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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
Tizenöt éves a Szkholion. Éppen tíz éve, a 2008/2-es lapszámba írtam bele utoljára elő-
szót, és bizony akkor könnyebb dolgom volt. Lelkileg nehezebb, hiszen búcsúztunk, egy 
évek óta működő folyóiratot adtunk át a következő szerkesztőségnek, mégis könnyebb, 
mert még nagyon benne voltam, még ráállt a kezem. Most másképpen van. Olyan pro-
fesszionális szakmai orgánum lett ugyanis azóta a Szkholion, hogy valóban csak büszke 
elismeréssel beszélhetek róla.

A kommentár (szkhólion) metaforikájával játszva akkor egyik legkedvesebb anekdo-
támat, az egyszeri  francia ínyenc sziporkáját idéztem fel, aki arra tanította gazdáját, hogy 
a nagy borokat nem kell mindjárt felhajtani. Előbb szemügyre kell venni anyagát a po-
hárban, belehelni illatát – majd beszélni róla. A dolgokról való elmélyült, több oldalról is 
átgondolt, értelemvezérelt beszéd, a valódi szkholionozás kívánt a kezdetektől védjegye 
lenni ennek a bölcsészkiadványnak. Utólag, tizenöt év távlatából megnyugtatóan igazoló-
dik, hogy a már régen körvonalazott cél mind tökéletesebb beteljesítése azóta is töretlen. 
A periodika mind tartalmi gondozásában, mind kiállításában olyan színvonalon áll mára, 
hogy – mint a Kar egyik professzora megjegyezte – bőven valamiféle szakmai nívódíjat 
érdemelne (jelzem, szerintem is). Ha csak azt nézzük, hogy eddigi története során több 
mint húsz ember tanult meg általa diploma-szinten kéziratokat gondozni és kiadványt 
szerkeszteni, már megérte elindítani.

Ha jól számolom, ez a mostani szerkesztőgárda a Szkholion negyedik generációja. A 
közben jobbnál jobb tudományos teljesítményeket nyújtó redaktorok egymást váltó gene-
rációs szimbiózisán túl ugyanakkor megvan a lap szintén igen fontos eszmei állandósága 
is. A kezdetektől az volt a cél ugyanis, hogy a folyóirat színes tehetséggondozó műhely 
legyen, a Bölcsészettudományi Kar egésze számára. Ezért volt egy ideig a kissé elcsépelt 
Agora címváltozat mellett a Küszöb elnevezés is versenyben, mint keresetlen jelölete a 
mindenkori „nulladik” publikáció útmutató jelentőségének. Mára már számos tudomá-
nyos pályára lépő kolléga publikációs jegyzékében szerepel a Szkholion, erről pedig nem 
is álmodtunk, amikor harmadévesen mindezt létrehoztuk. Sokat lehetne emlékezni a 
hőskorra, amikor egy kis átmeneti ideig még postán érkeztek a kéziratok, becsomagolt 
hajlékonylemezen. És persze az utolsó fázisok éjszakáira, amikor órákig zúgott a 486-os 
a hajnalra nyomdakész aktuális szám reményében, vagy a terjesztés délelőttjeire, amikor 
kincsekként terítettük a példányokat a Főépületben. 

Visszatekintve mindez már valóban a (h)őskor sutasága, ám ez nagyon jól van így. 
Merthogy a Szkholion az ország legrégebben – tizenöt éve – működő bölcsészettudomá-
nyi szakfolyóirata. Olyan színvonalon, amely immár önmagáért szavatol. Ennek jegyében 
üdvözlöm az új lapszámot, s annak avatott létrehozóit.

Bodrogi Ferenc Máté
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Maklári Judit (1994) Kisvárda, Debrecen. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának általános orvos szakos hallgatója, a Medikus	Lap cikkírója, a LÉK iro-
dalmi kör tagja.

Maklári Judit

TÚRÓS-LEKVÁROS PITE 

Tej színű felhők alatt  
a keserű utóíz helyett  
nosztalgiázok.  
Édes, mint a kedvenc pitém.  
Minden itt van hozzá.  
Egyedül akartam feltörni  
a tojásokat, de összeroppant 
markomban a törékenység.  
Sírva fakadtam.  
Lekvárszín csík húz a szíved felé.  
Nincs megállás, hiába  
kaparom, az érzés túrószerű,  
körmöm alá megy.  
Nincs gusztusom kiszopogatni,  
megemészthetetlen, hogy  
új otthonod teteje kék.
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Harag Anita

A KRUMPLI KICSÍRÁZIK1

Harmadszorra megyek el a Sebészet feliratú ajtó előtt. Sarkamat hangosan a kőnek ve-
rem, visszhangzik a folyosó. Nagyanyám újságot olvas, megszokta, hogy itt mindig sokat 
kell várni. Ülj le a fenekedre, mondja, és megütögeti a mellette lévő helyet. Otthon ideges 
volt, pattogott, induljunk már, mert elkésünk, itt meg nyugodtan ül és olvasgat. Leülök, 
megreccsen a piros műanyag szék. Majdnem minden rendelőben ilyen székek vannak, 
legalább harminc, negyven vagy ötven évesek, nem tudom biztosan. Harminc éve még 
nem láthattam őket, mégis legalább harminc évesnek néznek ki, a színük kifakult, a lábuk 
rozsdás. A sebészetről senki nem jön se ki, se be, egyik piros széken sincs szabad hely. 
Nagyanyám odanyújtja a kezében lévő újságot, kiolvastam, mondja, táskájából egy Príma 
újságot vesz elő. Tollat is előhúz, karikázni kezdi a neki tetsző akciókat.

Nagyanyám a testét figyeli. Ül a tévé előtt, szédülni kezd, felírja a noteszébe. Időpont, 
mit érzett és hol, meddig tartott. Azt is felírja, hányszor megy nagyvécére. Így mondja, kis 
csillaggal jelzi a naptárban. Áll a konyhában, megfájdul a feje az olajszagtól, ezt is felírja. 
14 óra 27 perc, fejfájás, konyha, olajszag. Nem bírom az olaj szagát, mondja nekem a te-
lefonban. Úgy megfájdul tőle a fejem, hogy az nem igaz. Eddig semmi bajom nem volt az 
olajtól, most meg, hát látod. Na. Ilyen ez az öregség. Mindig így végződnek a mondatai. 
Lementem a CBA-ba, vettem hat kiló krumplit, alig bírtam felhozni a lépcsőn. Ilyen ez az 
öregség. Kikeltem az ágyból, és két óra múlva vettem észre, hogy nincs beágyazva. Ilyen 
ez az öregség. Néha nevet ezen, néha sír. Erre nem szólhatok semmit, nem nevethetek és 
nem sírhatok, én fiatal vagyok. Ilyenkor csendben kell maradnom.

Két hete vette észre, hogy a hátán nagyobb lett az egyik anyajegy. Nem azt vette észre, 
hogy nagyobb lett, hanem a vért. Először azt hitte, csak belekapott, de többször is véres 
lett a pólója. Mindig felírta a noteszébe, ha véres lett. Véres és még sajog is. Bejelentkezett 
a bőrgyógyászatra, ott adtak neki egy beutalót a sebészetre. Sürgősségi eset, mondta nagy-
anyám, kezembe adta a beutalót. Sürgősség nincs odaírva, de ezt neki nem lehet elmagya-
rázni. Sokkal rosszabbnak képzeli a kiálló festékes anyajegyét, mint amilyen. Áll háttal a tü-
körnek, megkér, tartsam a feje elé a kis tükröt, hogy rendesen láthassa. Nem látja, bármerre 
forgatom. Szerinte direkt csinálom, hogy ne lássa, mert annyira szörnyű a látvány. 

1  A szerző a mű megírása idején Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjban részesült.

Harag Anita (1988) Budapest. Író, 2014-ben végzett az ELTE indológia szakán. Írásait 
többek között az Alföld, a Jelenkor, a Műút és a Tiszatáj közölte. 



SZKHOLION8

Negyedszerre is elmegyek az ajtó előtt. Amikor felállok, mindenki rám néz, figyelik, 
ahogy oda-vissza sétálok a folyosón. Néhányan a lábamat nézik, hangosan kopogok. Nyí-
lik az ajtó, a nővér nagyanyám nevét mondja. Ő felnéz az újságból, kezében megáll a toll. 
Mama, téged hívnak, érintem meg a karját. Csodálkozva néz rám, mint aki nem érti, miért 
éppen őt. Jöjjön, nem harapunk, mondja a nővér. Nem kedvesen mondja, hanem unot-
tan, naponta többször is elmondhatja, jöjjön, nem harapunk. Nagyanyám feláll, térdéről 
lecsúszik az újság. Lehajolok, azt mondja, rakjam oda az ujjam, ahol nyitva van, ott tart. 
Bemegy, visszaülök a helyemre. Mindig van egy nővér, aki ilyen parfümöt használ. Édes, 
már-már émelyítő, nem szeretem az édes illatokat. Olyan a szaga, mint az oltásnak. Erre 
emlékeztet, pedig az oltásnak nincsen érezhető szaga, de az orvosnak, aki beadta, vagy 
a nővérnek, ilyen szaga volt. Két perc múlva kijön a nővér, magát hívja a néni. Engem? 
Magát. Bemegyek, közben ujjam kicsusszan a két lap közül, próbálom megjegyezni, ti-
zenötödik oldal, ahol százhuszonhárom forint a krumpli kilója. Ha akció van, legalább tíz, 
tizenöt kiló krumplit vesz, beteszi a pincébe, onnan kell felhordani. Megkér, hogy hord-
jam fel, mert ő már öreg. Még mindig van a múltkori akcióból a pincében, a nagy részük 
már kicsírázott. 

Belépek a szobába, a nő a függönnyel elválasztott öltözőre mutat. Mama? Gyere, gye-
re, hív nagyanyám. Nem tudom levenni, mondja, melltartóban ül egy kisszéken. Leteszem 
a kabátot és az újságot, kikapcsolom a melltartót, nagyanyám leveszi, félmeztelenül kisé-
tál az öltözőfülkéből. Mondtam, hogy a melltartó maradhat, mondja az orvos. Megállok 
az ajtóban. Ha kinyitnám, az ajtóval szemben ülő meglátná, ahogy nagyanyám felül az 
asztalra. Van az ágy jobb oldalán egy paraván, de nem húzzák el. Csak óvatosan a kezével, 
doktor úr, nekem férjem van, incselkedik. Az orvos, harmincas férfi, udvariasan nevet. 
Nem tudok mit kezdeni a saját testemmel most, hogy az övé itt van félmeztelenül, egyik 
lábamról a másikra állok, igyekszem nem odanézni. Koszosak a függönyök, szürkék, az 
ablakot is régen pucolhatták. Az orvos táskájából kék borítójú könyv lóg ki, próbálom 
kitalálni, mi lehet. Fiatal, nemrég végezhetett az orvosin. Talán valamilyen szakkönyv a 
csonttörésről. Hogyan rakjuk sínbe a törött kezet vagy ilyesmi. Nem tudom, mennyi idő 
alatt forr össze a csont, sosem tört még el semmim. Egyik barátnőmnek eltört a kisláb-
ujja, hetekig bicegett, de nem mert orvoshoz menni. Fájt neki, félt a rögzítéstől. Azóta 
enyhén kifelé áll a kislábujja. A szandálban látom, de csak nekem tűnik fel, aki tudja a tö-
rést. Nem tudom, mit kell csinálni egy töréssel, biztosan nem szabad mozgatni. Meg kéne 
nézni, van-e olyan könyv, hogy elsősegélynyújtás alapok vagy hasonló. Nem tudom, mit 
csinálnék vészhelyzetben, ha valaki összeesne mellettem. Megyek az utcán, összeesnek 
mellettem. Sorban állok a boltban, összeesnek mögöttem. Utazok a buszon, összeesik egy 
nő, aki éppen megnyomta a babakocsis leszállásjelzőt, pedig nincs is babakocsival. Vélet-
lenül nyomta meg, én is mindig félek, hogy azt nyomom meg, miért vannak olyan közel. 
Odarohanok, aztán semmi.
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Van gyakorló kórház is, mondja az orvos nagyanyámnak, ott nem kell sokat várni. 
Annyi a hátránya, hogy végignézik a rezidensek. Az nem baj, feleli nagyanyám, csak mi-
nél gyorsabban legyen meg. Azért annyira nem sürgős, csak jobb, ha levesszük, hogy ne 
akadjon bele mindenbe, mondja az orvos, lesegíti nagyanyámat az ágyról, és visszaül az 
asztalához. A barátnőm, akinek eltörött a kislábujja, a gyakorlóra jár fogorvoshoz, ott in-
gyen betömik a lyukas fogát a rezidensek. Nagyanyám bemegy a függöny mögé, int, hogy 
kövessem, segítek felvenni a melltartóját. Nyújtom a pólóját, elveszi és megy kifelé. Még 
rajta sincs a póló, de már ül az orvossal szemben és beszél. Megbeszélik a jövő hetet, kint 
felvesszük a kabátot. Ülnek minden piros széken, néznek minket, utálattal néznek. 

Lassan sétálunk haza, két megállóra van nagyanyáméktól a rendelő. Belém kapaszko-
dik, óvatosan lépeget, meg ne csússzon a vizes faleveleken. Néha megállunk, azt mondja, 
szédül. Pár másodperc alatt elmúlik, addig nézem a színesre festett panelházakat. Sárga, 
kék, zöld, nagyanyámék a bazsarózsa színűben laknak. Ő hívja így, a Bazsarózsaház. Ami-
kor szavazni kellett a ház felújításáról, ragaszkodott ehhez a színhez, ezzel majd kitűnnek 
a sok unalmas épület közül. Nemcsak simán zöld vagy kék, hanem bazsarózsa színű. Csak 
nekem mondta el, hogy régen, még amikor Rákoscsabán laktak, az egyik szomszédnak 
ilyen színű volt a háza. Kétszer akkora volt, mint az övék, a cseresznyésfája átnyúlt a kert-
jükbe. Bazsa néni, így hívták a szomszédot, megengedte, hogy az átlógó szemeket lecsi-
pegessék a testvéreivel. Az a jó cseresznye, amelyik kukacos, mondta nekik, amikor látta, 
hogy néhányat eldobálnak. Csak vegyétek ki belőle a kukacot, meglássátok, az a finom. 
Nagyanyám azóta is a kukacos cseresznyére esküszik. Én nem szeretem a cseresznyét, 
mert vagy rossz, vagy kukacos. A szomszéd házát Bazsarózsaháznak hívták, Bazsa néni 
pedig erős és egészséges asszony volt, sose volt beteg. Sose, ismétli meg nagyanyám, ami-
kor róla beszél.

Amikor a munkások végeztek a festéssel, a lakók kimentek megnézni az eredményt. 
Én is ott voltam, a munkások akkor bontották le az emelvényeket. Álltak a lakók a ház 
előtt, nem szóltak semmit. Pár perc után nagyanyám összecsapta a kezét, íme, a mi kis 
Bazsarózsaházunk, mondta. Ez nem bazsarózsa. Ez, kérlek, bugyirózsaszín, mondta 
nagyapám. A lakók lassan szétszéledtek, nagyanyám örült, a lakók többsége nem, nagy-
apámnak meg tök mindegy volt. Nagyanyám csak akkor lett mérges, amikor két utcával 
arrébb ugyanilyen színűre festettek egy másik panelt is. A lakók örültek, hogy nem csak 
az ő házuk lett ilyen ronda, nagyanyám nem, nagyapámnak meg tök mindegy volt.

Feltűnik a Bazsarózsaház a sárga és vörös levelű fák mögött. Ilyen nagy felületen ron-
da ez a szín, de ezt nem mondom neki. Azt mondtam, nekem tetszik, és Bazsarózsaház-
nak hívom, pedig nehezen jön a számra ez a szó. Túl hosszú, túl sok benne a zsé betű. Kö-
zelebbről már látszik, hogy megfogta a piszok a panel falát, nagyanyám panaszkodik, ez 
a hülye szmog. A függönyt is havonta, kéthavonta mosni kell, mert beszürkül. Megnézi a 
postaládát, pedig reggel is, mielőtt elindultunk, megnézte. Akárhányszor elmegyünk mel-
lette, belenéz. Lassan lépegetünk a másodikra, a folyosó ablakán barnás poloska mászik 
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felfelé. Régóta bent lehet, azért barna. Egyszer a két ablaküveg közé szorult egy, egész 
télre ott ragadt, és még tavasszal is életben volt, a színe zöldből barnára váltott. 

Bent nagyapám megkérdezi, mi volt. Puszit ad nagyanyám szájára, utána kérdezi, mi 
volt. Nagyanyám levetkőzik, a cipőtartóból régi, koszos papucsot vesz elő. Elém dobja, 
meg ne fázzak, alulról fázik fel az ember. Vastag a zoknim, válaszolom, lábammal vissza-
tolom a papucsot a cipőtartó alá. Próbálom mélyre berúgni, nagyanyám ne találja meg 
többet. Azóta nem fogadok el semmit, mióta pár hónapja csomag ruhát nyomott a kezem-
be. A vidéki rokonoktól van, mondta, válogassak, biztos találok benne valami jót. Semmit 
nem találtam az elnyűtt, szakadt ruhák között, de egy kevésbé lyukas pólót elvittem. Pár 
hét múlva derült ki, hogy a csomagot a CBA melletti kukánál találta. Már megint szófo-
gadatlan vagy, mondja. Addig erősködik, amíg ki nem halászom a papucsot és fel nem 
veszem. Mondjad már, anyukám, mi volt, sürgeti nagyapám. Sürgősségi műtét, jövő héten 
megyek a gyakorló kórházba, válaszolja. Bent is kell maradni éjszakára? Nem, nem kell. 
Nagyapám megnyugszik, nem szeret egyedül aludni vagy egyedül enni. Hiába készíti oda 
nagyanyám az ebédet, ha nincs otthon, nagyapám nem eszi meg, hozzá se nyúl, otthagyja 
a mikróban. 

Nagyanyám bemegy pisilni, nyitva hagyja az 
ajtót. Láttad azt a ronda, rózsaszínű házat? Ott jöt-
tünk el mellette, kiabálja nekem. Mellette? Igen, 
igen, mellette. A Coop mellett közvetlenül. Közvet-
lenül? Igen! Nem láttad? Láttam. Igen? Ugye, mi-
lyen csúnya? Csúnya. Nézz rám, ha hozzád beszé-
lek, mondja. Majd ha végeztél. Mi? Hát csak pisilek, 
mi van ebben szégyellnivaló? Annyit láttalak én is 
meztelenül. Mikor volt az már, válaszolom. Mikor? 
Mintha tegnap lett volna. Nem tegnap volt? De, 
szinte tegnap volt. Megtörli magát és lehúzza a vé-
cét. Nem mos kezet. Mosd meg a kezed, mondom 
neki. Nem mostam meg? Nem. Ilyen ez az öregség, 
válaszolja, visszamegy kezet mosni. Megengedi 
a csapot, két másodperc múlva elzárja. Kértelek 
már, hogy szappannal mosd meg. Nem szappanoz-
tam volna? Nem hiszem. Visszamegy szappanozni, 
lögyböli a vizet, de nem hallom, ahogy koppan a 
szappan a műanyag tartóban. Néha azt kívánom, 
haljon meg. Bárcsak meghalnál már, így. Csak hal-
jon meg, már olyan öreg, nyugodtan meghalhat. 
Haljon meg, mielőtt félmeztelenül indul el a boltba 
krumpliért.
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Dédanyád volt ilyen szégyellőske. Szégyellőske? Igen, igen, ő csinálta ugyanezt. 
Ugyanezt? Hát takargatta magát, mondja, előveszi a noteszét, ír bele. Igen, igen. Felkelt 
legalább egy órával hamarabb, mint mi. Mire felkeltünk, már megmosakodott, a haját 
hátul összetűzte, de olyan szorosan, hogy azt az ezerkilencszáznegyvenkettes vihar sem 
tudta szétzilálni. Vagy negyvenhármas vihar? Apukám? Na, mindegy, nagy vihar volt, ki-
csavarta a kertünkben lévő gesztenyefát, tönkretette a kerítést. Bazsa néni házát sem kí-
mélte, betörte az egyik ablakot, lecsavarta a tetőt. Bazsa néni is eltűnt, nem láttuk többet. 
Anyám szerint elfújta a szél őt is, pedig nem fújhatta el, volt egy mázsa a néni, mondja. 

Nagyanyámat nagyon érdekelte az a hatalmas test, ami tele van cseresznyével, ezért 
egyszer meglesték Bazsa nénit a húgával. Ezt már sokszor elmesélte. Tél volt, korán söté-
tedett. Csak egy lámpa égett a néni hálószobájában, de az éppen elég volt, hogy megvilá-
gítsa őt. Minden hajlatot, minden redőt látni lehetett. Mint a sütemény tésztája, olyan volt, 
mondja nagyanyám. Ő volt az első felnőtt, akit meztelenül látott. Tudod, azt gondoltuk, 
mi, gyerekek, meséli, hogy ezt a hatalmas testet nem fújhatta el a szél, de anyánk annyira 
hajtogatta, elfújta a szél, elfújta a szél, hogy elhittük neki. Még a Bazsa nénit kereső em-
bereknek is mind ezt mondta. Furcsa volt, de sokszor éreztem a néni illatát otthon. Kicsit 
savanykás szag, meg pézsma, ez volt Bazsa néni. Furcsa, mikre emlékszik az ember, nem? 
Kifogy a toll, megrázza, egy másik papíron firkálni kezd. Megígérted, hogy hozol nekem 
tollbelet, mondja. Nem tollbelet tudok hozni, hanem rendes tollakat, válaszolom. Nekem 
rendes tollbél kell, mit kezdjek a tollakkal, tollam van, látod. Tollat tudok, és kész. Jól 
van, ne legyél rám mérges. Nem vagyok. Tudod, kicsikém, az öregség. Kicsit hallgat, olyan 
tollat keres, ami fog. Anyuka volt ilyen, mondja. Kendő a fejére, és kész. Nem is tudom, mi-
lyen színű volt a haja. Felállok, odamegyek a szekrényhez, kiveszem az egyik bekeretezett 
képet. Nagyanyám és dédanyám vannak rajta, odanyújtom neki. Mindig azt gondoltam, 
fekete volt, mondom. A te hajad világosabbnak tűnik a képen, pedig sötétbarna hajad volt 
mindig, ugye? Fekete fekete, hányféle fekete árnyalat létezik? Fekete. Jó, hogy fekete. De 
milyen fekete? Na, mindegy. Amikor utoljára láttam, már egyetlen sötét hajszála sem volt. 
Haja is alig. Kihullik az. A lábán se, sehol. Sokat fürdettem, azt mondta mindig, milyen 
jól esik neki a meleg víz. Legalább százszor mostam a hátát, de nem emlékszem, neki is 
voltak-e ilyen vacakok rajta. Az orvos azt mondta, öregségi anyajegyek. Genetikusak. Ge-
netikusak, kérdezek vissza. Genetikusak. Örökletesek. Csengetnek, nagyanyám felpattan, 
beleszól a telefonba. Tamás az, mondom neki, Tamás az, kiabálja ő. 

Nagyanyám ad Tamásnak két puszit, nagyapám is ad Tamásnak két puszit. Először 
furcsa volt neki, hogy nálunk a férfiak nem kezet fognak, hanem puszit adnak egymásnak. 
Náluk ez nem szokás. Nekem ez a furcsa, hogy náluk nem szokás. Amikor bemutatott, az 
apja adott két puszit, a fiával kezet fogott. Akárhányszor puszit adok valakinek, picit meg 
is szagolom. Legtöbbször a hajuk illatát érzem, vagy a dezodorjukat. Ha valaki dohányzik, 
azt. Ha iszik, azt. Tamás apján paprikát és töpörtyűt érzek. Tamásnak tetszett már elsőre 
is a szaga. Kezet fogtunk, és amikor megvakartam az arcomat, megéreztem a tenyeremen. 
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Az egész testének jó szaga van, nem a dezodorja, nem a parfümje vagy az arcszesze. Előt-
te találkoztam egy fiúval, akinek nem volt semmilyen szaga. 

