajlik majd apád 
átka!”37 (127‒128.).

Az, hogy Aiétesz jóslata később szinte szóról szóra teljesül, azzal magyarázható, hogy 
a görögök ugyanúgy állnak a számukra idegenhez, mint maga Aiétesz, és nem „minden 
szó egy baráti üdvözlet”, ahogyan azt Jászón állította. Mikor Medea Jászóntól megkérdezi, 
hogy apja állítása igaz-e, ő kikerülvén a válaszadást a kolonizátor szerepében azt mond-
ja: „Felejtsd el, amit hallottál, amit láttál, / ami eddig az óráig voltál. / Aiétesz gyerme-
ke Jászón asszonya lett, / tőle függ kötelességed, és jogod.”38 (129.). Majd letépi Medea 
fátylát és megparancsolja neki, hogy haját engedje ki és homlokát hagyja szabadon: „Így 
vagy szabad és nyitott Jászón menyasszonya”, majd az argonautákhoz fordulva mondja 
„Íme, görögök, egy görög, üdvözöljétek!”39 (130.). Ezt követi Medeának a görög kultúrába 
történő integrációs kísérlete, mely végül kudarcba fullad, és amely végül gyermekei meg-
gyilkolásához vezet.

5. MEDEA40

Az első felvonás első jelenetében Medea hajnali szürkületben Korinthosz tengerpartján el-
ássa egy ládában az aranygyapjút, a fátylát, minden varázseszközét és Darimba istennő bot-
ját. Ahogyan azt Markus Winkler is kiemeli, az aranygyapjú rituális elásása, melyet Medea 
„gyalázatomnak rút emlékeként” (4.) jellemez, egyfajta elfojtási aktusként értelmezhető.41 
Gora, aki Medeával tartott Korinthoszba, Medeát szolgának nevezi, idézve ezzel a görö-
gök által rájuk használt megbélyegzéseket. „Amerre jártok, irtózat követ, Kolhisz lányától 
borzong a világ; / Rebesgetik, és szörnyű rémülettel, / Hogy frigy van közte és az alvilág közt.  
/ A nép ijedten búvik tőled el, / Átkot rebegve rád.” (6.). Medea tudja ezt, ezért is ássa el a 
görögök által barbárnak titulált kolhiszi kultúrkörhöz tartozó tárgyakat. Megpróbál felej-
37  „Du hast mich betrogen, verraten. / Bleib! Nicht mehr betreten sollst du mein Haus. / 
Ausgestoßen sollst du sein, wie das Tier der Wildnis, / Sollst in der Fremde sterben, verlassen, 
allein. / Folg’ ihm, dem Buhlen, nach in seine Heimat, / Teile sein Bett, sein Irrsal, seine Schmach; 
/ Leb’ im fremden Land, eine Fremde, / Verspottet, verachtet, verhöhnt, verlacht; / Er selbst, 
für den du hingibst Vater und Vaterland / Wird dich verachten, wird dich verspotten, / Wenn 
erloschen die Lust, wenn gestillt die Begier; / Dann wirst du stehn und die Hände ringen, / Sie 
hinüberbreiten nach dem Vaterland, / Getrennt durch weite, brandende Meere, / Deren Wellen 
dir murmelnd bringen des Vaters Fluch!“
38  „Vergiß was du gehört, was du gesehn, / Was du gewesen bist auf diese Stunde. / Aietes’ Kind 
ist Jasons Weib geworden, / An dieser Brust hängt deine Pflicht, dein Recht.“
39  „So frei und offen bist du Jasons Braut.“; Hier Griechen eine Griechin! Grüßet sie!“
40  Franz Grillparzer, Medea:	Szomorújáték	öt	felvonásban, ford. Ambrus Zoltán, Bp., Franklin, 
1941. Az oldalszámot innentől a törzsszövegben az idézett szövegrész után, zárójelben adom meg.
41  Markus Winkler, Von	 Iphigenie	 zu	Medea:	 Semantik	und	Dramaturgie	des	Barbarischen	bei	
Goethe	und	Grillparzer,	Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2009, 212.
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teni, mégpedig azért, hogy Jászónnal Korinthoszban új életet kezdhessen. A láda elásása 
Medea feltétel nélküli integrációs vágyát tükrözi. A görög normákhoz akar alkalmazkodni, 
akkor is, ha ez nagyon nehéz számára. „Más nép közé, egészen új világba / Vezettek a 
haragvó istenek. / Mi jó volt otthon, itt az nem szabad, / Mit ott tehettünk, azt itt bünte-
tik. / Változtassak hát a szokásainkon, / S ha úgy, mint eddig, már nem élhetünk, / Éljünk 
meg akképp, ahogy épp tudunk. / Ami kötött még őseim honához, / Azt most már itt a 
földbe eltemettem.” (8.).

Az integráció utáni vágy a Kreuzával történő kapcsolatában csúcsosodik ki. Medea 
ugyanis a király lányát kéri meg arra, hogy segítsen neki, tanítsa meg, hogyan legyen jó 
hellén feleség. Ehhez hajlandó megalázkodni is, hiszen Kolhiszban a király lányaként hoz-
zá volt szokva, hogy neki szolgálnak: „Hadd kérdezzem meg, hogy én mit tegyek? / Mint 
szolgalányod, úgy foglak követni. / Majd megtanulok szőni, fonni és / Magamra vállalom 
mindazt, mi nálunk / Cseléd-, rabszolganép foglalkozása. / És elfelejtem, hogy apám ki-
rály volt, / Hogy istenek véréből származom, / Felejtem, ami volt, s mi vár reánk.” (27.).

Medea integrációs próbálkozása a hárfatanulás során éri el tetőfokát. Megpró-
bál megtanulni egy éneket, mely Jászón gyerekkori dala volt. Ahogyan az aranygyapjú 
Medea múltját és otthonát szimbolizálja, úgy szolgál a hárfa a görög kultúra szimbólu-
maként, melyhez Medea hozzá szeretne férni, de többszöri próbálkozása ellenére sem 
sikerül neki. A hárfatanulás bukásával párhuzamosan mutatja be Grillparzer Jászón és 
Medea kapcsolatának a bukását is, melynek fordulópontjaként szolgál az a jelenet, ami-
kor Medea rádöbben arra, hogy Jászón már nem hozzá, hanem sokkal inkább Kreuzához 
közeledik. Dühében földhöz vágja a hárfát, mely eltörik és ezzel ér véget Medeának a gö-
rög kultúrába történő integrációs próbálkozása is. Az integráció nem rajta múlt, hanem a 
korinthoszi királyon, Kreónon és lányán, Kreuzán, valamint a korinthoszi népen és első-
sorban a Jászón által Medeára alkalmazott idegenség-projekciók létrehozásán.

A trilógia harmadik részében ugyanis számos olyan jelenet van, ahol Medeát ellen-
ségként konstruálják meg. Gora és Medea „vadságát” a következőképpen magyarázza 
Kreón: „És mind a ketten példa-képei / A sötét földnek, a mely szülte őket.” (48.). Ebből 
egyértelműen kitűnik, hogy véleménye szerint a kolhisziak sötétebb bőrtónusa morális-
kulturális alsóbbrendűségük biológiai megfelelője. Ezt követően idegenként pecsételi 
meg őket. Waldenfels az idegenné válásról és annak vektorairól a következőképpen ír: 
„Az idegenné válás abban állhat, hogy én, egy mi-csoport tagjaként, a másikat idegenként 
tapasztalom meg, vagy abban, hogy én magamat a másikhoz képest idegennek érzem.”.42 
Kreón, aki az ún. domináns kultúra képviselője, Medeát idegennek tekinti, és úgy látja, 
hogy az idegensége az ő ontológiai lényéhez tartozik, mintha az az idegenség nem egy 
már említett instabil reláció lenne, mely mindkét irányban érvényesül. A döntés, hogy 
vajon a másik idegen a számomra, avagy én érzem magam a másikhoz képest idegennek, 
attól függ, hogy a normalitás mércéjét hova tesszük, a saját vagy a másik világába. Az 
42  Bernhard Waldenfels, Topographie	des	Fremden…,	i.	m., 37.
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első esetben a másik viselkedése (Kreón), míg a második esetben a saját világa (Medea) 
tűnik anomáliának, a normálistól való eltérésnek. Ez a bipolaritás Waldenfels szerint az 
idegenség minden területén megmutatkozik.43

„Aggaszt hatalma; hogy ha ártani / Módunkban áll, csak egy lépés - a tett. / Félek, 
hogy bűntől sem riadna vissza.” (23.) – mondja Kreón. De honnan ered a félelme? Miért 
hatja át az idegenségtapasztalatot a nyugtalanság érzete? Továbbra is Waldenfelst idéz-
ve megállapítható, hogy ilyen esetben a realitást a de-realitás, a perszonalitást pedig a 
de-perszonalitás fenyegeti, ami azt is jelenti, hogy a meglévő, szilárdnak hitt világrend 
megrendül.44 Az idegenség megtapasztalása kezdettől fogva ambivalens, mely egyszerre 
tűnik csábítónak és fenyegetőnek egyaránt. „Fenyegető, mert az idegenség konkurenciá-
jává válik a sajátnak és annak legyőzésével fenyeget, és csábító, mert az idegenség olyan 
lehetőségeket teremt, melyek korábban a saját életéből többé-kevésbé ki voltak zárva.”.45 
Az idegenség megtapasztalása a saját és az idegen közti határvonalat hozza mozgásba. 
Azáltal, hogy az ember önmagát a másik emberben felfedezi, felébreszti benne egyide-
jűleg a nyugtalanság érzetét is, mert érzi, hogy a saját a másikkal, az idegennel szorosan 
összefonódott. Az összefonódás érzése kelti fel Kreónban is a nyugtalanságot, ami Medea 
ellenségként való megpecsételéséhez vezet.

Kreuza elmondásából – „És úgy mesélték, hogy a hitvesed lett / Egy szörnyű asszony, 
vére gyilkosa, / Ki mérget főzött, most már nem tudom, / Hogyan nevezték. / Barbár név, 
feledtem.” (16.) – kiderül, hogy a korinthosziak Medeára egyértelműen mint „szörnyű 
asszonyra”, barbárra tekintenek. Amikor Kreuza először pillantja meg Medeát, megré-
mül: „Iszony.” (16.). Miután látja, hogy Medea sír, megsajnálja és kéri apját, hogy fogadja 
be Jászónnal és a gyermekekkel együtt. Medea, amint látja, hogy Kreuza megszánja, alá-
veti neki magát és a következőket mondja: „Hisz megcselekszem, a mit csak kívántok, / 
De mondjátok meg, mit, miképp tegyek, / S ne nézzetek rám ily bősz gyűlölettel! / Te, 
látom, nyájas és szelíd leány vagy, / Tudod, hogyan kell tenni helyesen, / Nem vagy ma-
gaddal, mint én, meghasonlott, / Adj példát, kérlek, szívesen tanulok. / Tudod, mi tetszik 
Jázonnak, mi nem, / Taníts meg engem, hogy tessem neki? / Hálás leszek.” (19.). Külön 
érdemes kiemelni Medea következő mondatát: „Nem vagy magaddal, mint én, megha-
sonlott”, mely korábban Medeára is igaz volt. De a harmónia és egység érzete megszűnt 
benne, miután megtapasztalta a radikális idegenséget Jászón alakjában. Ezt követően 
ugyanis egy ön-elidegenedésen megy keresztül, amikor is felfedezi a sajátján belül az 
idegent, és amely érzéstől ezentúl nem tud megszabadulni. Kreón határozata, miszerint a 
Jászón és Medea közötti házasság érvényét veszíti, egyszerre szolgál Jászón felmentéséül, 
és lehetőséget ad arra, hogy egyedül Medeát hibáztassák Péliásznak, Jolkosz királyának 

43  Uo., 42.
44  Uo., 42.
45  Uo., 43.
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meggyilkolásáért. Medeát ezt követően száműzik, melyhez Jászón ekkor már készsége-
sen asszisztál.46

Medea figuráján keresztül értelmezhetővé válik, hogy egy ember megalázása és 
kirekesztése milyen következményekkel járhat. Medea, miután integrációs vágyai nem 
sikerültek, identitáskrízist szenved el, mely egészen addig tart, amíg vissza nem kapja 
az elásott ládát, benne varázshatalmának attribútumaival és magával az aranygyapjúval. 
Mivel a régi önmagához való visszatérés ekkor már nem lehetséges, új identitást választ 
magának: a bosszúálló szerepét ölti fel, aki a lehető legborzalmasabb büntetést választja 
Jászónnak: mérgezett ajándékkal megöli Kreuzát, akinek a halála után Kreón elűzi Jász-
ónt, és ezzel lehetetlenné teszi számára, hogy visszafogadják őt a görög társadalomba. 
Medea megöli mindkét gyermekét is, mellyel egyfajta kasztrációt végez el Jászónon. Me-
dea tehát nem elveszi Jászón életét, a halál ugyanis megváltás lenne neki, hanem egy 
szenvedéssel teli életbe kényszeríti őt – ahogyan azt Jászón tette vele. Az utolsó jelenet-
ben a következőket mondja Medea Jászónnak: „Azt gondolod, csak egy rossz: a halál! / 
Tudok rosszabbat is, ez: a nyomor!” (82.). Gyermekeik meggyilkolása azonban nemcsak 
Jászón iránti büntetésként értelmezhető, hanem egyfajta ön-büntetésként is. „Amilyen 
gyönge voltál tetteidben, / Légy oly erős a szenvedésben! / S ha kimerülsz a fájdalomban, 
/ Vigasztaljon meg a tudat, / Hogy még nagyobb az én inségem, és / Még borzasztóbbak 
az én kínjaim! / Hol téged a mulasztás vádja ér, / A »tett«-nek átka én reám esik.” (83.).

6. BEFEJEZÉS

E tanulmány célja az volt, hogy Bernhard Waldenfels idegenségkoncepciója alapján az 
idegenség megtapasztalását, valamint annak különböző fokozatait (elsősorban a struk-
turális és radikális idegenséget) a mű elemzésén keresztül mutassa be. A trilógiában 
Grillparzernek sikerült Medea történetét egy hosszú folyamatként bemutatnia, melynek 
középpontjában nem a gyermekgyilkosság, hanem sokkal inkább az odáig vezető út áll. 
Medea a következőképpen foglalja össze tettét: „Rossznak mondottak, bár nem voltam 
az, / De érzem, hogy még azzá válhatok.” (66.). Grillparzernek tehát a trilógián keresztül 
sikerül ábrázolnia, hogy Medea hogyan jut el egy harmonikus állapotból, az idegenség 
megtapasztalásán és annak önmagában való felfedezésén keresztül, egy kiszolgáltatott 
helyzetbe.

A dráma fő konfliktusa a másik ember és kultúra iránti kolonizációs vágyban össz-
pontosul, mely a figurák etnocentrikus világképében jelenik meg, amelyikben a saját az 
idegennel szemben elsőbbséget élvez, és azt a saját világon belül elhelyezni és ezáltal 
kontrollálni, végül megszüntetni kívánja. Ez a reakció leginkább egy erőszakos interpre-

46  Peliász király meggyilkolása, illetve Jászón motivációjának, döntései lehetséges okainak kifej-
tése egy másik tanulmány tárgyát képezheti.
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tációs folyamatként értelmezhető, mely az idegenség által kiváltott nyugtalanság érzeté-
nek megszüntetésére tett kísérletként magyarázható.

Waldenfels idézi Merleau-Ponty „radikális reflexió” fogalmát, amely szerint a	„refle-
xió sokkal inkább olyan önkettőzéshez vezet, mely az Önmagától való eltávolodás révén 
felszabadítja a sajátban az idegent, s mint ilyen, egybeesik az idegentapasztalatként ér-
telmezett öntapasztalással.”.47 Medea és Jászón is felfedezi önmagában az idegent, mely 
egy újabb ön-ismerethez, ön-tapasztaláshoz vezet, és amely mindkettőjükben a szemé-
lyes változás folyamatát indítja el. A tragédia abból fakad, hogy míg Medea kész a régi 
rendszert elhagyva, új identitást keresni önmagának (egy bizonyos ponton még a két 
szembeállított világ egyesítésével is megpróbálkozik), addig Jászón az ön-elidegene-
déstől megijed, és megpróbálja az új tapasztalatok által létrejött új identitása ellenére 
visszaszerezni régi önmagát. Emiatt taszítja el magától Medeát, és ez végzetes döntésnek 
bizonyul, mert ezzel magára vonja Medea haragját, aki gyilkossággal áll bosszút Jászónon.

47  Nyírő Miklós, Az	Idegen	–	Variációk	Simmeltől	Derridáig, Buksz, 3 (2005), 277.
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Szenes Marianna

„A HELY, AHOL VERONIKA IS CSAK BÁMUL A KENDŐJÉRE”1

AZ ÍRORSZÁGI MAGDOLNA MOSODÁK 
FILMES EMLÉKEZETE GALWAY-BEN2

1. BEVEZETÉS

„Nincs egyszerű vagy egyszeri Magdolna-mosoda történet.”3 A korábbi ír szenátor, Mar-
tin McAleese, azzal kezdi a női büntetőintézményekről szóló történelmi beszámolóját, 
hogy elismeri és elfogadja a Magdolna-mosodai emlék pluralitását és komplexitását. Ha-
bár a Magdolna-mosodák kapcsán a legtöbben Írországra és a katolicizmusra asszoci-
álnak, a koncepció eredetileg egyikhez sem köthető. James M. Smith azt mondja, hogy a 
19. században több száz hasonló intézmény működött szerte Európában (Anglia, Skócia, 
Franciaország), de Észak-Amerikában és Ausztráliában is.4 Tekintet nélkül a földrajzi és 
történelmi tagoltságra, az ideológia hasonló alapelvekből tevődött össze: a patriarchátus 
által propagált szexuális normáknak ellentmondó nőket mosodákba zárták, ahol ők az 
ingyen munkán és a szigorú imarezsimen át remélhettek bűnbocsánatot. A mosás a lelki 
megtisztulást jelképezte – ez a fajta munka metaforikusan a megújulást szolgálta, így a 
deviáns nőket bűnbánatra kényszerítette.

Az utolsó Magdolna-mosoda 1996-ban zárta be kapuit, ettől függetlenül viszont a 
deviánsnak, bukottnak titulált ír nők intézményesített elzárása több mint 200 éves múlt-
ra tekint vissza. A tizenkilencedik század során bukott nők alatt kizárólag prostituáltakat 
értettek, ám később, a katolikus egyház politikai és kulturális térnyerésével már egyedül-

1  Patricia Burke Brogan, This	is	the	Place	of	Betrayal, Galway, 2009.
2  A Galway-ben végzett kutatómunkámat a magyarországi Ír Nagykövetség nagylelkű ösztöndíja, 
az ’Irish Bursary Program’ fedezte. Ezúton is köszönöm a támogatásukat.
3  Martin McAleese, Report	of	 the	 Inter-Departmental	Committee	 to	Establish	 the	Facts	of	State	
Involvement	with	the	Magdalen	Laundries, Dublin, Department of Justice and Equality, 2013.
4  James M. Smith, Ireland’s	Magdalen	 Laundries	 and	 the	Nation’s	 Architecture	 of	 Containment, 
Notre Dame, University of Notre Dame, 2007, xv.
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álló anyák, molesztált nők, és árva gyereklányok is kerülhettek a mosodába.5 A modern ír 
társadalom magán viseli a csaknem 30 ezer nő igazságtalan bebörtönzésének nyomát: az 
utolsó mosoda bezárásával a nyilvánosság azonnal a történtek tisztázását és elszámolá-
sát követelte. Ezért is mondhatjuk, hogy a kilencvenes évek vízválasztó volt Írország libe-
ralizációjában, a kialakuló akadémiai és társadalmi diskurzus is megcélozta az intézmé-
nyesített abúzus témáját, melyet addigra már tárgyalt a populáris média és a közbeszéd. 

Így beszélhetünk egy bizonyos diszkrepanciáról a Magdolna-mosodák tudományos 
és művészi indíttatású reprezentációinak tekintetében. Mivel az archívumok nagy részét 
a katolikus egyház még mindig visszatartja, a kulturális reprezentációk azok, melyeken 
keresztül a mosodák megjelennek a közbeszéd emlékezési terében: James M. Smith úgy 
hiszi, ez az episztemológiai hézag az, ami magyarázatot ad arra, miért nem a történelem, 
hanem a történet szintjén van intenzívebben jelen a mosodák emlékezete.6 A követke-
zőkben egy ír városra koncentrálva, annak a sokszínű emlékezési kultúrának a filmes 
aspektusát taglalom, amely Írország történelmének ezt a felkavaró fejezetét célozza meg.

Egy relatív objektivitás elérése Galway-vel kapcsolatosan különösen nehéz feladat, 
mert míg jó néhány dokumentáció elérhetővé vált Írország más mosodáiról, ezzel lehe-
tővé téve a kutatómunkát, a Galway-i archívumok még mindig nem hozzáférhetőek. A 
történelmi vákuum pedig, amely részben a hiányos vagy teljesen hiányzó dokumentáció 
eredménye, megakadályozza a kutatókat, hogy érdemi betekintést nyerjenek a Galway-i 
mosoda történetébe. A McAleese Report (a beszámoló, amelyben az állam nyilvánosan 
felelősséget vállal a mosodák fenntartásának segítéséért és közvetetten a rendszerszerű 
abúzusért) szintén archívumokra és az elérhető forrásokra támaszkodott, aminek az is a 
következménye, hogy a Galway-i tapasztalat a történelmi és politikai diskurzusban egy-
aránt alulreprezentált. 