Tamás leül mellém a kanapéra, puszit ad a számra, megfogja a kezemet. Hogy van, 
kérdezi nagyanyámat. Ezerszer szóltam, ne magázz, válaszolja nagyanyám. De mama, 
tudod, hogy neki az nem megy, mondom. A saját nagyszüleit is magázza. Jól van, per-
sze, nem akar tegezni egy ilyen vén tyúkot. De ez a vén tyúk jövő héten megy műtétre a 
gyakorló kórházba. Van egy ilyen kórház, tudod, ahol fiatal orvostanoncok előtt csinál-
ják a műtéteket. Ott fogják nézni a hátamat, legalább hatan vagy nyolcan. Na, így fognak 
megműteni. Sürgősségivel. Nagyon csúnyák már ezek a vacakok a hátamon, mondja, és 
elkezdi felhúzni a pólóját. Mama, kérlek, ne most, szólok rá. Ha nagyanyám vetkőzni kezd, 
Tamás megszorítja a kezemet. 

Máris mentek? Ne menjetek még, esik kétségbe nagyanyám, amikor már harmad-
szorra nézek a faliórára. Elhomályosul a szeme, hevesen pislogni kezd, megtörli. Akkor 
legalább vigyetek valamit, gyere, Tamáskám, megmutatom, miből lehet választani. Van 
sör is, mondja, húzza magával a konyhába. Összepakolom a leleteket és a beutalót, a map-
pájába teszem. A kis notesze nyitva van az asztalon. 2017. november 3. 8 óra 20 perc. 
Gyakorló kórház, műtét. Felette két sorral, 2017. október 28. 7 óra 10 perc. Heves szívve-
rés. Nappali, konyha, előszoba. Tizenhárom perc. Behajtom a noteszt, eszembe jut, hogy 
tizenöt. Megkeresem a Príma újságot, kinyitom a tizenötödik oldalon. Százhuszonhárom 
forint a krumpli kilója. Vesz majd belőle tíz kilóval, ez a krumpli is kicsírázik majd. Ottha-
gyom az asztalon az újságot, kimegyek a konyhába. Simogasd meg, hogy karcol, mondja 
nagyanyám. Háttal áll Tamásnak, a pólóját és a melltartóját levette. Bátran, csak simogasd 
meg, ismétli. Mama, öltözz fel! Ne csináld ezt, hogy gondolod? Szerinted Tamás meg akar-
ja simogatni az anyajegyeidet? Nagyanyám nem érti, gyűrögetni kezdi kezében a pólót. 
Megfázol! Odamegyek és visszaadom rá a pólóját, a melltartót kiveszem a kezéből. Csak 
megmutattam az anyajegyet, válaszolja, hogy mennyire karcol. Jövő héten már nem fog 
karcolni, mert leveszi az orvos, mondom. Sürgősségivel, teszem hozzá. 
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Szálinger Balázs (1978) Keszthely, Budapest. József Attila-díjas költő, drámaíró. A Köz-
társaság című kötete 2012-ben jelent meg a Magvető Kiadónál, a könyvben olvasható 
darab elnyerte Az Évad Legjobb Magyar Drámája Díjat. Legutóbbi könyve, a 2016-ban 
megjelent 360°	szintén a Magvető Kiadónál látott napvilágot. 

Szálinger Balázs

EPERÍZ
Máramarossziget

Rádől a nyári este a piacozókra.
A pocsolyákból visszhangzik az utcalámpa fénye,
Ahogy sötétedik, egyre hangosabbat 
Szúr.

Háromtagú család, nyakig a kényelmetlenségben,
Ott alszanak.
Zenét hallgatnak, így se jó, sehogy se jó.

A másikak szerencsésebbek,
A gyerekek olasz rendszámmal járnak,
Onnan küldik haza az eper ízét.
Az öregek építkeznek Hosszúmezőn,
Legyen egy nagy ház az egész családnak,
Amikor hazajönnek.

Flamingószín, neonsárga, azúr.

De nem jön haza senki, csak a reggel.
Ukrán hátság, cirill betűk a szem alatt,
S a piacon, lakat alatt, krumpliszsákokon
Szolgák alszanak.
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JOBBÁGYI, 1887

Itt halt meg egy szomorú tájképfestő,
Amikor még vázlatban állt a hegy.

Barna alapon kékkel ragyog a töltés, 
Míg téged vonat visz, innen, északra, fel. 
Viasz fröccsent az ablakra, ki tudja honnan, 
Egy utas a lábáról körmöt vágott,
A köldökzsinór végén délen hagyott anyád állt,
Akit azóta felcsinált az ördög.

Más volt a környék, izgalmas, szagos,
Isten követett térképen mutatóujjal,
Hitted, jó ötlet leszaggatni a függönyeit,
És mocskos dolgokra kényszeríteni.
A hegy gyomrában a Tömegcikk Művek,
Titkos kézműves lőszergyár működött.

Itt halt meg egy szomorú tájképfestő
Békében, mert már nem dolgozhatta ki.
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Hartay Csaba (1977) Gyula, Szarvas. Költő, író, blogger. A József Attila Kör és a Szépírók 
Társaságának tagja. Új prózakötete megjelenés előtt áll az Athenaeum Kiadónál Rajon-
gók	voltunk címmel.

Hartay Csaba

A NYÁR MEGMARAD 
Beszakadnak olvadó egek.
Hányszor átvonszolt napszemgolyó.
Sisteregve égett fel a száraz törek.
Hogy talán ez az idő már megmarad.

Megcsalnak évszakszédelgő nyarak.
Haragos viharok kéklő agytekervényei.
Túljár, túlcsörög a hónaplánc rajtad.
Van ősz, ahol már nem leszel vendég. 

Megroppannak nyári törzsek.
Csillag szórta éjek suttogása. 
Még kitart, még emel az augusztus.
Kiáltó hajnalhoz pörgő Szaturnusz.

De lásd meg, légy tolmácsa, akár némán.
Hogy megint volt egy hűtlen évszakod.
Egy elvesztett cetli, ábra, minta.
Hogy talán ez a nyár már megmarad. 

Nem marad, csak az üres ábra.
A keret, a hűlő egymásutánra.
Csak a rettegés egy ismeretlen évszaktól.
Csak az emlék törött tükre.

Hajnalhoz pörgő Szaturnusz.
Roppanó nyári törzsek tüze.
Még emel, még tart az augusztus.
Rettegés az ismeretlen évszaktól.
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SZŰK LETT AZ ÉG

Kedves szülők és évszakok.
Kedves távozók és itt vagyok.
Kedves úszók, árral érkezők.
Hulló hullámok, vérmezők.

Kedvetlen arcok, mámormúlt éjek.
Vitorlázom hozzád, hajnallal kérted.
Valami szél, valami partvonal.
Égboltba töltött halonnal.

Kimondatlan mondókák.
Néma szárnyú vitorlák.
Dagályritmus, csendhajó.
Holdkerülő csillagló.

Idő üget időtlen. 
Szűk lett az ég, kinőttem.
Kedves szülők, halálok.
Űrerkélyre kiállok.

Ott a létem hangtalan.
Kongó bolygók alattam.
Kong a tó és zúg folyó.
Fényévszomjú kortyoló.
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Szénási Miklós (1967) Debrecen. Lapszerkesztőként és újságíróként dolgozik. Verset 
és prózát is ír, Az	év	novellái	antológiában többször szerepelt. Egyik szerzője a Mesés	
férfiak	szárnyakkal című darabnak. Legutóbbi kötetei: Kerülöm	a	könyveket,	hiszen	jú-
lius	van;	Sugárhajtású	nosztalgia. Az alábbi szöveg részlet a szerző készülő, Vera	12	
hónapja című regényéből. 

Szénási Miklós

KÉT KÉZ KEVÉS {OKTÓBER}

Ma együtt vacsorázunk. Hárman leszünk. Ez az én titkom. Nem titok valójában, csak nem 
beszélek róla. Lóci, én, meg ő. 

Másfél hete tart, engem is meglep. Nagyon elszoktam attól, hogy nem ketten vagyunk. 
Nem is akarom nagyon beleélni magam. Tíz nap nem a világ, még bármi történhet. Azért 
remélem, akármi nem.

Hazafelé igyekeztem a boltból. Valójában nincs messze, két buszmegállónyinál töb-
bet soha nem kell gyalogolni. De túlvállaltam magam. Az árak megint emelkedtek, néz-
tem a sorok között araszolva. Hol van már az az idő, amikor fejből tudták a boltosok, 
mi mennyi. Sok mindent vettem, krumplit, almát, kenyeret, virslit, aztán eszembe jutott, 
hogy fogytán a mosópor és kellene rizs is. Lócinak ígértem cukrot és radírt. Szatyor nem 
volt nálam, csak egy. A pénztáron már túljutottam, ott álltam a pultra helyezett kosár 
mellett, és töprengtem, elég lesz-e ennyi mindennek. Nyilvánvaló volt, hogy nem. De nem 
akartam visszalépni, hogy kérjek ötvenért egy zacskót. Ez elvi kérdés, azért nem fizetek, 
amivel tele van fél polc otthon. Amit lehetett, szépen elrendeztem, az aljára kerültek a 
nehezebbek, a tetejére a könnyebb darabok. A terebélyesre dagadt csomagot magamhoz 
emeltem, nehogy leszakadjon. A mosószeres flakont a másik kezembe fogtam, a kenyeret 
az oldalamhoz szorítottam. Nem volt éppen elviselhetetlenül nehéz, de amint kipréselőd-
tem az ajtón, már tudtam, hogy keserves út vár rám. 

Máskor bámészkodva teszem meg ezt a távot, semmi sietség, kényelmesen nézege-
tem a kirakatokat. Itt csupa olyan bolt nyílt mostanában, amelyik nem érte meg a követ-
kező évet. A könyvesbolt helyét előbb ruházati üzlet vette át, aztán lámpákkal kísérletez-
tek. Most éppen kiadó, ott a papírlap az üveg belső felére ragasztva. Filctollal írták rá, hol 
lehet érdeklődni. Ilyenkor mindig csodálkozom, hogy nem jut eszébe senkinek legépelni 
ezt a néhány mondatot és kinyomtatni. Valahogy hitelesebben hangzana. De ha nem szá-
mít, hát nem számít. Talán éppen ezért nem tolonganak érte. Vagy félnek a népek? Való-
jában én sem tudom, mihez kezdenék ezzel a helyiséggel, ha volna rá pénzem. Fogalmam 
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sincs, mire vágynak az emberek, mit szeretnének venni. Italboltra talán volna igény, bár 
abból kilenc található errefelé egy nagyjából háromszáz méter sugarú körben. Mivel ezek 
évek óta folyamatosan üzemelnek, azt hiszem, jó döntést hoztak a tulajdonosok.

Nem a súly, a térfogat zavart. A szatyor gyenge füle, a kenyér, amit csupán vékonyan 
zörgő papírdarabka óvott és a mosószer idétlen csomagolása. Éppen fékezhettem volna, 
hogy átrendezzem alkalmi málhámat, de a földre nem akartam tenni semmit, padok meg 
nincsenek ezen a környéken. Ez nem olyan része a városnak. Itt csak jövünk, megyünk, nem 
andalog, nem üldögél senki. A zebránál még nem volt gond, de a parkoló kocsik között ép-
pen, hogy átvergődtem, éreztem, mindjárt baj lesz. A járda ezen az oldalon foltos csík, tele 
törésekkel. A fű mellette keskeny zöld sáv, túl sok haszna nincs, nem is szép. Még nyírni sem 
lehet, annyira soványan kíséri a házakat. Viszont a lakásokban tartott kutyák rendszeresen 
itt végzik a dolgukat. Nagyjából a járda közepén egyensúlyoztam, mikor a kenyér csúszni 
kezdett, és ahogy próbáltam igazítani, a szatyor felmondta a szolgálatot, és oldalt kihasadt. 
Nem is értem, eddig hogy bírta. Két pillanat sem volt, és minden kiömlött elém. A kenyér 
nem, azt sikerült megmenteni. Azt egészen stabilan fogtam. S reméltem, nincs közönség.

Volt. Nem tapsolt, nem is vigyorgott. Csak akkor figyeltem fel rá, mikor a fejünk majd-
nem összekoppant. Máig sem tudom, honnan keveredett oda. Nem kértem, mégis ott haj-
longott, és kapkodta a hálós krumplit, a valószínűtlenül vékony zacskóba mért almát, az 
oldalra bukfencezett rizst, a pattogó radírt. Én meg zavaromban meg sem mukkantam. 

Ez már semmire nem lesz jó, mondta, és sajnálkozva gyűrögette a széthasadt szaty-
rot. Segítsek? Nem is várt választ, jött velem. Félig mellettem, félig mögöttem. Máskor 
talán az jutott volna eszembe, hogy biztosan lopni akar, mert mit is keresne mellettem 
bárki. Nem vagyok edzésben, túl sok ideje élek egyedül és fenntartásaim vannak az ide-
genekkel. Most nem éreztem ezt, talán mert olyan szépen mosolygott.

Vonaglott alattam az út. Nem is tudtam, mi lenne jó. Ha hamar véget érne, vagy ha 
sokáig tartana? Nem lakom messze, mondtam, már meg is érkeztünk. A lépcsőház ajtaja 
most is pont olyan nyomasztó volt, mint mindig. Csak nagy nehezen sikerült valami visz-
szafogott köszönömöt kipréselni magamból.

Álltunk a holmimmal, zavartan keresgéltem a kulcsomat, és nyúltam volna azért, 
amit ez a fiú hozott, amikor rájöttem, hiába, nem tudom elvenni tőle. Muszáj lesz felhívni, 
mert két kéz kevés ennyi mindenhez, ha nincsen semmi szatyor, kosár és még ajtót nyitni 
is szeretnék.

Nem is emlékszem, hogyan történt. Nyílt az ajtó, utaztunk felfelé a liftben, aztán zö-
rögtem a zár mellett és nem mondtam azt, hogy várjon meg, hanem mutattam neki, erre 
jöjjön. Először nem fogadott el semmit, hiába kínálgattam. Aztán kapcsolhatott, ha nemet 
mond, nem maradhat tovább, márpedig annyira nem törte magát, hogy elköszönjön, és 
induljon a dolgára. Nem is tudom, miről kezdtünk beszélgetni. Olyan feszült voltam ak-
kor, hogy alig emlékszem a részletekre. A gyomromban kövek zörögtek, mohos kő voltam 
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én magam is, tehetetlenül süllyedtem lefelé az iszaposan kavargó vízben, míg végül hirte-
len földet értem és minden tiszta lett. 

Üldögéltünk, beszélgettünk, és észre sem vettük, hogy szalad az idő. Indulni kellett 
Lóciért. De ettől volt annyira jó, hogy szinte belesajdult, mikor ahhoz a kereszteződéshez 
értünk, ahonnan Kornél már tényleg nem jöhetett tovább, mert mit szólt volna hozzá a 
gyerek, hogy csak úgy beállítok valami idegennel. Szerencsémre tapintatosan viselkedett, 
mint aki világéletében ezt csinálja, ismerkedik és mesél és hallgat, mikor minek van ideje 
éppen. 

Azt hiszem, ebben a szokatlanul feszült állapotomban sem voltam túl türelmetlen 
Lócival. Pedig rosszul esett, mikor azzal fogadott Marika néni, hogy már megint gond volt 
a gyerekkel. A nagyapja miatt van, mondtam. Állandóan azzal jön, hogy védje meg magát, 
ne legyen nyúl. Nyúl? Marika néni kerek szemekkel nézett rám. Nyúl, bólintottam. Le-
gyen inkább kutya. Harapós, veszett dög, ezt mondja a nagyapja. Hát most az volt, közölte 
Marika néni. Lóci szerint Andorka kezdte, aki lökdösődött. Nem Lócit taszigálta az ebéd-
lőben, hanem Erikát, akivel oviba is együtt jártak, és az én fiamat kikezdhetetlen igazság-
érzete nem hagyta nyugodni. A lökdösődőt büntetésben részesítette: akkorát lendített 
rajta, hogy Andorka nekizuhant a bések tálcával egyensúlyozó osztályfőnökének. A leves 
kiömlött, a krumpli elázott és a sütemény ehetetlen lett a tetejére folyt zsíros lé miatt. 
Büntettem volna meg, amiért úgy viselkedett, amit minden nő szívesen venne a körülötte 
tébláboló férfiaktól? Lóci csak azt tette, amit ilyenkor tenni kell. De ezt nem volt egyszerű 
lenyomni Marika néni torkán. Láttam rajta, hogy már a nyúltól is kiverte a veríték. Jöttem 
volna a lovagi erényekkel? Inkább elnézést kértem tőle, és finoman hozzátettem, azért 
kérdezze meg a szemtanúkat is, ők hogy látták, mert az én fiamról sok mindent el lehet 
mondani, de azt nem, hogy agresszív. Ahhoz nálunk nincsenek minták, mondtam, és hoz-
zátettem, hogy biztosan értse: tudod, Marika néni, mi ketten vagyunk.

Hazafelé képtelen voltam Lócira figyelni. Nem szerettem volna, ha soha többé nem 
látjuk egymást Kornéllal. Hosszú idő óta először sajnáltam volna kimondani, hogy csak 
ennyi volt.

Tudom, hogy nem történt semmi. Ennyi idő alatt? Mégis úgy éreztem, több volt ez, mint 
átlag felettien béna nő és hihetetlenül udvarias férfi találkozása. Az is benne volt, de más 
is. Ahogy jött mellettem, ahogy leült, ahogy szemmel láthatóan igyekezett nagyon lazán 
beszélgetni velem, éreztem, hogy itt valami készül, valami történik. Nagyon akart maradni, 
nálam, az idegen nő lakásában. Nem túlzottan, ami már-már zavaró lehet, hanem úgy, hogy 
fel se tűnjön. Szinte fel se tűnjön. Csak természetesen, közvetlenül ott lenni. 

Ez az optimális állapot. Annál rosszabb nincs, ha csak az egyik akarja, a másik nem. 
Itt mindketten rajta voltunk, hogy ne menjen, hogy maradjon. 

Ez a lényeg, így jó. Voltam már mindkét oldalon, előfordult hogy hiába vágyakoztam, 
nem kaptam viszonzást. Nem vagyok egyszerű eset, talán ez a baj. (Anyám szerint sokkal 
szigorúbb vagyok az átlagnál.) És azt is megéltem, hogy nyomasztott, amikor rám nézett 
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valaki, és láttam a szemében, hogy idő kérdése csak, és sokkal többet akar majd. Én vi-
szont nem vagyok olyan, hogy könnyen azt mondjam, rendben, tegyünk egy próbát, aztán 
vagy sikerül, vagy nem. Nekem szükségem van arra, hogy lassan érkezzek meg. 

De nem hozzá, aki hamar visszatért. Már másnap.
Csöngött a kaputelefon. Ki lehet az, futott át rajtam, ma senkit nem vártam. Aztán 

megszólalt, és azonnal tudtam. Csak annyit mondott, hogy elnézést kér, mert nem szeret-
ne zavarni, és én ebbe szinte beleszédültem.

Erre jártam, mentegetőzött. Reméltem, nem riasztom el azzal, hogy halogatás nélkül 
azt mondtam, jöjjön. Nem sok időm maradt töprengeni innentől, mi legyen. Indulok ép-
pen, ezzel nyitottam ajtót. Jobb, ha tisztában lesz vele, hogy nem vagyok könnyű préda. 

Cél nem volt, útvonal sem. Csak úgy járkáltunk, keringtünk a környékbeli utcákon, 
mintha miénk lenne a következő évezred minden órája. Máskor zavart volna, hogy nem 
haladok a munkámmal. A határidők mindig nyomasztottak, most azonban könnyűszerrel 
hagytam, hogy pihenjen minden kézirat az asztalomon. Majd este pótolom, ezzel kábítot-
tam magam. De este sem a billentyűkön járt a kezem. 

A ruhám szélét gyűrögettem, hogy ne lássa.
Vacsorázni hívott. Nem fogadtam el, ez nem az én tempóm. De azt mondtam, nehogy 

félre értsen, járjunk egyet a városban. Aztán mégis úgy adódott, hogy kérte, üljünk be 
valahova, ezt a kerthelyiséget régen szerette, ha nem baj, inna valamit. Sört kértem, mert 
sört ivott ő is. 

Lócit nem könnyen hagytam magára, de azt mondta, nem lesz semmi baj. Minden 
lámpát felkapcsoltam a lakásban. Nem félhet a gyerek, nem lehet az, hogy fölébe maga-
sodjanak a sötét riasztó árnyai. Az ajtót nem nyithatod ki, mondtam, akárki csenget. Rád 
is fogom zárni. De azért a másik kulcsot ott hagytam az asztalon. 

Végül talán másfél órát voltam oda, Lóci pedig elaludt, mire visszatértem. Máskor 
képes lenne éjfélig fent kukorékolni (ezt tőlem örökölte, meg a nagyapjától), most viszont 
békésen szuszogott az ágyamon. 

Az én fiam. Nélkülem nem lenne. Nem akartam felriasztani, nagyon óvatosan felhaj-
tottam a takarót és odabújtam hozzá. Megsimogattam a fejét és próbáltam elaludni. De 
nem ment. Még ott zakatolt bennem az egész nap. Óvatosan felkeltem, kimentem a kony-
hába és mosogatni kezdtem. Csinálni valamit, mindegy mit. 

Repülni tudtam volna. És féltem, nehogy elrontsam. Vagy elrontsa bárki.
Végül úgy alakult, hogy hamarabb találkoztak, mint terveztem. Vagyis, nem terveztem 

semmit. Egyszerűen összefutottunk az iskolából jövet. Később bevallotta, hogy nem vélet-
lenül. De nem tudtam haragudni rá. Olyan volt Lócival, amilyenre nem is gondoltam: ko-
moly, természetes. Láttam a gyereken, hogy jól érzi magát ebben a helyzetben. Semmi nem 
történt, de azon a néhányszáz méteres szakaszon nem ketten voltunk, hanem hárman. 

Lóci mondta, hogy maradjon még. Ő pedig maradt. 
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Szendi Nóra (1988) Budapest. Szerkesztő, író, kritikus, időnként rajzoló. Írásai többek 
közt az Alföldben, az Apokrifben, a Műút	online-on, valamint a Palócföldben jelentek 
meg, illusztrációi pedig az Apokrifben és a 2000-ben. Zárványok című első regénye a 
2015-ös Ünnepi Könyvhétre jelent meg. Új regénye, a Természetes	lustaság megjelenés 
előtt áll a Kalligram Kiadónál. 

Szendi Nóra

ELVOLT (REGÉNYRÉSZLET)

Alig látta a saját arcát a csattogó neonvibrálásban. Ez már másnap délelőtt történt, ami-
korra olyan pocsék lett a szájíze, hogy a csapvizet se bírta lenyelni, és kénytelen volt kibo-
torkálni a konyhába Bardi Bandi baracklevéért. A fülébe ordítottak a fények. Nyelt egyet-
kettőt, aztán elment kiokádni a baracklevet.

Hunyorgott. Nézte magát a tükörben. Nagyjából, mint a társkeresőre feltöltött fotó-
kon, csak még sokkal szarabbul nézett ki. Seszínű szeme körül vizenyős táskák. Seszínű 
arca foltos. Kiöltötte a nyelvét. Nem tudta eldönteni, hogy vajon mindig ilyen speciálisan, 
csak rá jellemző módon gusztustalan, mint egy betont nyaldosó élőhalotté, vagy valami 
új fejleményről van szó. Ez mondjuk az egész fejével kapcsolatban felmerülhetett. Eszébe 
jutott, hogy esetleg készíthetne egy újabb szelfit, az őseredeti mintájára, és elküldhetné 
Hauser Sárának, a kettőt egyben, ilyen volt, ilyen lett. Már hogy a találkozásuk előtt és 
után. Azért persze akkora poén nem volt. Neki azért tetszett. Mindegy, okádott egy újabb 
adagot. A hányásfutamok közti szünetekben tisztán hallotta Bardi Bandi recsegéssé sű-
rűsödő hortyogását. Az egész világon tökig tekerték a hangerőt. Vagy ő állt túl közel egy 
gigantikus erősítőhöz. A tagjai vibráltak, a tarkója lüktetett.

Feküdt, ivott, hányt, aztán elölről. Így telt a délelőtt. Semmit sem értett a világ apoka-
liptikus állapotából, a kiégő színekből, a napfoltos sarkok eszelős szikrázásából, az egész-
ben mégis volt valami rendszer, valami szinte megnyugtató, kábító, rejtett értelem. Az 
első hányások persze még kellemetlenek voltak, az erőlködés, az arcát elborító veríték, a 
zihálás, a különben is mindig erős légszomj, de aztán hamar ráérzett a dolog ízére.

Számolatlanul tette meg ezt az útvonalat a délelőtt folyamán: az ágytól a hűtőig, a hű-
tőtől a konyhaasztalig, a konyhaasztaltól a vécékagylóig. Mivel már rég üres volt, akár egy 
utolsó cseppig kinyomorgatott fogkrémestubus, egyre vadabb kortyokban kezdte nyelni 
Bardi Bandi baracklevét, hogy aztán kiadhassa magából. A gyomrából feltörő üdítőital 
rövid időre magával sodorta és elmosta a szédülést, bár a fémes ízt a szájában csak pilla-
natokra tudta. Aztán kezdődött minden elölről az ágyban. Végül nem szarakodott tovább, 
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magához vette a baracklevet, beköltözött a fürdőszobába, elhevert a hűvös csempén, és 
várta, hogy rányisson a következő roham.

Ahogy azt azért sejteni lehetett, végül Bardi Bandi nyitott rá.
Bardi Bandit, úgy látszik, aggasztotta, hogy ő a földön hever, és olyanokat közöl, hogy 

a kínhalált várja, ezért úgy döntött, kihívja az ügyeletet. Ő a körülményekhez képest már 
egész kényelmesen elrendezte magát, de érezte, hogy egyetlen apró nyakmozdítás, és 
minden a feje tetejére áll, úgyhogy még Bardi Bandi után hörögte, hogy kapcsolja le a 
kurva villanyt. Így mondta, hogy a kurva villanyt, és hörögve, és eszébe jutott, voltaképp 
tudna-e normálisan is beszélni, ha már ilyen szarul van, vagy már egy jó ideje így beszél, 
és egy jó ideje van ilyen szarul, csak most végre az egész hivatalossá vált. Elnézte a félho-
mályban szivárványosan irizáló csempét, hallgatta, ahogy Bardi Bandi telefonál, a fontos-
kodását, és hevert mereven, akár egy ott felejtett tárgy.

Az ügyelet szerint migrénrohama volt, a migrénroham mindennapos eset, minden-
napos esetekhez pedig nem szállnak ki, ezt mondták. Meg azt, hogy vegyen be aszpirint, 
ha más nincs, valami gyulladáscsökkentőt, hányinger esetén Daedalont. Bardi Bandi az 
orra elé dugott valami tablettát. Mindenféle meggyőződés nélkül ráhagyta, bekapta, ki-
hányta. Bardi Bandi a kezét tördelte. Pezsgőtablettával próbálkozott, aztán a háziorvos-
sal. A háziorvos megígérte, hogy öt után benéz. Bardi Bandi sápítozott, hogy addigra neki 
el kell mennie, csak reggel jön haza. 

Ő a maga részéről ráért.
Hevert ernyedten a fürdőszobában, és fogalma sem volt, mi van. Nagyjából, mint 

egész életében. Ez volt a sűrítmény. Valami koncentrátum. Feje felett csepegett a csap. 
Az agyában csepegett a csap. A csepegés mosdókagylóvá öblösödött agyában tompán 
plottyogó metronómként szeldelte az időt.

Csengetés, mintha gigantikus vaslánccal csördítettek volna végig a lakáson. Vasíz 
a szájban, vascsikorgás a falakból. Arra gondolt, valamelyik szomszéd lehet, talán Buzi 
néni, ki más, és még döglöttebben hevert, mint addig. De olyan kitartóan csengettek, 
hogy végül elunta a dolgot, feltápászkodott, megszédült, talpra vergődött, és arra jutott, 
hogy kár az egész felhajtásért, annyira nem vészes a helyzet. Pedig már épp kezdett 
reménykedni.

Egy fiatal csaj állt az ajtóban. Alig tudta kivenni, olyan hasogató erőszakossággal 
szaggatott mögüle a fény. Megkapaszkodott az ajtókeretben. Pár pillanatig hülyén bámul-
tak egymásra. 

Bardi András, kérdezte a csaj.
Nincs itthon, mormogta hunyorogva.
Egy sürgős esethez hívott, magyarázta a csaj egy kicsit bizonytalanul.
Ja, igen, mondta. Az én vagyok. De nem olyan sürgős. Szárazan hehhentett.
Nincs valami jó bőrben, állapította meg a csaj.
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Csak a szokásos, mondta torz vigyorral. A csaj ügyefogyottan mosolygott. Álltak. Rá-
jött, hogy elállja az utat. Kelletlenül beengedte a csajt.

A konyhaasztalhoz ültek. A fények továbbra is zavarták, de most már alaposabban 
is szemügyre vehette a csajt. Nehéz volt elhinni, hogy egy doktornő. Nemrég végezhe-
tett, vagy csupán az a típus volt, aki felnőttként is nyeszlett tinédzser marad, aztán nem 
megöregszik, hanem elványad. Összességében volt benne valami, az aggodalmas egérar-
cában, a pörsenésnyi kis csöcsében. Majdnem picike csaj volt, mint egy félbehagyott pi-
cike csaj, akit nem gyúrtak elég aranyosra, de ki válogat ilyen helyzetben. Mindegy, úgyis 
folyamatosan émelygett. 

Ezeket a gyógyszereket vette be, kérdezte a majdnem picike doktornő az asztalon 
hagyott dobozokra mutatva.

Gondolom, mondta a homlokát támasztva.
Nem tudja, mit vett be?
Azokat, bólintott, mert nem volt kedve elmagyarázni.
A majdnem picike doktornő megmérte a vérnyomását, és azt kérdezte, mindig ilyen 

magas-e. 
Azt mondta, nem tudja. 
A majdnem picike doktornő megvizsgálta a nyelvét, és megállapította, hogy szürke. 

Nem mondta, hogy tudja, és azt se, hogy ehhez minek diploma. A majdnem picike doktor-
nő arra jutott, hogy paracetamolmérgezése van, és nincs más dolga, mint pihenni, semmi 
nehezet nem fogyasztani, másnapra már kutya baja sem lesz. Miután a majdnem picike 
doktornő elment, még átfutott az agyán, mi lehet az a paraszarság, és hogy vajon azon a 
hipszter helyen adagolták-e a limonádéjához. Mindegy volt különben.

Kiszáradt. Megitta a maradék a baracklevet, aztán kihányta. Elzárta a csapot, és 
visszafeküdt a csempére. Csend volt, csöpögés hiányában összefolyt az idő. Estére már 
minden tagja fájt. Hevert a színeket izzadó, pulzáló sötétben, és a fájdalomra összponto-
sított. Végre nem volt Bardi Bandi, Kánya Jani, Natasha Candy, Hauser Sára, Buzi néni és 
a majdnem picike, de azért végső soron mégis eléggé elbaszott doktornő, és ő sem volt, 
csak ez a fájó, hosszúkás tárgy, keresztben a földön, akár egy részeges takarítás közben 
elcsapódott partvis.

Utálta azokat az embereket, akik azt mondták, elvannak. Se jól, se szarul, de azért 
persze mégis inkább szarul, alapvetően kegyetlen fosul, még ha ezt elviselhetőnek és ter-
mészetesnek, utóvégre az élet rendjének tartják is, mert amikor valaki szimplán jól van, 
akkor azt mondja, hogy jól van. Utálta ezeket az embereket, akik egy kicsivel jobbnak 
igyekeznek feltüntetni azt a megszokott fost, ami az életük. Pedig lehet, hogy nem volt rá 
jobb szó. Talán ezért használta mostanában egyre gyakrabban. 

Elvolt.
Bardi Bandi másnap reggel hívta ki a mentőket.
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Edward Morgan Forster (1879–1970) angol prózaíró, legtöbb munkája magyar fordí-
tásban is megjelent. Élete során tizenhat alkalommal jelölték irodalmi Nobel-díjra, az 
elismerést azonban még egyszer sem kapta meg. Kedvelt témái közé tartozott a Brit Bi-
rodalmat alapjaiban meghatározó osztályharc, illetve a huszadik század elejének elfoj-
tott szexualitása. Legismertebb művei: Szoba	kilátással, Út	Indiába,	Szellem	a	házban, 
Ahol	angyal	se	jár. A	lelkész	barátja	[The Curate’s Friend] a The	Celestial	Omnibus	and	
Other	Stories című novelláskötetben jelent meg 1911-ben.

Bozsó Georgina (1987) Tata, Debrecen. A XXXI. OTDK Angol	nyelvű	irodalom	és	kultúra	
III tagozatában második helyezést ért el, valamint elnyerte a Debreceni Egyetem An-
gol-Amerikai Intézetének Brit Irodalom és Kultúra különdíját. A Debreceni Egyetem 
Irodalomtudományok Doktori Iskola abszolvált doktorandusza.

E. M. Forster 

A LELKÉSZ BARÁTJA

Nem bizonyos, hogyan került a Faun Wiltshirebe. Talán a római legionáriusokkal jött, 
hogy a táborban barátai között élhessen, Lucretiusról1 vagy a Garganus2 vidékéről, avagy 
épp az Etna lejtőiről beszélve nekik; és ők, hazarendelésük örömében elfelejtették ma-
gukkal vinni a fedélzetre, a Faun pedig sírt száműzetésében; végül aztán rájött, hogy a 
mi hegyeink is megértik bánatát és vele örvendeznek örömében. Vagy, talán azért került 
oda, mert mindig is ott volt. Semmi kimondottan antik nincs a faunban, csak éppenséggel 
a görögök és az itáliaiak éles tekintetét kerülte el legkevésbé. Megtalálhatjuk a Viharban 
és vallásos dicsőítő énekekben; bármely ország elég jól megteremtheti, ha rendelkezik 
bükkös erdőkkel, füves lejtőkkel és szép tiszta patakokkal.

Hogy én miként találkoztam vele, már bonyolultabb kérdés. Érzékeléséhez bizo-
nyos megmagyarázhatatlan képesség szükséges, a szavahihetőség hűvös mibenléte és 
az állati ösztön közönséges mivolta kevés; ő tudja egyedüliként, miért éppen bennem 
rejlik ez a vonás. Egy embernek se áll jogában bolondnak nevezni magát, de állíthatom, 
akkoriban tökéletesen hasonlatossá váltam egyhez. Humor nélkül voltam szellemes és 
meggyőződés nélkül komoly. Vidéki egyházközösségemnek a másvilágról szónokoltam 

1  Titus Lucretius Casus, római költő és filozófus, legismertebb munkája a Természetről című 
tanköltemény. (A	ford.)
2  Garganus: mai nevén Gargano, dél-kelet olaszországi földrajzi egység. (A	ford.)
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minden vasárnap, méghozzá olyan hangnemben, mint aki már járt a színfalak mögött, 
vagy elmagyaráztam nekik a pelagiánusok3 hibáit, vagy figyelmeztettem őket a csapongó 
élet veszélyeire. Keddenként megtartottam az „Egyenes beszéd a férfiakhoz” beszédemet 
– mely egyenesen siklott el minden kínos téma fölött. Csütörtökönként pedig a feleségek 
és az özvegyek kötelességeiről, a tíztagú családok összetartásáról prédikáltam az Anyák 
Gyülekezetében.

Megtévesztettem magamat, és bizonyosan megtévesztettem Emilyt is egy időre. Soha 
nem ismertem még lányt, aki ilyen körültekintéssel figyelte a prédikációimat, vagy ennyi-
re szívből nevetett volna a vicceimen. Nem csoda, hogy elköteleződtem. Kiváló feleség vált 
belőle, aki férje ostobaságait könnyű szívvel javítgatta, de más kritikus megnyilvánulásá-
nak nem engedett; képes volt a tudatalattiról beszélgetni a társalgóban és egyszersmind 
felfigyelni a sírásra a gyerekszobában, vagy a széttörő tányérok zajára a mosókonyhában. 
Kiváló feleség – jobb, mint amilyet valaha is képzeltem. De nem hozzám jött feleségül.

Ha azon a délutánon bent maradunk, semmi különös nem történt volna. Minden csak 
Emily anyjának köszönhető, aki ragaszkodott ahhoz, hogy kint teázzunk. A faluval szem-
ben, a folyam mentén vezetett egy kis mészkő ösvény, melynek végét bükk erdő koronáz-
ta és néhány római-kori földsánc. (Rendkívüli élénkséggel tartottam beszédet azokról a 
sáncokról: azóta kiderült, hogy angolszász korabeliek.) Ide vonszoltam fel a teás kosarat 
és egy nehéz pokrócot Emily anyjának, míg Emily és egy kis barát elöl haladt. A kis barát 
– aki mindvégig sokkal jelentéktelenebb szerepet játszott, mintsem ő maga gondolná – 
egy kellemes fiatalember, telve értelemmel és költészettel, különösen a föld költészeté-
vel, ahogy ő maga nevezte. Vágyott a föld titkainak kiforgatására, és láttam, ahogy arcát 
szenvedélyesen a fűbe temeti, még akkor is, amikor úgy gondolta, egyedül van. Emily 
ezekben az időkben telve volt megbízhatatlan vágyakkal, és bár jobb szerettem volna, ha 
én állok eme vágyak középpontjában, észszerűtlen lett volna megtagadni a lehetőséget 
az önművelésre, amit a szomszédság nyújtott neki.

Ez idő tájt szokásom volt, hogy bármely magaslatra felérve tréfásan felkiáltsak: – Ki 
fogja vélem puszta kezeivel tartani a hidat?4 – Ugyanebben a pillanatban vehemensen 
rángattam a karom vagy az elképzelt ellenfél irányába meresztettem tágra nyílt szemem. 

3  Pelagius brit szerzetes és teológus tévtanának követői.
4  Saját fordításomban közlöm a kérdést, mely Thomas Babington Macaulay, 19. századi angol köl-
tő, történész és politikus, Horatio	at	the	Bridge	(Horatius	a	hídnál) című versét jelöletlenül idézi. A 
jelenet a római mondára, Horatius Cocles történetére utal, aki két másik társával együtt sikeresen 
megvédte Rómát az etruszk ostrommal szemben. Amikor a római had látta, hogy az etruszkok 
előzetes esküjüket megszegve Róma ellen fordulnak, Horatius Cocles felajánlotta, hogy pajzsával 
egymaga tartja fel az etruszk sereget, míg mögötte társai lerombolják a Rómába vezető hidat. Fel-
kiáltására két másik társa is csatlakozott hozzá és miután egyetlen etruszk katona sem tudott át-
jutni a folyón, Horatius teljes páncélban a Tiberisbe vetette magát, csatlakozva társaihoz. (A	ford.) 
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Emily és a barát a szokásos módon fogadta a csínyt, és a nevetésükben sem észleltem 
semmilyen hamisságot. Mégis, meg voltam bizonyosodva annak a valakinek a jelenlété-
ről, aki nem talált szórakoztatónak, növekvő aggodalmammal pedig úgy hiszem, minden 
szónok együttérezhet. 

Emily édesanyja valamennyire felvidított, mikor nagy fújtatva felkiáltott: 
– Milyen kedves Harry, hogy hozta a dolgainkat! Hová is lennénk maga nélkül, még most 
is! Ó, micsoda kilátás! Látni a mi kedves katedrálisunkat? Nem. Túl nagy a köd. Most pe-
dig én ülök a pokróc közepére. – Titokzatosan mosolygott. – Tudja, a szeptemberek fátlan 
kopársága.

Némi hanyag csodálattal illettük a tájat, ami persze csak azok számára gyönyörű, 
akik tisztelik a vidéket, és számukra talán a leggyönyörűbb Angliában. Itt fekszik a jó-
kora pók mészkő teste, mely egész szigetünkön elterpeszkedik − lábai a déli és az északi 
dombvidék és Chiltern sziklái, lábujjainak csúcsai pedig Cromer és Dover felé mutatnak. 
Tiszta jószág ő, ki annyira kevés fát növeszt, amennyit csak lehet és azt a keveset is csak 
takaros csomókban, és imádja, ha gyors folyású patakok csiklandozzák. Felületét kiütés-
szerű földsáncok szabdalják, mert hiszen az idő kezdetétől fogva azért folyt a harc, hogy 
a győztes, jogánál fogva, rajta állhasson, és templomaink legrégebbike is ennek hátára 
épült.

De azokban a napokban kellemesnek és otthonosnak találtam az országom, mely tele 
volt úriemberek rezidenciáival, árnyat adó lugasokkal és emelt kalapokkal. Azonban még 
mindig elviselhetetlenek azok a nagy komor területek, melyeken mérföldeket sétálva a 
táj alig változik és egy finom lelket is nehezen találni. Elfordultam, amint az alkalom en-
gedte és megkérdeztem: – És most, szabad elkészítenem a vidító italt?5

Emily édesanyja válaszolt: – Kedves, hogy segít nekem. Mindig azt mondom, hogy a 
kint elfogyasztott tea megéri a fáradtságot. Bárcsak egyszerűbb életet élhetnénk. – Egyet-
értettünk vele. Felkínáltam az ételt. – Nem akar a kanna megállni? Ó, de tegyen	róla, hogy 
álljon. – Úgy tettem. Ekkor apró sikoltás hallatszott, erőtlen, de tiszta, mintha valaminek 
fájdalma lenne.

– Milyen csönd van idefent! – szólalt meg Emily.
Leejtettem egy égő gyufát a fűre, és megint hallottam az apró sikoltást. 

5  A mondatrész szó szerint idézi William Cowper 18. századi angol költő The	Task című versének 
egy elhíresült részletét, melynek teljes magyar fordítása nem készült. A magyar fülnek mégis 
ismerősen csenghet a „Vidító, de nem részegítő ital” a Csengetett	Mylord című sorozat Pénz	beszél	
című epizódjából, ahol ‒ nem mellékesen ‒ szintén a lelkész szájából hangzik el az idézet. (A	ford.)
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– Mi az? – kérdeztem.

– Csak annyit mondtam, milyen csöndes itt – mondta Emily.

– Csöndes bizony – visszhangozta a kis barát.

Csöndes?! A hely telve volt zajjal. Akkor se lehetett volna rosszabb, ha a gyufa egy tár-
salgóban esik le, ráadásul a legnagyobb zaj épp Emily mellől érkezett. Pont úgy éreztem 
magam, mintha fogadásra volnék hivatalos, és a bejelentésemre várnék a visszhangzó 
hallban, ahol ugyan hallani a vendégek hangját, de az arcukat még nem látni. Nyugtalaní-
tó pillanat egy feszélyezett embernek, különösen, ha az összes hang idegen csengésű és a 
házigazda személye is ismeretlen.

– Kedves Harrym! – mondta az idős hölgy – Sose bánja a gyufát. Elparázslik majd 
lassacskán és senkinek se árt. Te-ee-aa! Mindig azt mondom – és Emilyvel ugyanúgy ta-
lálhatja –, ahogy a bűvös öt óra közeleg, nem számít mennyire jó volt az ebéd, az ember 
elkezd érezni valamiféle ‒

Nos, a Faun az a fajta, aki felszökell az új attikai domborművekre, és ha az ember nem 
veszi észre a füleit vagy látja meg a farkát, még embernek véli és megriad tőle.

– Fürdés! – Kiáltottam vadul. – Micsoda dolog ez a falusi fiúknak, igen egyetértek, ‒ 
több felügyelet ‒ magamat hibáztatom. Tűnj el, rossz fiú, tűnj el!

– Mi nem jut majd legközelebb az eszébe! – mondta Emily, mialatt a lény felállt 
mellette és felém intett. Erőlködve, apró léptekkel haladtam és borzalmas kiáltásokkal 
gesztikuláltam, kalapommal űzve a jelenést. Ugyanígy haladtam minap is, amikor Emily 
unokahúgai megmutatták a tengerimalacaikat. És nem különb nevetéssel fogadtak most 
is. Amíg a furcsa ujjak körém nem kulcsolódtak, még mindig azt hittem, hogy az egyik 
gyülekezeti tag van itt és nem győztem visszakozni. – Engedj el, rossz fiú, engedj el! – És 
Emily anyja, abban a hitben, hogy érti a viccet, így válaszolt: – Nos, meg kell, valljam, való-
ban rossz fiúk és még azt is elérik, aki a pokrócon van: a szeptemberek fátlan kopársága, 
ahogy már korábban is mondtam.

Ekkor megpillantottam a farkát, vadul felkiáltottam és utána vetettem magam a bük-
kösbe.

– Harry színésznek született – mondta Emily anyja, amint hátrahagytam őket.
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Ráeszméltem, hogy életem nagy krízise közelít, és ha elbukom, véglegesen elveszí-
tem az önbecsülésem. A bükkösben sokféle hang zavart – az alattam fekvő dombé, a fáké a 
fejem felett, a kérgekben élő apró bogaraké. Még a rét ábrándos tiltakozását is hallottam, 
ahogy a folyam aprócska darabkákat nyaldos ki belőle. A zajból – ami nem hangosabb egy 
méh dongásánál – kiemelkedett a Faun hangja: – Kedves lelkész, lankadj, lankadj: miért 
ijedtél meg?

– Nem ijedtem meg – mondtam –, és valóban nem. – Viszont elszomorítottál: hölgyek 
jelenlétében szégyenítettél meg.

– Engem senki más nem látott – mondta lustán elmosolyodva. – A hölgyeknek szoros 
a csizmája, a férfinak pedig hosszú a haja. Ezek a fajták sose látnak. Éveken át csak gyer-
mekekkel beszéltem, és ők is szemük elől tévesztenek, amint felnőnek. De te nem leszel 
képes szem elől veszteni engem, és halálodig barátom leszel. És most nekilátok, hogy 
boldoggá tegyelek: feküdj a hátadra, fussunk versenyt, vagy másszunk fát, vagy hozzak 
neked fekete szedret, vagy jácintot, vagy asszonyokat.

Rettenetes hangon ezt mondtam neki: – Távozz tőlem!6 – Eltávozott tőlem. – Egyszer 
és mindenkorra – folytattam –, vedd tudomásul, hiábavaló dolog azt kísérteni, kinek örö-
me abban áll, hogy másoknak örömet okoz.

– Nem értelek téged – mondta bánatosan. – Mit jelent az, hogy kísérteni?

– Szegény erdei teremtmény! – feleltem, és közben megfordultam. – Hogyan is ért-
hetnéd? Hiába is dorgállak. Csekély mivoltod nem értheti az önmegtagadó életet. Ah! 
Bárcsak megértethetném veled! 

– Megértetted vele – mondta a domb.

– Bárcsak megérinthetnélek!

– Megérintetted – mondta a domb.

– Soha nem hagylak el. – tört ki a Faunból. – Kisöpröm a kegyhelyet a kedvedért, elkí-
sérlek az idős asszonyok gyűléseire. Gazdagítalak a keleti bazárokban.

6  Lk 4,8.
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Ráztam a fejem. – Ezek a dolgok engem hidegen hagynak. Eleinte hajlottam rá, hogy 
egy az egyben elutasítsam a szolgálataidat. De ebben tévedtem. Segíteni fogsz – segíteni 
fogsz, hogy másokat boldoggá tegyek.

– Kedves lelkész, milyen érdekes élet! Embereket, kiket még soha nem láttam – em-
bereket, kik engem nem látnak – miért tenném őket boldoggá?

– Szegény fiam – talán idővel megtanulod, hogy miért. Most pedig menj: kezdjünk 
bele. Épp ezen a dombon ül egy fiatal hölgy, kit nagyra tartok. Kezdjük vele. Aha! Csa-
lódottnak tűnsz. Ahogy gondoltam. Semmire se vagy képes. Ez az ügy végső kicsengése!