Ettől függetlenül a Magdolna mosodák traumatikus tapasztalatát fel kell dolgozni, 
be kell illeszteni a modern ír társadalom kulturális és kollektív emlékezetébe, ezt a folya-
matot viszont az archívumok hozzáférhetetlensége nagyban akadályozza. Azt gondolom, 
hogy az akadémiai és politikai képviselet hiányában a mosodai emlékezés a kultúrán, és 
annak specifikus módjain keresztül történik és elevenedik meg. A politikai színtéren is 
tapasztalt nyilvános „feledékenység” tehát Galway szintjén a kulturális reprezentációk 
feldúsulását eredményezi, amelyeken keresztül a traumatikus tapasztalat a kollektív em-
lékezet színterére léphet. 

Viszont a művek nemcsak az alulreprezentáltság és a hivatalos (politikai és egyhá-
zi) állásfoglalás kompenzálásaként értelmezhetőek, hanem terápiás és demokratikus 
aspektusuk is jelentős. Paul Ricoeur szerint a különféle reprezentációk mind a maguk 

5  Maria Luddy, Abandoned	Women	and	Bad	Characters	-	Prostitution	in	Nineteenth-century	Ireland	
=	Women’s	History	Review	6.4, 1997, 485-50.
6  James M. Smith, Ireland’s	Magdalen	 Laundries	 and	 the	Nation’s	 Architecture	 of	 Containment, 
Notre Dame, University of Notre Dame, 2007, xv.
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módján vizualizálnak újra egy emléket, miközben alternatív változatokat reprezentálnak. 
Így a kínzó tapasztalat úgynevezett „felszabadító” emlékké válik, ami segít az emlékező 
rögeszmés és kényszeres újraéléseit minimalizálni. Továbbá Ricoeur azt mondja, hogy a 
mai demokráciának fontos része az az átalakult emlékezéshagyomány, mely a történelem 
kirekesztettjeire és áldozataira emlékezik. Ez részben megkérdőjelezi a hegemonikus, 
politizált emlékeket, valamint figyelmeztetésként szolgál a jövőre nézve.7 Hasonlóan a 
történelem áldozata az a több tízezer bebörtönzött ír nő is, akik bármilyen módon ellent-
mondtak a katolikus egyház által előírt normatív szexualitásnak.

2. A GALWAY-I TAPASZTALAT FILMES REPREZENTÁCIÓI

A valaha marginalizált életek újragondolásával a film mint műfaj is hozzájárul ahhoz, 
hogy létrejöjjön a huszadik századi nacionalista és nativista Írország alternatív vízió-
ja. Más médiumhoz hasonlóan, az ír filmre is nagy hatással volt az a szinte szeizmikus, 
szemléletbéli változás, melyet a kilencvenes évek hozott magával. Habár ez az évtized az 
ír filmkészítés szempontjából rendkívül produktív és sokszínű volt, egy tendencia világo-
san látszik: számos film célozta meg az intézményesített abúzus témáját. Az egyház egyre 
gyengülő pozícióján kívül a filmek létrejötte és nagy popularitása annak az egyre libera-
lizálódó légkörnek köszönhető, melyet Mary Robinson elnöksége teremtett. Így a hirte-
len rendelkezésre álló művészeti térben helyet kaphattak az elnyomott múlt különböző 
manifesztációi. Luke Gibbons szerint a Kelta Tigris hozta gazdasági változások, és a jólét 
maga hívott szükségszerűen létre egy olyan szeparációt, mely szerint az ír társadalom 
egyértelműen elhatárolta magát a sötét múlttól, és ez a tendencia a múlt reprezentációi-
ban világosan tükröződik.8

A Sex	in	a	Cold	Climate és A	Magdolna	Nővérek a Magdolna mosodák legelső filmes 
feldolgozásaiként e sokszínű és termékeny évtized eredményei: újonnan megtalált hang-
jukon világosan felhívják a figyelmet a bebörtönzés traumájára, egyértelműen azono-
sítva az elkövetőket, a katolikus egyházat. Az ír film volt az egyik legjobb színtér arra, 
hogy az addig elfojtott emlékek visszatérhessenek, hogy minden, amit addig elhallgatni 
kényszerültek, végre feltörhetett.9 De a mozgókép nemcsak új eszközt jelentett a trauma 
kényszeres újraélésére; hanem ezeknek a filmeknek nyilvános funkciójuk is van, mert 

7  Paul Ricoeur, Memory	and	Forgetting	=	Questioning	Ethics:	Contemporary	Debates	in	Philosophy, 
London, Routledge, 1999, 10.
8  Luke Gibbons, The	Global	Cure?	History,	Therapy	and	the	Celtic	Tiger	=	Reinventing	Ireland:	Cul-
ture,	Society	and	the	Global	Economy	Culture,	Society	and	the	Global	Economy, ed. Peadar Kirby, 
Michael Cronin, and Luke Gibbons, London, Pluto, 2002, 103.
9  Luke Gibbons, Projecting	the	Nation:	Cinema	and	Culture	=	The	Cambridge	Companion	to	Modern	
Irish	Culture, ed. Joe Cleary and Claire Connolly, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 
206–223.
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segítenek a történtek feldolgozásában – ahogyan Ruth Barton véli Ricoeur nyomán.10 
Mivel a film a populáris kultúrán belül nagy népszerűségnek és hozzáférhetőségnek ör-
vend, narrativizáló eszközként szerepet játszik számtalan közvetlenül vagy közvetetten 
traumatizált ember gyógyulásában. Így a film lett az egyik elengedhetetlen eszköze a fel-
dolgozásnak, mert hasonlóan más reprezentációkhoz, a trauma vizualizációján keresztül 
valamelyest koherens történet válik a meglehetősen fragmentált tapasztalatból.

Azonban a kilencvenes évek vége és 2010 között jelentősen változtak a Magdolna-
filmek, megfigyelhető egy bizonyos eltolódás a mosoda-tapasztalat reprezentációjának 
tekintetében. Mivel a két tárgyalt film ebből a változásból adódóan jelentősen eltér, rövi-
den összefoglalom milyen értelemben változott a Magdolna-tapasztalat megközelítése. A 
kilencvenes évek politikai és társadalmi miliőjében a katolikus egyháznak folyamatosan 
botrányokkal és elszámoltatásokkal kellett szembenéznie, végül fokozatosan diszkredi-
tálttá vált, nem csoda, hogy az akkor készült filmek központi eleme az egyház hatalommal 
való visszaélése és ennek exponálása. Ahogyan Smith fogalmaz, az egyház emblematikus 
botrányai végül olyan „értelmező prizmákká” váltak, melyek nagyban befolyásolták mind 
a filmkészítést, mind a filmek recepcióját.11

 Az elmúlt két évtizedben viszont más aspektusok is felszínre kerültek, és más tár-
sadalmi mechanizmusok ábrázolásával a kontextus még árnyaltabbá vált. Elizabeth 
Cullingford szerint a „szexualizált, katolikus-ellenes, gótikus” műfajtól a film elmozdult 
az új reprezentációk irányába (Philomena vagy Jack	Taylor), melyek hangsúlyozzák más 
társadalmi tényezők szerepét is.12 Nemcsak a család, állam vagy maga a társadalom került 
más megvilágításba, de az azelőtt démonizált apácák helyzete is megváltozott. Az elmúlt 
tíz évben készült művekben a traumatizáló nővérek is a saját történelmi és társadalmi 
környezetük áldozataiként jelennek meg. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy ezek az apácák 
hatalmi helyzetben voltak a Magdolna-mosodák fenntartásában, de ír nők lévén, őket 
is a katolikus egyház mint patriarchális intézményrendszer irányította és befolyásol-
ta.13 Részben az egyre komplexebbé váló ábrázolásnak köszönhetően, és részben azért, 
mert a fenntartó rendek még mindig nem hajlandóak teljes felelősséget vállalni, egyre 
nagyobb hangsúly kerül a gyógyulásra, és magának az emléknek és hozzáférhetőségének 
problematizálására. 

10  Ruth Barton gondolatait idézi James M. Smith, The	Magdalene	Sisters:	Evidence,	Testimony...	
Action?	=	Signs, Chicago, Chicago University Press, 2007, 433. Barton, Ruth. 2004. Irish National 
Cinema. London: Routledge
11  Ruth Barton-t idézi James M. Smith, Uo., 434.
12  Már-már horrorszerű, erősen szexualizált mű például a 2003-as Dal	 egy	 agyonvert	 fiúért 
(Aisling Walsh rendezésében), vagy a 2002-ben bemutatott népszerű Magdolna	Nővérek (Peter 
Mullan rendezésében) 
13  Elizabeth Cullingford Our	Nuns	are	Not	a	Nation:	Politicising	the	Convent	in	Irish	Literature	
and	Film, Éire-Ireland, 41.1 & 2(2006), 33.
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Mivel most egy helyi perspektíva filmes vetületét vizsgálom, először a Sex	in	a	Cold	
Climate dokumentumfilm kerül górcső alá, majd a Jack	Taylor egyik epizódja – ugyanis 
mindkettő a Galway-i mosodai emlékezet feldolgozásával foglalkozik, attól függetlenül, 
hogy az első egyértelműen a korábbi filmkészítési hullámba, míg utóbbi már a második 
hullámba sorolható.

3. „FOGD BE A SZÁD”: CSEND ÉS ELSZIGETELTSÉG STEVE HUMPHRIES SEX	IN	A	COLD	
CLIMATE	CÍMŰ FILMJÉBEN

A Sex	in	a	Cold	Climate című dokumentumfilm 1998-ban került nyilvánosságra, két évvel 
azután, hogy az utolsó mosoda bezárt Írországban. Mivel a film négy nő tanúságtétele a 
Magdolna-mosodákban megélt borzalmakról, így a Sex	in	a	Cold	Climate egyrészt a hir-
telen nyilvánosságra került mosodai abúzusok akkor egyetlen hozzáférhető kézikönyve 
lett, másrészt pedig reakció a sokáig uralkodó politikai és társadalmi csendre. Ezért 
is volt forradalmi: ez volt a legelső alkalom, hogy valaha Magdolna-mosodába zárt 
nők beszélhettek a múltjukról. Vallomásuk viszont kettős célt szolgál: egyrészt 
visszaemlékezésükön keresztül újra elmondják és átélik tapasztalataikat, felszabadítva 
így önmagukat a sokáig elhallgatott traumák terhe alól, másrészt pedig elbeszéléseiken 
keresztül a narratívájuk részévé válik annak a folyamatosan gyarapodó kollektív emlék-
sokaságnak, amely a kulturális reprezentációk fokozódó dühének köszönhető. 

Meglehetősen problémás demarkációs vonalat húzni a Sex	in	a	Cold	Climate és a Jack	
Taylor közé, ugyanis a Sex	in	Cold	Climate mint dokumentumfilm azáltal próbálja megte-
remteni a hitelesség és transzparens tapasztalat illúzióját, hogy informatív és oktató célú 
film benyomását kelti. Mégis elkerülhetetlen, hogy a játékfilmekhez hasonlóan vitatható 
reprezentáció, magán hordozza az alkotó szelektív preferenciájának következményeit. 
Azt gondolom, hogy az intézményesített abúzushoz köthető filmes reprezentációk eseté-
ben ez a megkülönböztetés játékfilm és dokumentumfilm között különösen bizonytalan-
ná válik. Attól függetlenül, hogy egy játékfilm esetében a narratíva egy bizonyos műfaji 
keretrendszerbe illeszkedik, azt az elsődleges célt szolgálja, hogy újra felkutassa és átélje 
a tapasztalatot. Ebből a szempontból pedig a dokumentumfilmet sem lehet valóságos-
nak/valósághűnek tekinteni: habár a tanúságtételekre gyakran bizonyítékként tekinte-
nek, a túlélők szintén újraélik a traumatikus tapasztalatot, és így mesélik el a múltat. 
Vagyis, habár a dokumentumfilm és a játékfilm különböznek a hozzájuk általánosságban 
társított hitelesség tekintetében, mindkettő múltbéli traumák felkutatásának és feldolgo-
zásának társadalmi munkájában vesz részt, további hasonlóságot mutatva abban, hogy 
szubjektív és szelektív vízióit reprezentálják a múltnak. Ami válogat és szelektál, a vallo-
mások, tanúbizonyságok tekintetében az a traumatizált egyén emlékezetének instabili-
tása, míg a játékfilm esetében egy tudatos, esztétikai döntés. Éppen ezért vizsgálom azt, 
hogy hogyan emlékszik Christina Mulcahy Galway-ben töltött mosodai éveire a Sex	in	a	
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Cold	Climate-ben, és azon belül is, hogyan járul az emlékei rekonstrukciója által ő maga is 
a Galway-i tapasztalat reprezentációjához.

Christina Mulcahy történetének számos aspektusa demonstrálja azt a történelmi kon-
textust, mely életre hívta és fenntartotta a huszadik századi Magdolna-mosodák hálózatát. 
Egyike ezeknek az a patriarchális autoritás, melynek hatalma mindenhová beszivárog és 
mindent kontrollál. Mulcahy-nak azért kellett éppen egy Magdolna-otthonban menedékre 
lelnie, mert törvénytelen gyermeknek adott életet. Egy épp Galway-ben állomásozó katona 
ejtette teherbe, és attól függetlenül, hogy Mulcahy döntése is volt az egyéjszakás alkalom, 
elmondása szerint a katona azzal győzte meg őt, hogy a szex az egyetlen módja a szeretet 
kimutatásának. Mivel házasságon kívül esett teherbe, hatalmas szégyent hozott a családjá-
ra. Miután megszülte fiát, apja teljesen elutasította Mulcahy-t és kitagadta a családból. Így 
az apa mint a család feje az egész család nevében megtagadta a segítséget lányától, fontos 
szerepet játszva annak kizárásában és elszigeteltségében. Ahogy Jessica Scarlata is mondja, 
a nőket az ír társadalom többszörösen is bebörtönözte: habár a mosoda a leginkább szem-
mel látható jele a nemi társadalmi kontrollnak, a női szexualitást a mosodán kívül is igye-
keztek temperálni a családi elszigeteltség és a tágabb értelemben vett közösségi megvetés 
révén.14 Jóléti rendszer híján, Mulcahy egyetlen esélye a túlélésre az volt, ha a Galway-i mo-
sodába költözik.

Huszonkét évesen Mulcahy semmit sem tudott a 
szexről. A szexualitást övező teljes tudatlanság a ka-
tolikus egyház prüdériájának eredménye volt: mivel 
első és legfontosabb erényként a tisztaságot propa-
gálták, semmiféle szexuális edukáció nem volt elér-
hető, sem nők, sem férfiak számára. Ahogy Harrison 
is írja: „a szexhez kapcsolódó tudatlanság fenntartá-
sa elengedhetetlen volt abban, hogy szabályozzák és 
limitálják az élvezetet, így abban is, hogy fenntartsák 
a hatalmat a nők és a patriarchátus felett”.15 Vagyis a 
tény, hogy Mulcahy egyáltalán nem volt tudatában a 
szex potenciális következményeinek, tünete annak 
a jelenségnek, ahogyan a(z) (el)hallgatás ráíródott 
azoknak az ír nőknek a testére, akik például a terhes-
ségen keresztül az ellentmondásos ideológiát magu-

14  Jessica Scarlata, Washed	 Away:	 Ireland’s	 Magdalene	
Laundries	and	Religious	Incarcaration	=	Rethinking	Occupied	
Ireland:	 Gender	 and	 Incarceration	 in	 Contemporary	 Irish	
Film, New York, Syracuse University Press, 2014, 236.
15  Alan Harrison gondolatait idézi Tom Inglis, Origins	and	
Legacies	of	Irish	Prudery:	Sexuality	and	Social	Control	in	Mo-
dern	Ireland, Éire-Ireland, 41.1 & 2(2005), 19.
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kon viselték. Történetesen, mivel a propagált szűziesség és a tagadás mechanizmus hi-
bádzott Mulcahy esetében, ő maga vált kirekesztetté mint sérült szubjektum: szexuális 
áthágóként alternatívát képviselt egy rendszerben, amely nem tűrt ellentmondást. Az 
elzárásán kívül anyai jogai is sérültek, mivel a gyermekét elvették tőle és egy hírhedt 
gyermekotthonba zárták.

Mulcahy-tól azt várták, hogy gyermeke elvesztésének fizikai és mentális fájdalmát 
csendben és észrevétlenül viselje: a csend volt az intézmény egyik meghatározó alapel-
ve, mely nemcsak körülvette a mosodát, de a nők és gyermekek benti bánásmódjában is 
meghatározó volt. Mulcahy úgy emlékszik vissza, hogy amikor egy új Magdolna (bukott 
nő) jelent meg a mosodában, a többiek nem közelíthették meg, még kevésbé kérdezhet-
ték a múltjáról: az újonnan érkező emlékeinek elfojtása elengedhetetlen volt az egyéni 
identitás teljes kitörlésének folyamatában.16 Így a csend és hallgatás fenntartása nemcsak 
a nők egymástó való elszigeteltségében játszott fontos szerepet, de arra is kísérlet, hogy 
a bentlakó eltávolodjon saját múltjától és a külvilágtól. Ezeken kívül viszont az egyén 
szintjén is alkalmazták az elhallgattatást, az intézményesített abúzus fenntartásának ér-
dekében. Mulcahy teljesen tehetetlennek érezte magát, emlékszik vissza, mert a mosoda 
falai között fizikai, mentális és szexuális abúzusnak egyaránt ki volt téve.

Állítása szerint minden alkalommal, amikor nem „készséges bűnbánóként” 
viselkedett, bőrszíjjal fenyegették. Egyik alkalommal képtelen volt dolgozni, amikor 
megtudta, hogy kisfiát az egyik hírhedt fiúotthonba viszik. Mivel az apácák által kiszabott 
büntetésen kívül magasabb szinteken is bűnbocsánatért kellett esedeznie, gyónni 
küldték a helyi paphoz. Elmondása szerint ezek után a gyóntatóhelyiségben szexuálisan 
molesztálták, ám mikor segítséget próbált kérni a nővérektől, azt javasolták, hogy „fogja 
be a száját”.17

Mulcahy tanúbizonysága tehát megvilágítja azokat a társadalmi és kulturális hajtó-
erőket, melyek életben tartották a Magdolna-mosodákat. Mulcahy teljes tudatlansága, a 
patriarchális kontroll és autoritás személyes tapasztalata, valamint a számos politikai és 
társadalmi szinten érezhető hallgat(tat)ás – mind fontos szerepet játszottak egy olyan 
rendszer fenntartásában, amely a nők megalázására és száműzésére épült.

4. „HAZUGSÁGOK FALAI, CODY. EZ AZ ORSZÁG ÍGY MŰKÖDÖTT.” HELYI IDENTITÁS 
ÉS EMLÉKEZÉS JACK TAYLOR MAGDALEN	MARTYRS	CÍMŰ EPIZÓDJÁBAN 

A Jack	Taylor thriller sorozat Ken Bruen krimi regényeinek filmes adaptációja. A regé-
nyek és epizódok nagy része a témát tekintve eléggé konvencionális, mégis előkerül né-
hány igazán ír társadalmi probléma és kérdés, mint például az egyházi és a papi felelős-

16  Hasonlóan a haj levágásához, az egyenruha viseléséhez és az új név adásához, ez is szükséges 
volt a nők intézménybe történő totális „integrálásához”. 
17  Sex	in	a	Cold	Climate, dir. Steve Humphries, Dublin, Channel 4 Television Corporation, 1998.
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ség a gyermekmolesztálás-ügyben vagy a Magdolna-mosodai tapasztalat Galway-ben. A 
traumatikus emlékek mint kísértő múlt reprezentálódnak ezekben az epizódokban: egy 
nyilvános felkutatás szükséges ahhoz, hogy megoldódjanak. A Galway-i mosodát megele-
venítő filmes reprezentációként a Jack	Taylor harmadik epizódja azzal foglalkozik, ho-
gyan számol el manapság a traumatikus múlttal egy modern városi közösség. Mivel a film 
műfaját tekintve krimi, a műfaji keretrendszer miatt a közös feltáró munka nyomozás-
ként kerül a képernyőre. A helyi perspektíva miatt a karakterek mindegyike valahogyan 
érintett a Magdolna-mosodai tapasztalatban. Galway-t olyan helyként ábrázolják, ahol 
az emberek ismerik egymást és tudnak egymásról: egy urbanizált helyszín és elszigetelt 
városi emberek helyett a Jack	Taylor személyessé teszi a traumatikus tapasztalatot és a 
kutatómunkát, így minden karakter és maga a nyomozás is kettős dimenziót kap. Mivel a 
felderítő folyamat beszivárog a személyes és a politikai szférába, ez a dichotómia teljesen 
bizonytalanná válik. Így a következőkben arra fókuszálok, hogy az emlék és az emlékezet 
hogyan problematizálódik a Magdolna-tapasztalatnak ebben a személyes és helyi repre-
zentációjában. 