– Boldoggá tudom tenni – mondta –, ha úgy rendelkezel velem; és ha már így tettem, 
talán jobban is bízol majd bennem.

Emily anyja elindult hazafelé, de Emily és a kis barát még mindig a tea kellékei körül 
ültek – a lány fehér piké ruhában és kávészínű szalmakalapban, a férfi pedig az egyenet-
len, de jól szabott nyári öltönyében. A Faun istentelen, hatalmas alakja arcátlanul föléjük 
tornyosult.

A barát így szólt: – És soha nem érezte még a tömegek megdöbbentő magányát?

– Mindezt – válaszolta Emily – éreztem és még sokkal többet is.
Ekkor a Faun rájuk fektette kezeit. Ők, kiknek szándékában pusztán némi visszafo-

gott kacérkodás állt, ellenszegültek neki, míg tudtak, de lassacskán karjaik heves ölelé-
sébe űzte őket.

– Gazember! – törtem ki a bokorból kiabálva. – Elárultál engem.

– Tudom, de nem érdekel – kiáltotta a kis barát. – Álljon félre. Olyan dolognak a tanú-
ja, amit nem ért. Végre egymásra leltünk a nagy magányban.

– Vedd le az átkozott kezeid! – kiabáltam a Faunra.

Engedelmeskedett és a kis barát már nyugodtabban folytatta. – Hiába is dorgálsz. 
Mit is tudhat maga, szegény egyházi teremtény a szerelem misztériumáról, az örökkévaló 
férfiról és az örökkévaló nőről, a lélek önkiteljesedéséről?

– Ez igaz – mondta Emily mérgesen. – Harry, Ön soha nem tett volna boldoggá. Ba-
rátként fogok Önnel bánni, de hogyan is adhatnám magam egy olyan férfinak, aki ilyen 
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csacskán tréfálkozik? Amikor bohóckodott a teánál, ütött az órája. Engem komolyan kell 
venni: felemelkedésemben látnom kell a végtelenség kiteljesedését. Lehet, hogy nem he-
lyesli, de ilyen vagyok. Végre magamra leltem a nagy magányban.

– Boldogtalan leány! – kiáltottam. – Nagy magány! Ó, szerencsétlen bábok.

A kis barát elvezette Emilyt, de még hallottam, ahogy a lány a fülébe súg: – Kedves, 
egyszerűen nem hagyhatjuk a kosarat Harryre ezek után: és persze mama pokrócát sem; 
nem bánná, ha hozná őket a másik kezében?

Elmentek, én pedig a teljes csalódottság látszatával földre roskadtam.

– Sír? – kérdezte a Faun.

– Nem sír – válaszolta a domb. – Olyan szárazak a szemei, mint a csont.

Kínzóm kényszerített, hogy ránézzek. – A szíved mélyén boldogságot látok – mondta.

– Feltételezem, vannak titkos forrásaim – fe-
leltem ridegen. És aztán csípős fenyegetéssel ké-
szültem, de minden szitok, mi számra tódult, egy 
„I”-betűs szóban végződött.

Örömében felkiáltott. – Oh, most már valóban 
közénk tartozol. Életed végéig átkozódsz majd 
haragodban és nevetsz örömödben. Most pedig 
nevess!

Nagy volt a csend. A természet egésze várt, 
míg egy lelkész próbálta elrejteni gondolatait 
nemcsak a természet, hanem önmaga elől is. A 
sértett büszkeségemre gondoltam, megzavart 
önzetlenségemre, Emilyre, akit önhibáján kívül 
veszítettem el, a kis barátra, aki éppen akkor 
csúszott el a nehéz teás kosár terhe alatt, és ez 
eldöntötte: nevettem.

Azon ez estén – először – hallottam a sziklák 
egymásközti énekét a völgyeken túl, hiszen gyak-
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ran énekelnek, amikor a levegő csendes és kellemes napjuk volt. A dolgozószobám abla-
kából láttam a Faun napsütötte alakját, amint a bükkös előtt üldögél, akár egy férfi a háza 
előtt. Ahogy az éjszaka leszállt, biztosan tudtam, hogy nemcsak ő alszik, hanem a dombok 
és a völgyek is. A folyam, persze soha nem aludt, ahogy be sem fagy soha. Tekintve, hogy 
a sötétség órája valójában a víz órája, melyet egész nap elnyomott a föld lüktetése. Ezért 
van az, hogy este nagyobb távolságból is érezhető és hallható, és ezért különösen csodá-
sak a naplemente utáni fürdők.

Annak az első estének az öröme még mindig tiszta az emlékezetemben, a sok boldog 
év dacára, ami követte. Eszembe jut, amikor fellépek a pulpitusomra – most már plébá-
niám van – és lenézek a sorokban ülő nagyszerű emberekre, nemes lelkűekre és elége-
dettekre, a rosszabb emberekre, bezsúfolódva az oldalfolyosókra, a kórus pofaszakállas 
tenorjaira, a kényes ízlésű lelkészekre és az egyházközség tanácstagjaira, kik az erszé-
nyüket piszkálják, és persze a dölyfös sekrestyésekre, akik kiparancsolják a későn érke-
zőket. Szintén eszembe jut, amikor a kényelmes kolostori ebédlőteremben ülök egyedül a 
szövetpapucsok között, amiket jóravaló fiatal hölgyek készítettek, és a tölgy polcok alatt, 
amiket jóravaló fiatalemberek faragtak számomra; a nekem ajándékozott teáskannák 
hada, előbukkanó elismerő ajándéklevelek és mind a többi felajánlás között olyan em-
berektől, akik abban a hitben éltek, hogy segítségükre voltam, és akik valójában engem 
segítettek ki a mocsárból. Bár próbálom ezt az örömöt másoknak is átadni – ahogy min-
den mást is, ami jónak tűnik – és némely napon sikerrel is járok, senkinek se mondhatom 
el, hogyan esett ez meg velem. Jelenlegi kellemes és jól jövedelmező életem véget érne 
azonnal, ha csak egyetlen szót is szólnék, a gyülekezetem velem együtt szétszéledne és 
ahelyett, hogy előnyére válnék az egyházközségemnek, a nemzet terhét gyarapítanám. 
Épp ezért a lírai és a retorikai ábrázolásmód helyett, mely oly jól illene a tárgyhoz és hi-
vatásommal rokon, a narratíva méltatlan médiumát vagyok kénytelen használni, és meg-
téveszteni Önt azáltal, hogy kijelentem, ez egy novella, mely arra alkalmas, hogy vonaton 
olvassák.

Bozsó Georgina fordítása
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Jónás Dániel (1996) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar-történelem tanárszakos hallgatója, a DETEP résztvevője.

Jónás Dániel

(H)ŐSÖK FAGGATÁSA – INTERJÚ A SZKHOLION ELSŐ 
SZERKESZTŐIVEL

Milyen érzéssel gondoltok vissza a Szkholion szerkesztőiként eltöltött időkre?

Bodrogi Ferenc Máté: Mindenképpen pozitív mindaz, ami emlékként, velem élő múlt-
ként a Szkholionhoz köt. Van benne büszke és ironikus nosztalgia, öröm, enyhe mámor, 
utólagos fejcsóválás egyszerre. A Szkholion, illetve egy mindenkori felsőoktatási folyóirat 
szerkesztése egy egyetemi hallgatónak nem csupán a szakma alapjainak alternatív meg-
ismerési bázisát jelenti. Bőséges önismeretet, csapatjátékot, logisztikát, algoritmizálást, 
konceptualizálást, érzelemkezelést (vö. szerkesztői viták, öntudatos kéziratbeküldők, a 
megjelenés ünnepei) egyaránt jelent. 

Kenyhercz Róbert: A Szkholion kapcsán bennem még most is az az érzés a legmeghatá-
rozóbb – ami egyébként a szerkesztőségbe való bekerülésemkor is megvolt már –, hogy 
örülök annak, hogy a része lehettem. Amikor Feriék elkezdték, úgy gondoltam, hogy ez a 
folyóirat igazán fontos, sőt jelentős dolog, olyan, amire még 15 év múlva is emlékezni fog-
nak.  Büszke voltam rájuk, mert úgy éreztem, hogy a Szkholion által az én generációm is 
hozzátett valami értékeset a Bölcsészkar történetéhez. S arra pedig ma is büszke vagyok, 
hogy aztán néhány lapszám születésénél én is jelen lehettem.

Lapis József: Ahogyan a legtöbb baráti társaság összehoz előbb-utóbb valamilyen zene-
kart vagy annak látszó képződményt, úgy bölcsészkörökben a folyóirat-alapítás is fontos 
identifikációs s persze bulitényező, ha nem is a kolik közötti (vagy újabban stadionmellé-
ki) szórakoztató sör-haknik értelmében. Bár én nem vagyok alapítótag, remek és egyben 
megtisztelő volt beszállni a Szkholion-buliba (tisztán emlékszem, hogy először Bartkó 
Péter Szilveszter, a Bodrogi kolléga melletti másik alapító szerkesztő pedzegette ezt a 
dolgot a Kossuth hármas – lánykori nevén Újkoli – egyik szobájában, a szépirodalmi rovat 
vezetését ajánlva föl). S hogy a lap a neve miatti hátrányos helyzet ellenére máig fennáll, 
azt jelzi, hogy nem mindent csináltunk rosszul – legkevésbé az utódválasztást.
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Mennyire határozta meg az egyetemi éveiteket a lap szerkesztése, a szövegek gon-
dozása?

BFM: Látszólag nem kimondottan, de visszagondolva szinte nem múlt el olyan nap, hogy 
valamilyen mértékben ne foglalkoztam volna a dologgal, annak ellenére, hogy azokban 
az időkben még nyoma sem volt az online tartalomkezelés non-stop felelősségének. 
Ami ugyanakkor a technikai aspektusoknál fontosabb, hogy a szerkesztés szakmai 
szigort, igényességet, egyfajta átfogó látásmódot adott, szinte észrevétlenül, de egész 
hozzáállásomat behálózva.

KR: Azt gondolom, hogy esetemben nem elsősorban az egyetemen eltöltött éveket, ha-
nem sokkal inkább a következőket határozta meg a szkholionos munka. Pont abban az 
időszakban voltam ugyanis szerkesztője más pályatársak első szövegeinek, amikor ma-
gam is a tudományos pályám legelején jártam. Új kihívást jelentett, hogy mások írásait a 
korábbiakhoz képest sokkal alaposabban kellett olvasnom, ugyanakkor hasznos tapasz-
talat volt, hogy láttam Feri és Józsi ugyanezekre a munkákra vonatkozó reakcióit, javítá-
sait. Ezek által szerintem sokat fejlődött a saját szövegeimhez való tudatos hozzáállásom, 
s ezekre az első szerkesztői tapasztalatokra azóta is tudok építeni.

LJ: Telik a nap, a bölcsészember végzi a különböző tevékenységeit, s ezek előtt, közben, után 
gondolkodik: kit kellene fölkérni, mi legyen a beérkezett kézirattal, hogyan lehetne szerezni 
egy forradalmi tanulmányt az észak-bácskai dűlőnevekről, Heinrich Böll korai prózájának 
posztkoloniális aspektusairól, a posztkazinczyánus Debrecen-képről vagy a törpebirtokos 
parasztság dualizmuskori helyzetéről. Ez a gondolkodás bizonyos mértékben szüntelenül 
meghatározta a mindennapokat, s e gondolkodói munka keretét a Szkholion négyszöge 
adta. A lapszámok tényleges összerakásának nagyon intenzív hetei között...

Követitek-e a lap további életét? Van-e olyan szerző, szerkesztő, esetleg publikáció, 
aki/ami különösen felkeltette az érdeklődéseteket az elmúlt néhány évben?

BFM: Azóta is, hogy leköszöntem (2008), mégpedig nagy érdeklődéssel. Egy-egy számom-
ra különösen jó cikk majdnem mindig megragad, de inkább azt emelném ki, hogy a lap 
összmegjelenését követem leginkább figyelemmel. Lélekemelő látni, hogy a mások által 
is telitalálatnak ítélt mottó még mindig ott van, ahol lennie kell, a szkholion (kommentár) 
még mindig azt jelenti, amit, emellett viszont már egy teljesen más lapot tartok a kezem-
ben, a papírminőséget, illusztrálást, tördelést, egyáltalán az egész dizájnt tekintve is. 

LJ: Hogyne, lelkes olvasója vagyok a lapnak. El kell ismerni, hogy a folyóirat velünk együtt 
önmagát is kinőtte, s az a tartalmi és vizuális frissesség, amit az utánunk jövő szerkesztői 
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generáció hozott, a most már többedik szerkesztői összetétel alatt is megvan. Először 
is: rendkívül színes tartalmat kínál a kultúrafogyasztóknak, kedvenceim a nagyon friss 
kortárs irodalmi és a populáris kultúrával foglalkozó közlemények (tanulmányok, inter-
júk, recenziók, versek, novellák, fordítások…), a szerkesztők jó érzékkel mazsolázzák ki a 
tehetséges hallgatók legjobb írásait. Nyilvánvaló igazságtalanság volna ebben a mezőny-
ben konkrét cikket megjelölni, de a 2016/1‒2. szám úgy ahogy van, mestermunka volt. 
Hozzátenném még, hogy az Alföld kritikai rovatának vezetőjeként abból a szempontból is 
hasznos beleolvasnom a szkholionos írásokba, hogy képet kapjak egy-egy elszipkázható 
fiatal szerző írás- és olvasói készségeiről.

KR: Mióta nem az egyetemen dolgozom, sajnos a print lapszámok már nem jutnak el 
hozzám, de szerencsére a Facebookon keresztül értesülök az új számok megjelenéséről. 
Az érzelmi kötődés okán – noha szűkebb szakterületem kevésbé jelenik meg az írások 
között – át szoktam nézni mindig. A többiekhez hasonlóan én is azt tudom elmondani, 
hogy jóleső dolog látni, hogy mind szakmaiságában, mind megjelenésében a hőskorsza-
kát túlélve, s az akkori időket túlhaladva érett lapként tud azóta is működni a Szkholion.

Mennyire lehet más egy ilyen kiadvány szerkesztőjének lenni a 21. század elején és 
ma, a „digitális” világban?

BFM: Alapjait tekintve nem is igen lehet más. Befutó avagy megrendelt szövegek vannak 
most is, amelyeket meg kell ismerni, majd kezelésbe venni legjobb szakmai tudásunk 
szerint, egészen a nyilvánosság „szalonképességéig”. Mivel a Szkholion megjelenése nem 
lett sűrűbb (szerintem nem is kell, ideális a szemeszterenkénti ütemezés), az internetes 
világ gyorsasága sem zavar be nagyon a képbe. Ami alapvetően megváltozott, az a szöve-
gek hordozottsága. Mi még kaptunk kéziratokat golyóstollal írva(!), kinyomtatva postai 
úton, illetve hajlékony lemezen egyaránt. Így visszagondolva egészen későn gyártottunk 
a Szkholionnak e-mail címet; nem volt egészen evidens, kőkorszak volt az még. A kezdet 
kezdetén (2003) még koliszobában szerkesztettünk, mert ott volt internet, és hát nem-
igen voltak még külön kiadványszerkesztői szoftvereink…

KR: Ezt a kérdést igazán megítélni nem tudom, mert a mostani szerkesztői tevékenysé-
gem sem különbözik lényegesen a szkholionostól, hiszen ma sem felelek például sehol 
a designért vagy a folyamatos online jelenlétért, hanem csak magukért a szövegekért. 
Ugyanakkor technikai értelemben és a folyamat lényegét tekintve én sem látok alapvető 
különbségeket. Persze az a vizuális megjelenés, amire mi akkor képesek voltunk, ma már 
anakronisztikus lenne. De ez nem pusztán a technikai korlátoknak, hanem elsősorban 
annak volt köszönhető, hogy egyikünk sem értett a lapszerkesztésnek ehhez a részéhez 
igazán.
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Volt-e olyan publikáció, ami a Szkholionban jelent meg, és nagy hatással volt tudo-
mányos karrieretekre?

BFM: Hát azért olyan nem.	(nevet) De nagy haszonnal forgattam például Bánki Ágnes: 
Csoportképek	Agnès	Jaoui	Ízlés dolga című	filmjében (2008/2.) című tanulmányát, melyet 
be is építettem a doktori disszertációmba. És itt kell megemlítenem a Szkholion egyik 
szakmai csúcsteljesítményét: a 2006-os őszi számba nem volt elég anyag, ezért beszer-
kesztettük alapító-szerkesztőtársam, Bartkó Péter Szilveszter szakdolgozatának egyik jó 
kis részletét (Kép	és	szöveg	Kazinczy	poétikájában.	Mediális	olvasatok, 2006/2.). Az anyag 
azóta már vagy húsz hivatkozást kapott, köztük igen neves budapesti, szegedi, pécsi szak-
emberektől. Egy ilyesféle, egy tanulmányra jutó idézettségi indexet pedig bármelyik ma-
gamfajta tudósember megirigyelhetne. 

KR: Már az én időmben sem jelent meg túlságosan sok nyelvészeti munka a Szkholionban, 
viszont – mint már említettem – a szövegekkel való mélyre ható foglalkozás remélhetőleg 
a saját munkáim színvonalára is jó hatással volt.

LJ: Egyik első kritikámat a Szkholionba írtam Krasznahorkai László Északról	hegy,	délről	
tó,	nyugatról	utak,	keletről	folyó című regényéről, és amellett, hogy nem voltam túl lelkes, 
valami olyasmi volt a konklúzióm, hogy aligha lesz ko-
moly fogadtatása a műnek, s nem lesz meghatározó a 
szerző életművében. Hamar kiderült, hogy hatalmasat 
tévedtem. Ez olyan értelemben meghatározó volt a 
kritikusi pályámon, hogy azonnal beljebb gomboltam 
a mellényt, maradtam az értelmezői-bírálói kaptafá-
nál, s inkább nem kontárkodtam a jósok munkájába.

Szerkesztésetek ideje alatt mennyire volt szerves 
része a lap az egyetemi, illetve bölcsészéletnek? 
Hogyan oszlott meg akkoriban a különböző tudo-
mányterületek aránya a Szkholionban?

BFM: Szeretném azt mondani, hogy szerves része volt, 
de ez nem lenne igaz. Nagyon kis példányszámú vállal-
kozás a Szkholion, mindmáig. A helyzeten az online át-
törés enyhített valamit, mára ismert is teljesen a Böl-
csészkaron a lap, de ez az első jó néhány évben azért 
még nem volt így. A doktoranduszok egy idő után fel-
fedezték maguknak, publikáltak is bele számos kiváló 
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tanulmányt, de azért tömegesen sosem pörgettek az ujjaik között Szkholiont a debreceni 
bölcsészhallgatók. A diszciplináris arányokat folyamatosan próbáltuk harmonizálni, hi-
szen kiinduló alapelvünk volt, hogy a Kar egészét szólítsuk meg. Kezdetben azért még 
érezhetően az irodalomtudomány felé lejtett a pálya. Mára ez már szintén nincs így, pe-
dig a szerkesztőség motorját mindmáig a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
jelenti.

KR: Kezdetben az elterjedtség és az elfogadottság egyik kerékkötőjének, valamint a szer-
kesztői tevékenység egyik nehézségének én azt láttam, hogy kellett egy kis idő, amíg a 
Szkholion kinőtte a “diáklap” kategóriát. Egy TDK-zó felsőbb éves hallgató, egy kezdő 
doktorandusz a nehezen összehozott publikációját miért nálunk publikálná, amikor eset-
leg egy „rendes” folyóiratban is megtehetné? Emlékszem, sokszor sikertelenül bizony-
gattam, hogy nekünk van ISBN meg ISSN számunk is, szóval komoly lap vagyunk. Aztán 
számról számra ez a bélyeg szerencsére gyorsan halványult. S ahogy látom, ma már ezzel 
a teherrel nem kell számolniuk a szerkesztőknek.

LJ: Elég, ha annyit mondok, hogy míg a kilencvenes években az Esterházy-intertextusok 
vadászata töltötte ki a reggeli kávé melletti társas összejöveteleket, a kétezres években 
nem volt ritka, hogy a főépület büféjében komoly viták alakultak ki egy-egy kortárs iro-
dalmi vagy történettudományi cikk fölött. Reggeliért sorban állva szerkesztőként ezt 
persze jó volt hallgatni. Viccet félretéve, mivel Debrecen szerencsére nem szűkölködött 
a nagyobb presztízsű tudományos és kulturális folyóiratokban (Alföld,	 Klió,	 Debreceni	
Szemle,	Debreceni	Disputa, Vulgo stb. – ezek némelyike azóta megszűnt már), a Szkholion 
elsősorban az első publikációk számára jelentett ideális terepet, s akként fontos szere-
pe lett. Ugyanakkor igyekeztünk célzatosan is terjeszteni, s a tanárok és az érdeklődőbb 
hallgatók figyelmét külön is felhívni egy-egy publikáció lapbéli jelenlétére.

Milyen gyakran voltak szerkesztőségi gyűléseitek, vannak-e olyan jelenlegi szer-
kesztők, akikkel már ti is dolgoztatok együtt?

BFM: Jaj, dehogy, mi már öreg emberek vagyunk a mostani szerkesztőkhöz képest! Több 
generációváltás is történt a szerkesztőségben, mi igazából doktoranduszként már taní-
tottuk azokat, akik most a székben ülnek… De ez nem jelent semmit, illetve nagyon is: 
amennyiben jobban csinálják, mint mi. Szerkesztőségi gyűléseink nem igazán voltak, in-
formálisan beszéltük meg a dolgokat (nagyon sokszor találkoztunk, lelkes egyetemisták), 
aztán az e-mail vette át a főszerepet. Ami mindig rendszeres volt, az a megjelenés előtti 
véglegesítés, amikor napokon át összejártunk, hogy egy vesszőhiba se maradjon a szöve-
gekben, és minden sorköz, térköz úgy nézzen ki, ahogy szerettük volna. A végén már nem 
is nagyon hibáztunk; az én szerkesztőségem ideje alatt csak egyszer kellett visszahívni 
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a nyomdából az anyagot javításra, mert két elütés is becsúszott a címlapon – de megérte 
loholni, még éppen orvosolni lehetett a hibát az egyetemi reprográfia igen empatikus 
hozzáállásának köszönhetően.

LJ: Voltak valóban legendás és intenzív, éjszakába nyúló szerkesztői alkalmak a nyomdá-
ba adás előtt. Mivel Wordben tördeltünk, jellemzően a tördelő (Kenyhercz kolléga) laká-
sán, előfordult, hogy párhuzamosan dolgoztunk: az egyik gépen egyikünk előkészítette 
a frissen beérkezett anyagot (korrektúrázta, húzta-vonta, formázta stb.), míg a másikon 
már folyt a tördelés. Mondanom sem kell, hogy amikor éjféltájt a kólát felváltotta az al-
koholmentes sör, egyre nagyobb ívben kanyarodott a szerkesztői toll, legfőképpen ami a 
húzást illeti. De innentől kezd lenni korhatáros a történet.

KR: A szerkesztőségi gyűlés kifejezés talán túlságosan is idealizáló képet fest a lapszá-
mok összeállításáról. Mivel akkoriban nagyon sokat találkoztunk egymással, természete-
sen a munka is folyamatos volt. De ahogy Józsi mondja, azok a legendás, éjszakába nyúló, 
lapzárta előtti közös délutánok voltak a leginkább emlékezetes és kreatív részei a szer-
kesztői folyamatnak. És az a bizonyos szerkesztői toll pedig – ma is úgy látom, hogy min-
den tapasztalatlanságunk ellenére – általában azért jót tett a szövegeknek.

Milyen kritériumok szerint választottátok ki a lapban megjelenő szépirodalmi mű-
veket?

BFM: Először kóklerkedtünk, illetve rábíztuk magunkat nagy tudású és jó ízlésű felelős 
szerkesztőnk, S. Varga Pál ítélethozatalaira, majd nem sokkal az alapítás után „szerződ-
tettük” Lapis Józsefet, és minden meg lett oldva… Ugyanez mondható el egyébként a lap 
olvasószerkesztéséről is, mely téren Kenyhercz Róbert hozott profizmust a Szkholion éle-
tébe. Hármasunk több éves működését tartom egyébiránt a Szkholion mitikus hőskorá-
nak is egyben. (kacsint)

LJ: Az én elvem az volt, hogy hozott anyagból dolgozzunk, s kevés kivétellel a helyi bázis-
nak adjon a lap bemutatkozási lehetőséget nívós környezetben. Ezért konkrét, országos 
felkéréseket én nem tettem, azóta ez – teljesen védhető módon, az újabb kihívásoknak 
megfelelve – megváltozott. De a kiválasztás csak az egyik, s talán a kevésbé fontos része 
a történetnek, mert arról van szó, hogy mint minden rendes szépirodalmi rovatnál, mű-
helymunka is folyt a fiatal szerzők szövegei körül. Azóta már több másik lapnál dolgoztam 
szépirodalmi szerkesztőként, de a személetmódomat (nem kis részben) a Szkholionban 
folyt tehetséggondozó munka alapozta meg. S az a helyzet, hogy nem kevés elfogódottság 
volt bennem, amikor a későbbi szerkesztők kértek tőlem verset: izgultam, hogy megfele-
lő kéziratot tudok-e benyújtani.
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Papp Dóra (1996) Mátészalka, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyar-történelem tanárszakos hallgatója, a DETEP résztvevője.

Papp Dóra

A TEST MINT AZ ÉHSÉG CSILLAPÍTÁSÁNAK ESZKÖZE 
SZERÉNYI SZABOLCS ELBESZÉLÉSEIBEN

A 88. ünnepi könyvhéten jelent meg Szerényi Szabolcs első kötete, az Éhség, amely a Fi-
atal Írók Szövetségének prózaíró pályázatán lett díjazott. Szerényi művéről véleményt 
formálni nem egyszerű, ugyanis az elbeszélések sorát nem egy erős és könnyen 
megragadható koherencia jellemzi. A szövegek egymásutánisága olykor követhetetlen 
és sem visszatérő szereplők, sem visszatérő helyszínek nem tudják orientálni az olva-
sót, első olvasáskor a narrátor folyamatos váltakozása is a zavart erősíti. A témaválasztás 
érdekessége mégis letehetetlen olvasmánnyá formálta a kötetet. Olyan kérdések fogal-
mazódnak meg, mint például, hogyan alakulhat át a test, hogyan bomlik le, és mi késztet 
valakit arra, hogy tönkretegye azt, ami a saját tulajdona. Miként áldozható fel a hús a vágy 
csillapításának oltárán, hogyan képes táplálni a folyamatos éhséget és végül kioltani azt? 
Mi vezérel olyan tettekre valakit, hogy eldobja magától a földi létet és inkább a tengerben, 
a halak között folytassa életét? 

Az Éhség olyan kisprózai alkotások sorozata, mely számtalanszor okoz megrökönyö-
dést és elborzasztó, helyenként gyomorforgató jeleneteket is tartalmaz. Általános jellem-
zője a nyomasztó hangulat, amely egyértelműen a szövegek témájából fakad, melyek kö-
zött a halál, a saját test akaratlagos bomlasztása is előkerül. A kötet műfaját sem egyszerű 
meghatározni, mivel nem lehet egyértelműen novellafüzérnek nevezni, ugyanis a szöve-
gek között akad valamiféle hasonlóság, mégsem állnak össze egy összefüggő szöveggé, 
egyfajta széttartás fedezhető fel bennük, így az elbeszélések külön-külön is megállják a 
helyüket. A kötet borítója megidézi a szövegek hangulatát, ezt legjobban a tűzpiros szín 
jelzi, amely a testet elborító vágy jelképévé válik, és gyakran valamiféle éhségben ölt tes-
tet. A rajta látható kép Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmányát idézi, ám a testek nem 
az emberi tökéletességet mutatják be, hanem inkább valamilyen különös torzulást. A fe-
kete és fehér színű alakok éles kontrasztot képeznek, egyikük fejét falomb helyettesíti, 
míg a másiknak a lábai végződnek uszonyban. A borító nagyon beszédes és erősen ref-
lektál a szövegekre, ugyanis a lombkoronában csúcsosodó alak a Cserje, míg a sellő alak 
a Tenger című novellával teremt kapcsolatot. Emellett a testen áthaladó éhség jelenti a 
kötet vezérmotívumát, ugyanis a szövegek túlnyomó részében központi szerepet kap a 
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test és az éhség mint szexuális, vagy mint fizikai szükséglet. A megjelenített világ az élet 
fájaként is értelmezhető, amely a természet és az emberi szféra természetes körforgását, 
egymásba fonódását hivatott jelképezni. 

Az elbeszélésekben a vágy és a test válik meghatározóvá, az éhség állandó jelenléte 
végigkövethető szinte minden szöveg esetében, csak sokszor más formában, más alak-
ban ölt testet. Néhol valóban a szó hétköznapi értelmében vett fizikai szükségletről van 
szó, mint a Húsleves című írásban, ahol ugyan nagyon erőteljes a szexuális töltet, mégis a 
nosztalgikus hangulatot ébresztő étel az, amely köré épül a történet. Ezzel szemben sokkal 
hangsúlyosabbak azok a novellák, amelyekben az éhségérzet teljesen más módon jelenik 
meg, olyan érzés lesz úrrá a szereplőkön, amely elemi erővel képes rájuk hatni, aminek 
következtében akár saját életüket is feláldozzák a romlás oltárán. Vagy épp ellenkezőleg, 
küzdenek a romlás ellen, mint a Tápszer című novella betegségben szenvedő hőse, aki 
szerint az anyatej vagy az embrió elfogyasztása sokkal hatásosabb gyógymód, mint a ke-
moterápia.  De az éhség a szexuális vágy megtestesítője is lehet, vagy a különös fétisek 
csillapítására szolgáló eszköz. 

A megformált alakok, a romlottság hordozói kivétel nélkül zárkózott és remény-
vesztett emberek, akik próbálnak ugyan kiszakadni a szürkeség és a magány béklyóiból, 
mégsem sikerül nekik, belefáradnak a küzdelembe. Átadják az ép testüket és lelküket a 
romlásnak, az elmúlásnak. Egyetlen motivációjuk van csak, mégpedig az, hogy az állandó, 
szűnni nem akaró éhségüket csillapítsák. Vannak olyan szövegek, amelyek teljesen alátá-
masztják ezt, ilyen a kötet címadó novellája is, amely talán a leginkább kifinomult alkotás 
mind közül, és ami a legrősebben tükrözi a Szerényi által konstruált világ milyenségét, a 
fogyasztói társadalom elhatalmasodását, a fékevesztettséget. A dominikai utazásán lévő 
elbeszélő találkozik egy Zoltán nevű férfival és barátságot kötnek – már ha ezt az érdekes 
kapcsolatot annak lehet nevezni. Közösen élvezik az escortok nyújtotta szolgáltatásokat, 
együtt habzsolják az életet és végül az elbeszélő az, aki megpillantja annak a szörnyű vi-
lágnak egy szeletét, amely a társadalom teljes átváltozásához, elkorcsosodásához vezet, 
ahol már nem okoz örömöt egy tökéletes, méregdrága japán tonhal megkóstolása, ahol 
valami újra, valami többletre vágynak, és amitől Zoltán annyira rettegett („Vagyis az éh-
ség az új vallás, az éttermek a templomok, a hús a szentség.” 43.). 

De ebben a világban az sem meglepő, hogy valaki egy cserjét ültet önmagába és ne-
velgeti azt, feláldozva testét a növény terjedésének és továbbélésének oltárán („Egy év 
után kezdte érezni, hogy valami nincs rendjén. Egyre jobban szorított a mellkasa. A rönt-
gen elsőre kimutatta, hogy gyökerek türemkedtek a mellüregébe.” 18.). A végrendeleté-
ben meghagyta, hogyha ő meghal, a növény akkor is éljen tovább. Az elbeszélő végül a 
hatalmasra nőtt növényről szakít egy termést, melynek érdekessége, hogy noha örök-
zöld cserje, mégis minden év októberében lehullajtja leveleit, pont akkor, amikor hol-
tan találták a „táptalaját”. Hasonló természetességgel változik egy nyugdíjas korú férfi 
hallá, mert már nem okoz neki boldogságot a földi lét, az emberek közötti időtöltés. A 
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romlott, elpusztult test így valamilyen módon tovább él, új formában találja meg helyét 
a természetben. Itt is egyfajta vágy, éhség rajzolódik ki a novellák szereplői esetében, 
amely végül felülkerekedik a józan észen.  

A test megújulásának és újjászületésének tökéletes leképezése az Átváltozás	című 
elbeszélés, ahol a megfáradt irodista különös jeleket fedez fel magán, a puffadástól 
egészen a rothadó szagokig, amelyek belőle áradnak („Foszlott a teste, mint az ázott kar-
tonpapír, levált, mint főtt hús a csontról, végül az ujja közepéig felszaggatta. Az élettelen, 
gennyes bőrcafat végén a körme fityegett.” 54.). Alkoholmámoros állapotában lenyúzza 
saját bőrét, hogy megfiatalodva, kisimultan keljen fel reggel. A Kafka	nyomán mottó erő-
sen felidézi a metamorfózis hagyományát, ehhez kapcsolódóan pedig utalásokat is felfe-
dezhetünk a szövegben, mint például a változás felismerésének ijesztő voltát, vagy a pá-
nik és fájdalom érzését, amely végigkíséri a szereplő szenvedését. Ugyanakkor Szerényi 
Átváltozása nem az elmúlást és az undort állítja középpontba, mint Kafka, hanem inkább 
a test újjászületésére, a vonzalomra helyezi a hangsúlyt, amely ezután újra megjelenik. 
Ez a fajta látásmód alapvetően igazodik a korábbi szövegekhez, de mégis valami újat 
próbál mutatni azáltal, hogy saját bőrét lenyúzva a férfi szinte egy másik testben ébred 
fel reggel, amely tetszetős és nem kelt gyomorforgató érzést. A mitológiából ismeretes 
Marszüasz-történet is párhuzamba állítható ezzel a szöveggel, kiemelten a megnyúzás 
pillanatával, amelynek momentumait Szerényi is érzékletesen és minden részletre kiter-
jedően taglalja. 

Megemlíthető még a Jonas című szöveg is, melynek a mottójául választott Pálfi 
György-idézet a rendező 2006-ban megjelent Taxidermia nevű filmjére utal, amely Par-
ti Nagy Lajos novellái alapján készült. A film és a szöveg olyan szinten hozható párhu-
zamba, hogy mindkettő esetében a test megjavítására, tartósítására tesznek kísérletet. 
Itt sem elhanyagolható a sok mindent háttérbe szorító szexuális éhség, de a film a fizikai 
szükségletet is előtérbe helyezi. Szürrealitás hatja át e szövegeket, illetve felmerülhet 
a nekrofília fogalma, amikor a férfi a nő nyakát visszavarrva szinte csodálattal fekszik 
mellé és gyengéd érzelmeket táplál iránta. A szövegek egymásutániságában nemcsak az 
összefüggés hiánya a probléma, hanem az is, hogy nincs egy meghatározott ív, vagy ren-
dezési elv, amely indokolná a szövegek sorrendjét, ez sokszor zavaróvá válik. A nagyon 
hatásos szövegek után kissé gyengébb és kevésbé érdekes írások következnek. Lehet a 
tudatos kötetszerkesztés eredménye az, hogy az elgondolkodtató szövegeket egyfajta 
szünet követi, amikor az olvasó elmélkedhet, megfogalmazhatja véleményét. Összetar-
tó erejük mégis az, hogy mindegyik novellában megjelenik valamilyen módon a test. A 
narrátori hang és nézőpont is sokszor váltakozik, amely kissé zavaró lehet az elején, de 
utána teljesen természetessé válik ez a folyamatos ugrálás és ritmikus váltakozás. A kötet 
fiktív élettörténeteket mutat be, amelyek különböző térben és időben játszódnak. Egyes 
esetekben testközelből követhetjük végig az eseményeket, míg más szövegeknél teljesen 
eltávolodunk a történésektől, sőt a narrátor is erősen marginalizálódik. Úgy tűnhet, hogy 
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a novellák szereplői saját sorsuk irányítói, hiszen ők döntenek a testüket érintő radikális 
változásokról, de nem zárható ki az a gondolat sem, hogy ez egy nagyobb, felettes erőnek 
a hatása. Nem véletlen az sem, hogy a természet számos írásban befolyásoló tényező.

Az író stílusára jellemző, hogy semmiféle elhallgatás vagy visszatartás nem mutat-
kozik meg benne. Egyenesen az olvasó szeme elé tárja az olykor túlságosan is naturalisz-
tikus leírásokat, momentumokat. Erre nagyon jó példa a Lábnyom című írás, mely egy 
orvos szemszögéből közvetít egy amputációt. A betegségek és a pusztulás pillanatai, a 
szexualitás és a halál együttese olyan élesen rajzolódik ki a kórházi miliőben, hogy nem 
meglepő, ha a karunkon a szőr is feláll olvasás közben. Az Attrakció címet viselő szöveg 
egy olyan férfit állít a középpontba, aki képes volt elrohasztani a saját testét és engedte, 
hogy a kukacok felfalják, de hogy mi is volt ezzel a konkrét célja, az nem lesz teljesen 
világos. Szerényi nyíltan, tabukat döntögetve ír a nekrofília jelenségéről, a kannibaliz-
musról és arról, hogy a világban helye van a negatív hatásoknak, a rossz tapasztalatoknak 
és a társadalom számára sokszor nem elfogadható tetteknek. Ezek megmutatásával tágul 
az irodalmi szövegekkel szemben támasztott elvárási horizontunk, ami képessé tesz arra, 
hogy árnyaltabban gondolkozzunk halálról, testhez való viszonyunkról és kulturális ta-
bukról. 

(Szerényi Szabolcs, Éhség, Budapest, FISZ, 2017.)
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Géczi Balázs (1991) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának anglisztika szakán mester diplomát szerzett, filmkritikai írásai a KULTer.
hu	oldalon jelennek meg.

Géczi Balázs 

TÚL JÓN ÉS ROSSZON – STAR	WARS	VIII: AZ	UTOLSÓ	JEDIK

Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a különbség a popzene és klasszikus zene között 
az, hogy előbbi kiszámítható és gyors kielégülést ad, hogy aztán fénysebességgel múljon 
el a varázsa, és egy idő után már egyenesen az ember agyára megy. Ezzel szemben a ko-
molyzene elsőre szinte értelmezhetetlen és követhetetlen, de minél többször játssza le 
az ember, annál több finomságot vesz észre, elkezdi értékelni a részleteket, és a végére 
sokkal komplexebb élményt ad, mint a popzene. Így hosszú távon a komolyzene többet 
ad az embernek, mint az eldobható, egyszer használatos popszámok (az viszont, hogy 
a két műfaj között hol húzódik a határ, egy másik vita tárgyát képezheti). Azért tartom 
fontosnak ezzel kezdeni a kritikát, mert úgy érzem, hogy Az	utolsó	Jedik régóta az első 
“komolyzenei” film a Star	Wars történetében, és alapvetően ez az, ami megosztóvá teszi 
az egyébként szakmai szemmel is kiemelkedő alkotást – emellett pedig a szándékosan 
túltolt mystery-box, a hype- és hisztikultúrával karöltve.

Az	utolsó	Jedik (2017) egyrészt ott folytatja a történetet, ahol J. J. Abrams filmje, Az	
ébredő	 Erő (2015) félbehagyta: Rey megérkezik az önkéntes száműzetését töltő Luke 
Skywalkerhez, hogy az jedit faragjon belőle, míg a másik szálon az Első Rend azonnali vá-
laszként a hetedik rész végén elszenvedett vereségre lecsap az Ellenállás központjára, a 
D’Qar bolygóra, kifüstölve onnan Leiaékat. Innentől kezdve a cselekmény, ellentétben Az	
ébredő	Erővel, de hasonlóan A	Birodalom	visszavághoz	(1980), két szálon fut, hogy aztán 
a fináléra összeérjenek. A	Birodalom	visszavágot nem véletlenül említem: a hetedik rész 
az Egy	új	remény (1977) történetét követi nagyon szorosan, szinte már remake ízt kölcsö-
nözve neki, ezért az volt a félelmem, hogy ugyanezen az elven halad tovább Az	utolsó	Jedik 
is, és eredeti, érdekes történet helyett az ötödik részt láthatjuk újra, itt-ott kicsit megcsa-
varva. Félreértés ne essék, én kifejezetten szerettem Abrams rendezését, kezdésnek pont 
megfelelő volt az enyhén újragondolt Egy	új	reménnyel újra berúgni a Star	Wars-filmeket, 
viszont nem szerettem volna, ha a történet ennek megfelelően halad tovább, és az új tri-
lógia végül az eredetinek lesz egy újramesélt verziója. Az előzetes anyagok ilyen szem-
pontból nem sok jót sejtettek, feltűntek olyan klasszikus elemek, mint a tanításért az öreg 
mestert felkereső ifjú jedi, illetve a hóba ásott lövészárkok felé masírozó lépegetők.
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Ezek a félelmek bizonyos mértékig be is igazolódtak, ugyanis Az	utolsó	Jedik valóban 
olyan, mint egy kitekert, megcsavart, feje tetejére állított A	Birodalom	visszavág, amit ugyan-
akkor Johnson fantasztikus érzékkel szórt meg egy marék A Jedi	visszatérrel, elkerülve an-
nak a lehetőségét, hogy az új trilógia zárása szorosan kövesse a hatodik rész eseményeit. 
Legfontosabb azonban, hogy míg Abrams a remake-et arra használta, hogy felmondja az új 
nézőknek a réges-régi történetet, közben azon igyekezve, hogy a régi rajongóknak megad-
ja a “régi, mégis új” érzetet, addig Johnsont láthatóan hosszabb távú célok motiválták. Az	
utolsó	Jedik valóban A	Birodalom	visszavág és A	Jedi	visszatér hibridje, azonban ez az a film, 
ahol a történet gyakorlatilag másodlagos, Johnson ugyanis csak eszközként tekint rá, hogy 
a karaktereknek olyan mélységeket adjon, ami eddig fájóan hiányzott gyakorlatilag min-
den eddig megjelent Csillagok	háborúja-filmből. Az	utolsó	Jedik ennek megfelelően nem a 
Zsivány	egyeshez	(2016) hasonló fizikai utazás, hanem azokat a figurákat veszi górcső alá 
és formálja újra, akiket megismerhettünk a hetedik részben. Az Abrams által vázlatosan 
felskiccelt karakterek, mint Rey, Poe, Finn vagy Kylo Ren, a hozzájuk csatlakozó Luke és a 
nagyobb játékteret kapó Leia mind megkapják a maguk karakterpillanatát, egyszerűen, 
mégis hatásosan felvázolt belső konfliktusaikat és a mentális próbatételt, ami tovább mé-
lyíti a karaktert. Két és fél órában mindezt kivitelezni egyenesen bravúros teljesítmény, és 
nem bánom, hogy ez esetleg a sztori kárára történt, mert végső esetben a karakterek azok, 
amik összetartják a világot, nem pedig az események. 

A rendező Rian Johnsonra egyébként különösen igaz, hogy jobban érdekli a lélektan 
és a belső utazás, mint az, ami a “valóságban” történik. Elég csak megnézni az utóbbi évek 
egyik legfinomabban fantasztikus sci-fijét, a Loopert (2012), vagy pedig a Breaking	Bad 
(2008–2013) című kultsorozat harmadik évadának tizedik részét: az amúgy egy nagy 
történetet elmesélő sorozatban a Fly különleges helyet foglal el, hiszen a felszínen egy 
epizodikus problémával foglalkozik, egy léggyel, ami bekerül Walterék rendszerébe, és 
azzal, hogy a két fő karakter hogyan reagál a helyzetre. A pénzügyi megszorítások miatt 
kényszermegoldásként született „filler” rész végül az egyik legmeghatározóbb epizód lett 
a sorozat történelmében. A történet szempontjából a Légynek nincs jelentősége, hiszen az 
elején felboruló status	quo a végére visszaáll, ám mégis kulcsfontosságú epizód a sorozat 
egészét nézve, ami robbanásig hajtja és összesűríti a két főszereplő konfliktusát egyetlen, 
látszólag lényegtelen kis minitörténetbe. A Légy nélkül a sorozat teljes sztorija nem lenne 
szegényebb − de a karakterábrázolás igen. Ennek megfelelően Az	utolsó	Jedik sokat nem 
halad előre a történetben, amennyiben a konkrét eseményeket vizsgáljuk, ám a film vé-
gére mégis mindenki egy olyan pontra érkezik meg a belső utazásában, ami innentől már 
hitelesen lendítheti majd előre a cselekményt, hogy aztán valós konfliktust hozzon létre. 
Például Rey és Kylo folyamatos összekapcsolódása a történet szempontjából nem igazán 
fontos, látszólag nem vezet sehova, hiszen a végére Rey hátat fordít a másiknak, mindket-
ten maradnak azon az oldalon, ahol a film kezdetén voltak. Ugyanakkor az a konfliktus, 
amelyben nem egy arctalan karakter küzd a jófiúval (vagy jókislánnyal ebben az esetben) 
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negyedannyira sem érdekes, mint az, amelyikben a két fél ismeri és érti egymást, kapcso-
latot alakított ki egymással és mindkettőt megérintette annak a szele, hogy csatlakozzon 
a másikhoz. Más szóval, az eredeti trilógiában Luke papíron az Uralkodó ellen ugyanúgy 
harcol, mint Vader ellen, azonban a Luke és Vader közötti kapcsolat miatt az Uralkodó a 
konfliktus perifériájára szorul, hiszen egyszerűen nincs meg az az érzelmi mélység ben-
ne, mint az apa-fia összetűzésben. Így ténylegesen nem számít, hogy Snoke eltűnt a tör-
ténetből, mert az ő szerepe csak katalizátor volt, ami felépítette a két kvázi főszereplőt.

Hasonló okokból én bocsánatos bűnnek tartom a Canto Bight-i kitérőt. A film egyik 
legszélesebb körben kritizált eleme a teljesen fölöslegesnek titulált kaszinóvárosi ka-
land az öncélúan bevezetett Rose-zal. Nem tudok egyetérteni ezekkel a kritikákkal, 
főleg mert sok esetben a végére kibukik, hogy a névtelen kommentekben kritizálók 
PETA-propagandaként értékelték az állatok kiszabadítását, míg Rose-zal a legnagyobb 
probléma az, hogy duci és kínai. Pedig a kitérő pontosan illeszkedett a film nagy gondolati 
körébe, ami a világ árnyalása, a kudarc megélése és a múlt elengedése (Rose is folyamato-
san küzd elveszett testvére emlékével). Igaz, hogy összességében nem értek el semmit a 
kalanddal, de Finn megmérettetett: megkapta a morális feloldozást DJ-től, hogy otthagyja 
az ellenállást, míg a másik oldalról meglátta a lázadás szellemiségét Rose-ban, azt, amit 
addig sosem sikerült megértenie. Eddig a pontig Finn mindig menekült, az Első Rendből, 
az Ellenállásból, a Kaszinóvárosi jelenetig az Ellenállás is csak Rey miatt érdekelte. Neki 
szüksége volt erre a kalandra, hogy megértse a reményt, ami az ellenállókat hajtja, és 
kellett a DJ által felajánlott menekülőút, hogy azt elutasítva igazi lázadó söpredék lehes-
sen. Így a végére eljutunk oda, hogy a gyáva, mindenhonnan menekülő Finn képes lenne 
az életét adni az Ellenállásért. És akármennyire is erősködnek a kritikus hangúak, hogy 
Rose helyett Poe-nak kellett volna Finnt kísérnie, ezzel a javaslattal alapjaiban vesztette 
volna el az értelmét nemcsak a teljes kaland, hanem Finn jellemfejlődése is.