A film első perceiben Jack, a kicsapongó életet élő szabadúszó nyomozó találkozik 
legújabb ügyfelével, Maggie McCarthy-val, aki felbéreli őt arra, hogy nyomozzon a halott 
édesanyja és egy valahai gonosz apáca ügyében. A nyitójelenet Galway belvárosában ját-
szódik, nem messze az egykori Magdolna otthontól és mosodától. Az ügyről beszélve abba 
az irányba sétálnak, ahol a galway-i mosoda áldozatainak emelt emblematikus emlékmű, 
a Visible Memorial található. Az emlék és maga az ügy pozicionálása közben abban a tér-
ben mozognak, ahol az emlékezés manifesztációi a leginkább láthatóak: a nyomozás és 
a traumatikus múlt felfejtésének projektje Galway emlékezethelyeinek epicentrumában 
válik nyilvánvalóvá. Viszont a nyilvános városi emlékezési térbe egy személyes hagya-
ték is beágyazódik: azzal, hogy Maggie édesanyja naplóját átnyújtja a szobor lábánál, az 
édesanya története is része lesz annak a kollektív Magdolna-tapasztalatnak, amit a szo-
bor képvisel. A privát, személyes örökség politikai eszközzé, egy nyomozás bizonyítékává 
változik, és azt tükrözi, hogy a személyes történetnek nyilvánossá kell válnia. Amikor 
Jack szóba hozza a naplót, Maggie vonakodni kezd: „Jack: Említett egy naplót. Maggie: 
Az személyes. Jack: Ha elvállalom az ügyet, semmi sem személyes.”18. Később viszont, 
miután Jack rádöbben arra, hogy saját édesanyját is bezárták a Magdolna-otthonba, újra 
a személyes szintre emeli a naplót: ez a folyamatos dilemma szakmai kötelesség és sze-
mélyes bevonódás között érinti a nyomozás hatékonyságát is.

Így az elsődleges és egyetlen forrás, amit Jacknek értelmeznie és elemeznie kell, a 
napló. Mivel ez egy abszolút személyes szempontból írt szöveg, Jack igyekszik történel-
mi, tárgyilagos dokumentumokhoz, archívumokhoz is fordulni. Cody (Jack segítője) nem 
jár szerencsével, ugyanis semmi ilyesféle bizonyíték nem áll rendelkezésére. Ezután Jack 
arra kéri őt, hogy támaszkodjon személyes vallomásokra, de mivel az érintett nők még 
18  The	Magdalen	Martyrs	=	Jack	Taylor, dir. Stuart Orme, Content Media, 2011.
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mindig megbélyegzettnek érzik magukat, nehézkes a felkutatásuk. A megfelelő és meg-
bízható csatorna megtalálásának küzdelme tükrözi a források hiányának problémáját: 
archívumok és személyes vallomások híján egy többszörösen szűrt, közvetett szövegre, a 
naplóra kell támaszkodnia. Viszont ahogy Jack és Maggie családjának története összeér, a 
traumatikus múlt számos manifesztációja értelmet nyer. Például a Jack édesanyja nyakán 
található sebről kiderült, hogy a brutális nővér elnyomott cigarettájának a nyoma. Ahogy 
Caruth írja, a trauma maga „egy ordító seb története”.19 A trauma-narratíva szövegbéli 
megtestesülése (személyes tapasztalat megírt története) és maga a testen hordott seb (a 
női testen hordott fizikai nyoma) képe rezonál ezzel a képpel.

Jack és Maggie édesanyjának tragédiája a Lucifer szóban manifesztálódik. Az érintet-
tek képtelenek nevén nevezni a nővért, így ez az egyetlen szó, amin keresztül nevesíteni 
tudják őt. Az apáca neve minden brutalitást magában foglal, amit a Galway-i bezárt nők a 
mosodában töltött évek során elszenvedtek. Amikor Jack édesanyja elhagyja a mosodát, 
az apáca ezekkel a szavakkal búcsúzik: „Tudod, én mindig veled leszek. Mert beengedtél 
ide. [a fejére bök] És én itt is maradok.” A film vége felé Jack édesanyja elküldi fiának az 
apáca polgári nevét, de a múltbéli tapasztalat artikulálása, és az addig elnyomott borzal-
mak felszínre kerülése miatt agyvérzést kap, ami a beszédközpontját érinti: a legnagyobb 
félelmével szembenézve átvitt és szószerinti értelmében is elnémul és megbénul. Jack 
édesanyjának némasága képviseli az összes valaha elhallgattatott és bezárt ír nőt, akik 
történetét Jack rekonstruálni szeretné, ahhoz hasonlóan, amit Ellie Wiesel ír: „a törté-
netek újra és újra elmondásának oka az, hogy megadjuk a történelem áldozatainak azt a 
hangot, amit megtagadtak tőlük”.20

Azzal, hogy a film a traumatikus múlttal történő elszámolásra két lehetséges utat is 
bemutat, az emlékezés azon aspektusára is reflektál, mely az emlékezés etikai dimenzióit 
érinti. Nemcsak Maggie, de bátyja is megpróbálja felkeresni az apácát, aki tönkretette 
anyjukat. A két stratégia két egymásnak ellentmondó gyógyulási módként mutatkozik 
meg: amíg Maggie célja az, hogy szembenézzen anyja közvetett gyilkosával, a bátyja 
leszámol és bosszút áll azzal, hogy megöl két ártatlan fiút, akiket az apáca szeretett. A 
múlttal történő elszámolással kapcsolatban a film egyértelműen állást foglal: nemcsak az 
apáca, de Maggie bátyja is meghal. Kearney is hangsúlyozza a megbocsájtás fontosságát: 
„Az amnesztia feladata nem az, hogy eltörölje a bűnök emlékét, épp ellenkezőleg, hogy 
feloldja azt az adósságot, amit okoztak.”.21 Maggie is hasonlóan kommentálja temetésü-
ket: „A dühük is távozzon velük.”.22 Az apáca eltemetését a kísértő múlttal történő teljes 

19  Cathy Caruth gondolatait idézi Margaret O’Neill, Memory	and	mapping	in	Bloody	Sunday	=	Na-
tional	Cinema	and	Beyond:	Studies	in	Irish	Film	1., ed. Kevin Rockett and John Hill, Dublin, Four 
Courts Press, 2004, 98.
20  Ellie Wiesel-t idézi Richard Kearney, Narrative	and	the	Ethics	of	Remembrance	=	Questioning	
Ethics:	Contemporary	Debates	in	Philosophy, London, Routledge, 1999, 28.
21  Uo., 27.
22  The	Magdalen	Martyrs, 01:21:40-01:20:41
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elszámolásként is értelmezhetjük, de a film magát a bosszút, mint alternatívát is egyér-
telműen károsnak ítéli, mert annak képviselője is hasonlóképpen meghal.

A temetés utáni jelenet egy újabb helyi és személyes aspektust világít meg: a plébános 
mint aktív résztvevő az emlékezési folyamatban jelenik meg. Habár ő a katolikus egyház 
közvetlen képviselője, nem huny szemet a történtek felett, épp ellenkezőleg, részévé válik 
az emlékező közösségnek. A következőket mondja Jacknek a temetés után: „Remélem, a 
Magdolna-kurva a pokolban rohad meg.” Mivel Jack anyjának közeli barátja és figyelemmel 
kísérte annak összeomlását, Malachy atya tudatosan felülírja saját katolikus pap létét helyi 
és személyes identitásával, ezzel visszautasítva a katolikus egyház által képviselt amnéziát. 

5. KONKLÚZIÓ

Írország konzervatív és katolikus múltjának újraértékelése manapság is fontos szerepet 
játszik önmaga globális újradefiniálásában. A Magdolna-mosodákba zárt nőkre való 
emlékezés megkérdőjelezi és kritizálja a múlt hegemonikus változását: a reprezentáci-
ók nemcsak nyilvánosság elé tárják azt a brutalitást, amit több tízezer nő elszenvedett, 
hanem mintegy alternatív kistörténelemként részt vesznek abban a folyamatban, mely 
a huszadik századi ír történelem konzervatív sarokkövét, a katolikus egyház politikáját 
kritizálja. 

A filmeknek (és egyéb reprezentációknak is) egyik funkciója az, hogy betöltsenek 
egy olyan hiátust, mely részben a politikai amnézia és az archívumok hozzáférhetetlensé-
ge szülte lüktető hiány eredménye. Így a kulturális reprezentációk olyan heterogén gyűj-
temények, melyek a posztnacionalista múlt alternatív víziói. A két tárgyalt film nemcsak 
a nemzeti szintű emlékezésben játszik szerepet, de mikroszinten Galway lokális aspektu-
sát világítja meg. Mindkét film esetében problematizálódik a megbízható forrás kérdése 
és annak a folyamatnak a küzdelme, hogy ezek a történetek és örökségek kiszakadjanak 
a privát szférából, és nyilvános, politikai eszközzé váljanak.

A katolicizmus ellentmondásos pozíciója leginkább a Jack	Taylor-ban artikulálódik. 
Attól függetlenül, hogy a kilencvenes években egy szinte szeizmikus eltolódás látszik a 
katolikus egyház megítélésének tekintetében, a vallást nem utasítja el automatikusan a 
film. Ez abban is látszik, hogy Jack édesanyja továbbra is vallásos életet él (valószínűleg 
ez a keretrendszer segíti a mentális egyensúlya megtartását), de Malachy atya esetében a 
legszembetűnőbb: a katolikus egyház mint korrupt intézmény világosan különválik attól 
a keresztény értékrendtől, amiben az egyén vallásossága gyökerezik.
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Dobi Frida (1995) Nyírmártonfalva, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója, a Hatvani István 
Szakkollégium tagja, a DETEP résztvevője. 

Dobi Frida

MASZKULINITÁS ÉS ERŐSZAK DRAGOMÁN GYÖRGY 
A	FEHÉR	KIRÁLY CÍMŰ REGÉNYÉBEN

1. BEVEZETÉS

Dragomán György 2005-ben kiadott második kötetének sikere nemcsak a hazánkban 
megjelent nagyszámú, pozitív hangvételű kritikában mérhető, hanem az idegen nyelvű 
fogadtatásban is. A	fehér	királyt több mint harminc nyelvre fordították le, és 2016 júniu-
sában mutatták be a brit-belga rendezőpáros (Alex Helfrecht és Jörg Tittel) által készített 
filmváltozatát. Az adaptációval szemben mind a hazai, mind az idegen nyelvű kritikák 
elismeréssel adóznak a kötetnek, mert hitelesen ábrázolja a diktatórikus rendszert, ami 
a főszereplő, Dzsátá gyermeki nézőpontján és narrációján keresztül válik érzékletessé. 
Dzsátá története tizennyolc fejezetre tagolódik, amelynek kerete apja munkaszolgálatra 
kerülése és hazatérése. Az elbeszélő életének epizódjai lazán kapcsolódnak egymás-
hoz, önmagukban is értelmezhetőek, a novellákra jellemzően csattanóval zárulnak, tar-
talmuk sűrített, és ez lehetővé teszi a mű novelláskötetként való értelmezését is. Ám a 
töredékesség és a megszakítottság ellenére A	fehér	király	darabjai szorosan egymáshoz 
tartoznak, a történetek egy nagyobb, átfogó elbeszélés részeiként olvashatóak,1 különö-
sen a regény utolsó harmada, mivel a cselekmény összefüggései itt rajzolódnak ki a leg-
erősebben, ami megerősíti (a paratextusban is jelzett) regényként való olvasás módját.

Dzsátá életének epizódjait a gyermeki hadarást idéző hangon meséli el: a főhős egy 
hosszú monológban mondja el a vele és körülötte történteket, miközben lefordítja, kon-
vertálja a párbeszédeket, vagyis imitáló függő beszédben adja vissza a szereplők meg-
szólalásait, ami visszatekintő perspektívát feltételez.2 Dzsátá hétköznapjait a cselekmény 
idejének másfél évében két dolog határozza meg: a munkatáborba hurcolt apja utáni vá-
gyakozás, illetve a diktatórikus rendszer fenntartásának eszközeként szolgáló erőszak. 
Az erőszak nehezen definiálható a regényen belül, hiszen különböző erőszaktípusok je-
lennek meg a szövegben. A regénybeli erőszak nemcsak a diktatúrától elválaszthatatlan, 

1  Milián Orsolya, Mégiscsak	regény	= M. O., Átlépések, Bp., Palimpszeszt–Prae.hu, 2012, 152. 
2  Bányai Éva, Torzóban	maradt	szobrok,	Tiszatáj, 2007/5, 103.
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hanem attól a maszkulin közösségtől sem, amely az erőszak eszközét alkalmazza hierar-
chiájának fenntartására, s amely közösségnek és hierarchiának Dzsátá is része.

Dzsátá mindennapjainak nagy részét az tölti ki, hogy beilleszkedjen, pozíciót sze-
rezzen, vagy néha egyszerűen csak életben maradjon abban az erőteljesen maszkulin 
közösségben, amelyben élni kénytelen. Ez hol a barátaival folytatott erőszakos játékok-
ban – például a beavatási szertartásokban –, hol a felnőtt férfiakkal szembeni behódo-
lásban érvényesül. A	fehér	királyban létrejön egy erőszakos, nyers, maszkulin világ, ame-
lyet a fiúk közti életveszélyes bátorságpróbák, illetve a felnőtt férfiak túlzott testi-lelki 
kegyetlenkedése jellemez, ennek megfelelően a nőket pusztán szexuális vágyuk tárgyai-
ként kezelik. A férfiasság, a férfivá avatódás ennyire nyers, kegyetlen formája egy demok-
ratikusan szabályozott, civilizált társadalomban talán nem is jöhetne létre, de a diktatúra 
abszurd világa teret enged neki, mivel az életben maradás és az érvényesülés feltételei ke-
ményebbek, így a beavatási szertartások és a férfilét is keményebb. Dzsátá érési folyama-
tát, közösségbeli motivációit, céljait ennek a férfivilágnak a tapasztalata határozza meg, 
amelybe még úgy is képes beilleszkedni, hogy az elsődleges férfiminta, az apa nincs jelen.

Ebben a maszkulin közösségben – amelybe egyaránt beletartoznak Dzsátá kortár-
sai, barátai, férfirokonai, tanárai, de a község munkásai is – egyszerre több férfiminta 
érvényesül. A gyerekek közötti játékban visszatérő elem a hierarchiába szerveződés és 
a feljebbjutás vágya, a versengés, illetve a hatalom megszerzése és gyakorlása, aminek a 
legfontosabb és leghatásosabb eszköze az erőszak. Ezek a megállapítások érvényesek a 
kötet egészére nézve is, de a maszkulin közeg szabályait leginkább a Háború	című fejezet 
vizsgálatával lehet bemutatni.

2. FÉRFIASSÁG ÉS ERŐSZAK A HÁBORÚ	CÍMŰ FEJEZETBEN

A Háborúban kimondottan a fiúk egymás közti erőszakos hierarchiaharcára koncentrál 
a történet: a Dzsátá utcájában élő fiúk „háborúznak” az őket megalázó és kihívó, a másik 
utcában lakó fiúkkal. A fejezet kiindulópontja és egyben fő konfliktusa a becsület és a 
hatalom megszerzése, megtartása és gyakorlása. A másik utcába költözött testvérpár, a 
Frunzák belekötnek Dzsátá utcájának legerősebb fiújába, Nagyprodánba, ellopják a lab-
dáját és vállba szúrják, miközben a focipályáról kitiltják az összes fiút Dzsátá utcájából, 
és saját területükké nyilvánítják a pályát. Prodán csak a háborús játék vállalásával szerez-
heti vissza a labdájával együtt a hatalmát és a tekintélyét. A becsület védelme, a gyávaság 
vádjától való félelem és a vádra adott dacos, agresszív válasz visszatérő elemei A	fehér	
királynak, melyek ebben a fejezetben a háború vállalását motiváló erőként is működnek. 
A becsület eszménye a férfiasságéhoz kapcsolódik, előbbi a gyerekek között a hatalom 
birtoklásához szükséges erénynek számít, hiszen a legnagyobb sértés az, ha valakit gyá-
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vának neveznek.3 Pierre Bourdieu értelmezésében a férfiasság a nemző, szexuális, és tár-
sadalmi értelemben vett rátermettséget jelenti, valamint készséget a harcra és az erőszak 
alkalmazására.4 George L. Mosse szerint a férfiasság „a mód, ahogyan a férfiak bizonyítják 
azt, amit a férfiasságuknak hisznek”.5 Mind a két meghatározás érvényes A	fehér	király	
férfiasságfelfogására, mivel Dzsátá és a többi fiú elsősorban az erő, a bátorság – gyakran 
erőszak általi – bizonyítását értik férfiasság alatt, valamint a testi éréssel párhuzamosan 
a nők felé fordulást. Dzsátá és a társai számára ez a férfikép egyfajta mimetikus vágy 
eredménye: a felnőtt férfiaktól és az idősebb fiúktól agresszív viselkedést tapasztalnak, 
tehát azt hiszik, hogy a férfiasság feltétele az erő és az erőszak, és mivel férfivá akarnak 
válni, így ők is ezt a mintát követik. 

Prodán csak azután üti meg a másik utcai fiúk egyik vezérét, Frunza Romoluszt (ami 
a háború vállalását is jelenti), miután Romolusz gyávának nevezte és a bátorságát vitatta, 
nem azután, hogy vállba szúrta. Mindebből következik, hogy a bátorság, az erő bizonyítá-
sa fontosabb, mint a veszélytől vagy a fájdalomtól való félelem. Éppen ezért ha valaki nem 
felel a kihívásra, a bátorság- vagy erőpróbára, akkor annak egyrészt a hatalmi pozíciója, 
a többiek közötti helyzete, másrészt implicit módon a férfiassága kérdőjeleződik meg. 
Ezért már a kisfiúk között is megjelenik a férfivá avatódás és a férfiasság bizonyításá-
nak kényszere, mivel csak akkor számítanak „igazi” férfinak, ha nem térnek ki az olyan 
helyzetek elől, amelyek a becsületükről szólnak, ezért dicsőségre és kiválóságra törnek 
a nyilvánosság előtt.6 E bizonyítási kényszer egyik színtere a háború és a háborút idéző 
játékok.

Dragomán regényében a gyerekek háborúja sokkal közelebb áll a felnőttek világában 
tapasztalt háborúhoz, mint egy játékhoz. A szereplők komolyan gondolják, hogy „élet-
re-halálra” fognak egymással küzdeni, amihez alkalmazkodik az elbeszélő megszólalás-
módja is: „akkor egyszerre hallottuk, hogy nagyon hangosan felsikolt valaki mögöttünk 
a búza között, de úgy, mintha ölnék, egész beleborzongtam, és akkor Puju rám nézett, és 
mondta, hogy forduljunk vissza, mert ezek most tényleg megöltek valakit”.7 Gyilkosság 
nem történik, de ez csak a szerencsének köszönhető: bajonettel, késsel és egyéb veszé-
lyes eszközökkel esnek egymásnak a gyerekek, a Frunzák megvágják Dzsátá kezét, végül 
felgyújtják a búzatáblát, hogy a főszereplő csapata bennégjen. A játék könnyen végzetes 
kimenetelűvé vállhatott volna, mivel a fiúk gátlástalanul használják fegyvereiket. Ebben a 
jelenetben az erőszak Jan Philip Reemtsma eltávolító	erőszak fogalmának értelmében egy 
olyan aktusként tűnik fel, ami a testre irányul: „a test egy megszüntetendő akadály, a cél 

3  George Lachmann Mosse, Férfiasságnak	tüköre:	a	modern	férfieszmény	kialakulása, ford. Szé-
kely András, Bp., Balassi, 2002, 22.
4  Pierre Bourdieu, Férfiuralom,	ford. N. Kiss Zsuzsanna, Bp., Napvilág, 2000, 60.
5  Mosse, i.	m., 7.
6  Bourdieu, i.	m.,	60.
7  Dragomán György, A	fehér	király,	Bp., Magvető, 2014, 114. – A regényből vett idézetek ebből a 
kiadásból származnak. 
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útjában álló tényező, amely ha eltűnik, az erőszak maga is értelmét veszti (hiszen célját 
elérte).”8. Mindkét csapat célja a győzelem, a területet szimbolizáló labda megszerzése, 
birtoklása, aminek érdekében Prodánék csapata elfogadhatónak, Frunzáék a búzamező 
felégetésével pedig szükségesnek látják az ellenfél totális megsemmisítését.