Hasonló jellemfejlődésen megy át Poe, sőt, Luke is, aki a film egyik legszívmelengetőbb 
pillanatában, Yoda meglepetésszerű visszatérésekor visszavedlik a tudatlan, egyszerű 
tatuini parasztgyerekké, aki még mindig nem érti a mestere tanítását, míg Poe forrófejű 
pilótából igazi, megfontolt vezetővé válik a fináléra. De van más nyoma is annak, hogy 
a karakterek kerültek középpontba. A film remekül eljátszik azzal, hogy korábban be-
hozott, karakterdefiniáló, ikonikus tárgyakat pusztít el: Kylo szétveri a sisakját és ezzel 
rálép a saját útjára, ami független Vadertől és Snoke-tól; Poe spéci X-szárnyúját kilövik 
és ezért nem tudja megoldani a problémáit a szokásos, berepülök és szétlövöm módon; 
Luke fénykardja is kettéhasad, az az ikonikus tárgy, amelynek jelentőségét Abrams nem 
győzte hangsúlyozni az előző filmben, amikor is a történet jelentős része a fénykard körül 
zajlott. Látható tehát, hogy a karakterek, akiknek papíron gyengülniük kellett volna attól, 
hogy elveszítik az azonosításra szolgáló tárgyukat, erősödtek általa.

Mindezek mellett számomra eltörpülnek a film hibái, amiket nem is igazán hibának 
mondanék, hanem szükséges áldozatnak a hozzávalók egyensúlyában bekövetkezett el-
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tolódásért, ami lehetővé tette a karakterek ilyen szintű elmélyítését. A humor kevésbé 
volt bántóan infantilis, mint a legtöbb Disney- (és elsősorban Marvel-) filmben, az elő-
re közgyűlöletet kapó porgok például finoman vannak csak jelen, és az egyetlen jelenet, 
ahol tolakodó volt a megjelenésük, láthatóan csak azért került bele, hogy Csubakkának is 
legyen valami tennivalója. Snoke sorsán sokan nem tudtak továbblépni, ami csak akkor 
elfogadható, ha a szóban forgó nézők nem találkoztak korábban az eredeti trilógiával, 
és benne a hasonlóan kidolgozott Palpatine-nal. A másik lehetőség az, hogy egyszerűen 
csak felültek az Abrams által kényszeresen túltolt mystery box hype-vonatra: a rendező-
író-producernek szokása remekül hangzó, de kellően elnagyolt és sejtelmes elemekkel 
teleszórni a filmjeit, aztán hagyni, hogy más végezze el a piszkos munkát, azaz a rejtélyek 
megoldását, hiszen ő alapvetően csak a kérdésekben hisz, a válaszokban nem. Ugyanez 
figyelhető meg a Lost egyébként zseniálisan összerakott pilotjánál, ahol Abrams előre 
bedobott egy rakás izgalmas kérdést, előre kitalált válaszok nélkül, vagy szintén jellemző 
példa a Cloverfield-univerzum körül zajló porhintés. Ennek a porhintésnek az eredmé-
nye a Rey szüleinek kiléte körül mesterségesen gerjesztett kíváncsiság, miközben bármi-
lyen válasz vagy csalódást keltő, vagy ostobaság lett volna. Rian Johnson egyik nagy hú-
zása, hogy meg meri lépni azt, ami az egyetlen kiút lehet ebből a zsákutcából, még akkor 
is, ha ez nem konvencionális. Így Snoke szerepét rövidre zárja azzal, hogy a Star	Wars-
történelem talán legjobb akciójelenetében megidézi A	 Jedi	visszatért, ezzel elejét véve, 
hogy a trilógia zárása a hatodik rész újramelegítése legyen, illetve meghozza az egyetlen 
logikus és igazán csavaros választ Rey eredetével kapcsolatban. Ez a megoldás amellett, 
hogy igazi csavarként működik egy olyan sagában, ami az egyik legnagyobb meglepetést 
okozta a nézőknek 1980-ban, még szépen is rezonál arra, amit Luke tanít Rey-nek az Erő-
ről: az Erő az egyszerű emberé, nem a Kenobiké és Skywalkereké, és Rey-nek egyiknek 
sem kell lennie, hogy ő lehessen az utolsó jedi. Az már csak hab a tortán, hogy mindez 
kapcsolódik ahhoz, amit Kylo mond a múlt elengedéséről.

Johnson attól sem ijed meg, hogy a Star	Wars-tól eddig messze álló történetmesélési 
elemeket használjon: most először fordul elő, hogy visszaemlékezések tarkítják a cselek-
ményt, főleg hogy ugyanazt az eseményt mutatják meg más szemszögből. A technika va-
lóban idegen, de a gondolat nem az, ugyanis már A	Jedi	visszatérben megjelenik az alap-
gondolat, hogy ‒ Obi-Wan Kenobi Lukehoz intézett szavaival élve ‒ “sok igazság, amihez 
ragaszkodunk, javarészt a mi szemszögünkön múlik”, ennek vizuális leképezése a Kylo 
és Luke közötti konfliktus ábrázolása. Ehhez hasonló, kezdetben testidegen ábrázolás 
az, ahogy Luke érzékelteti Rey-jel az Erő mibenlétét a gyorsan egymás után vágott ké-
pekkel: a fény, a sötétség, élet és halál. Idegen, de mégis talán az eddigi legérzékletesebb 
bemutatása annak, ami a Jedik hatalmát adja, visszatérve annak organikus mivoltához az 
eszetlen Erő-trükkök csúcsra járatása helyett, ez a fajta „magyarázat” mégsem esik abba 
a lucasi hibába, hogy sci-fi vonalon akarja racionalizálni az Erőt. Az Erő Johnson értelme-
zésében maga az Élet mágiája, ami mindenkié, nem csak a jediké – kis szabad asszociá-
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cióval akár azt is mondhatnánk, hogy ugyanígy a Star	Wars nem a keményvonalas fanok 
kiváltsága, hanem azé, aki magáénak akarja érezni. 

Ami azt illeti, annyira jó lett maga a forgatókönyv, hogy a film többi érdemét szinte 
a háttérbe szorítja. A rendezést dicséri, hogy Johnson továbbvitte Abrams lendületes ka-
mera- és karaktermozgásait, miközben érzékletes stillekkel teremtett mozgás nélkül is 
feszültséget (legjobb példa erre Kylo és Luke találkozása). A látványt egyébként sem ér-
heti panasz, együttműködve John Williams zenéjével, ami Az	ébredő	Erő legjobb dallama-
it vitte tovább és tökéletesítette, maradandó audiovizuális élményt ad sokadik megtekin-
tésre is. A film egyik legemlékezetesebb pillanata, Holdo önfeláldozása is a két hozzávaló 
tökéletes összjátékának köszönhető.

Én tartom magam ahhoz, hogy Az	utolsó	Jedik egy közel tökéletes film, és az egyik 
legjobb dolog, ami a Star	Warsszal mostanában történhetett. Gyakorlatilag 1980 óta elő-
ször fordul elő, hogy egy Csillagok	háborúja-filmen izgulni lehet, túl az előzményfilme-
ken, amiknek a kifutását úgyis tudjuk, és a remake-nek tekinthető Az	ébredő	Erőn. Kis 
szerencsével elhal a fantáziavilágot csak egyféleképpen elképzelő, gyűlölködő fanboyok 
hisztije, és egyre többen ismerik fel Rian Johnson zsenijét, aminek ebben a kritikában is 
csak egy részét sikerült megmutatni.
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Kovács Edward (1995) Székelyhíd, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója.

Kovács Edward

A MEGSZÓLÍTÁSBAN REJLŐ MÁGIKUS TEREMTÉS – 
ÁFRA JÁNOS RÍTUS	CÍMŰ KÖTETÉRŐL 

„és ők torzítva bár, de ismételgetni / kezdik a mértékadó mondatok”

Áfra János harmadik verseskötetének megszólalásmódja, ahogy azt már fülszövege is 
jelzi,1 lényegesen eltér előző könyveinek beszédformáitól. Míg a korábbi kötetek közül 
a Glaukómát a beszédszólamok felsokszorozódása és perspektivikussága, a Két	akaratot 
pedig az intimebb, párkapcsolati viszonyokat boncolgató alanyiság határozta meg, addig 
a Rítus versnyelvét egyfelől a néphagyományból ismerős ráolvasásokat, mágikus formu-
lákat idéző megnyilatkozások, másrészt poétikailag a címzés, a megszólítás alakzatai és 
szerkezetei, az aposztrophé, a másikhoz való folytonos odafordulás gesztusai szervezik. 
Ezen eljárások, melyeket az E/2-es megnyilatkozás jellemez, egy sajátos mitikus, herme-
tikus világmodell megképzéséhez, illetve egy nem kultúrspecifikus, spirituális, szakrális 
szemléletmód kirajzolódásához járulnak hozzá. Ez kifejezetten előnyös vonása a kötet-
nek, ugyanis ez a fajta univerzalitás azáltal, hogy szinkretikus kulturális vonásokat mutat 
fel, szélesebb körű rákapcsolódási mezőt biztosít a Rítust kezükbe vevő olvasók számára.

Ahogy az életmű előző könyvei kapcsán sem elhanyagolható szempont, talán a Rítus 
esetében is lényeges pár szót ejteni a kötet dizájnjáról, különösen a borítóról, melyen 
egy Incze Mózes olajfestmény található, és amely ‒ a szövegek és a cím által megterem-
tett kontextusban ‒ feltételezhetően egy beavatási rítust ábrázol. Az erősen kontrasztos 
képen két, derékig vízben álló férfi látható, egyikük háttal állva egy üstöt tart a másik 
elé, aki arcát eltakarva éppen iszik abból. A vizuálisan megjelenő arctalanság utalhat 
akár a szertartások laikusok általi hozzáférhetetlenségére, emellett a rítusok legfőbb 
jellegzetességére is, az átmenetiségre. Ilyen tekintetben külön izgalmas, hogy a festmény 
a rítus átmenetiségét, az átmenet folyamatát rögzíti, ezzel megjelenítve a határhely-
zetben megmutatkozó identifikálhatatlanságot. Ez az arctalanságot illusztráló képiség 
előjelezheti a versek megszólalójának bizonyos mértékű, grammatikailag jelöletlen sze-

1  „És valóban: a kötet beszélője eltávolodik az Éntől, a lírai személyesség közvetlenségétől és az 
önfeltárás vallomásosságától. Sokkal inkább a személytelen többes vonzza, valami nagyon egysze-
rű, ugyanakkor bonyolult beszéd a közösről.” Áfra János, Rítus, Bp., Kalligram, 2017.
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mélytelenségét is. Emellett, talán érdekesnek mutatkozhat ezt „az egyik arcból a másikba 
való átmenetként felfogott” arctalanságot párhuzamba állítani az Áradat című vers egy 
szöveghelyével: „Viszontlátod magad a tenyereid között. / A megtagadott arcot emberar-
codba mártod, / átszűrve ujjaid hálóján előző napi érzéseid.” 

A kötet szerkezetileg négy nagyobb ciklusra tagolódik, melyeket egy-egy klasszikus 
formában és ütemhangsúlyos metrumban megírt, strofikus vers zár le. Ez a négy cikluszá-
ró darab (Ami	a	vízé, Ami	a	levegőé, Ami	a	tűzé, Ami	a	földé) kiemelt szereppel bírhat a kötet 
mitikus világképének kozmológiai elrendeződésében, tekintve, hogy mindegyik vers egy, az 
európai filozófia és alkímia hagyományából is ismert alapelemet jelöl. A mitikus, archaikus 
világrend poétikai megkonstruáltsága kapcsán érdemes még felfigyelnünk a ciklusok címe-
ire (Lékvágás	télvíz	idején; Kertek	ébredés; Verőfény,	mélyülő	árkok;	Hervadás	a	ködben), me-
lyek az évszakok topikus használatán keresztül erősítik a kötetben megképződő kozmosz 
koherenciáját. Az évszakok és az általuk kirajzolódó tér-időviszonyok, akár az alapelemek, 
szintén egy primordiális szemléletmód képzetét jelenítik meg. A világot rendszerező és ál-
landó körforgásban tartó, monumentális méretű és szakrális minőségű természeti rítusok 
mellett fellelhetjük az ezekkel szerves párhuzamban létező emberi életvilágot is. A ver-
sek azonosíthatatlan, ám egységesnek mondható beszélője ebben a poétikai kontextusban 
vezeti keresztül az olvasót a különböző, kitüntetett életeseményekhez köthető beavatási 
szertartásokon, mint a születés (A	kapu	őrei), felnőttkorba lépés (Kötelék), párválasztás (A	
kérő), terhesség (A	gyermek	eljövetele), halál és újjászületés (A	fa	születése).

Az ősi elemek, illetve az évszakok (kötet)vilá-
got strukturáló jelenléte mellett, már a ciklusokat 
megelőző, kötetnyitó Valaki	 után című versben is 
tetten érhető egyfajta mitopoetikus gesztus. A vers 
kezdősorai nemcsak egy erőteljes imperatívuszt 
performálnak, hanem mintha implicit módon meg-
jelenne bennük a creatio ex nihilo toposzának moz-
zanata is: „Hordd el ezerfelé magad, / szakítsd meg 
a töretlen egységet, / szóródj szét, elárulva a sem-
mit.” A semmi elárulása csak a valamivé válás által 
jöhet létre, ilyen értelemben pedig itt egy teremtő 
mozzanatot kell regisztrálnunk, ami kétségtelenül a 
nyelv felszólító, cselekedtető erejében érhető tetten. 
Az ezt követő mondatokban szereplő „legyen” sza-
vak akár a bibliai Teremtés könyvének egyik pasz-
szusát is megidézhetik: „Legyen az ég a közönyösség 
köre, / ahol a láthatatlanok várakoznak, / legyen a 
föld az érzések gyűrűje, / ahol testek épülnek, bom-
lanak.” A legyen ige nemcsak a nyelv általi terem-



49NAGYVIZIT

tést viszi színre, hanem célelvű egyidejűségben már el is rendezi és funkcióval látja el a 
teremtett világszegmenseket. Tehát már a nyitóversben is szembesülhetünk azzal a fajta, 
a mindennapjainkban is megnyilvánuló nyelvi cselekedtető/cselekvő magatartásformá-
val, amely, ha nem is reflektáltan, de szerves részét képezi a nyelvi megnyilatkozásaink-
nak. A nyelvnek tulajdonított varázslatos karakterisztika a népi hiedelemvilágban azon a 
meggyőződésen alapult, hogy a szavak mágikus hatalommal bírnak, és hogy a megfelelő 
használati feltételek mellett az azokat kimondó egyén általuk képes lehet közvetlenül 
hatni a valóságra, a szó segítségével megváltozatni azt. Áfra János kötetének tematikája 
és beszélője ezt a szemléletet megelevenítve és alkalmazva igyekszik a Rítust fellapozó 
olvasókat különböző tanácsok, utasítások segítségével elvezényelni valamiféle organiku-
sabb, szakrálisabb létezésben való önértelmezés felé, amely kétségtelenül izgalmas és 
merész vállalkozásnak tűnik, tekintve, hogy ezáltal egyfajta teljesség megragadására tesz 
kísérletet egy olyan korszakban, ahol világszemléletek és álláspontok pluralizálódásával 
és fragmentálódásával kell szembenéznie.

A rítusokra épülő koncepció kellően kiforrott, egységes versnyelven kivitelezett 
költészetről tanúskodik. Emellett érdemes kiemelnünk az Áfra költészetére jellemző rit-
musos, belső rímekkel operáló versbeszédet, amely jelen korpusz esetében kifejezetten 
megerősíti az egyes szövegek ceremoniális hangvételét. Mégis, témájából adódóan, ese-
tenként nem tudja megkerülni azoknak a sűrű jelentéstartamú regisztereknek az alkal-
mazását, melyek ehhez a vallási-filozófiai, ritualisztikus gondolatkörhöz kapcsolhatóak. 
Utalhatunk esetleg a már fentebb említett, filozófiailag terhelt semmi fogalmára, vagy az 
akaratéra, amely akár schopenhaueri („A kapcsolódásokat építő akarat”) vagy épp nietz-
schei („akaratot tiporsz el akaratoddal”) áthallásokat is megidézhet az olvasóban. De 
megemlíthetjük akár ezt a kissé patetikusnak mondható frázist is Az ismétlődés	folyosói 
című versből: „az örök körbejárás labirintusán”. 

A kötet verseiben az egyik legszembetűnőbb poétikai megoldásnak a másikhoz való 
odafordulás, a másikhoz való hozzászólás gesztusai és módozatai tekinthetőek, amit a 
beszélő a különféle ráolvasási műfajokat idéző szövegeken keresztül artikulál. Pócs Éva 
nagy volumenű, a magyar folklór ráolvasásait tartalmazó gyűjteményes könyvének beve-
zetőjében arról értekezik, hogy a ráolvasások legmeghatározóbb műfaji kritériuma nem 
a tartalmi-formai sajátságokban keresendő, hanem a funkcióban, ez a funkció pedig nem 
más, mint valaminek a befolyásolása egy meghatározott cél elérésének érdekében. Há-
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rom különböző ráolvasási viszonyt és funkciót különböztet meg: a mágikust, a vallásost 
és a mágikus-vallásost.2 

Áfra kötetében a ráolvasások mindhárom típusával találkozhatunk, viszont kommu-
nikációs szempontból vizsgálva nem egy konkrét, a beszélő által E/1-ben kimondott átok, 
áldás, szerelmi varázslás vagy másra küldés formájában, hanem a másikat cselekvésre 
késztető, a másikhoz folytonosan odaforduló vokatívuszok és imperatívuszok alakzatai-
ban, amelyek utasításokként, illetve egyfajta életvezetési iránymutatásokként válnak értel-
mezhetővé. A szövegek között találhatóak olyan darabok is, melyeknek inspirációs forrásai 
figyelmes és elszánt keresés után fellelhetőek a Ráolvasások gyűjteménykötetben is. Ilyen 
például a Patkányirtás című versben felvázolt eljárás, amely a parancsoló nyelvi formula 
mellett az ezzel egybekötött, elvégzendő cselekvéssort is leírja: „Amikor elsőnek haran-
goznak, / ledobobod magadról a felső réteget. / Ha a fémre kettőt húztak, / alsó ruháidat 
is ágyra veted. / Miután leütötték a harmadikat, / megindulsz meztelenül. / Akármilyen 
hideg legyen, / háromszor körül kell futnod / alvó kerted és hűlő házad, / minden ablakon 
bekiabálva.” (75.).3 Vagy ilyen darabnak tekinthető még a Megfejtetlen	üzenet című szöveg, 
ami az elküldés, másra küldés formulájának színrevitele mellett, hozzáolvasva a Ráolvasá-
sok vonatkozó szövegrészét, egyfajta intertextuális szövegalkotási eljárásként is felfogható: 
„Egy torokbaj oka lehet / egy régi tárgyba űzött / és vele eltemetett gond. / Például ha ud-
varodat / felásva láncot találsz / és hajnalhasadáskor / egy keresztúton körbe- / csavarják 
nyakadon, / mondd háromszor: hess, / és távozik a gyulladás. / A láncot hagyd ott.” (62.).4 
A felhasznált szövegrészekkel való párhuzamba állítás (tekintve, hogy gyűjtőtérségük föld-
rajzilag pontosan betájolt) első pillantásra talán kikezdheti a kötet egyik jellegzetessége-
ként megemlített egyetemességet, viszont a citált példák is láthatóvá teszik, hogy itt nem 
puszta átemelésről van szó, hanem sokkal inkább a szöveghelyek szerves beágyazásáról a 
Rítus homogénnek mondható versvilágába. 

2 A mágikus viszonyban A, a ráolvasó hat B-re, amely lehet „élőlény, tárgy, nem evilági hatalom, 
vagy épp megszemélyesített betegség”. Ehhez kapcsolódóan a mágikus funkció pedig konkrétan 
A-nak B-re való hatását jelenti. A vallásos viszony is A-nak B-re való hatásában ragadható meg, 
viszont itt már egy közbenjáró, C (transzcendens lény) segítségét kérve megy végbe a funkcionális 
megvalósulás, tehát A-nak C általi B-re való hatása. Ilyen vallásos viszony és funkció jelenik meg 
az imában, ami a közbenjáróhoz szólva, általa fejti ki hatását. Hasonlóképpen a mágikus-vallás vi-
szonyban is (mint az átok és áldás) jelen van egy közbenjáró hatalom, viszont itt már csupán mint 
hivatkozási alap, tehát A C-re hivatkozva szól B-hez és hat rá.	Ráolvasások,	Gyűjtemény	a	legújabb	
korból	(1851–2012), szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2014, 14–16.
3  „58. Patkányküldés (Viss, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Mikor vasárnap harangoznak a temp-
lomba, vesse le a küldő a felsőruháját: mikor másodikat harangoznak, vesse le az alsóruhát is; mi-
kor harmadikat harangoznak, fusson körbe meztelenül háromszor; közben szidja a patkányokat: 
Piszkosok, mocskosok, menjetek Vargáéknál!”	Uo., 75.
4  „1. Beteg gyógyítása (Dédestapolcsány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Egy tizenegy éve beteg 
asszonyt egy »boszorkányos ember« tanácsára úgy gyógyítottak meg, hogy az udvart felszántot-
ták, és az ott talált lánccal éjfélkor a keresztúton körülcsavarták a beteget, miközben háromszor 
mondták: Hess! A láncot ott kellett hagyni.” Uo., 62.
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A megszólítás közvetettsége, illetve közvetlensége kapcsán mindenképp érdemes 
megvizsgálnunk, hogy a megszólítás figuráival operáló versek mennyiben olvashatóak 
önmegszólításokként. Ha a líraolvasásban érvényesülő, Jonathan Culler által elképzelt 
háromszögletű megszólítási struktúrát vesszük alapul (tehát, hogy a mindenkori olva-
só megszólítása egy fiktív, másikhoz odaforduló megszólításon keresztül tételeződik), 
és arról sem feledkezünk meg (amit Culler Frye-ra hivatkozva maga is kiemel), hogy a 
versek befogadása során az olvasó a kinyilatkoztatás alaphelyzetét is magára veszi, ak-
kor kijelenthetjük, hogy ezek a szövegek felkínálják az önmegszólításként való olvasás 
lehetőségét.5 A versek ilyen formájú olvasásmódja egyfelől kidomborítja az irodal-
mi szövegek befogadásának és létmódjának eseményszerű felfogását, másfelől pe-
dig ebből az eseményszerűségből adódóan affirmálják a kötet versei által sugalmazott 
ritualisztikusságot is, melynek jellege pontosan ebben az alkalmiságban vagy esemény-
szerűségben ragadható meg. Ehhez az alkalmisághoz szorosan hozzákapcsolódhat az is, 
hogy a rítusok ismételhetőek, pontosabban iteratívak, akár az olvasás. Az önmegszólí-
tásnak az olvasás folyamán létesülő eseményszerűsége ilyenformán a közvetlenség ta-
pasztalatának illúzióját, ebből adódóan pedig a megnyilatkozás és befogadás szimultán 
végbemenő élményközpontúságát erősíthetik meg. Ilyen értelemben az olvasás aktusa 
maga is egyfajta rítusként válik értelmezhetővé, ezáltal pedig a Rítus szövegeinek olvasá-
sa is valós rituális tevékenységként és eseményként fogható fel. Mindenesetre nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül azt a kritériumot sem, hogy rítusról csak akkor beszélhetünk, ha a 
ráolvasáshoz egy meghatározott cselekvés, mozdulatsor is társul, tehát a szöveg csupán 
része a rítusnak.6 Viszont, ha elfogadjuk a beszédaktus-elmélet azon revelációját, hogy a 
beszélt nyelv maga is cselekvő/cselekedtető ágensként működik (ahogy, akár a szómágia 
esetében), akkor beláthatjuk, hogy az olvasás performativitása is magában hordozza azt 
a ceremoniális jelleget, amely egy sajátos rítussá formálja az olvasás eseményét, a Rítus 
verseinek olvasását.

Áfra János legújabb verseskötete egy valóban „radikális” költői hangon szólítja meg az 
olvasót, mindezt pedig egy olyan archaikus szemléletmód jegyében teszi, amely kiemelve 
a szinte mindenki számára ismerősnek tetsző, kulturális átfedések metszéspontjaiban 
nyugvó spirituális vonásokat, univerzalizáló igénnyel lép fel, felmutatva a „mértékadó 
mondatok” időtállóságát. A megszólítás alakzataiban bővelkedő, a megidézett tradíciók-
kal ellentétben igazán korszerűnek és egységesnek mondható versnyelv kétségtelenül 
izgalmas alkotássá teszi a Rítust.

(Áfra János, Rítus, Budapest, Kalligram, 2017.)

5  Jonathan Culler, A líra nyelve, ford. Keresztes Balázs, PRAE, 2017/3, 9–10.
6 	Ráolvasások, i. m.,	14.
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Tölli Zsófia (1992) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar-orosz tanárszakos hallgatója, a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium 
tagja, a DETEP résztvevője. 

Tölli Zsófia 

A BOLDOGTALANSÁG ARCAI

Pólik József nagyjátékfilmjét mindenki a debrecenisége miatt emlegette. Minden hír-
ben azt olvashatjuk,1 ez az alkotás elválaszthatatlanul kapcsolódik a cívisvároshoz. Az 
ehhez hasonló állításokkal szembehelyezhető az a tény, hogy Debrecen mint a nézők 
által hivatkozott helyszín, nem jelenik meg konkrétan a filmben. A jelenetek nagyrészt 
belső térben – hálószoba, konyha, házudvar, pince – játszódnak. A néző mindössze né-
hány külső helyszínt lát, ezek pedig úgy vannak összeválogatva, hogy aki nem ismeri a 
várost, az nem tudja beazonosítani a helyeket. Ezek közül az egyik egy vasúti jelenet, 
valamelyik kevésbé használt kisebb megállóhelyen játszódik, de később egy játszótér is 
szerepet kap: szürke betonfalak, néhány pad és magányos fák adják a díszletet – konkrét 
referencialitása tehát nincs ezeknek a helyszíneknek sem. A játszótér mintegy mementó-
ja a gyermeki boldogságnak, amely a filmben kontrasztba kerül a megannyi tönkrement 
élettel. Ami ezeken kívül debrecenivé teheti a filmet, az a helyi alkotók jelenléte, hiszen 
minden szereplő debreceni vagy helyi kötődésű. Mindezeken túl azonban inkább az a tár-
sadalmi kórkép teszi indokolttá a független film elemzését, amely meglepő őszinteséggel 
tárja a néző elé az elhallgatott témákat, a csúf és kiábrándító, sokszor céltalannak ható 
valóságdarabkákat.

Debreceniként nem tudtam elkerülni azt, hogy prekoncepcióim alakuljanak ki az 
Életem	legrosszabb	napjával kapcsolatban. Generációs film lenne, dráma vagy vígjáték? 
A műfaji besorolás is problematikus, nem csak a néző számára. A rendező drámaként 
nyilatkozott filmjéről, de egy közönségtalálkozón azt mondta, a mű zárlata pozitív, opti-
mista.2 Ezzel szemben a film elsősorban a boldogtalanság fázisait, élethelyzeteit, vesztes 
pozícióból induló, vagy oda került emberek történeteit mutatja be. Boldogtalanságuk 
elsődleges oka a beletörődés, hallgatás. Sikerülhet-e változást elérni, lehet-e boldognak 
lenni, és ha igen, akkor hogyan – a kérdés nyitott marad a néző számára. Viszont egyes 

1  Életem legrosszabb napja	–	A	film,	ami	Debrecenből	hódíthatja	meg	az	országot, Haon.hu, 2015. 
08. 27. http://www.haon.hu/eletem-legrosszabb-napja-a-film-ami-debrecenbol-hodithatja-meg-
az-orszagot/2904029 [Letöltés ideje: 2018. június 15.]
2  Pólik József gondolata a Magyar Filmszüret közönségtalálkozóján, 2018. február 04-én.
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filmes fórumok, portálok vígjátékként aposztrofálják3 a művet. Talán azért lehetséges ez 
az egyet nem értés a műfajjal kapcsolatban, mert a mű során végigvonuló hangulat speci-
ális elegye a reálisnak és az abszurdnak.4 A főszereplő viselkedése és a jelenetek sokszor 
keltik a megszerkesztettség érzetét, nem hatnak természetesen. Ugyanakkor az ezáltal 
fellépő befogadói disszonancia reflexióra késztet saját életünkkel kapcsolatban. Tény-
leg vannak ilyen emberek? Tényleg ebben a testi-lelki sivárságban élünk? Tényleg ilyen 
kilátástalan minden? Nemcsak a főszereplő András (Gelányi Imre) figurája van ilyen ha-
tással a nézőre, hanem a mellékszereplők is.

András története fejezetekre oszlik. Ezeket jól elkülönítik a címek, amelyek külön 
snittet kapva láthatóak: fekete alapon peregnek a fehér betűk, mintha egy írógép karak-
tereit adná ki a félkarú rabló. Mintha minden esetleges lenne, az is, mi az aktuális fejezet 
címe. A lelki nyomor stációi tetszőleges sorrendben tekinthetők meg, a filmbeli sorrend 
puszta ajánlásként hat. A fejezetcímek általában az adott részben elhangzó mondatok 
részei, afféle szlogenek. Ilyen például: „boldog vagyok, csak ilyen az arcom”, „én még csak 
egy kisfiú voltam”. 

A történet egy év alatt játszódik, melynek kezdőpontja a főszereplő, András ötvene-
dik születésnapja. Nagyjából a film feléig magát a születésnapot és a közvetlenül utána 
történő eseményeket követhetjük nyomon, amelyek lezárása az ötvenegyedik születés-
nap. A jelenetek csupán lazán kapcsolódnak egymáshoz, csak a főszereplő személye és 
narrációja az összekötő kapocs közöttük. A filmben két fontosabb nőalak tűnik fel And-
rás mellett. Az első rész fontos női karaktere Nóra, aki depresszív és kiforratlan; míg a 
mű második részében Carmen, a sokat tapasztalt prostituált kap fontos szerepet. Egyes 
kiemelt pontokon a narráció bontja meg a jelenetek néhol egészen személytelen sorát: 
ilyenkor jellemzően András kommentárját halljuk. Andrásé mellett Nóra narrációja is 
megjelenik, amikor otthon, a szobájába zárkózva rajzol a falra. (A falra írt szavak jelen-
tősége sem elhanyagolható. Olyan mondatokat láthatunk, mint „Miattad lettem kurva.”, 
„Minden más lenne, ha apa itt lenne.”, de rajzokat is mutat a kamera, például egy akasztott 
embert. Ezek mind árnyalják Nóra sötét világát. Feltételezhető, hogy minduntalan inga-
tag kapcsolatokba bonyolódik hasonlóan kilátástalan élethelyzetben lévő férfiakkal, mint 
amilyen András is.) 

E monológ által válik világossá a film megbúvó szervezőereje: az apa hiánya. András 
az apja által nagy becsben tartott koponyát keresi, ami szimbolizálhatja azt a férfi ős-

3  magyar filmdráma (https://port.hu/adatlap/film/mozi/eletem-legrosszabb-napja-eletem-
legrosszabb-napja/movie-197095), színes vígjáték, filmdráma (http://www.filmtett.ro/
film/6094/eletem-legrosszabb-napja), comedy, drama (https://www.imdb.com/title/
tt6528482/)
4  „Az alkotás a dráma és az abszurd vígjáték között hintázik” Magyar Evelin, Ízig-vérig debreceni 
film mutatja be humorosan az életközépi válságot, Dehir.hu, https://www.dehir.hu/kultura/izig-
verig-debreceni-film-mutatja-be-humorosan-az-eletkozepi-valsagot/2017/11/20/ [Letöltés ide-
je: 2018. június 15.]
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energiát, amire ő is vágyik, ez segítene abban, hogy kezébe vegye életét. Nóra azt mondja, 
minden más lenne, ha az apja élne. De Piroska (András anyjának barátnője, a férfi pártfo-
gója, mecénása) mellől is hiányzik a férfi, ezért éli ki szexuális aberrációit pénzért a tőle 
undorodó Andráson. Fia, István (Marczin I. Bence) életéből is hiányzik az apa (akiről még 
csak említés sem esik), anyja pedig nem tud vele megfelelő módon bánni. István érzé-
keny személyiség, ám könnyen befolyásolható. A családi biztonságot és önigazolást ide-
geneknél keresi, egy kétes hitelességű vallási szervezet tagja lesz. Abban a valószerűtlen 
párbeszédben is megjelenik az apa alakja, amely Carmen és András között zajlik. Addig, 
amíg Carmen várja Sanyit (azért, hogy behajtsa a pénzt, ugyanis András nem akar fizetni 
az el nem hált éjszakáért), beszédbe elegyedik Andrással. „Mit tett veled az apád?” – kér-
dezi Andrást. „Azt reggelig sorolhatnám.” – érkezik a válasz. Az apa alakja mellett ebben 
a dialógusban szó esik András anyjának első férjéről, Sárosi Jóskáról is. Róla hallunk a 
film első jelenetében, amikor András mintegy bevezető gondolatként elmondja, Sárosi és 
anyja milyen boldogok voltak, s hogyan halt meg az esküvő másnapján Sárosi. Talán ez 
a film egyetlen harmonikus története, ahol az igaz szerelem érzékelhetővé válik, szinte 
valóssá, ám a tragédia ebben az esetben is elkerülhetetlen. 

Egyik szereplő sem igazán boldog. Többször tematizálódik az elvágyódás motívuma 
– András tanyára menne, Nóra inkább Budapestre. Carmen számára csak az a fontos, hogy 
elmeneküljön az erőszakos Sanyitól. Az állandó alakzat tehát a hiány – az apa hiánya, az 
otthoné, az igaz, őszinte érzelmeké, a biztonságé. Ezek együttesen adják a film szervező-
erejét és András karakterének vázát. A főszereplővel kifejezetten nehéz szimpatizálni. 
András az antihős prototípusa: saját életében megkeseredett, pusztán szemlélője az ese-
ményeknek. Megkésett cselekvései hiábavalóak. A legkiválóbb példa erre az, amikor Nó-
rát próbálja lebeszélni arról, hogy elhagyja, és megkéri a kezét. A koponya felfedezésével 
ugyan úgy tűnhet, rátalált az apja szellemével összefüggésbe hozható férfi őserőre, ám a 
film végén rá kell jönnünk, nem változott meg. Karakterfejlődésről tehát nem beszélhe-
tünk – ezek az átlagosnak látszó emberek ugyanolyan nyomorultak maradnak, ahogyan a 
mű elején megismertük őket. Látszólag nem lehet változtatni társadalmi és pszichológi-
ai determináltságukon, sem saját erejükből nem képesek, sem pedig mágikus-misztikus 
eszközökkel (a koponya felkutatásával, annak erejéből merítve).

András mellett a női karakterek is felszínesek, egysíkúak. Egyedül a prostituáltként 
dolgozó Carmen (Sőreghy Ágnes) vágyik más életre. Férjéhez, aki nem mellesleg futtatja 
is, csak a félelem köti. Andrással való első találkozásuk alkalmával (amikor a főszereplő 
elkeseredettségében úgy dönt, házhoz hívja a szerelmet, az úgynevezett Álomlány kéz-
besítőt – amely egy amatőr telefonos örömlány-szolgáltató) világossá válik, hogy nem 
vonzódnak egymáshoz. Az események furcsa kiszámíthatatlanságának eredményekép-
pen azonban már-már baráti beszélgetés alakul ki a két ismeretlen ember között. András 
egyfajta missziót talál abban, hogy a nőt megmentse elnyomó férjétől. A történet további 
részében kiderül Carmenről, hogy már korábban is próbált a kuncsaftoktól segítséget 
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kérni, vagy legalábbis másoktól is remélte már, hogy megszöktetik őt sanyarú életéből, 
akárcsak egy hercegnőt. Az „álomlány” groteszk álomvilágban él. Ebben a kancsal tün-
dérmesében a hercegnő kiöregedett, megtört nő, a herceg pedig csupán egy kiélt, életcél 
és önbecsülés nélküli, szintén öregedő férfi. A film zárójelenetei a teljes apátiát sugá-
rozzák. Nem tudjuk meg, András hogyan döntött: Carmennel marad boldogtalanul, vagy 
elhagyja, és szintén boldogtalan lesz. Mindkét lehetséges befejezés a kilátástalanságot 
sugallja. A szereplők lehetőségei kimerülnek két opcióban: a társas magány, vagy az egye-
düllét eltűrésével járó vak sodródás.  

Nóra (Mészáros Ibolya) egyike azoknak a mellékszereplőknek, akik csak azért szük-
ségesek a történetben, hogy alátámasszák a néző számára András kellemetlen élethely-
zetét. Ő a főszereplő sokkal fiatalabb barátnője (húsz, vagy inkább harminc év van közte 
és András között – közös jeleneteik elején nem is igazán egyértelmű, hogy ő a lánya, vagy 
a barátnője, mivel nyílt színen semmi kapaszkodót nem kapunk egyik olvasathoz sem, 
csak akkor lehetünk biztosak, amikor a születésnapi jelenet után egy ágyban ébrednek 
fel). Ez a film univerzumában nem szokatlan, hiszen a bemutatott párkapcsolatokban 
jellemzően nagy a korkülönbség – idősebb férfiak többnyire fiatal nőkkel vannak együtt. 
Ezt látjuk András és Nóra, illetve Doki és Irén esetében is. Ennek ellenpontjaként jelenik 
meg András szexuális viszonya anyja barátnőjével, aki fizet az együttlétekért. Tulajdon-
képpen ő tartja el a férfit, ezt az ötven éves képzőművészt, aki festőként nem futott be, 
dolgozni nem akar, vagy nem tud. András az alkalmi együttlétek pénzadományából ten-
gődik és tartja el Nórát, a fiatal és szép lányt, aki látszólag szintén nem csinál semmit. 
Andrással is csak azért van együtt, mert így nem kell otthon laknia. Barátjának születés-
napi bulit szervez, ahol szinte a szeme láttára csalja meg. Másnap elhagyja, visszaköltözik 
anyjához, aki bár figyelmébe ajánl egy munkalehetőséget, de ez a lányt egyáltalán nem 
érdekli. András szeretne kibékülni, felkeresi a lányt anyja otthonában. Ám csalóka tör-
ténetszál ez, hiszen nem vezet sehová. Nórával kapcsolatban semmiféle magyarázatot 
nem kapunk: ténylegesen miért volt együtt Andrással, ki ő, milyen ember? Sérült fiatal 
lány, hajlamos a depresszióra és nyilvánvaló módon apakomplexussal küzd, tetteit ezek a 
pszichológiai tényezők befolyásolják. A film további részében nem hallunk róla. Ilyen mó-
don megkérdőjelezhető monológjának relevanciája. Talán az ő karaktere van legkevésbé 
kidolgozva annak ellenére, hogy a többi mellékszereplőhöz képest sokkal több időt kap 
a vásznon. Nóra lelki problémája tehát nem tükröződik sem Irén, sem Carmen karak-
terében, holott ez megmagyarázná, miért láthatjuk a lányt anyja otthonába menekülve, 
passzív-agresszív összeroskadásban. Felszínesen kidolgozott személyisége miatt redun-
dánsnak hat ez a jelenet, főleg úgy, hogy mind Irén, mind Carmen alakja és története 
is sokkal érdekesebb, ők viszont nem kapnak ennyi „vászonidőt”. Nórát önnön restsége 
fojtja kilátástalanságba: a másik két nőalakkal ellentétben nem tesz a boldogságáért, nem 
cselekvő karakter, képtelen a változásra. A boldogtalanság egyik arcaként értelmezhető 
és indokolható a jelenléte. Az ő személyes története mintegy előrevetíti András sorsát.
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Carmen és Nóra alakja összekapcsolódik a film elején és végén található torta-jelenet 
által. Az első jelenetek egyike az, hogy András ötvenedik születésnapján tortát kap Nórá-
tól – ugyanolyan tortát, amilyet az egyik utolsó jelenetben Carmentől kap, ötvenegyedik 
születésnapjára. Olcsó, ízléstelen torta ez, amely nem tetszik a főszereplőnek. Olyan, mint-
ha ez a momentum, a torta ébresztené rá boldogtalanságára mindkét esetben, amelyből 
menekülni szeretne. Ahhoz nem eléggé fásult, hogy ne vessen véget (ha csak közvetve is) 
felszínes párkapcsolatainak, ám ahhoz nem elég motivált, hogy jobbá tegye az életét. Az ol-
csó torta viszont a boldogtalanság mementója, az újra felbukkanása ébreszti rá a nézőt arra 
a futószalagszerűségre, amely a filmben ábrázolt párkapcsolatokat jellemzi. Mindazonáltal 
Carmen egyfajta előképe annak, amivé Nóra válhat. Carmen alakja talán a legvalószerűbb 
– talpraesett nő, aki mellett a fiatal lányok, Nóra és Irén szép arcú, szürreális karakterek.

Irén (Orosz Csenge) a kellem, a művészi harmónia ígérete András ideálvilágában. Egy 
olyan nő, akire ő is vágyik, akivel megoszthatná gondolatait. Irén jártas a filozófiában, de 
emellett a háztartást is kézben tartja. Jóval idősebb partnere Doki, akinek szexuális igényeit 
maximálisan kielégíti, napközben pedig pénztáros egy boltban. Ő az ideális nő prototípusa, 
mindent megtesz, méghozzá mindent tökéletesen: dolgozik, gondolkodik, főz és szexuá-
lisan is aktív és független. De ez is csak felszín. A	világ	eredete kép reprodukálása közben 
(amelyet András a tartozását rendezendő fest meg Dokinak, az uzsorásnak) arcára közelít 
a kamera – sírással küzd, amelyet szerény mosollyal leplez. A tökéletes nő illúziójára a ké-
szülő festmény is reflektál – a végeredmény női nemi szerv helyett torz falloszt ábrázol. 
Tökéletes nő, tökéletes ember nincs.

A szereplők megszólalásmódja szinte teljes 
mértékben nélkülözi a beszélt nyelviség jellem-
zőit. A párbeszédek sokszor hosszúak, monológ-
szerűek, mint egy drámaszövegben. Ez színpadon 
sem működik, filmen pedig kifejezetten zavaró, 
ha a vizualitás helyett a szereplők leírásai alapján 
kell tájékozódnunk. Ez meglátásom szerint úgy 
értelmezhető, mintha András egy pszichológus-
nak beszélné el élete történetét, illetve terápiás 
jelleggel ezt az egy évet, amelyet látunk belőle. 
A visszaemlékezésében más hangot kapnak az 
egyes szereplők, és a beszédstílusuk megváltozik, 
eltér a köznapitól. András narrációjában a spon-
taneitásának és a nézőhöz való személyes kapcso-
lódásnak nyoma sincs, csak egy monoton felolva-
sás marad belőle, amely nagyban csökkenti a film 
élvezhetőségét. A dialógusokban is megtartja ezt 
a beszédmódot – hanghordozását, beszédmódját 
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igyekszik a mindennapihoz közelíteni, s ez teljes kudarcba fullad, az igyekvés az ellentett-
jét eredményezi. A rendező megálmodja magának a filmet, de a jól elkészített szövegkönyv 
nem kap nagy figyelmet a koncepcióban. Technikai okokból minden jelenetet utólagosan 
újra kellett szinkronizálni. Van olyan színész, akinek megmaradt a saját hangja, ellenben 
sok esetben előfordul, hogy más színész hangját halljuk. Sajnos így olyan érzésünk lehet, 
mintha egy némafilmet látnánk, ami közben egy rádiójátékot hallgatunk. A szinkronizá-
lással jó munkát végeztek, ám az újra felvett hangok nem tudnak szerves részévé válni a 
színészek játékának. Ennek legfőbb oka az, hogy a felolvasás soha nem fog élőbeszédként 
hangzani, elvész a jelenetek dialógusainak spontán hanglejtése. Azok az esetek, amikor 
különbözik a szinkronhang a színész eredeti hangjától, általában könnyen észrevehetők 
akkor is, ha valaki nem ismeri az adott színészt. Torz kép alakul ki a nézőben, disszonáns 
élményt nyújt a kép és a hang ilyen szintű különválása. Ennek legkiválóbb példája maga 
a főszereplő, tekintve, hogy végig az ő szemszögéből látjuk a világot, ő narrálja a saját 
történetét, így ez az elejétől egészen a film végéig zavaró marad. Művészi vonatkozása 
ennek nincs, kizárólag a technika kényszerítette ki a rendezőből ezt a döntést.

A szó szoros értelmében véve a debreceniség tagadása az, amikor elhangzik az a 
mondat, hogy „Irén pénztáros egy közértben.” A közért szót csak Budapesten és környé-
kén használják (illetve használták korábban), az ország más részeiben nem, Debrecenben 
pedig egyáltalán nem jellemző kifejezés. Miért így hangzik el akkor a mondat? Az egyik 
és talán legvalószínűbb magyarázat az lehet, hogy az alkotó tudatosan vagy tudattala-
nul próbál kapcsolódni a magyar filmtrendhez, ahol jellemzően fővárosi gondolatokkal, 
élethelyzetekkel és szóhasználattal találkozunk. Ellenben ez szükségtelennek bizonyul, 
hiszen más szinteken nem történik meg a fővároshoz való hasonulás. A drámai zongo-
razene nem tudja azt a kilátástalanságot visszaadni, amelyet az erős képek némán jelle-
meznek. A verekedés jelenetnél hallható Kovács Kati-dal vidám egyszerűsége ellenpon-
tozza a komolyságot – ez sokkal megrendítőbb a direkt drámaiságnál.

Összességében elmondható, hogy a kis költségvetésből gazdálkodó Életem	legrosszabb	
napja izgalmas jelenetek sorozatát adja. A történet egészén végigvonuló részletek azonban 
nem bontakoznak ki, a cselekmény nem ad egy koherens egészet. Antikatarzis a szereplők 
ciklikus sivárságba roskadása. Kitűnő alakítást nyújtanak viszont nemcsak a profi, hanem 
az amatőr színészek is (akiknek egy része a filmen kívül sohasem játszott még). A film leg-
nagyobb erénye a helyszínt adó omladozó ház, amely pusztulásában nagyszerű alapanya-
got szolgáltat a kamerának – ez az operatőr és a rendező munkáját egyaránt dicséri.

(Életem	legrosszabb	napja, rendező-forgatókönyvíró: Pólik József, 2017.) 
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Fodor Áron Szabolcs (1993) Kecskemét, Nagykőrös, Sárospatak. A Debreceni 
Egyetemen szerzett mesterszakos fordító–tolmács diplomát magyar, olasz és 
angol nyelvből. Egyéb európai nyelvek ismerője is: beszél lengyelül, franciául, 
németül és spanyolul. Többek között a visegrádi országok nyelveinek történe-
tének kutatásával foglalkozik.

 

Fodor Áron

ERASMUS LENGYEL BARÁTAINKNÁL

A 2016/17-es tanévben Észak-Lengyelországban, a Gdański Egyetemen tanultam az 
Erasmus+ ösztöndíj keretén belül. A következő oldalakon erről az időszakról számolok 
be, remélve, hogy soraim sokakra ösztönzőleg hatnak. Olasz alapszakosként Bolognában 
töltöttem egy évet, szintén ezzel az ösztöndíjjal. Már akkor úgy döntöttem, hogy későbbi 
tanulmányaim alatt is szeretnék néhány hónapot Erasmusszal külföldön tölteni. A for-
dító–tolmács mesterképzés hallgatójaként egy olyan országba szándékoztam utazni, 
ahol még nem éltem, s amelynek a nyelvét beszélem. Így esett a választásom Lengyelor-
szágra, ugyanis már korábban tanultam lengyelül, és mindig is szerettem volna ott lak-
ni. A mesterszakon olasz–angol nyelvpárosítással tanulok, és az Angol–Amerikai Intézet 
kapcsolatrendszerének köszönhetően jutottam ki Lengyelországba. 