A fiúk egymás közti viszonya hierarchián alapul, amiben a rangsor azon múlik, hogy 
ki mennyire erős, bátor és talpraesett. A regényben gyakran a hierarchia csúcspozíci-
ójáért zajlik a küzdelem. Az elbeszélés nagy részében egyértelmű, hogy a gyerekekhez 
képest Nagyprodán vagy a felnőtt férfiak az erősebbek, dacolni lehet velük, de végül mu-
száj behódolni nekik. A Háború című fejezetben Prodán addig biztosnak látszó pozíci-
ója megkérdőjeleződik, mivel a Frunzák célja, hogy kiterjesszék a hatalmukat: először 
a másik utca fölött, majd belekötnek Prodánba a státuszáért. A fiúk és férfiak a domi-
nanciáért küzdenek, melyet a hegemón	maszkulinitás fogalmával világíthatunk meg. A 
hegemón maszkulinitás elsősorban a nőkhöz viszonyítva alakult ki, „mint egy gyakorlati 
minta (például tettek és nem csak szerepelvárások vagy identitás), ami lehetővé teszi 
a férfiak nők fölötti dominanciájának további fennállását.”9. A férfiak fölénye a nőkkel 
szemben a regényben is meghatározó, például Dzsátá édesanyja és a felnőtt férfiak köz-
ti viszonyban is. A hegemón maszkulinitás jelenléte azonban nem merül ki pusztán a 
nők alávetettségében. A fogalom egyik kutatója, Demetrakis Z. Demetriou „a hegemónia 
két formáját különbözteti meg: a belsőt és a külsőt. A »külső hegemónia« a férfiak nők 
feletti hegemóniájának intézményesülését jelenti; a »belső hegemónia« pedig a férfiak 
egy csoportjának társadalmilag az összes többi férfi fölé rendelésére utal.”10. A hegemó-
nia tehát nemcsak a nők alárendelt pozíciójáról szól, hanem a többi férfiéról is, hiszen 
nem lehetséges, hogy minden férfi ugyanolyan pozícióba kerüljön egy hatalmi harc so-
rán, vagy hogy mindannyian a hierarchia csúcsán legyenek.

Többfajta maszkulinitás létezik, a hegemón maszkulinitás terminusa ebben a feje-
zetben a Frunza-testvérek és Nagyprodán személyiségét jellemezheti, amit nemcsak az 
egymás elleni harcuk, hanem a saját csapatukkal való bánásmód is bizonyít. Prodán be-
csületén esett csorba akkor, mikor ellopták tőle a labdáját és megsebesítették, mégis az 
egész utca részt vesz a háborúban. A többi gyerek tudja, hogy Prodán mikor hazudik és 
mikor henceg, mégsem szólják meg érte, mert félnek tőle. Az utasításait követik, példá-
ul Prodán határozza meg Dzsátá és Puju feladatát a háborúban: „ha nem tartjuk be szó 
szerint a parancsait, akkor ne csodálkozzunk, ha a saját vérünket látjuk majd végigfolyni 
azon a csatornán, mert esküszik, hogy saját kezűleg fog hasba szúrni vele, de az is le-
het, hogy utána még meg is skalpol, és akkor erre nem mondtunk semmit Pujuval, és 
Prodán megkérdezte, hogy megértettük, és akkor mondtuk, hogy meg”. (110.) Mindezek 
8  Pabis Eszter, Az	interdiszciplináris	erőszak-kutatás	eredményeiről	és	problematikájáról	=	Az	erő-
szak	reprezentációi,	szerk. Pabis Eszter, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 15.
9  Robert W. Connell, James W. Messerschmidt, Hegemón	maszkulinitás.	A	fogalom	újragondolá-
sa,	ford. Szabó Adrienne, Replika, 2009/69, 137–138.
10  Uo., 149. 
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után Dzsátá a kihívásokhoz való hozzáállásával próbálja bizonyítani a bátorságát, ha már 
az erejét nem tudja. Mind Prodán, mind a Frunzák sokkal erősebbek nála, ezért Dzsátá 
rátermettségét csak kitartással és állhatatossággal tudja demonstrálni, vállalva azokat 
a próbákat, amelyeket a tőle erősebbek szabnak ki rá, miközben nem riad vissza az erő-
szaktól sem.

Dzsátá hajlamos az agresszióra, ami nélkül nem lehetne része a közösségnek. Ez 
részben verbálisan nyilvánul meg, amikor például ugyanolyan durván beszél a barátjá-
val, Pujuval, ahogyan Prodán beszélt velük. Bár Prodánnal nem mer durván bánni, vagy 
ellenkezni vele, de a gondolataiból kiderül, hogy ennek oka az, hogy egy esetleges vere-
kedésben nem győzheti le. Prodán fenyegetésére nem reagál, de azt kívánja, hogy „bár 
szakadna fel a vállán a seb, és kapna vérmérgezést” (110.).

Végül a háborút nem az egyik csapat győzelme zárja le, hanem a megmentésükre 
siető férfiak. A Frunzák képesek halálos veszélyig elvinni a játékot, amiben Nagyprodán 
sem akar alul maradni, de a felgyújtott búzamezőt látva a kollektívesek megakadályoz-
zák a csata tragikus végkimenetelét. Azzal, hogy megmentik és megverik a gyerekeket, a 
felnőttek bizonyítják abszolút fölényüket, amivel szemben nem lehet dacolni (Prodánnak 
például apját meglátva eszébe sem jut a küzdelem vagy a becsület, rögtön futásnak ered, 
de apja ellen semmi esélye).

A férfiak gyerekek fölötti hegemóniája számos helyen visszatér a szövegben, hatal-
mukat, testi fölényüket kihasználva bántalmazzák a gyerekeket, legtöbbször ok és ma-
gyarázat nélkül. A férfiak fiúk ellen elkövetett bántalmazásainak esetei a tanárokhoz 
kapcsolhatók, ám közülük is kiemelkedik a fociedző és a földrajztanár, akik folyamatos 
rettegésben tartják a gyerekeket.

3. SPORT ÉS SPORTSZERŰTLENSÉG

A férfiak fiúk fölötti hegemóniája elsősorban a tanár-diák viszonyban realizálható. 
A férfiak közül a legerőszakosabbak – és nemcsak a tanárok között, hanem az egész 
regényben is – Gica bá, a fociedző és Vasököl, a földrajztanár, aki a Haza Védelme csapatért 
is felelős. A két tanár mintha nem a gyerekek nevelésének egy eltorzult módszereként al-
kalmazná az erőszakot, hanem inkább a hatalom demonstrálásaként. A szükségtelen erő-
szak gyakran erőfitogtatással sem magyarázható: Gica bá esetében a fizikai bántalmazás 
például megmagyarázhatatlannak tűnik, a gyerekek csak a testükre redukálódnak. Gica 
bá nem veszi figyelembe a gyerekek fizikai és mentális teherbírásának korlátait, a focihoz 
szükséges képességek fejlesztésére a testük gyötrését, az öncélú erőszakot alkalmazza 
(például orrvérzésig rúgja labdával a kapust), az erőszak célja a test elpusztítása.11 Az 
elpusztítható testre redukálódás Gica bá számára a gyerekeken alkalmazott embertelen 
edzésprogramban és bánásmódban válik tetten érhetővé. 
11 	Uo., 16.
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Norbert Elias úgy definiálja a kifejlődésének kezdeti szakaszában lévő sportot, mint 
izommunkát igénylő játékos versenyt, mely magas fokú szabálykövetést és fegyelmet kö-
vetel a résztvevőktől.12 Elias szerint a sport kiforrott szabályszerűséggel rendelkezik, egy 
olyan szervezett csoporttevékenység, amely legalább két fél közötti versenyre épül, és va-
lamiféle fizikai erőfeszítést kíván. Ismert szabályok szerint kell játszani, és vannak olyan 
fajtái a sportnak, amelyek megengedik a fizikai erőszakot, definiálják annak mértékét.13 
Mosse szerint „[a] sport még ma is úgy él a köztudatban, mint ami férfias erényeket te-
remt, pedig a XX. század közepére […] az agresszivitás kerül a középpontba.”14. Mégis, az 
agresszió megnyilvánulása, levezetése mellett a sport valóban alkalmas a férfias erények 
fejlesztésére, hiszen az akaraterőt a bátorsággal azonosították, ami azt jelentette, hogy a 
férfi tudja, hogyan kell szembenézni a veszéllyel és a fájdalommal, ezt pedig legkönnyeb-
ben a sportolással érheti el.15 Továbbá a sport a nemzet érdekeit is szolgálja, a sportban 
a test tárgyiasul, tulajdonképpen fegyver lesz:16 amikor a test edzése a rend, a fegyelem 
és a cselekvő erő elsajátításának eszközeként definiálható, akkor már nemcsak testpoli-
tikáról, hanem nemzetpolitikáról is beszélhetünk.17 A	fehér	királyban az iskolai keretek 
között végzett sport szorosan kapcsolódik a politikához, a nemzethez, nem véletlen, hogy 
Dzsátáék iskolai tananyagában, a Haza Védelme foglalkozásokon lövészetet tanulnak, és 
olyan, a háborúban is alkalmazható testgyakorlatokat végeztetnek a gyerekekkel, mint 
például a kúszás, mintha a gyerekek kiképzése már az iskolában elkezdődne, hogy akár-
mikor bevethető katonává válhassanak.

A regényben többször látjuk Dzsátát focizni, lőni, időnként futni is. Mindegyik tevé-
kenység kapcsolatban áll a hatalommal: Dzsátá a legtöbbször kényszer vagy „parancs” 
hatására végzi őket, mivel a felnőttek irányítása alatt a sport szabályossága mindig át-
fordul egy kegyetlen vagy igazságtalan, kívülről irányított próbatételbe. A sport össze-
kapcsolódik a férfierényekkel is, de nem a megszokott módon. Például a sport az erőszak 
megfékezésére, csökkentésére irányuló tevékenység,18 de a Világvége	 című fejezetben 
a fociedzések nem megfékezik vagy csökkentik az erőszakot, hanem teret adnak neki, 
mivel az edző nem a játékban vezeti le az agresszióját, hanem a gyerekeken. A foci itt a 
zsarnokság jelképeként, az erőszak egyik formájaként jelenik meg. A gyerekek rettegnek 
az edzőtől, a büntetéstől, amivel szemben teljesen tehetetlenek, nem menekülhetnek el, 
és nem adhatják fel a játékot. Az edző győzelmi vágya az, ami a kegyetlen erőszakot legi-
timálja: „a vasgyár csapatának benn kell maradni, az nem lehet, hogy kiessünk, Gica bá 

12  Norbert Elias, Esszé	a	sportról	és	az	erőszakról,	ford. Oláh Anna, Sic Itur ad Astra, 2011/62, 15.
13 	Uo., 19.
14  Mosse, i.	m.,	53.
15 	Uo., 112.
16  Micheal A. Messner, Power	at	play.	Sport	and	the	problem	of	masculinity,	Boston, 1992., idézi: 
Connell, Messerschmidt, i.	m.,	142.
17  Hadas Miklós, A	férfiasság	kódjai,	Bp., Balassi, 2010, 79.
18 	Uo., 83.
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meg is mondta, hogy ha nem verjük meg az Áttörést, a katonacsapatot, akkor kész, vége, 
meccs után mindenkinek szétveri vascsővel a bokáját, neki már úgyis mindegy lesz, mert 
az edzés az élete, és ha kiesünk, akkor vége” (27.). Az edző soha vissza nem térő lehe-
tőségként tünteti fel a meccset a gyerekek előtt, mintha az élete múlna rajta, ezt hasz-
nálja arra, hogy a győzelem érdekében kínzással felérő edzést tartson a gyerekeknek. 
Így Dzsátáék számára a foci együtt jár a rettegéssel, az erőszak megnyilvánulásává válik, 
amitől nem lehet megszabadulni.

Részben ehhez hasonló, mégis eltérő szituációról olvasunk a Szelep	című fejezetben. 
A Vasökölnek gúnyolt földrajztanár ráveszi Dzsátát, hogy az egyik megbetegedett fiú he-
lyett versenyezzen lövészetben a Haza Védelme csapatban. Mikor a tanár magához hívatja 
Dzsátát, a fiút rettegés fogja el, mert kilopott egy szelepet Vasököl motorbiciklijéből, aki-
ről köztudott, hogy kegyetlenül elveri a gyerekeket, a pletykák szerint „Szabi négy napig 
véreset pisilt azután, hogy magával vitte a szertárba” (74.). A hegemón maszkulinitás 
itt is érvényesül: a kisfiú azt várja, hogy mikor kezdi el Vasököl a verést, de az elmarad, 
ami még félelmetesebbnek tűnik: „attól, hogy nem ütött meg, még jobban megijedtem, 
mert nem tudtam, mi lesz” (74.). Gica bára és Vasökölre egyaránt jellemző Reemtsma 
fogalmával élve az öncélú erőszak, amely „a test rombolása, pusztítása folyamán nélkülöz 
mindenféle racionális indítékot, célja maga az erőszak, a test integritásának a folyamatos 
és végleges megsértése.”.19 Vasököl esetében az erőszak kiváltója Dzsátá ellentmondása 
és győzelmi vágya: „ahogy ezt kimondtam, egyszerre akkora pofont kaptam, hogy majd-
nem leestem a székről, Vasököl olyan hirtelen ütött meg, hogy a mozdulattól kiesett a 
kezéből a cigaretta […] és éreztem, hogy szédülök, akkorát kaptam, de szerencsére pont 
nyitva volt a szám, mikor megütött, mert még csak a mondat közepénél tartottam, és 
ezért se a nyelvem nem haraptam meg, se a fogaimnak nem lett semmi baja” (78.). A 
főhős versenyben való részvételének az a feltétele, hogy veszítenie kell a politika által 
preferált iskolával szemben. Így az ellenkezője történik annak, mint a Világvége	című fe-
jezetben: a kényszer a vereségre vonatkozik, és nem a győzelemre, ám Dzsátá itt szembe 
mer szegülni tanárával, annak ellenére, hogy tisztában van a következményekkel. A tisz-
tességes győzelem fontosabb, mint a megtorlástól való félelem, a győzelemkényszer a 
játék komolyan vételét jelenti, ami a fiú életében sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint 
a politikai érdekek, ezért is tiltakozik Dzsátá a szándékos vereség ellen, hisz tudja, hogy 
helytelen a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, ha nem tesz meg a szabályok biz-
tosította kereteken belül mindent a győzelemért.20

Dzsátá számára azért is fontos a sportszerűség, mivel erre – mint ahogy a lövészetre 
is – az apja tanította, akinek hiányában a fiú számára még jelentősebbé válnak a tőle ta-
nultak, a róla megmaradt emlékek, melyek által felidézheti a távol lévő apát. A sportsze-
rűség Dzsátá számára az apjától tanult erények közé tartozik, az apa alakja pedig olyan 

19  Pabis, i.	m.,	16.
20  Fodor Péter, Térfélcsere,	Bp., Kijárat, 2009, 18.
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felsőbbrendű hatalommal bír a fiú számára, ami képes felülírni a fiúban az erősebbhez 
való viszonyát, emiatt képes a kényszerű behódolás helyett szembeszállni a tanárával.

4. A HIÁNYZÓ APA

A Dzsátá életéből kiragadott epizódok mögött kötetszervező egységként húzódik az 
apahiány, a történetek legfőbb tétje az, hogy a főhős az apa közelébe férkőzzön és visz-
szaszerezze őt, hű legyen a tőle tanult erényekhez. Dzsátá számára a hétköznapjaiban 
megmutatkozó agresszív férfimintákkal szemben áll a védelmező apa képe, aki az erő-
szak nélküli tekintélyt jelenti a fiú számára. A hiányában is védelmezni képes, az apa a 
távolléte alatt szinte idealizálódik fia számára, Dzsátá minden vele történt eseményt apja 
eltűnésének időpontjához viszonyít, amivel új időszámítás kezdődik számára. Életének 
minden elmesélt epizódjába valamilyen módon beleszövi hiányzó édesapját, amivel vi-
szont megteremti az apa narráción keresztüli jelenlétét. Ahogy Miklós Eszter Gerda meg-
állapítja: „Dragomán regényében ott húzódik a politikai okokból munkatáborba hurcolt 
apa története, és ezáltal Dzsátá történetei elsősorban a hiány történeteivé lesznek. Így 
válhat a »fiú regénye« a negatív festés eszközével az »apa regényévé«”.21

Az apa személye nem válik megismerhetővé, mivel csak a regény legvégén, a mun-
katábor megpróbáltatásai után lép színre, a munkaszolgálat pedig annyira nyomot hagy 
rajta, hogy alig emlékeztet régi énjére. A megjelenéséig Dzsátá emlékfoszlányain keresz-
tül láthatjuk az apát, de a személyisége nem válik megfoghatóvá, így leginkább Dzsátá apa 
utáni vágya és az apakép idealizálása kerül előtérbe. Dzsátá apjáról szóló megnyilatkozá-
saiban a fiú tisztelete és szeretete a maszkulin narratívához is alkalmazkodik, hiszen ap-
ját tévedhetetlennek, erősnek, állhatatosnak, és az abszolút hatalom birtokosának látja, 
aki még hiányában is képes megvédeni őt. A Csákány	című fejezetben arról olvasunk, 
hogy a főszereplő rendületlenül hisz apja védelmező erejében. Annak ellenére, hogy hó-
napok óta nem kaptak hírt az apáról, Dzsátá mégis azzal fenyegeti a vele erőszakoskodó 
munkásokat, hogy „apám ezért meg fogja ölni magukat” (40.), mintha az apja bármelyik 
pillanatban visszatérhetne megvédeni a fiát.

Ez az apakép meghatározza a fiú férfiképét is, Dzsátá abszolút tisztelettel néz az 
apjára, így nagyon komolyan veszi a legelső fejezetben rábízott feladatot. Dzsátá függő 
beszédében elmondja, hogy mielőtt elvitték az apját, búcsúzásként azt mondta, hogy „vi-
gyázzak anyára, legyek jó fiú, mert most én leszek a férfi a házban” (9.). Dzsátá ennek 
igyekszik eleget tenni és felnőni a feladathoz. Ennek része az a viselkedés, ami Dzsátának 
a férfias viselkedést jelenti, miszerint nem sír, nem mutatja ki az érzelmeit és nem ag-
gódik.22 Ez az emlék motiválja Dzsátá egész regényen átívelő küzdelmét a többi fiúval 

21  Miklós Eszter Gerda, Háborúsdi,	Alföld, 2006/9, 99.
22  Philip Corrigan, A	maszkulinitás	mint	jog,	ford. Huba Miklós = Férfiuralom:	írások	nőkről,	fér-
fiakról,	feminizmusról, szerk. Hadas Miklós, Martha Lampland, Bp., Replika Kör, 1994,	114–115.
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és férfival, valamint önmagával is, hogy saját férfiasságát bizonyítsa. Fejlődésének egyik 
kiemelkedő pontja a regény utolsó fejezetében a nagyapja temetése, mikor a férfiesz-
ménynek megfelelően a fiú nem akar sírni: „úgy hallotta, hogy apát haza fogják hozni a 
temetésre, és nyeltem egyet, és azt gondoltam, hogy azért is vissza fogom tartani a sírást, 
úgy, mint egy igazi férfi.” (243.).

Dzsátá rendíthetetlen meggyőződése, hogy olyan erős a köteléke az apjával, hogy 
biztosan megérezné, ha baja esne, a halálát pedig lehetetlennek tartja. Apjába vetett hi-
tétől az sem tántorítja el a fiút, hogy hónapokon keresztül nem érkezik hír róla, és rajta 
kívül már mindenki feladta a viszontlátás reményét. Ez az apa utáni erős vágy teremti 
meg a fehér király szimbólumát. A fehér, elefántcsont király az Afrika	című fejezetben 
kerül Dzsátá birtokába, amikor az édesanyjával ellátogat egy nagyhatalmú nagykövet-
hez az apa szabadulásának reményében, és amíg a felnőttek tárgyalnak, addig a gyere-
ket egy afrikai tárgyakkal telerakott szobában hagyják, ahol Dzsátá egy sakkautomata 
ellen kezd játszani. Ez a jelenet A	fehér	király	kicsinyítő tükreként szolgál, összefoglalja a 
kötet tartalmát és a visszautalás eszközévé válik, belső ismétlést idéz elő.23 A sakktáblán 
a bábuk szörnyekként jelennek meg: „mindegyik egy-egy szörnyet ábrázolt, a fehérek 
mind csontvázak voltak, a feketék meg emberfejű, de állattestű démonok” (144.). Ezek 
a sakkfigurák a Dzsátá mindennapjaiban megjelenő alakokat szimbolizálják (például „a 
fehér király figurájának az arca meg épp olyan volt, mint a nagyköveté” 145.), de a fehér 
király más jelentést kap azzal, hogy a játék végére Dzsátá tulajdonába kerül. Nemcsak a 
világának részévé válik, hanem a fenntartójává is,24 hiszen ezentúl egyszerre lesz szeren-
csehozó kabala, és az apát, az apa utáni vágyat megtestesítő szimbólum.

A sakkgép pedig a diktatórikus rendszert szimbolizálja, ami ellen a fiúnak esélye 
sincs nyerni, mivel minden lépésére azonnal és gondolkodás nélkül válaszol. Dzsátá a 
vereség pillanatában ugyanazzal a daccal hágja át a szabályokat, és vet véget a játék-
nak, amivel a Háborúban is megszerezte a labdát, és ahelyett, hogy a sajátját mentené, 
az ellenfél királyát kapja le a tábláról, így mérve vereséget az automatára: „sakkot adott, 
láttam, hogy most már vége, akármit is lépek, […] és tudtam, hogy nem fogom hagyni, 
hogy megmattoljon azért sem, és akkor kinyúltam, és lekaptam a tábláról a fehér királyt” 
(146.). A fehér király egyszerre lesz Dzsátá mágikus kabalája, ami az apa fényképe mellé 
kerül („végig szerencsét hozott nekem a fehér elefántcsont király amit a nagykövettől 
hoztam el, és amit ott hordtam az iskoláskabátom belső zsebében, akárhányszor dobtuk 
fel a pénzeket, mindig én nyertem” 204.), ugyanakkor az elbeszélő utal a bábu és az apa 
megfeleltethetőségére, hiszen az utolsó fejezetben a rabszállító rácsain keresztül az apa 
„csontfehér” arca látható.

23  Lucian Dällenbach, Intertextus	és	autotextus,	ford. Bónus Tibor, Helikon, 1996/1–2, 53.
24  Kardos András, Picsafüst, Litera.hu, 2008. február 29., http://www.litera.hu/hirek/picsafust 
[Letöltés ideje: 2016. december 11.]
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Dzsátá apa utáni vágya vigaszra nem talál, de megtestesül a sakkfigurában, míg az 
anya férje utáni vágya reménytelen marad. A regényben nemcsak a gyerek szenvedése 
fontos, hanem az anyáé is, aki ugyanúgy, mint a fia, a férje utáni vágya miatt válik kiszol-
gáltatottá.

5. AZ ANYA ÉS A NŐ

Dzsátá életében az apa mellett nagy hangsúlyt kap az édesanya, hiszen „[m]íg az apa 
éppen hiánya révén jut állandó jelenléthez, és ezáltal határozza meg fia minden egyes 
napját, addig az anya állandó, erős jelenléttel bír a szöveg világában.”.25 Dzsátá minden-
napjainak, gondolatainak, reakcióinak nagy részét az apakeresés dominálja, és látszólag 
a hiányzó apához képest a jelenlévő anya háttérbe szorul, valójában ugyanúgy meghatá-
rozza fia világát és érési folyamatát, ahogyan az apa. 

Az anya mindig a két számára legfontosabb férfihoz való viszonyán keresztül lát-
szik, vagyis mint a férjéhez hűséges, annak szabadságáért bármit elkövető feleség; és 
a hol szigorúan, hol kedvesen nevelő édesanya. Dzsátá számára éppen ezért az anya az 
elsődleges kapcsolódási pont a másik nemhez, ő az alapvető női minta. Anyja szeretete, 
igazságossága megkérdőjelezhetetlen, és ezt nemcsak kedvességgel, hanem szigorral és 
keménységgel is demonstrálja, tekintélye ugyanúgy abszolút fia számára, mint az apáé: 
„de mikor kimondtam, már egyből tudtam, hogy nem kellett volna, mert anya rám nézett, 
és rám mosolygott azzal a szigorú, hideg mosollyal, […] Olyan szigorú volt a hangja, hogy 
nem mertem ellenkezni egyáltalán” (179.). Az apáéhoz hasonló tekintélye miatt az anya, 
csak a gyerekével kapcsolatban, de maszkulin módon viselkedhet,26 hiszen a külvilág, a 
társadalom felé passzív viselkedést tanúsít, viszont ebben a viszonyban uralkodó, domi-
náns, férfiakra jellemzően aktív helyzetben van (ami egyébként az anya más férfiakkal 
való kapcsolatára egyáltalán nem jellemző, azokban inkább passzív elszenvedője az ese-
ményeknek). 

Ugyanakkor Dzsátá az édesanyját nemcsak anyaként látja, hanem nőként is, amihez 
szorosan hozzákapcsolódik az apa szimbolikus jelenléte. Mint említettem, mielőtt az apa 
elment, meghagyta a fiának, hogy vigyázzon az anyára, ettől kezdve ő lesz a férfi a csa-
ládban. Ennek a feladatnak Dzsátá próbál eleget tenni, és valóban elindul a férfivá válás 
útján. De ezt nemcsak úgy értelmezi, mint a saját fejlődésére való felszólítást, hanem úgy 
is, hogy az anya életében is megpróbálja betölteni az apa helyét, a férfi szerepét. Ez a 
szándék az első fejezetben érzékelhető leginkább, ahol nem mint önálló, szuverén férfi 
próbál és akar fellépni, hanem mint édesapja kicsiny mása. A virágszedés alatt próbálja 
az apja helyébe képzelni magát, sikertelenül: „apára gondoltam közben, hogy biztos ő is 

25  Miklós, i.	m., 99.
26  Kende Anna, Anyaság	a	pszichoanalízisben:	Lehetséges	következtetések	a	nő	mint	szubjektum	
szemszögéből,	Thalassa, 2005/1, 79.
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ugyanezzel az ollóval vágta a virágokat, a kezemre néztem, próbáltam elképzelni az apa 
kezét, de hiába, mert csak a saját vékony, fehér kezemet láttam, az ujjaimat” (10.). Min-
den próbálkozása és akarata ellenére sem tud eleget tenni annak, amit apja kérésének 
értelmezett, vagyis az anya számára nem tudja helyettesíteni az apát. A későbbiekben a 
kisfiú lemond az apával való azonosulás vágyáról, de tartja magát ahhoz, hogy ő legyen a 
„férfi a házban”, és ily módon valamennyire az anyjának is inkább társa, támasza legyen, 
mint gyereke. Dzsátá próbálja védeni, vigasztalni, segíteni az anyát, például a betolako-
dókkal szemben: „ahogy anyára néztem, láttam, hogy elsápad, úgyhogy mondtam, hogy 
maradjon, majd én megnézem, hogy ki az, és ha nem ismerem, akkor nem engedem be” 
(176–177.).

Szemben az apa védelmező alakjával az anya védtelennek tűnik, ezt erősíti, hogy 
a feleség szerepkörében gyakran válik kiszolgáltatottá, az erőszak tárgyává. Férje nél-
kül csak a veszteség miatti fájdalmán, az áldozatvállalásra való hajlamán és a férje 
visszaszerzéséért folytatott küzdelmen keresztül ismerhető meg feleségként, férje hi-
ányában házasságuk mélysége és minősége csak az anya attitűdjén keresztül képez-
hető le. Ugyanakkor az anya a férfiak számára mindig a férjén keresztül értelmeződik, 
mindig viszonyfogalomként tűnik fel: egy férje nélkül maradt nő, aki így kiszolgáltatottá 

vált, és férje visszaszerzése érdekében idegen fér-
fiak jóindulatára szorul. Ennek az egyedül maradt, 
védtelen, jóakaratnak kiszolgáltatott asszonnyal 
szemben a férfiak mindig erőszakosan lépnek fel, 
kihasználják vele szemben a rangbeli és testi fölé-
nyüket is. Ebből az aspektusból újra használhatóvá 
válik a hegemón maszkulinitás fogalma, mivel a ter-
minus a férfiak nők feletti kollektív dominanciáján 
és annak fenntartásán alapul, amihez maga a fizikai 
erőszak is kapcsolódhat.27 Ehhez kötődik még a jel-
képes erőszak fogalma, mely nem a fizikai erősza-
kot hangsúlyozza, hanem az alá-fölérendeltséget. A 
fogalom bourdieu-i értelemben azt jelenti, hogy az 
elnyomáshoz az elnyomott is hozzájárul, mivel az 
elnyomottnak nincs módja ellentmondani, hiszen 
ugyanazokon a sémákon keresztül gondol önmagá-
ra és a kettejük közötti viszonyra, mint az elnyomó, 
és mint az a társadalmi közeg, amely lehetővé teszi, 
hogy mindez mindkét fél számára természetesnek 
tűnjön.28 Az anyával szemben érvényesül a szimbo-

27  Connell, Messerschmidt, i.	m.,	145.
28  Bourdieu, i.	m.,	44.
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likus erőszak, a hegemón maszkulinitásból eredeztethető férfiuralom és elnyomás, to-
vábbá a fizikai erőszak is, hiszen a már említett Afrika című fejezetben vérző orral távozik 
a nagykövet lakásáról, mert megtagadja a szexuális szolgáltatást, amibe a nagykövet a 
férje szabadságáért cserébe akarja belehajszolni az asszonyt. A nővel szemben alkalma-
zott erőszak nem a hatalmi harc eszköze, mint a fiúk között, sokkal inkább a hatalom 
érzékeltetését és az elnyomás megszilárdítását hivatott megmutatni, miközben a férfiak 
nemcsak elnyomottként tekintenek a nőre, hanem a szexuális vágy tárgyaként is.

Ez a nőt objektumként kezelő attitűd Dzsátára is jellemző, aki a regény ideje alatt 
lép a nemi érés korába, ahogy erről a Számok	című fejezetben is olvasunk. Dzsátá így 
számol be arról, hogy egy lány felkeltette a figyelmét: „vajon Iza hogy nézhet ki ruha 
nélkül, hogy tényleg vannak-e rajta véraláfutások, és hogy milyen a combja, mert Feri a 
múltkor azt mondta, hogy a pucér lányok nagyon érdekesek, de én mondtam, hogy nem, 
mert én pont úgy láttam, hogy mind egyformák” (64.). A lányt nézve szerelmesnek véli 
magát, de ez elsősorban a lány testének szól, hiszen az érzelmet mindig a kislány egy-
egy testi megnyilvánulása vagy testének közvetlen érzékelhetősége indukálja: „egyszerre 
megint megéreztem azt a nagylányszagot, és akkor tudtam, hogy meg kéne mondjam 
neki, hogy tetszik nekem, nem, nem is, hanem azt, hogy szeretem, és megint éreztem, 
hogy elvörösödök” (71.). Tapasztalatlansága miatt még nem tudja megkülönböztetni a 
testi vágyat a szerelem érzetétől, próbálkozásai esetlenek és ártatlanok, egészen a fejezet 
végéig, amikor megbotolva ráesik a lányra és hirtelen benyúl a bugyija alá. Hiába sikolt fel 
a lány, Dzsátá nem érzi, hogy a másik fél beleegyezése nélkül, egy tiltott dolgot követett 
el, inkább úgy gondolja, hogy birtokba vette a lányt: „mert még mindig az Iza pináját fog-
tam, és tudtam, hogy többet nem is fogom elengedni soha.” (72.). Ezzel a nemi szervére 
redukálja a lányt, és birtokolható objektumként tekint rá, amely elsősorban a testi vágy 
és a férfi akaratának teljesítése miatt létezik.

A hegemón maszkulinitás a regényben – az anya-fiú kapcsolatot leszámítva – minden 
férfi-nő viszonyban érvényesül, amelynek része, hogy eszközként használja az erőszak 
különböző formáit, mint például a fizikai bántalmazást, a szexuális zaklatást, akár a nemi 
erőszakot, de a társadalmi ranggal visszaélő zsarolást is. Mindez pedig (a szexuális zakla-
tást kivéve) nagyon hasonlít ahhoz az erőszakhoz, amit a férfiak a gyerekekkel szemben 
vagy az erősebb fiúk a gyengébbekkel szemben követnek el a hatalmi fölényük biztosí-
tása vagy bizonyítása érdekében. A	fehér	királyban lévő, erőszakon alapuló diktatórikus 
rendszer lehetővé teszi, hogy a maszkulin közösségi hierarchia fenntartásának eszköze 
is az erőszak legyen, annak a férfiközegnek, amelynek Dzsátá is a szerves része, és amely-
nek a szabályait, követelményeit ugyanúgy megtanulja és alkalmazza, mint a kortársai és 
a tőle idősebbek, akiktől viszont a férfilét mintáját látja és másolja. Így az apa utáni vágy 
mellett A	fehér	király kötetszervező egységét az erőszak biztosítja.
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Kiszely Zsófia (1995) Gyula, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója. Fotóantropológiával és 
irodalommal foglalkozik.

Kiszely Zsófia

MESTERSÉGES FÉNY – KÍSÉRLET FÉJA GÉZA 
VIHARSAROK	CÍMŰ SZOCIOGRÁFIÁJÁNAK 
VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIAI ELEMZÉSÉRE

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

„Adj	könyvednek	címet.	
–	Viharsarok	–	mondottam	rövid	gondolkodás	után.	

Miként	villant	íly	hirtelen	eszembe	ez	a	cím?	
Máig	se	tudom.	Jól	ismertem	a	tájat,	bizonnyal	lelke	szólalt	meg	bennem.”1

Az idézett párbeszéd Féja Géza író és Sárközi György, az Athenaeum	kiadó	szerkesztője 
között hangzott el. 1937-ben a főszerkesztő ötlete alapján elindított Magyarország	fel-
fedezése	sorozat első köteteként jelent meg Féja Géza Viharsarok	című irodalmi szocio-
gráfiája. A felvidéki származású író az 1930-as évek elején indult el, hogy megismerje a 
Dél-Tiszántúl társadalmainak helyzetét. Hol gyalog, hol kocsin járta be Békés, Csongrád 
és Csanád megyét, körülbelül negyven-ötven települést. Tapasztalataiból született meg a 
szóban forgó mű, amelyben a képszerűség két regiszteren is tetten érhető: a melléklet-
ként csatolt harminchét fotográfiában és az útleírásokban. 

Jelen tanulmányban a mű antropológiai elemzését a szöveg vizsgálata mellett 
a képek szintjén is elvégzem. A Viharsarokban megjelenő fényképek elemzésekor a 
szociofotográfia számos meghatározása közül Piotr Sztompka szociofotó-definícióját 
használom, amely szerint a fotográfia társadalmi konstrukció, ugyanakkor ábrázol vala-
milyen társadalmi jelenséget vagy törvényszerűséget, struktúrát tükröz vissza, és infor-
mációkat közvetíthet a társadalomról.2

1  Féja Géza, Szabadcsapat:	Életregény,	Bp., Szépirodalmi, 1965, 384.
2  Piotr Sztompka, Vizuális	szociológia	–	A	fényképezés	mint	kutatási	módszer,	szerk. Szijártó Zsolt, 
Budapest-Pécs, Gondolat, 2009, 30.
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Vizsgálatom fő csapásiránya a fotók instrumentalizáltsága, melyhez szükségesnek tar-
tom a Viharsarok-per ismeretét is.3 Fontos elméleti keretként szolgál még értelmezésemben 
a 20. század második felében bekövetkezett kulturális fordulat, amely az antropológia és az 
irodalom tudományát változó eredménnyel, de közelítette egymáshoz. 

2. A RÉSZTVEVŐ MEGFIGYELŐI NARRÁCIÓ

A 20. század végén lezajlott narratív fordulat következtében a társadalomtudományok 
vizsgálati módjukban és eszköztárukban is közeledni kezdtek az elbeszéléstudomány 
eszköztárával dolgozó tudományágakhoz, így az irodalomtudományhoz is. A kultúratu-
dományos narratológia alapvető feltételévé a formális elemzés sikeressége vált, hiszen 
ez utat nyithat az elbeszélés formáját megalapozó kulturális kontextusok irányába is. 

Peter Braun tanulmányában a narratológia elemzési kategóriáinak sokrétű – az iroda-
lomtudományon is túlmutató – használata mellett érvel, amelyeket azonban rugalmasan 
kell alkalmazni ahhoz, hogy más tudományágak megközelítéseivel is összekapcsolhatók 
legyenek.4 Nem azt állítja, hogy minden kulturális jelenség elbeszélésként értelmezhető, 
hanem azt, hogy a jelenségek narratív jellemzőinek megtalálása jelentős mértékben hoz-
zásegítheti a befogadót a kulturális jelenség interpretációjához. A narratíva struktúrájá-
ról nyert tudás, amely az irodalomtudomány egyik fő kompetenciája, így felhasználható 
az általános kultúratudományban is vizsgálati módszerként.

A Viharsarok	narrációjában fontos szerepet játszik az emlékezés, hiszen egy retros-
pektív elbeszélésről van szó, amelynek elbeszélője saját másodlagos történetét közli a 
befogadóval. Az etnográfiai szövegek olvasása esetében az olvasó a szekunder szöveg-
gel találkozik, az etnográfiai nyersanyagként kezelt kézirat mindig számos változtatáson 
esik át a végleges szövegforma elnyeréséig. Ez magában foglalja azt is, hogy a papírra 
vetett szöveg továbbgondolt, fiktív elemeket is tartalmazhat. 

Az antropológiai megérkezés aktusa a narráció elemzése szempontjából jelentős sze-
repet játszik, ugyanis a földrajzi távolság, valamint a megértés nehézségeinek leküzdését 
metaforizálja. Ez a megérkezés Féja Gézánál például a következőképpen alakul: „Hosszú 
gyaloglás után érkeztem Kígyósra, borús nyári este volt, vigasztalan porfelhők gomolyog-
tak az uccákon. Asszonycsapatok sora vonult a kutak felé, tehát itt is vízhiány van.”.5

A környezet, a táj, később a mindennapi élet aprólékos, mindenre kiterjedő leírásai 
bizonyítják, hogy az antropológus részt vett az eseményekben, azokat a „saját szemével” 

3  Erről lásd bővebben: Féja Géza, Viharsarok:	A	Viharsarok-per	törvényszéki	tárgyalásának	anya-
ga, Bp., Szépirodalmi, 1980.
4  Peter Braun, A	kultúra	és	az	elbeszélés.	A	kultúratudományos	narratológiáért,	ford. Teller Ka-
talin = Antropológia	és	 irodalom:	Egy	új	paradigma	útkeresése, szerk. Biczó Gábor, Kiss Noémi, 
Debrecen, Csokonai, 2003, 27–42.
5  Féja Géza, Viharsarok, Bp., Athenaeum, 1937, 136. (A továbbiakban a műből származó idézete-
ket a törzsszövegben zárójelben adom meg.)
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látta. De nemcsak azt kell bizonyítania, hogy ott járt – akár egy utazónak –, hanem azt is, 
hogy az utazótól eltérően ragadja meg az idegen kulturális világot, ahogy azt a következő 
idézet is jól példázza: „A csabai szlovákságba sok magyar elem is beolvadt, kétszáz esz-
tendő folyamán egy érdekes hibrid nyelv alakult, a »csabiánszki dialektus«: ősi szlovák 
szavak, magyar szavak, szláv minta szerint ragozott magyar szavak, s vegyes szavakból 
álló kifejezések keveréke.” (139.). A szerzői jelenlét eszközei tehát nem egyszerűen egy 
hihető történet megteremtését célozzák, hanem egy, a tudományosság kritériumai sze-
rint hihető történetet próbálnak létrehozni.6 

N. Kovács Tímea felosztása a megérkezés utáni antropológus narrátori funkciójának 
kettéosztását hangsúlyozza, azonban az utazási irodalommal való kapcsolat miatt fontos, 
hogy a megérkezés folyamatában levő antropológust is a narráció részének tekintsük. 
Ennek értelmében három antropológus-entitás jöhet létre az utazás során: a megérkező, 
helyzetfeltáró „jövevény”; a szubjektív, élményekről beszámoló utazó és az objektív-elem-
ző etnográfus. E három szubjektum három különböző szöveget alkot, amelyekre példát 
találunk az Ányás,	az	elpusztított	falu című alfejezetben. A megérkezés kontextusában 

1. Az utazás élményeinek feldolgozása áll a középpontban: „Tél van s miközben ko-
csim Sövényházáról Ányás felé halad, a magam bőrén tapasztalom utaink silány-
ságát. […] Egykettőre letérünk a civilizált országútról s azontúl az utak »anyaga« 
már csak fagyott, vagy félig felolvadt sár, mély vágások s óriási rögök. Minden 
lépés küzdelem, a néma határban a lélek se jár, csak a szemhatár peremén lép-
tet két lovascsendőr […] Néhány óra után gyepre vág a kocsi, azután megáll, 
Ányáson vagyunk.” (219.).

2. A jelenlét helyzetében a helyiekkel való kapcsolattartás kialakítása és az integrá-
lódás az elsődleges szempont, ez a szerző tolmácsolásában retrospektív emléke-
zés formájában ugyan, de jelen van: „Vasárnap jártam be a tanyát. S megtudtam, 
hogy egyetlen harmonika sincs a pusztán. Némaság és némaság, itt-ott a falnak 
dőlve sápadt béres bámul a semmibe. Nem is panaszkodik, talán gondolatai sin-
csenek, már csak a gépiesség hajtja idegeit.” (220.).

3. Az autoritásra törekvő antropológus pedig tudományának vizsgálati módszereit 
felhasználva közöl szöveget a megfigyelt társadalom kultúrájáról. Ez az objek-
tív-elemző, autoritásra törekvő etnográfusi attitűd gazdasági-társadalmi jelensé-
geket alátámasztó számadatokban és statisztikákban érhető tetten, a mű végén 
pedig bibliográfia bizonyítja a kutatómunkát. 

Mivel etnográfiai terepmunka során keletkeztek a Viharsarok	képei, így szükséges 
az antropológiai	kutatás fogalmának tisztázása. Bán András és Biczó Gábor meghatáro-
zása szerint antropológiai kutatásnak tekinthető minden olyan vizsgálat, mely a kutató 
kulturális, intellektuális vagy szociális perspektívájához képest idegen, távoli kérdések 

6  N. Kovács Tímea, Utazás,	kultúra,	szöveg:	Történetek	és	etnográfiák = N. K. T., Antropológia	és	
irodalom,	Debrecen,	Csokonai,	2003,	88–99. 



143BONCASZTAL

megválaszolására tesz kísérletet oly módon, hogy az értelmezési bázist a megfigyelt, nem 
pedig a megfigyelő saját kultúrája jelenti.7 

Azonban nemcsak az emberek iránt tanúsít nagyfokú érdeklődést a szerző, hanem 
az általa Viharsarokként elnevezett és bemutatott táj iránt is. A szerző tájegységgel való 
szoros kapcsolatára folyamatos utalás történik a fejezetek során pl. „tájunk” (11.). A befo-
gadót ezzel utastársává választja, beavatja abba a bensőséges viszonyba, amely közte és 
az antropomorfizált táj között van, megismerjük annak múltját, történeteit, emlékezetes 
alakjait, jelenét és a nem éppen biztató jövőképét. A Viharsarok beutazásának vizsgálata 
közben azonban két paradox helyzettel is találkozhatunk. Féja Géza ugyanis művének el-
készítése előtt már több alkalommal bejárta a Dél-Tiszántúl településeit, így bőséges elő-
ismerete van azok helyzetéről. Így tulajdonképpen a szerző szempontjából az utazás nem 
tekinthető beavatási rítusnak, inkább ő az, aki beavatja olvasóját abba a tudásba, amely-
nek ő már a birtokában van. Mivel az elbeszélő Féja már ismerte az ezeken a területeken 
uralkodó szegénységet, ezért idegenségtapasztalata nem a paraszti rétegekkel, hanem 
azzal a társadalmi hierarchiával kapcsolatban nyilvánul meg a legerősebben, amelyet fe-
lelőssé tesz a lokális társadalmak élethelyzete miatt. A második paradoxon – az előzőhöz 
kapcsolódva – annak a szándéka, hogy a perifériára szorult csoportok életét résztvevő, 
objektív megfigyelőként dokumentálja. A szerzőt a Viharsarok-perben nemzetgyalázás 
vádjával állították elő, ugyanis minden bemutatott sors okaként a részletesen felvázolt 
hierarchiát és annak helytelen funkcióját nevezte meg, ez a szűrő pedig az objektivitás 
lehetetlenségével vált egyenlővé.

3. KÍSÉRLET A VIHARSAROK VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIAI ELEMZÉSÉRE

Kunt Ernő, a hazai fotóantropológia és kultúrakutatás meghonosítója azon az állásponton 
volt, hogy azokon a vidékeken, ahol az agrárnépesség jelenléte megfigyelhető, még hi-
teles, dokumentum értékű fényképek készülhettek az egyes etnikai, illetve foglalkozási 
csoportok tagjairól, valamint azok tárgyi kultúrájáról. Ugyanis ott a népcsoportok ideali-
zált megjelenítése és a vizuális folklorizmus nem képviseltette magát, így a lokális társa-
dalmak ábrázolása a népiesség torzított motívumai nélkül történhetett meg. Ami a fény-
képek valóságábrázoló funkcióját illeti, a köztes megoldás mellett foglalt állást, vagyis az 
értelmezés sikeressége érdekében elengedhetetlen, hogy különbséget tegyünk a fény-
kép és annak használata között.8 A képek vizuális antropológiai vizsgálatakor elsődleges 
kérdésként merülhet fel az, hogy az illusztrációk mennyiben járulnak hozzá annak az 

7  Bán András, Biczó Gábor, Kutató	tekintet:	Képaláírás	egy	talált	fotográfiához = A	vizuális	antro-
pológia	felé, Bp.,Typotex, 2008, 179–188, főképp 185.
8  Kunt Ernő, Vizuális	folklór	–	vizuális	antropológia = Az	antropológia	keresése:	Válogatott	tanul-
mányok, szerk. Bán András, Kotics József,, Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2003, 133–137. 
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értelmezési bázisnak a kialakításához, amelyet a megfigyelt saját kultúrája jelent, vagy 
képezhetnek-e a mediális váltás miatt egy önálló interpretációs keretet. 

3.1.	„a	helyszínen,	mint	fénykép…”

3.1.1.	A	társadalom	képe
A Müller Miklós készítette Rakodás	a	Tisza-parton	(1. kép) című képen egy félmeztelen, 
hajlott hátú, rogyott térdű harmincas-negyvenes éveiben járó férfit látunk, amint egy ne-
héz zsákot cipel a Tisza partján. Szemét lesüti, kezét ökölbe szorítva tartja a zsákot, egy-
értelműen munka közben készült róla a felvétel. A kép jelentésrétege többszintű lehet, a 
címből kiindulva egy társadalomnéprajzi ismeretterjesztő munkában, pontos lokalizálás 
elvégzése után a helyiek kereseti lehetőségeinek illusztrációjaként szerepelhet. A rako-
dómunkás mögött a Tiszán egy hajó látható. A pontos helyszín a címből nem derül ki, 
csak feltételezhető: a szövegben Szeged kapcsán kerül említésre a hajózás és a halászat. 
Önálló, kontextusából kiszakított fényképként értelmezve azonban az ábrázolt alak az 
alföldi munkások ikonikus figurájává válhat. A zsák a munkástársadalom eszközkészle-
tének része, a tárgyaknak és a belőlük szervezett rendszereknek a vizsgálatán keresztül 
tehát egy lokális „jelentésközösség” tapintható ki.9 

A Tisza menti településeken jelentős szerepet játszottak a kubikosok, akik „ínség-
munkát” végeztek (113.). Hosszú múltra visszanyúló társadalmi helyzetük és mindennapi 
sorsuk leírásához a szerző több alkalommal is visszatér, s szavainak igyekszik súlyt adni 
a Kubikosok	(2. kép) című Müller-fotóval is. A fénykép ebben az esetben is egy társadalmi 
réteg tárgy- és eszközhasználatával ismerteti meg a befogadót. A kubikosok legfontosabb 
eszközei voltak a föld ásásához és hordásához használt ásó, lapát és a talicska, amelyet 
gyakran ló húzott. A fotó két idősebb korú kubikost ábrázol, akik sajátos ikonográfiáját 
adják társadalmuknak. A fehér ingből és fekete alsórészből álló viselet az uniformizáltsá-
got, az individuum mérsékeltebb jelenlétét reprezentálja. A kép felülnézetből készült, így 
nem vehetők ki az előrébb álló kubikos arcvonásai, mert azokat eltakarja a kalap. Müller 
ilyen jellegű ábrázolási technikája több kubikost megörökítő fotón is megfigyelhető, sőt 
találkozhatunk egy olyan kubikosokat ábrázoló képpel is (3. kép), amelyen – bár szemből 
készült – a munkások arca mégsem látható, mert egytől egyig lehajtják a fejüket. Ez a 
viselkedés magyarázható lehet azzal az attitűddel, hogy a munkás társadalmi rétegek 
körében nem fogalmazódott meg az igény arra, hogy egyéniségük legelőnyösebb oldalát 
mutassák a kamerának. Azaz számukra nem volt tétje annak, hogy milyen beállításban 
kapják őket lencsevégre, a fotográfia elsősorban a polgárság igényeihez alkalmazkodott. 
A szegénység miatt e technikai vívmányok legtöbb esetben még hír szintjén sem érték el 

9  Nagy Károly Zsolt, HTML-etnográfia	–	a	 fotó,	mint	az	 etnográfia	 eszköze,	 tárgya	és	módszere	
=	Inde	Aurum	–	Inde	Vinum	–	Inde	Salutem:	Paládi-Kovács	Attila	70.	születésnapjára,	szerk. Bali 
János, Báti Anikó, Kiss Réka, Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2010, 491–512.
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a lokális társadalmak tagjait, habár mindennapi élethelyzeteikben nem is tudták volna 
ezeket hasznosítani.

Az Ányás,	az	elpusztított	falu már címében is sugallja, hogy nem egy véletlen és az idő 
folytán elpusztult településről van szó, hanem egy tudatos folyamat eredménye lett az 
eltűnt táj. A szóban forgó fejezet olvasása közben a szépirodalmi műfaj ismérvei hasonló 
mértékben jelennek meg a tárgyilagos, tényszerű deklarációk mellett – a szöveg túlontúl 
képszerű, jelzős szerkezetekkel dúsított: „Minden lépés küzdelem, a néma határban lé-
lek se jár, csak a szemhatár peremén léptet két lovascsendőr. Lassan megered az ólmos 
eső, végtelen szürkeségben lépdelnek a lovak, a táj egyhangúságát csak az erdők elfony-
nyadt komor-barna lombja töri meg. Néhány óra után gyepre vág a kocsi, azután megáll, 
Ányáson vagyunk.” (219.).

A fejezetben többször is visszatérő valamikor időhatározó szó azt a múltat jelöli, 
amikor még virágzott a település, a valaha megerősíti a jelen idő kilátástalan állapo-
tát, amelyet Féja Géza fotója, az Ányás	 romjai (4. kép) és a hozzá kapcsolódó leírás is 
alátámaszt: „ma Ányás helyét csak romok jelölik s egy uradalmi majorság, mely nagybér-
lők kezére került. […] Itt-ott még a lerombolt házak falaiból is találunk emléket. De helyü-
ket pontosan megtaláljuk, kő és tégladarabok merednek ki a földből.” (219.). Ilyen kő- és 
tégladarabokat jelenít meg a mellékelt, szerző által készített fotó is, és bár embereket 
nem ábrázol, az egykor feltehetően lakóházként funkcionáló épületnek már csak egyet-
len fala áll a szabad ég alatt, a vastag fal mögött pusztaság, előtte a fehér szikes talaj. Az 
Ányás falujáról szóló fejezetet együtt olvasva a fotóval érthető meg leginkább, hogy a 
szerző miért találta szükségesnek az egykori falu fényképes dokumentációját, és a képe-
ket tanulmányozva kerülhetünk közelebb az olykor patetikus hangvételű, de mégis első-
sorban tényirodalomként számon tartott szociográfia szövegének megértéséhez.

3.1.2.	A	kép	mint	ellendiskurzus
A Viharsarok nyilvánvalóan megkövetel a befogadótól egy még ismeretlen értelmezői 
horizontra való átváltást. Az olvasóra tett hatás szempontjából a távlatváltásoknak nem 
utolsó sorban az a szerepe, hogy részesüljön a befogadó az átélő én tapasztalatában.10 Mi-
vel a mű nem nyíltan retorikus, így csak reflektálatlan előfeltevések elemzésére nyílhat 
lehetőség a vizsgálat során. Ismeretes, hogy a Viharsarok	bírósági per tárgyává vált, szin-
te azonnal a megjelenését követően. Ebben a könyv borítójára került, Müller Miklós által 
készített fényképfelvétel, a Nehéz	 teher (5. kép) is jelentős szerepet játszott. Ezt bizo-
nyítja a per ügyészi beszédének részlete is: „annak illusztrálására, hogy a vádlott könyve 
milyen visszhangot keltett a külföldi sajtóban és milyen szolgálatot tett a magyarságnak, 
becsatolom Temesvárott megjelent Lumea	című román nyelvű lap június 1. és június 24-i 
számát, amely élén hozza azt a szerencsétlen illusztrációt, amely a vádlott könyvének fe-

10  Dobos István, Az	idegenség	retorikája	(A	Puszták népe újraolvasása)	=	Antropológia	és	iroda-
lom,	i.	m., 337–347.
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dőlapját díszíti, ezzel a megjegyzéssel: »Íme, a revizionista Magyarországon a munkás te-
herhordó állat«. A kísérő cikk szerint – amelynek tartalmi kivonatát csatolom – a magyar 
grófok és politikusok revizionista mozgalma nem szolgál más célt, mint hogy elterelje a 
figyelmet a munkások helyzetéről, akik valósággal jobbágyhelyzetben élnek.”.11 Dr. Vajda 
Ödön védőbeszédében azonban azon az állásponton volt, hogy a román lap mint ellen-
séges sajtóorgánum Féja Géza könyve nélkül is talált volna olyan körülményt, amelyet 
felhasználhat az irredenta mozgalom ellen.

Veres Péter a Gondolat	folyóiratba írt cikkében kiállt Müller Miklós kubikost ábrázoló 
fotója mellett. „…azon, hogy ők alkalomadtán mit írnak és mit hogyan indokolnak, már 
nem lehet sem felháborodni, sem csodálkozni. Ha rájuk figyel az ember, akkor ugyan ki 
se nyissa a száját soha és le ne írjon egy sort valaha, mert kiteszi magát a félremagyará-
zásnak. Ellenben nagyon érdekes és fontos kérdés, hogy szerencsétlen illusztráció-e a 
Viharsarok	fedőlapján levő kubikos.”.12 Veres Péter neve a mű fogadtatástörténetében is 
többször megjelenik, ugyanis a Magyarország című folyóiratba, Négy	arckép	a	„Viharsa-
rok”-ból címmel írt cikket, amelyben a művön belül elhelyezett négy személy portréját 
állítja szinte ideálként a magyar paraszti társadalom élére, akik sorsát a Féja által is kö-
zéppontba állított társadalmi hierarchia pecsételt meg.

A Viharsarok-per szövegén belül többször is található utalás a képekre, az alelnök 
vádbeszédében vissza is tér a borító megítéléséhez, amellyel kapcsolatban a karakteri-
záltság „vádját” fogalmazza meg. Állítása szerint a szerző a magyar társadalmat két, egy-
mással szemben álló részre osztja, az egyik oldalon a minden jóra képes, törekvő paraszt-
ság, a másik oldalon pedig a birtokos osztály és az értelmiség áll. Ennek az ellentétnek az 
élére pedig a szerző azt az illusztrációt helyezi, amely a megtört, igába fogott, félig elál-
latiasodott embert mint a magyar parasztsors reprezentatív képviselőjét mutatja.13 Az 
elnök beszédében a tárgyalás során többször is elhangzik, hogy a szerző tendenciózusan 
csoportosította az általa tapasztalt tényeket, úgy, hogy a nagybirtokost mint a munkások 
kizsákmányolóját mutassa be. Ezért is hangzik el fővádként a sajtó útján elkövetett, osz-
tály ellen történő izgatás bűntette, amellyel már a Viharsarok-pert megelőzően is illették 
a szerzőt. Ironikus helyzetet teremt viszont az, amit védőbeszédében dr. Vajda Ödön emel 
ki, hogy amíg Féja Gézát a munkásosztály felbujtójaként kiáltották ki, addig a Viharsarok	
tartalma az említett osztály tagjaihoz jutott el a legcsekélyebb mértékben.

3.2.	Kép	és	szöveg	interpretatív	kapcsolódása
Szöveg és kép viszonyának egymást segítő funkciójára számos példát találhatunk a Vi-
harsarok	elemzése során. Ebben a tekintetben két képet emelnék ki, amelyek vonatko-
zó leírásai a szövegben magyarázzák egymást, bár egymáshoz viszonyított elhelyezésük 

11  Féja, Viharsarok. A	Viharsarok-per…,	i.	m., 272.
12  Veres Péter, Milyen	látvány	a	meztelen	kubikos?, Gondolat, 1937/7–8, 379–380.
13  Féja, Viharsarok: A	Viharsarok-per…,	i.	m., 303.
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szintén az esetlegességen alapul. A gyermek-felnőtt átmenetet ábrázolja Féja Géza Pro-
letárgyerekek	Nagylakon,	a	kendergyár	munkástelepén	(6. kép) című fotója. A szegénység 
ezen a vidéken kortól és nemtől függetlenül jelen volt. A gyermek ezekben a társadal-
makban jórészt a teher szerepét töltötte be, akivel foglalkozni kellene, de nincsen rá le-
hetőség, így már páréves korában meg kellett tapasztalnia az önállóságot. A szerző a tár-
sadalmi hierarchia ellen élesen fellépő retorikájában a gyermeket az uradalom szemében 
egy zavaró tényezőként írja le, és ezt a képek és a szöveg által is informatívan illusztrálja. 
A nagylaki munkástelep leírása szerint az asszonyok is gyárba járnak, s ketten-hárman 
néhány fillérért megfogadnak egy nagyobbacska leányt, hogy gyermekeikre ügyeljen. Az 
ügyelés azt jelenti, hogy az életveszedelmektől, a néhány lépésnyire robogó vonattól, a 
gödröktől s kutaktól igyekszik megóvni őket (93.). Ez esetben a magyarázó szöveg jó 
szolgálatunkra lehet a fotó értelmezése során, hiszen csupán a képet megfigyelve csak 
következtethetnénk arra, hogy a rangidős lány a kép felső részében a felvigyázó szerepét 
tölti be. A szöveg elhelyezése szempontjából a szűkszavú, de mégis beszédes címmel ellá-
tott Gyermek	című fejezeten belül található. A nagylaki munkástelepen ábrázolt gyerme-
kek képén azonban a kapcsolódó leírásban található gödör vizuálisan nem jelenik meg, 
itt kerül a kontextusba a második kép, a Cselédudvar,	elején	a	büdös	gödörrel	Kunágotán	
(7. kép). Ennek leírásában található az a – meglehetősen szubjektív hangvételű – állítás, 
amely szerint Kunágotán az uradalom béresudvarán egy hatalmas, eléggé mély, büdös 
gödör tátong, melybe a gyerekek is belefulladhatnak. Hiába könyörögnek a béresek, nem 
temetik be. Az asszonyok legfőbb elfoglaltsága, hogy gyermekeiket a belefúlás veszedel-
métől megóvják (93.). A második képen azonban már a gyermekek ábrázolása nem talál-
ható meg, csak néhány sziluett. Így jelenik meg a cselédudvar – szándékolt – pusztasága a 
fényképen. Látható, hogy Féja ebben a szövegrészben tudtán	kívül a geertzi interpretatív 
antropológia elemzési módszereivel dolgozik, hiszen ok-okozati viszonyokat tár fel, a 
személyeket különböző szerepekkel, ezáltal kulturális szimbólumokkal azonosítja.

4. KÖVETKEZTETÉS
Elemzésem során főleg deskriptív eszközökkel igyekeztem rámutatni arra, hogy milyen 
sokszínű lehetőség rejlik abban, ha antropológiai eszközökkel értelmezzük újra egy hu-
szadik század első feléből származó szociográfia képanyagát. Féja Géza antropológus-
szubjektumára is igyekeztem hangsúlyt fektetni, amely a műfaji sokszínűség, ezáltal a 
narrációs regiszterek váltakozása miatt izgalmas feladatot jelentett, ugyanis hatásos szó-
noki képességével ugyanúgy megismerkedhetünk a mű olvasása során, mint adatokat és 
statisztikákat bemutató, tényfeltáró retorikájával. 

Kutatásom jelenlegi fázisában jelentős szerepet szánok a Viharsarok-per vizsgála-
tának, a védő és vádló felek motivációinak alaposabb megismerésének. Terveim szerint 
megszülethet így a Viharsarok	eddig még kevésbé ismert, de a nyolcvan éves távlatból is 
fontosnak tekinthető olvasata.
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Ternován Barbara (1996) Debrecen, Nyírmártonfalva. A DE–BTK magyar-angol osz-
tatlan tanárszakos hallgatója, a DETEP résztvevője, a Tympanon szerkesztője. A XXXIII. 
OTDK-n III. helyezést ért el a Fonológia,	nyelvtörténet,	finnugrisztika tagozatban.

Ternován Barbara

AGGLUTINÁCIÓVAL KELETKEZETT 
HATÁROZÓRAGOK A JÓKAI-KÓDEXBEN

1.  BEVEZETÉS

Munkámban a magyar nyelv határozóragjainak egy fontos csoportját, az agglutinációval 
alakult ragokat kívánom áttekinteni, történeti és alaki jellemzőikre egyaránt hangsúlyt 
fektetve. Elsőként a határozóragok keletkezési típusait tárgyalom, s ezekkel kapcsolat-
ban részletesen foglalkozom az agglutináció folyamatával, mivel a grammatikalizáció e 
típusa játszott szerepet a magyar határozórag-rendszer egy jelentős kategóriájának ki-
alakulásában. Ezt követően az ilyen módon létrejött elemekről, azok történetéről szólok, 
betekintést nyújtok e ragok keletkezési körülményeibe és folyamatába. 

A szakirodalmi áttekintést követően az e körbe vonható morfémák előfordulásait, il-
letve alaki jellemzőit mutatom be szövegemlékeinkben, különös tekintettel a Jókai-kódex-
re. A bizonytalan, illetve valamilyen elméleti problémát felvető elemek esetében az adott 
morféma más kódexbeli előfordulásaira is figyelmet fordítok. A vizsgálatok történeti ívét 
biztosítandó, s egyfajta kontrollanyagként is, a korai kis szövegemlékeket szintén bevo-
nom az elemzésbe. A forrásanyag-bővítést főképpen az indokolhatja, hogy az agglutiná-
ció folyamata az egyes határozóragok esetében nem egyidejűleg és nem párhuzamosan 
zajlott le, s akár még az etimológiailag összetartozó ragok esetében is mutatkozhatnak 
jelentősebb eltérések a raggá válás ütemében. Ezért indokolt egy nagyobb időintervallu-
mot átfogó, s éppen a folyamat legproduktívabb időszakára irányuló vizsgálat elvégzése.

2. A HATÁROZÓRAGOK KELETKEZÉSI TÍPUSAI; AZ AGGLUTINÁCIÓ FOGALMA

A magyar határozórag-rendszer igen gazdagnak tekinthető, ami a magyar nyelv aggluti-
náló jellegével magyarázható. A névszóragok keletkezésének különböző okai lehetnek. 
Ezek között említhető meg például az alakok és funkciók közötti egyensúlyhiány, vagyis 
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az a jelenség, hogy „nagyon kevés alaknak kell nagyon sok funkciót kifejeznie”.1 Az erős 
poliszémia kiküszöbölése érdekében indult meg már az ősmagyar korban a ragrendszer 
bővülése. Ez a folyamat többféle módon is realizálódhatott, de a ragrendszer kialakulását 
és bővülését illetően alapvetően három keletkezéstörténeti típusról szokás beszélni. Az 
eredeti primer ragok mellett a primer ragokból raghalmozással alakult újabb ragok alkot-
ják a második típust, és harmadik ragkeletkezési típusként az önálló jelentésű szavakból 
alakult ragok különíthetők el.2 Ez utóbbi tekinthető a legjelentősebb kategóriának, mivel 
e folyamat eredményeként született a legnagyobb számú új elem a magyar ragrendszer-
ben. Munkám is ezzel a folyamattal és az ennek eredményeként létrejött ragokkal foglal-
kozik.

Fontos hangsúlyozni, hogy az önálló szóból magyarázható ragok keletkezése igen 
hosszú folyamat volt, mely a kései ómagyar korban zárult le, de már az ősmagyar korban 
megindultak azok a változások, amelyek eredményeképpen számos új elemmel bővült a 
ragrendszerünk.3 Az önálló szavak, illetve névutók raggá válásának három kritériumát 
jelöli meg a nyelvtörténeti szakirodalom: egyszótagú, hangrendileg illeszkedik, emellett 
egybeírandó az alapszóval.4 Később részletesen is kifejtem, hogy ez utóbbi kritérium 
nem tűnik a másik kettővel azonos súlyúnak, és az alkalmazása tévedésekhez vezet, ezért 
helyette más szempontokra kell a figyelmünket irányítani. 

Kezdetben a helyviszonyt egy szerkezettel fejezték ki, melynek mindkét tagja önálló 
jelentéssel bírt, pl. *ház	belen	 ’ház belsejében’, melynek egyik eleme rendszerint tartal-
mazta valamelyik primer helyviszonyt jelölő ragot (az említett példában: bél ’belső rész’ 
főnév + -n locativusrag). Ezt követően a hangsúly fokozatosan áttevődött az első szótagra, 
melynek következtében a második tag – hangsúlytalan pozíciója miatt – rövidülni kez-
dett, az eredeti jelentése elhomályosult, s a viszonyjelentése lett a meghatározó. Ez az 
állapot – ti. hogy a szerkezetnek az első eleme önálló szó, a második pedig viszonyjelen-
téssel bíró névutó – viszonylag sokáig maradt fenn, ezért az így keletkezett ragokat név-
utói eredetű ragoknak is nevezik. A jelentésbeli változást követően végül bekövetkezett 
az alaki redukció, illetve az alapszóval történő egybeírás, emellett többnyire a hangren-
dileg illeszkedő formák is kialakultak. A folyamat a szakirodalom szerint teljes egészé-
ben akkor zárul le, amikor ezek a raggá váláshoz szükséges kritériumok maradéktalanul 
teljesülnek.

1  Sárosi Zsófia, Az	ősmagyar	kor,	Morfématörténet,	A	ragok,	A	névszóragok = Magyar	nyelvtörté-
net,	szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc, Bp., Osiris, 2003, 170.
2  Berrár Jolán, A	viszonyító	eszközök	története,	A	névszók	paradigmája,	A	névszóragok = A	ma-
gyar	nyelv	története, szerk. Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán, Bp., Tankönyvkiadó, 1967, 
403–413.
3  Sárosi, i.	m., 172.
4  Korompay Klára, A	névszóragozás = A	magyar	nyelv	történeti	nyelvtana.	A	korai	ómagyar	kor	és	
előzményei, szerk. Benkő Loránd,	I,	Bp., Akadémiai, 1991, 291.
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Több bizonyíték is utal arra, hogy egy rag önálló szóból agglutinációval alakult, rá-
adásul e bizonyítékok némelyikét a mai nyelvi jelenségek között is megtaláljukban/ben  
→  → benne; -ról/-ről → róla (ugyanez a névutóknál is megfigyelhető: alatt → alatta). Ez 
azonban csupán a régen keletkezett ragokra jellemző, a később alakult kor,	szer eseté-
ben nincs a nyelvünkben ilyen párhuzam (megjegyzem: szemantikailag ez nem is fel-
tétlenül minden esetben lehetséges). A másik nyilvánvaló bizonyíték az önálló szóból 
való eredetre az lehet, ha kimutatható az a lexéma, amelyből az adott rag keletkezett: pl. 
-ban/-ben,	-ba/-be,	-ból/-ből <: bél ’belső (ház)rész’; -tól/-től <: tő ’közelség’; -szor/-szër/-
ször <: szër ’sor, rend’.5 Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy ezek a morfémák 
nagyon régi elemei a ragrendszernek, tehát számos helyen bizonytalanság merülhet fel 
az eredetükkel kapcsolatban – pl. a -val/-vel, amelynek keletkezéséről szóló vitát később 
ismertetem –, emellett olyan eset is előfordul, hogy már csak a toldalékot lehet elemeire 
bontani, s az eredeti szó nem lelhető fel a szókincs elemei között. Az alapszó a legtöbb 
határozórag esetében azonban rekonstruálható akkor is, ha ma ez a forma már nem él 
a nyelvünkben: -tól/-től < tő ’közelség’; szor/szër/ször	<	szër ’sor, rend’; -kor	<	kor ’eltelt 
idő’; -ra/-re,	-ról/-	<	*roγ	’közelség’ vagy ug. *rɑŋɜ	’felszín’; -nak/-rɑŋɜ	nek < ur. *nä	’ez’; 
-hoz/-hëz/-höz < ug. *kućɜ	’oldal, szél’; nál/-nél < ug. *nä-	’közelség’. Ezeket az elemeket 
azonban körültekintően kell kezelnünk, mivel nagyfokú a bizonytalanság velük kapcso-
latban, ez pedig arra mutat ‒ ahogyan azt Korompay Klára is jelzi ‒, hogy „a megszi-
lárdult ragos alakulatok rendkívül régiek. Előfordul az is, hogy a hajdani ragos névszó 
morfematikai szerkezetéből csak a rag elemezhető világosan: -ért	<	 -t	 locativus rag; a 
korábban említett paradigmatikus megfelelés azonban a rag idetartozását kétségtelen-
né teszi”.6 Mindezek figyelembevételével a ragelőzményként jelen lévő névutói alakok az 
ősmagyar kor idején a következőképpen adhatók meg: *belen,	*belé,	*belől;	*roγá,	*roγol;	
*naγal;	*tüγül	~	*tüβül;	nek;	ért;	szërën,	szërt;	koron,	kort.

A névutóknak ez a fejlődése alapvető változást hozott az akkor meglévő rendszerben, 
s ennek egyfajta ellensúlyozásaként megindult a névutók kialakulásának egy új hulláma. 
Ezt a folyamatot Zsilinszky Éva a következőképpen jellemzi: „a mind differenciáltabb vi-
szonyjelentés kifejezésének igénye újabb névutók létrejöttéhez vezet, ezek alkotásában 
pedig már részt vesznek a raggá vált korábbi névutók is”.7 Ez a folyamat hívta életre pél-
dául a számból,	számba,	számára,	részére	stb. névutóinkat.8 

5  Uo., 290.
6  Uo., 290.
7  Zsilinszky Éva, A	névutók	raggá	válása = A	magyar	nyelv	történeti	nyelvtana…,	i.	m.,	456.
8  Uo., 442–460.
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3. AZ AGGLUTINÁCIÓVAL ALAKULT HATÁROZÓRAGOK RENDSZERE ÉS TÖRTÉNETÜK

Az agglutinációval keletkezett ragok egy részének története az ősmagyar kor máso-
dik felében kezdődik: ekkor már bizonyosan kialakultak, minthogy legkorábbi szövegem-
lékeinkben már ott találjuk őket – bár még nem feltétlenül az itt megadott változatban –: 
-nak/-nek,	-ban/-ben,	-tól/-től.	A -nak/-nek	elem a Halotti	beszédben ugyan még egyalakú 
– s csak a palatális -nek változata használatos: muga	nec,	foianec –, a másik három korai 
szövegemlékünkben azonban kivétel nélkül illeszkedik, pl. ÓMS. viragnac. Ezenkívül az 
egybeírás is ‒ mint nem túl meghatározó kritérium ‒ általánosnak tekinthető, ez alól 
pár kivétel akad csupán (pl. HB. muga	nec). A -ban/-ben toldalékunk előzménye a *belen 
névutó, ez azonban már a korai ómagyar kori emlékeinkben sem található meg, így a 
raggá válás ezt megelőzően ugyancsak biztosan bekövetkezett. Mivel ez a folyamat eny-
nyire korán lezajlott, nehéz megmondani, pontosan hogyan ment végbe. Elképzelhető 
szabálytalan alaki rövidülés, illetve a benne névmás változását követően analogikusan 
is kialakulhatott.9 Fontos megemlítenünk, hogy az ehhez a ragcsaládhoz tartozó – te-
hát belső helyviszonyt kifejező – -ba/-be,	 -ból/-ből elemek a korai ómagyar kor elején 
még névutói alakban szerepelnek a nyelvemlékekben, pl. HB. nugulmabeli, uruzagbele;	
timnucebelevl. Az ősmagyar korban jött létre végül a -tól/-től rag is, amely a korai óma-
gyar kor szövegemlékeiben már feltétlenül egyszótagú, az alaki redukción átesett elem-
ként jelentkezik: pl. ÓMS. fyodumtul. E nyelvi elemnél nehézséget okoz ugyanakkor, hogy 
az u	–	ú és ü	–	ű hangokat az adott korszakban azonos módon – u-val, v-vel – jelölték (pl. 
ÓMS. Walasth vylagumtul sydou fyodumtul ezes urumemtuul), így az illeszkedés kérdésé-
ben nem tudunk döntésre jutni. 

Akadnak olyan elemek is az ómagyar kor határozórag-rendszerében, melyek kiala-
kulásának megítélése korántsem egyértelmű. Ilyennek tekinthetők a -hoz/-hëz/-höz, a 
-ról/-ről, illetve a -nál/-nél ragok. Ezekben az esetekben ugyanis a betűérték többfélesé-
géből adódó bizonytalan olvasat miatt az illeszkedés nem – vagy nem minden esetben 
– bizonyítható.

Összességében ezért azt kell hangsúlyoznunk, hogy a raggá válás kapcsán a 
jelentésabsztrahálódás, illetve az alaki redukció tekinthető általánosan és objektíven 
érvényesíthető kritériumnak, az illeszkedést azonban mindig kritikus szemmel kell néz-
ni, és nem szabad történetietlen módon az adott morfológiai elem későbbi, pl. mai nyelvi 
státuszával, alaki jellemzőivel összemérni az ómagyar kori helyzetét és sajátosságait. Az 
egybeírás kérdése pedig ‒ a korabeli írásszokások e téren is megnyilvánuló kiforratlan-
sága miatt ‒ a korai ómagyar korban nem vehető meghatározó módon figyelembe. Az 
ómagyar kor elején mindazonáltal az ősmagyar korinál jóval letisztultabb funkciókkal és 
precízebb jelentéskörrel rendelkezik a legtöbb rag.

9  Korompay, i.	m., 291.
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A korai ómagyar korban a raggá válás stádiumaival kapcsolatban jellegzetes átme-
neti helyzet tárul elénk. Találunk ugyanis olyan elemeket, melyek már egyértelműen rag-
ként funkcionálnak, számos helyen azonban átmenet mutatkozik az adott nyelvi elem 
névutói és rag státusza között. Ezt figyelhetjük meg pl. a rarere esetében, ahol a jelen-
tésabsztrahálódást és a hangalaki redukciót követően az illeszkedés a 12. század végére 
alakult ki, az egybeírás pedig csak a 13. század végén vált általánossá.

Egyértelműen névutóként találjuk meg viszont a -belé	~	belí formát; vö. HB. vilagbele; 
a kései ómagyar kor elején azonban már illeszkedő ragként szerepel (pl. JókK. 080/08: 
ablakba). Ehhez hasonlóan a -ból/-ből is előrehaladott állapotban van az agglutinációs fo-
lyamatban, esetében a raggá válás a korai és a kései ómagyar kor határán következik be, 
HB. timnucebelevl, de JókK.: halalbol,	langbol. Ezek a példák azt mutatják, hogy a rendszer 
ekkor még lezáratlan, különféle fejlődési stádiumok élnek egymás mellett.

A kései ómagyar korban tovább folytatódnak az alaki redukciós folyamatok. A -ba/-be 
toldalékunk is ekkorra nyeri el végleges formáját, feltehető fejlődését a következőképpen 
adhatjuk meg: -belé > -belë > -bel > -bé > -bë > -be, bár az efféle módosulások nem feltétlenül 
ilyen lineáris rendben realizálódtak. A -ból/-ből alakulása tovább húzódik, a Jókai-kódexben 
nemcsak hogy a hosszú belől formát is fellelhetjük, hanem ‒ névutóknál egyedülálló módon 
‒ az illeszkedő balól változatát is megtaláljuk (pl. 43: langbalol). E morféma sajátos jellem-
zőiről önálló fejezetben szólok, ezért itt a kérdést nem részletezem. 

Az illeszkedés három típusa is a kései ómagyar korban szilárdul meg. Elkülöníthe-
tünk egyalakú, tehát nem illeszkedő ragokat (-kor,	-ért), kétalakú ragokat, ahol a palato-
veláris illeszkedés figyelhető meg (-ban/-ben,	 -ba/-be,	 -ból/-ből,	 -ról/-ről,	 ra/re,	 /,	 nek,	
nálnélnál//-tól), illetve háromalakú ragokat, ahol a palatális alaknak labiális és illabiális 
változata is van (-szor/-szër/-ször,	-hoz/-hëz/-höz).10

A raggá válási folyamatok a kései ómagyar korban zárultak le, a középmagyar korban 
jelentős változás e téren már nem történt. Ez a fejlődés ugyanakkor elindított egy újabb 
folyamatot: a raggá vált névutók helyén ugyanis hiány lépett fel, s az egyes funkciók be-
töltésére ennek következtében újabb elemek keletkeztek.

4. AZ AGGLUTINÁCIÓVAL KELETKEZETT RAGOK HELYZETE ÉS JELLEMZŐI 
A JÓKAI-KÓDEXBEN

Az agglutinációval keletkezett, korábban bemutatott határozóragok előfordulási gyako-
risága a régi magyar nyelvben igen változó képet mutat – csakúgy, mint napjainkban. Az 
alábbiakban több ómagyar kori nyelvemlékünkben, a korai ómagyar korból származó 
kis szövegemlékekben, illetve a 14. század végén létrejött – de csak 15. századi másolat-
ban ránk maradt – Jókai-kódexben vizsgálom meg e ragok helyzetét, majd a valamilyen 

10  Vö. Korompay Klára, A	névszóragozás = A	magyar	nyelv	történeti	nyelvtana,	A	kései	ómagyar	kor,	
Morfematika, szerk. Benkő Loránd, II/1, Bp., Akadémiai, 1992, 355–410.
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szempontból különleges helyzetű elemekkel önálló egységben, több forrás bevonásával 
részletesebben is foglalkozom. Vizsgálataim elsősorban a Jókai-kódexbeli helyzet jellem-
zésére irányulnak tehát, de a korai kis szövegemlékeinkben szereplő alakokat fontos 
kontrollanyagként használom fel.11 

Az alábbi táblázatban azt mutatom be, hogy a vizsgált nyelvemlékekben milyen elő-
fordulási gyakorisága van az adott ragelemeknek. A Jókai-kódex kapcsán számadatokat 
közlök, a kis szövegemlékek esetében viszont + jellel jelzem, hogy az illető rag – bármi-
lyen alakváltozatban – megvan-e a nyelvemlékben, illetve az adatokat itt is feltüntetem. A 
val/-vel ragot a táblázat alján szerepeltetem, elkülönítve a többi elemtől, mivel bizonyta-
lan, hogy a ragok közé sorolhatjuk-e őket.121314

Határozó-
rag típusa

Jókai-
kódex
(1372 u./ 
1448k.)

Korai kis szövegemlékek

Halotti beszéd 
(1120 k./1192-
95)

Ómagyar 
Mária- 
siralom  
(1250 
k./1300 k.)

Königsbergi 
töredék és 
szalagjai  
(1200 
k./1350)

Gyulafehér-
vári sorok  
(1250 
k./1310 k.)

1 -nak/-nek
(genitivus)

 578 +	(halalnec	2x,	
pukulnec)

+ (viragnac,	
iumhumnok)

+	(wylag(noc),	
ʃcuʒʃegnec,	
leannac)

+12

2 -ban/-ben 
(inessivus)

376 +13 +	(uleben) +14

3 -ra/-re 266
4 -nak/-nek 

(dativus)
166 +	(kinek,	fianec,	

muga	nec)
+ 
( ʃymeonnok,	
fyomnok,	
mogomnok)

11  A Jókai-kódex kapcsán Jakab László számítógépes nyelvtörténeti adattárát használtam forrás-
ként, a korai kis szövegemlékek szövegét és olvasatát pedig Benkő Loránd Árpád-kori szöveg-
emlékeinkről készült monográfiájából merítettem. Benkő Loránd, Az	Árpád-kor	magyar	nyelvű	
szövegemlékei, Bp., Akadémiai, 1980.; Jakab László, A	Jókai-kódex	mint	nyelvi	emlék	szótárszerű	
feldolgozásban, Debrecen, Magyar Nyelvtudományi Intézet, 2002 (Számítógépes Nyelvtörténeti 
Adattár 10.).
12  A	Gyulafehérvári	sorokban előforduló adatok a következők: walacknok (háromszor),	eleeknek,	
ehezeucnec,	 tonohtuananac,	 aschunnac,	 nepenech,	 uarasanac,	 fianach,	 halalanoch,	 ígen(e)c, 
miuín(e)c.
13  A Halotti	beszédben előforduló adatok a	következők:	miloʃtben,	paradiʃumben,	gimilʃben,	iovben,	
kebeleben.
14  A Gyulafehérvári	 sorokban előforduló adatok	 a	 következők:	 habrosagben,	 koorsagbon,	
sciuksegben,	ielentuíben,	tonosagaban,	kepeben (kétszer).
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5 -ról/-ről 134
6 -ba/-be 

(illativus)
119 +	(vilagbele,	

nugulmabele,	
uruzagbele)

+	(egembelu)

7 -ért 115 +	(lelic	ert,	
lilki	ert)

8 -tól/-től 85 +15 +	
(vylagomtul,	
fyodomtul,	
urume(m)
tul)

+	(keʒdetuitul)

9 -ból/-ből 72 +	(timnucebelevl) +	(buabeleul)
10 -hoz/-hez/

-höz
37 +	(oʒchuz,	

uromchuʒ)
11 -nál/-nél 15
12 -ba/-be 

(inessivus)
15

13 -kor(on) 3
14 -ban/-ben 

(illativus)
2

15 -val/-vel 380 +	(ʒumtuchel	
2x,	halalaal,	
kegilmehel)

+16 +	(zaiauval,	
scemehel)

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyoznunk, hogy a két nyelvemlékcsoport közötti vi-
szonylag nagy időbeli eltérés és jelentős terjedelmi különbség együttesen magyarázza a 
bennük előforduló határozóragok nagyságrendjében mutatkozó eltéréseket. 1516

Az a bő 200 év – sőt, ha a másolatokat tekintjük kb. 250 év –, ami a nyelvemlékek 
keletkezése között fennáll, a határozóragok alakulásának e fontos időszakában hatalmas 
időbeli eltérésnek számít, s ezt a táblázat adatai is tanúsítják.

A Jókai-kódexben vizsgált 15 fajta rag közül a Halotti	beszédben csupán 8 fordul elő 
valamilyen – olykor névutói – formában, az Ómagyar	Mária-siralomban 6, a Königsbergi	
töredék	és	szalagjaiban 3, a Gyulafehérvári	sorokban szintén 3 típus található, és ezek is 
sokkal kisebb számban jelentkeznek, mint a kódexben, ami a korai kis szövegemlékek 
rövidségéből egyébként is adódik. 

A Jókai-kódex korának magyar nyelve már pusztán e nagyvonalú összevetés alap-
ján is jóval komplexebb toldalékkészletről tanúskodik, mint amit a korai ómagyar kori 
15  A Halotti	beszédben előforduló adatok a következők: gimilcictul,	gimilcetvl,	gimilʃtwl	(kétszer),	
iʃtentvl,	ildetuitvl,	kinʒotvjatwl.
16  Az Ómagyar	Mária-siralomban előforduló adatok a következők: buol,	kunuel,	ʃcegegkel,	ualallal,	
halallal,	kynaal,	fyaal.
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nyelvemlékekben tapasztalhatunk. Ekkor jórészt már jellemző a ragjelleg, azaz a legtöbb 
önálló szóból agglutinálódott elem már nem névutóként, hanem ragként jelenik meg.

A következőkben a ragok Jókai-kódexbeli előfordulásának gyakorisági rendjében 
mutatom be a kódexben és a korai kis szövegemlékekben az agglutinációval alakult hatá-
rozóragok alaki sajátosságait. Ettől a bemutatási rendtől csak abban az esetben térek el, 
ha azt a ragok etimológiai vagy funkcionális összefüggései úgy kívánják.

A vizsgálat során a leggyakoribb ragnak a -nak/-nek bizonyult a Jókai-kódexben, 
mégpedig genitivusi funkcióban, azonban dativusi szerepben is a negyedik helyen áll a 
gyakorisági listában. Erről a ragról azt mondhatjuk el, hogy a kései ómagyar korra pa-
latális és veláris változatai kialakultak, a Jókai-kódexben már következetesen illeszkedő 
alakokkal találkozunk. Az alaki redukció e rag esetében jóval korábban bekövetkezett – 
hiszen már a korai kis szövegemlékekben is ezt látjuk –, illetve a Jókai-kódexben már egy-
értelműen egybeírandó az alapszóval. Minden jel arra mutat tehát, hogy a -nak/-nek rag 
kialakulása és kiteljesedése a kódexek korára lényegében lezártnak tekinthető, ahogyan 
ezt a következő példák is világosan mutatják: 002/05: belczesegnek, 013/14: betegnec, 
030/03: helynek;	051/05:	nak, 126/10: egyhaznak, 130/07: akaratnak. A -nak/-nek	ha-
tározórag már a korai kis szövegemlékekben is megjelenik, csak a Halotti	Beszédben ösz-
szesen 9 alkalommal: halalnec	(kétszer), puculnec,	kinec,	 foianec,	muga	nec,	 intetuinec,	
gimilʃnek,	nemenec. Az adatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy ebben a nyelvemlékben még 
nem alakult ki a rag veláris illeszkedő párja, az alaki redukció azonban ‒ mint fentebb is 
utaltam rá ‒ kétségkívül megtörtént. A toldalék többnyire egybeírva áll az alapszóval (pl. 
foianec,	puculnec), de ettől való eltérést is megfigyelhetünk (pl. muga	nec). A további há-
rom korai szövegemlékünkben azonban már ott találjuk a határozórag veláris illeszkedő 
párját is, illetve az egybeírás is következetesnek mutatkozik: ÓMS. viragnac,	 fyomnok; 
KTSz. leannac; GyS. aschunnac,	nepenech.

A Jókai-kódexben az e keletkezési típusba tartozó második leggyakoribb határozó-
rag a ban/-ben, amely ma is az egyik legtöbbször használt toldalékmorféma. Ez az elem 
kifejezetten korán megjelent a magyar nyelvben, megtörtént az alaki redukció is, s korai 
kialakulásából adódóan nem meglepő, hogy a tárgyalt kódexben már illeszkedő párja is 
létrejött, és palatális-veláris alakváltozatainak a használata következetes (pl. 017/01: 
nezeseben, 053/18: erdewben,	139/03:	mezewben; 031/26: czudakban,	039/17:	agakban,	
042/20:	napokban). A morféma 376 alkalommal jelenik meg, ebből 212 alkalommal ‒ 
a szó hangalakjából, hangrendjéből adódóan ‒ palatális alakváltozatban. Az Ómagyar	
Mária-siralom kivételével a korai kis szövegemlékekben is megtalálható ez a határozó-
rag. A Halotti	beszédben még egyalakú ragként látjuk: HB. paradiʃumben,	miloʃtben;	a Kö-
nigsbergi	töredék	és	szalagjaiban erre vonatkozóan azért nem foglalhatunk állást, mert 
csak palatális tőhöz kapcsolódva találjuk meg a toldalékmorfémát: KTSz.	uleben.	Az alaki 
redukció ugyanakkor ekkorra már biztosan végbement, s a rag egybeírása az alapszóval 
ugyancsak következetesnek mutatkozik. Illeszkedés e nyelvemlékek közül kizárólag a 
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Gyulafehérvári	sorokban figyelhető meg: kepeben,	tonosagaban, azonban itt sem teljesen 
következetes formában: pl. habrosagben. 

Érdekes megfigyelni a -ban/-ben raggal azonos eredetű másik két belső helyhatározó 
ragot is: a -ba/-be, illetve a -ból/-ből alakokat. Az irányhármasság elvének értelmében 
ugyanabból a tőből alakult ki mindhárom alak, erre más rag esetében nem találunk pél-
dát. Az etimológiai gyökerek ellenére e toldalékelemek fejlődése azonban nem teljesen 
egy időben zajlik. Az utóbb említett két alak előfordulása ritkább: míg a -ba/-be összesen 
134 alkalommal jelenik meg a Jókai-kódexben, addig a -ból/-ből csupán 72 alkalommal. 
A -ba/-be elem a Jókai-kódexben már egyértelműen rag, végbement az alaki redukció, 
kialakult az illeszkedő veláris párja, s a két alak következetes használatot mutat a nyelv-
emlékben, emellett mindig egybeírva áll az alapszóval: 061/17: egbe, 152/23: bekesegbe, 
156/02 testembe;	042/05: magassagaba, 048/23: celladba, 075/06: monostoraba. Ez az 
elem a korai kis szövegemlékek közül mindössze kettőben, az Ómagyar	Mária-siralomban 
és a Halotti	beszédben fordul elő. Látható, hogy a nyelvemlékek keletkezésekor még nem 
következett be a morféma alaki redukciója, ez a nyelvi elem tehát névutói státuszban áll, 
belé, belí és belű variánsokban egyaránt jelentkezve, pl. HB. vilagbele,	nugulmabeli; ÓMS. 
egembelu.

Gyakran előfordul a Jókai-kódexben a -ra/-re elem is, amely ekkorra már egyértelmű-
en ragnak tekinthető, az alaki redukció itt is végbement, és a palatális-veláris illeszkedés 
is következetes, például: 073/16: adasara, 085/05: aytora, 112/10: haragra; 065/11: 
engedelmere, 142/08: mysere,	162/15:	eletre. A -ról/-ről ugyancsak teljes értékű ragként 
jelenik meg: 068/10: gonozsagarol, 094/22:	 baratokrol,	153/21: kerestfarol; 116/05:	
bezedrewl, 077/11: ketsegerewl,	063/19: fewldrewl. A korai kis szövegemlékekben egyik 
elem sem fordul elő.

A -nál/-nél rag a Jókai-kódexben összesen 15 alkalommal tűnik fel (pl. 005/12: 
lampasnal, 091/15: varasnal,	093/02: paranczolonal), de mindössze egy ízben jelentke-
zik a palatális forma: 026/15: embernel, viszont ez az aránytalan megoszlás is jelzi, hogy 
a toldalékelem illeszkedik – ráadásul láttuk is a korábbiakban, hogy éppen a palatális 
variáns az elsődleges. A -kor elem ettől annyiban tér el, hogy mindhárom előfordulásá-
ban még kétszótagú (-koron), illetve máig nem alakult ki illeszkedő párja, valószínűleg 
a kései fejlődése miatt (162/16: efelkoron). A másik, mai napig egyalakú ragunk az -ért, 
amely 115 alkalommal fordul elő a Jókai-kódexben (pl. 059/24: nugodalmaert, 068/26: 
alazatossagaert, 080/05: kedueert, 117/09: peldaert, 142/13: latogatasert, 152/17: 
uysagaert), ezzel viszonylag gyakorinak tekinthető. A 115-ből csupán 14 alkalommal lát-
ható külön írva (pl. 081/26: alamizna	ert, 117/06: Alamysna	ert, 105/21: alazatossagtok	
ert, 117/10: neresege	ert), így fővariánsnak az egybeírt alak mutatkozik, azonban ahogy 
arra korábban utaltam, a raggá válásnak ez a kritériuma a legkevésbé meghatározó. A 
korai szövegemlékekben ez a toldalékelem csupán a Halotti	beszédben jelenik meg, azon-



SZKHOLION160

ban ott is kifejezetten ritka, emellett ugyanahhoz a szóhoz járul mindkét alkalommal, 
jellemzően különírva: lelic	ert,	lilki	ert. 

A -tól/-től a Jókai-kódexben csupán 85 alkalommal fordul elő. Itt már egyértelmű-
en illeszkedik, egyszótagú, tehát ragnak tekinthető, pl. 005/15: zentlelektewl, 060/11: 
emberektewl, 062/26: ehsegtewl; 114/08: baratoktol, 132/02: buzgosagtol,	 159/01: 
anyatol. A korai kis szövegemlékeket tekintve ez a morféma a Gyulafehérvári	sorok ki-
vételével minden nyelvemlékünkben megtalálható: HB. gimilcictul,	 kinʒotvjatwl;	ÓMS.	
vylagomtul,	fyodumtul;	KTSz.	keʒdetuitul.	Az illeszkedést azonban ezekben a nyelvemlé-
kekben nem tudjuk megállapítani, mivel ekkor a helyesírás még nem tesz különbséget a 
két hang között, így a két alak nehezen – vagy egyáltalán nem – különíthető el. Az alaki 
redukció viszont már kétségkívül bekövetkezett, előfordulása általánosnak mondható, 
emellett egybeírva találjuk meg minden esetben az alapszóval, ahogyan azt a fenti példák 
is mutatják.

Az agglutinációval keletkezett ragjaink között van két olyan elem is, amelyekre a há-
romalakúság a jellemző: a -szor/-szër/-ször mellett ilyen a -hoz/hez/-höz. Az utóbbinál a 
három változat közül a -hoz fordul elő leggyakrabban, a -höz pedig a legritkábban, ami a 
kialakulásuk sorrendjét is mutatja. A -hoz/hez/-höz a kódexben már ragnak tekinthető a 
korábban említett kritériumok alapján, különlegességét a labiális-illabiális illeszkedés-
nek köszönheti: 107/26: baratokhoz, 024/24: halalahoz; 067/15: bewnehez, 036/14: 
emberhez; 087/16: mely	fewlthewz, 015/07: hewshewz. Ez a határozórag a korai kis szö-
vegemlékeink közül kizárólag a Halotti	beszédben fordul elő. Igaz, ott az illeszkedést nem 
tudjuk megállapítani, mivel csak veláris szótöveken jelentkezett: ozhuz,	uromchuz.

Az egyik legtöbb problémát felvető határozóragunk a -val/-vel, keletkezése komoly 
vitát váltott ki a nyelvtörténeti szakmunkákban. Két markáns elképzeléssel kell számol-
nunk: az egyik elmélet szerint a -val/-vel	elem önálló szóból agglutinációval alakult, így a 
fent részletesen tárgyalt határozóragokhoz hasonló stádiumokon ment keresztül a raggá 
válás folyamatában. Ezt az álláspontot vallotta például Szinnyei József, aki a rag eredetét 
a vogul βāγl ’erővel’, illetve a finn väke ’erő’ szavakból magyarázza.17 A másik megha-
tározó vélemény szerint ez a ragelem az ősi primer l ablativusragból alakult, amelyhez 
hozzákapcsolódott az előtte álló tővéghangzó, illetve utóbb a v	– a korai ómagyar korban 
nyilván ennek előzményeként a β – mint hiátustöltő, ebben az esetben nincs köze tehát 
az agglutinációval keletkezett határozóragok problematikájához. Ennek az elméletnek az 
egyik meghatározó képviselője Mészöly Gedeon volt.18

Úgy látom, hogy a társ-eszközhatározó -val/-vel ragja nem tartozik az agglutináci-
óval keletkezett ragjaink közé, s annak kialakulásában az l ablativusrag játszott szere-

17  Szinnyei József, A	-vel	rag	eredete, Nyelvtudományi Közlemények 30(1900), 230.; illetve Sziny-
nyei József, II.	Alaktan, Magyar Nyelv 22(1926), 258–259.

18  Mészöly Gedeon, A	vogul	vuil	névutónak	és	változatainak	eredete, Magyar Nyelvőr 59(1930), 
77–80.



161BONCASZTAL

pet. Emellett számos érv szól: az l ablativusragból további morfémák is alakultak már 
a korai ómagyar korban, emellett a rokon nyelvi párhuzamok ugyancsak erősítik ezt a 
származtatást. A korai nyelvemlékekben szereplő alakváltozatok ezen felfogást követve 
hangtörténetileg megnyugtatóan magyarázhatók, viszont az a feltételezett szóalak nem 
mutatható ki a magyarban, amely a toldalékelem előzményéül szolgált volna az aggluti-
nációs elképzelés értelmében.

Látható tehát, hogy a korai szövegemlékeinkhez képest néhány száz év alatt jelentős 
mértékben változott a magyar határozóragok rendszere, sőt azt is tapasztalhatjuk, hogy 
még a Jókai-kódexben is vannak olyan elemek, melyek fejlődése nem zárult le a 14–15. 
században.

5. A BALÓL	~	BELŐL ÉS A BÓL/BŐL	PROBLEMATIKÁJA

Az itt tárgyalt elemek közül a -balól/-belől	és a -ból/-ből	problematikája feltétlenül 
kitüntetett figyelmet érdemel, ez a morféma ugyanis speciális határhelyzetet képvisel a 
névutói és ragstádium között.

A nyelvi változások alapvető természetéhez tartozik az a tényező, hogy az átalakulás 
mindig hosszabb folyamat eredményeként realizálódik, s egy-egy nyelvtörténeti változás 
akár évszázadokig is elhúzódhat. Az itt tárgyalt agglutinációs folyamatok kapcsán ez azt 
jelenti, hogy a változási folyamat egy-egy időszakában az adott nyelvi elem határhelyzet-
ben áll, hiszen a ragokra és a névutókra jellemző tulajdonságokkal egyaránt bír. 

A -balól/-belől és a -ból/-ből	morfémák esetében az okozza a megítélés bizonytalan-
ságát, hogy tulajdonképpen egyedülálló módon még az alaki redukció bekövetkezése 
előtt kialakult az illeszkedő pár, márpedig ez a folyamat a többi elem esetében kizáró-
lagosan az egyszótagúvá válás után történt meg. Az is jól látható a következő példákból, 
hogy viszonylag hosszú ideig élt egymás mellett nyelvünkben a hosszú és a rövid alak 
ebben az átmeneti helyzetben. 

Ez az elem a korai kis szövegemlékeinkben egyértelműen névutói előzményével sze-
repel, de csupán ritkán, és csak két nyelvemlékben található meg: HB. timnucebelevl ’töm-
löce belől’, azaz tkp. ’tömlöcéből’; ÓMS. buabeleul ’búja belől’, azaz tkp. ’bújából’.	Ahogyan 
a példák is jelzik, a 12–13. század fordulóján a névutó teljesen „szabályosan”, azaz illesz-
kedetlen alakban kapcsolódik az alapszóhoz, de a kor helyesírásának esetlegességéből 
adódóan – amint erre már a fentiekben is utaltam – egybeírva azzal. A korai ómagyar 
korban tehát – már amennyire ezt a kisszámú adatból megállapíthatjuk – az agglutiná-
ciós folyamat első stádiumában áll ez a nyelvi elem – vagyis a jelentésabsztrahálódáson 
átesett, az alaki redukción nem –, s a változási folyamatában semmilyen kivételes jelleget 
nem tapasztalunk.

A kései ómagyar korban, s kifejezetten a Jókai-kódexben azonban sajátos helyzetben 
találjuk a morfémát. E nyelvemlékünk ugyanis névutóként is tartalmazza ezt az elemet, 
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de ott találjuk már az egyértelműen ragként funkcionáló ból/ből formákat is.	Az alakvál-
tozatok arányára vonatkozóan azt jegyezhetjük meg, hogy e nyelvemlékünkben „a főva-
riáns még a hosszú. Minden más kódexben a rövid alak van túlsúlyban”.19 Ez pedig azt is 
jelenti, hogy a -ból/-ből agglutinációs történetének időtartama gyökeresen eltér a másik 
két, vele etimológiai kapcsolatban lévő határozóragétól.

Az arányszám ugyanis arra világít rá, hogy ez az elem még a Jókai-kódexben is 
közelebb áll a névutókhoz, mint a ragokhoz: esetében az alaki redukció még nem zá-
rult le, ugyanis kétszótagú belől	 alakok (045/15: menbelewl, 094/05: zerelembelewl,	
099/23: testewnkbelewl) és egyszótagú -ból/-ből	 alakok (016/06: menbewl, 104/24: 
kewnewrewletbewl; 001/18: tarsbol, 040/18: langbol) egyaránt előfordulnak a nyelvem-
lékben. Ez a részben még névutói helyzetű elem azonban ekkorra az illeszkedő, veláris 
változatot is kialakította: 111/16: zayabalol, 125/11: yutalmabalol, 134/14: orzagabalol. 
Emellett azt is megfigyelhetjük, hogy a hosszú és rövid alakok használata nem követke-
zetes, a két variáns ugyanahhoz az alapszóhoz kapcsolódva is fellelhető: 043/18: langbol, 
de: 044/01: langbalol; 016/06: menbewl, de: 043/17: menbelewl;	001/18:	 tarsbol,	de: 
038/25:	tarsimbalol.

Látva e morfológiai eszköz egyértelműen átmeneti jellegét a Jókai-kódexben, igye-
keztem a helyzetét más kódexekben is feltérképezni: arra voltam ugyanis kíváncsi, hogy 
a néhány évtizeddel később keletkezett nyelvemlékekben tapasztalunk-e valamilyen 
mértékű elmozdulást. A vizsgálathoz a 15. század végéről–16. század elejéről származó 
Apor-kódexet20 és Guary-kódexet21 (1508 e.) választottam ki. Döntésemet elsősorban az a 
praktikus tényező magyarázza, hogy mindkét kódexnek elkészült az ugyanolyan struktú-
rájú számítógépes adattára, mint amilyenre a Jókai-kódex kapcsán is támaszkodhattam,22 
s ennek köszönhetően az adott morfémát tartalmazó valamennyi nyelvi adathoz könnye-
dén hozzáférhettem.

A Guary-kódexben összesen 127 alkalommal fordul elő a morféma, s ebből 12 eset-
ben még a -balól/-belől alakváltozat található meg, pl: 060/02: biztonsagabalol – ezen szó 
esetében a rövid biztonsagbol	alak is előfordul, mégpedig összesen háromszor; 035/13: 
tömlöczbelöl, de 033/19: tömlöczböl (összesen 5 előfordulás); 107/07: orzagbalol, 
064/01: peldabalol.	Látható, hogy ebben a kódexben a rövid alak nem tekinthető ugyan 

19  Korompay, A	névszóragozás…,	i.	m., 368.
20  vö. Haader Lea, Kocsis Réka, A	kódex	története = Apor-kódex, Bp., Székely Nemzeti Múzeum–
OSZK–ELTE, 2014 (Régi Magyar Kódexek 33), 25–31.; illetve Madas Edit, Apor-kódex = M. E. „Lát-
játok	feleim…”,	Magyar	nyelvemlékek	a	kezdetektől	a	16.	század	elejéig, Bp., OSZK, 2009, 261.
21  Lázs Sándor, Guary-kódex = „Látjátok	feleim…”,	Magyar	nyelvemlékek	a	kezdetektől	a	16.	század	
elejéig,	szerk. Madas Edit, Bp., OSZK, 2009, 274.
22  Jakab László, Kiss Antal, A	Guary-kódex	ábécérendes	adattára, Debrecen, Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék, 1994 (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6).; illetve Jakab László, Kiss Antal, 
Az	Apor-kódex	ábécérendes	adattára, Debrecen, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1997 (Számító-
gépes Nyelvtörténeti Adattár 7).
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kizárólagosnak, de egyértelműen dominánsnak mutatkozik (pl. 005/18: eleuensegböl; 
061/19: malazdbol, 096/13: dologbol).

Az Apor-kódexben a tárgyalt elem előfordulásai jelentősen eltérnek a Jókai-, sőt még 
a Guary-kódexbeli megjelenésektől is. Ebben a nyelvemlékünkben ugyanis a rövid alak 
használata már kizárólagos, s a -balól/-belől variáns egyetlen alkalommal sem fordul elő 
(043/12: menbvl, 100/17: kezekbvl; 067/09: hamisagbol, 125/19: arradatbol). Megálla-
pítható tehát, hogy ekkorra az alaki redukció biztosan végbement, a toldalékelem illesz-
kedése következetes, így kétségtelenül ragként jelenik meg.

A három kódexben tapasztalható megoszlásokat látva felvethetjük annak a lehető-
ségét is, hogy a rövid és a hosszú variánsok használatában nemcsak az időbeli különb-
ségekkel kell számolnunk, hanem arra is gondolhatunk, hogy az egyes kódexek más-más 
nyelvjárásokhoz kapcsolódnak. A nyelvi változások lezajlásában ugyanis nemcsak az idő-
beli tényezőnek van fontos szerepe, hanem legalább ilyen súllyal esik latba a térbeli kiter-
jedés is. Az időbeliség és a térbeliség dimenzióját egyaránt szem előtt tartva felvethetjük, 
hogy a -balól/-belől és a -ból/-ből elemek használatában – sőt talán az illeszkedő balól	
alak kialakulásában – nyelvjárási különbségekkel is érdemes számolnunk.

Végezetül pedig ismét hangsúlyoznám, hogy e morfológiai elem speciális helyzetét 
az biztosítja, hogy a rag jellege és a névutó jellege mellett egyaránt sorakoztathatók fel 
érvek. Hosszúságát tekintve például feltétlenül névutóként viselkedik, az a tulajdonsága 
azonban, hogy a névutói helyzetű belől-nek – igen kivételes módon – illeszkedő változata 
is létrejött a kései ómagyar kor elején, kétségkívül a ragokra emlékeztető sajátosság. A 
-balól/-belől sajátos határhelyzetet képvisel, mivel sem a névutók, sem a ragok közé nem 
sorolható be egyértelműen, így véleményem szerint – az átmeneti státusz hangsúlyozá-
saképpen – leginkább ragszerű névutóként utalhatunk rá.
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