Ami az anyagiakat illeti, az ottani árak országos szinten hasonlóak a mieinkhez, ám 
mivel Gdańsk nagyvárosnak számít, ott a kisebb városokhoz képest egy fokkal drágább 
az élet. Azt gondolom, hogy a havi 400 euró elegendő lett volna, ha például nem költök 
egyetlen kirándulásra sem, ám hála Istennek más pénzforrásaim is voltak, ami jelentősen 
megkönnyebbítette a boldogulást. Az egyetem közelében lévő kollégiumokban viszony-
lag kedvező áron lehet szobát találni. Én magam viszont albérletben laktam. Egy egyágyas 
szoba körülbelül 700 és 900 zloty között mozog, rezsivel együtt, egyetemhez és megál-
lókhoz közeli helyeken is. Sopotban, egy kisvárosban laktam, mely közvetlenül Gdańsk 
mellett helyezkedik el. Olyannyira közel vannak egymáshoz, hogy ha nem figyel az ember, 
észre sem veszi, hogy átért egyikből a másikba. Rajtam kívül sok más – nemcsak külföldi 
– hallgató lakott ott, akkor is, ha Gdańskban voltak órái. Az úgynevezett SKM nevű, nagy-
jából a mi HÉV-jeinkhez hasonló vonattal hamar el lehetett jutni az egyetemre. Sopot 
után van Gdynia, s ez a három település egy konurbációt alkot, amelyet Hármasvárosnak 
szoktak nevezni.

Sopot egyébként – köznyelvi kifejezéssel élve – a „buliváros”, így ezáltal az ottani 
egyetemista életnek ebből a szempontból is fontos része. Annak ellenére, hogy a legna-
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gyobb bulik ott zajlanak, nyugodt és biztonságos környéken volt az albérletem, így több 
szempontból is jó volt ott lakni. Az ESN (Erasmus Student Network) is rendszeresen 
szervezett több összejövetelt Sopotban, de nemcsak ott, hanem az egész Hármasváros 
területén, többek között péntek és szombat esténként. Azonban nem kizárólag ilyen jel-
legű események szervezésével foglalkoztak, hanem például – teljesen ingyen – tandemek 
is heti rendszerességgel voltak, amelyek keretén belül ki-ki gyakorolhatta az általa be-
szélt idegen nyelveket, lengyelekkel beszélgetve elsajátíthatta a lengyel alapjait, valamint 
adott esetben saját maga is segíthetett azoknak a külföldieknek, akik esetleg az ő anya-
nyelvét akarták megtanulni. Vicces és laza módon zajlottak ezek az EachOneTeachOne 
nevű összejövetelek. Ezenkívül szerveztek rendszerint kedvezményes áron társasjátékos 
találkozókat, valamint kirándulásokat múzeumokba, más városokba (pl. Varsóba, Krak-
kóba), sőt, Litvániába és Lettországba is.

Az ESN biztosított számomra egy segítőt, aki szintén a Gdański Egyetem hallgatója 
volt, s akivel még a kiutazás előtti hetekben felvettem a kapcsolatot. Mindenféle kérdé-
semmel fordulhattam hozzá, továbbá érkezésem után megmutatta a legfontosabb helye-
ket, elmagyarázott több alapvető dolgot, melyek előtte nem voltak számomra egyértelmű-
ek. Röviden: nagy segítségemre volt a beilleszkedésben, amiért mind a mai napig hálás 
vagyok neki. Az ESN-nel összefogva bizonyos időszakonként egy Gdańskon kívüli étterem-
ben szerveztek összejöveteleket a külföldi hallgatók számára, ahol közelebbről is megis-
merkedhettünk pl. a lengyel népi szokásokkal, konyhaművészettel, zenével. Az első ilyen 
rendezvényre szeptember végén, az őszi félév kezdetét megelőző napokban került sor, 
amely egy közös évnyitó vacsora volt, s ahol lengyel néptáncokkal ismerkedhettünk meg. 

A következőt decemberben szervezték, s ez egy ebéddel egybekötött, a lengyel kará-
csonyi hagyományokat és ételeket bemutató alkalom volt. Megtudhattuk, hogy hagyomá-
nyosan a lengyel családokban a szentesti vacsora 12 fogásból áll, mely szám a 12 apos-
tolra emlékeztet (jellegzetes karácsony esti fogás a barszcz nevű céklaleves, valamint a 
piernik, vagyis a mézeskalács). Ezenkívül az asztalterítő alá szénát helyeznek (Jézus szü-
letési helyének, a betlehemi jászolnak emlékére), valamint eggyel több teríték kerül az 
asztalra, mint ahányan együtt vacsoráznak, melyet arra az esetre tartanak fenn, ha egy is-
meretlen rászoruló becsöngetne hozzájuk. Manapság általában ez nemigen történik már 
meg, mindenesetre a hagyomány megmaradt. Azt gondolom, ez a szokás is sokat elárul 
a lengyelek lelkiségéről és szellemiségéről, mégpedig azt, hogy rendkívül szívélyes, ven-
dégszerető nép, akik számára a keresztyén és nemzeti értékek megőrzése fontos alapelv, 
s amely értékek még azokra is hatnak, akik nem feltétlen azonosulnak azokkal. Újabb 
különlegesség, hogy szenteste az első csillag megjelenésekor karácsonyi dalok éneklé-
sébe fognak, ostyát törnek és adnak egymásnak (többnyire boltból, karácsonyi vásárból 
vagy templomi kiárusításokról szerzik), majd pedig az ajándékok kibontására kerül sor, 
és néhány órával később a pasterka (éjféli mise) felé veszik az irányt.
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Egy áprilisban ebéd alkalmával a lengyel húsvéti hagyományokkal ismerkedhettünk 
meg, és húsvéti tojáskeresésen is részt vehettünk. Érdekes, hogy Lengyelországban is 
hagyománya van a húsvéti tojásfestésnek, valamint a húsvét hétfői locsolkodásnak. To-
vábbi különlegesség, hogy nagyszombat reggelén még a kevésbé vallásos családok is 
templomba mennek egy, mindenféle ételeket (főként húst, kenyeret és tormát) tartalma-
zó kosárkával (lengyelül: święconka), ahol a pap megáldja azt. Ezek elfogyasztására pedig 
a húsvét vasárnap reggel tartott mise után, otthon kerül sor, amikor még a jellegzetes, 
żurek nevű kolbászos és tojásos leves is az asztalra kerül. Mivel pedig húsvétról van szó, 
megemlítek még egy érdekes szokást: sok lengyel, akár hívő, akár nem, péntekenként a 
halon kívül más húst nem fogyaszt, ezzel is Jézus nagypénteki szenvedésére emlékezve. 

A legutolsó ottani esemény egy, május 26-án tartott közös tanévzáró vacsora volt. 
Azért is volt könnyű megjegyezni ezt a dátumot, mivel Lengyelországban minden évben 
ugyanezen a napon van anyák napja, függetlenül attól, milyen napra esik. Az imént felso-
rolt eseményeken kívül az Erasmus-iroda ingyenes kirándulásokat is szervezett, nekünk 
csupán annyi teendőnk volt, hogy előzetesen feliratkozzunk az eseményekre. Érkezésün-
ket követően be kellett jelentenünk lakcímünket a helyi vajdasági hivatalban (a vajdaság 
Lengyelország legnagyobb közigazgatási egysége, más országok tartományaihoz vagy a 
mi megyéinkhez hasonlítható). 

A debreceni Angol–Amerikai Intézetnek a Gdański Egyetem Történelem Karával van 
Erasmus-szerződése. Fordító szakos hallgatóként egy történelemtudományi kar tan-
tárgykínálatából válogatni nem kis kihívás, mégsem lehetetlen. Több tárgyat is kimon-
dottan Erasmus-hallgatóknak hirdettek meg, melyek angol nyelven zajlottak. Az oktatók 
közül mindenki lengyel volt, ennélfogva nem várták el, hogy felsőfokon beszéljünk ango-
lul, s ha látták, hogy készülünk az órákra és legalább egy kis érdeklődést is mutatunk az 
adott tárgyak iránt, többnyire szép jeggyel értékelték az adott félév során nyújtott telje-
sítményünket. (Hat osztályzat létezik a lengyel felsőoktatási intézményekben: 2, 3, 3+, 
4, 4+ és 5. A „pluszos” jegyek is hivatalos osztályzatoknak minősülnek, az indexbe is így 
kerülnek be. Átlagoláskor ezeket 0,5-nek számolják. A hármas az elégséges, az ötös pe-
dig a jeles.) Voltak fordítással kapcsolatos tárgyaim is, melyeknek keretén belül angolról 
lengyelre, lengyelről angolra, valamint olaszról lengyelre és lengyelről olaszra fordítot-
tam, s amelyeket szakos tárgyakként ismertettem el. Jártam továbbá az egyetem által 
meghirdetett, ingyenes lengyel nyelvtanfolyamra is, hogy nyelvtudásomat ily módon is 
fejlesszem.	A Történelem Karon kívül a Bölcsészkaron is fel lehetett venni tárgyakat. A 
lengyeltudás természetesen mindenképpen előnyös volt, ám sok olyan Erasmus-hallgató 
tanult ott két féléven keresztül, akik egyáltalán nem, vagy alapszintű lengyeltudással ren-
delkeztek, s így is sikeres tanévet tudhatnak maguk mögött. 

Minden évben május első három napja munkaszüneti nap, ugyanis 1-jén a munka, 
2-án a lengyel zászló, és 3-án a lengyel alkotmány ünnepe van (ez utóbbi az első volt 
Európában, világi szinten pedig a második). Vannak munkahelyek, ahol 2-án dolgoznak 
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az emberek, de például az egyetemeken általában az is szabadnap, sőt, az azt követő na-
pokat is „megkaptuk”. Ennek a hosszú hétvégének majówka a lengyel neve, a maj	(május) 
szóból. November 11-én pedig az 1918-ban kikiáltott függetlenséget ünneplik. Ekkorra is 
érdemes adott esetben kirándulást tervezni, főleg, ha hosszú hétvége is kapcsolódik hoz-
zá. Ottlétemkor péntekre esett, így néhány napra Csehországba mentem, ahol egyébként 
sokszor lengyelül beszéltem, ők pedig csehül válaszoltak vissza, és jól értettük egymást.

Magyarként különösen élveztem Lengyelországban tanulni. A lengyelek meglátásom 
szerint tudnak a lengyel–magyar barátság létezéséről, gyakran akadt példa arra, hogy 
szívélyesen, derűsen, barátian és egészen közvetlenül viszonyultak hozzám, amikor meg-
tudták, hogy magyarok vagyok. Természetesen olyan lengyelekkel is találkoztam az ott 
töltött kilenc hónap alatt, akik vagy tőlem hallottak először a két nép közti barátságról – 
aminek kimondottan örültem, mert valami szépet, maradandót és nagy múltra visszate-
kintő hagyományt adhattam át –, vagy hallottak már ugyan róla, de teljesen közömbösek 
voltak az ügy iránt. Sokan, amikor megtudták, hogy magyar vagyok, azonnal rákezdtek a 
mondókára: Polak,	Węgier,	dwa	bratanki,	i	do	szabli,	i	do	szklanki. (Lengyel, magyar, két jó 
barát, együtt harcol, s issza borát). Van folytatása is: Oba	zuchy,	oba	żwawi,	niech	im	Pan	
Bóg	błogosławi	(Vitéz s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre). 

Magyarország után Lengyelországban érzem magam a legotthonosabban és a leg-
kevésbé külföldinek. A bolognai Erasmus is csodálatos emlék marad, ott is rengeteg újat 
tanultam és az olaszok is nagyon közel állnak a szívemhez, azonban a lengyelek gon-
dolkodásmódja, szellemisége, értékrendje, történelme, kultúrája és hagyományai több 
szempontból is nagyon hasonlítanak a mieinkre. Ez nemcsak a korábban említett nép-
szokásokban, ételekben nyilvánul meg (ők is használják például a tejfölt, mely a legtöbb 
nyugati országban ismeretlen), hanem a lengyel nyelv logikája, valamint szókincse is 
több szempontból emlékeztet a miénkre. Az előb-
bire jó példa a bebeszélni ige, melyet ők is szó sze-
rint ugyanígy mondanak: wmówić (w = be, mówić 
= beszélni), vagy például ők is áttáncolják	 az éj-
szakát (przetańczyć,	prze-	= át, tańczyć	= táncolni). 
Ami a szókincset illeti, több szláv eredetű szavunk 
van, melyek hasonlóan hangzanak mindkét nyelv-
ben: klucz = kulcs, czereśnia	= cseresznye, obręcz = 
abroncs; valamint ők is több szót átvettek tőlünk: 
giermek	 (lásd: magyar gyermek) = apród, hejnał	
(lásd: magyar hajnal) = hajnali trombitaszó, dobosz	
= dobos (a lengyelben az sz-t s-nek ejtik, míg a s-t 
sz-nek, szóval éppen fordítva, mint nálunk, így 
mindkét nyelvben ugyanúgy ejtik az imént említett 
szót). Ezenkívül Lengyelország is hosszú időn ke-
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resztül három részre szakadt, valamint a szocialista diktatúra tapasztalata is hozzájárul 
a közös hang megtalálásához (s így, átérezve helyzetünket, pl. 1956-ban sok vért és köt-
szert küldtek a magyar forradalom során megsérült embereknek).

Mint az már korábbi soraimból kiderülhetett, a katolikus vallás meghatározó eleme 
a lengyel kultúrának. A gdański lengyelekben különösen nagy nyitottságot érzékeltem 
(akár vallási, akár kulturális szempontból), s úgy láttam, büszkék arra, hogy odavaló-
siak. Ennek történelmi okai is lehetnek, ugyanis több népből (németek, lengyelek stb.) 
és vallásból (katolikus, protestáns) származó emberek évszázadokon keresztül együtt 
éltek; a középkorban Gdańsk volt az egyik leggazdagabb és legvirágzóbb kereskedőváros, 
ahonnan és ahová olyan ritka termékeket is szállítottak, mint például a só, s ahol rendsze-
resen megfordultak hollandok, angolok, franciák stb. Ezenkívül a második világháború 
során Gdańsk az első városok között volt, ahová a bombákat ledobták, továbbá 1980-ban 
ott indult a lengyel rendszerváltáshoz vezető, Szolidaritás nevű munkástüntetés-sorozat. 
A vallással kapcsolatban érdekes volt megtapasztalnom, hogy ott – Magyarországgal el-
lentétben – pünkösdhétfő munkanap, ugyanakkor május-június tájékán az úrnapja nevű 
katolikus egyházi ünnep munkaszüneti nap, és a legtöbb intézmény, üzlet stb. zárva tart. 
A húsvétot lezáró pünkösd után két héttel tartják, és körmenet is kapcsolódik hozzá.

Csodálatos kilenc hónap volt a Gdański Egyetemen eltöltött időszak, s többek között 
ezért is tértem vissza a balti városba 2017 őszén egy háromhónapos szakmai gyakorlat-
ra, szintén Erasmus+ ösztöndíj keretén belül. Ekkor egy Fundacja	Gdańska nevű alapít-
ványnál dolgoztam, és végeztem fordításokat elsősorban lengyel és angol nyelven.

A lengyeleket illetően az a benyomásom, hogy zárkózottabbak és tisztelettudóbbak 
nálunk, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy én, ha huszonévesként bemegyek 
egy étterembe, és az ottani pincér is ugyanennyi idős, magázódnunk kell, mivel nem is-
merjük egymást, és a „Jó napot!”, „Viszontlátásra!” köszönést kell használni. A lengyelek 
sokkal kevésbé tegeződnek, mint mi, sőt, ott sértés lehet az, ha túl közvetlenül viselkedik 
az ember már az első pillanattól kezdve. 

Mindent egybevetve, eddigi életem legszebb időszaka volt a gdański Erasmus. Min-
denkit bátorítok arra, hogy éljen a lehetőséggel, legalább egy félévre, ugyanis nemcsak 
az egyetemen, hanem a hétköznapi életben, az albérletben, egy falat pierogot eszegetve 
(jellegzetes lengyel étel), a moziban kikapcsolódva vagy a városban sétálva mind a len-
gyel népről, mind saját magáról is sok újat tanul az ember.
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Végh Loretta Vivien (1994) Vásárosnamény, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának történelem-magyar tanárszakos hallgatója, a Hatvani István 
Szakkollégium tagja és a DETEP résztvevője.

Végh Loretta Vivien

KÉT KORSZAK HATÁRÁN – FRIEDRICH ISTVÁN 
MINISZTERELNÖK ALAKJA 1944–45-BEN

A két világháború közötti időszak talán legsajátosabb és legtermékenyebb ellenzéki kép-
viselője, Friedrich István1 az 1939-es választásokon, a jelentős változásokon átesett köz-
életi és választói magatartás következtében,2 nem szerzett mandátumot egyik korábbi 
kerületében sem.3 Ebből adódik, hogy az ezt követő, 1944–45-re eső tevékenységét – a 
háborús időszak papírhiánya és a rendkívül korlátozott források miatt – kevéssé lehet 

1  Friedrich István (Malacka, 1883. július 1. ‒ Vác, 1951. november 25.) gépészmérnök, volt mi-
niszterelnök, keresztény ellenzéki nemzet-, illetve országgyűlési képviselő. A budapesti és a 
charlottenburgi műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet, majd tanulmányai befejeztével az egyik 
nagy berlini villamos társaság, az Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft mérnöke, azt követően 
pedig főmérnöke lett. 1908-ban hazatérve előbb gépjavító műhelyet, majd önálló gépgyárat alapí-
tott Mátyásföldön. 1912-ben belépett a Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba. 1918-ban Károlyi 
Mihály gróf kormánya idején hadügyi államtitkár lett. 1919-ben Habsburg József királyi főherceg, 
vélhetően a legitimista volta miatt, őt bízta meg ideiglenes kormányalapítással. A miniszterelnök-
sége alatt alakult meg a Keresztény Nemzeti Párt, melynek elnöke is lett, valamint az ő választójo-
gi rendelete szerint tartották meg az 1920-as nemzetgyűlési választásokat. Az őt követő, Huszár 
Károly vezetése alatt álló, ún. koncentrációs kabinetben a hadügyminiszteri posztot vállalta el, s 
jelentős szerepe volt a Nemzeti Hadsereg megszervezésében. Érdemes megjegyezni, hogy a két 
világháború közötti időszakban az államtitkár-miniszter-kormányfő ranglétrát mindössze három 
további miniszterelnök járta végig, nevezetesen Gömbös Gyula, Darányi Kálmán és Kállay Miklós. 
Friedrich a Horthy-korszak ellenzékének kulcsfigurája volt, képviselőházi beszédeiben többször 
éles kritikával illette a kormányzati rendszert. Országgyűlési	Almanach	az	1935‒1939.	évi	Ország-
gyűlésről,	szerk. Haeffler István, MTI, Bp., 1940, 259. online: http://mpgy.ogyk.hu/mpgy/alm/
al935_40/259.htm [Letöltés ideje: 2018. március 31.] Az almanach vizsgálata módszertanilag 
azért előnyös, mert az ebben szereplő életrajzokat ellenőrzött adatoknak tekinthetjük, mivel a 
hamis adatok megadása a mandátum elvesztését vonhatta volna maga után. Arról nem beszélve, 
hogy az életrajzokban feltüntetett adatokkal, vagy az abból elhallgatott információkkal a képvise-
lők saját önképüket igyekezték formálni, tehát ezeknek a forrásoknak az elemzésével szociológiai 
alapon vizsgálhatjuk meg a parlamenti képviselők politikusi imázsát.
2  Az említett változásokról lásd bővebben Ignácz Károly, Politikai	és	választói	magatartás	1939-
ben	és	1945-ben	–	nyilas-kommunista	folytonosság	mítosza, Múltunk, 2016/1, 19–44.
3  A választás adatait és eredményeit lásd részletesebben Hubai László, Magyarország	XX.	századi	
választási	atlasza	1920–2000, Választókerületi adattár, Bp., 2001, II, 115‒139.
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részletesen rekonstruálni. A tanulmány így inkább azt kívánja bemutatni, hogy milyen 
összefüggésekben került sor Friedrich István alakjának felidézésére politikai körökben, 
valamint azt, hogy mi jellemezte a szélsőséges nézeteket valló politikusokat és pártokat 
rendre élesen bíráló kritikus megítélését a német és szovjet megszállással súlyosbított 
háborús időszakban.

A legitimista tábor vezéregyéniségének számító politikus testére és egészségi álla-
potára vonatkozó utalások – a kortárs vezérkultuszokhoz hasonlóan4 – az 1919 és 1944 
közötti formális Friedrich-kép alkotóelemeinek tekinthetőek, ebben a vonatkozásban 
tehát érdemes megvizsgálni, hogy milyen szerepet töltött be, valamint mit hivatott szim-
bolizálni a test a személyéhez kapcsolódó diskurzusokban.5 A Friedrich István életéről 
szóló cikkek és összefoglalók szinte kivétel nélkül kiemelték, hogy a képviselő – mint 
egykori válogatott futballista – rendszeresen sportol, így fizikai erőnléte, egészségi álla-
pota megfelelő. A kor sok sportemberéhez hasonlóan több mozgásformát kipróbált, mint 
a lovagló- és az autósportot,6 de igen hamar kiderült, hogy számára az akkor még gyakran 
„prolisportként” aposztrofált labdarúgás az igazi.7 Az a tény ráadásul, hogy egy alkalom-
mal a nemzeti tizenegy tagjaként képviselhette hazáját, szintén hozzájárult a képviselő 
és a választópolgárok kapcsolatának erősítéséhez. A Műegyetemi Atlétikai és Football 
Club szikár, magas termetű – „kiváló helyzet-felismerési képességéről” és „remek helyez-
kedési készségéről” nevezetes ‒ játékosáról néhány korabeli napilap sportrovatában ké-
pes összeállításokat is közreadtak, amelyek az erejét, az egészségét fejezték ki, és ezt 
összekapcsolták a politikai pályára való alkalmasságával és rátermettségével.8 A témával 
kapcsolatban a Sporthírlap zsurnalisztája a következőképpen fogalmazott: „Ez a bátor 
hős, a magyar őserőnek ez a nagyszerű illusztrációja: Friedrich István. Mint elsőrangú 
footballistát, mint derék, hű bajtársat, jellemes, vonzó egyéniséget és fölötte ambició-
zus embert raktároztam el emlékeim között Friedrich István személyét s most, hogy a 
közélet terén látom őt küzdeni példátlan elszántsággal és csodálatos energiával, meg-
elevenedik előttem a múlt s minden mozzanat, amelyben Friedrich István, a sportember, 

4  A kortárskultuszok közül lásd például Turbucz Dávid, A	Horthy-kultusz	1919–1944, Bp., MTA–
TTI, 2016.
5  A kutatás relevanciáját támasztja alá az is, hogy a test „mindig valamilyen diskurzusba vagy nar-
ratívába íródik bele, s mint ilyen nyelvi konstrukció”. A test diszkurzív voltának hangsúlyozásával 
viszont az is világos, hogy nem csupán a nyelviségére kell fókuszálnunk, hanem arra is, hogy egy 
tágabb értelemben vett társadalmi térben megjelenő képződménynek is tekinthető, azaz szoci-
ológiai és szociálpszichológiai terminussal élve szociális vagy kulturális reprezentáció. Földesi 
Györgyi, Szövegek,	testek,	szövegtestek.	A	testírás-elméleti	irányai, Helikon, 2011/1–2, 3.
6 	Friedrich	a	professzionalizmusról, Nemzeti Sport, 1922. február 25., 1.
7  A két háború közötti labdarúgás történetéhez lásd például Kiss Balázs, Békebeli	 futball	a	há-
borús	 Magyarországon, Hadtörténeti Közlemények, 2012/2, 511‒530. online: http://epa.oszk.
hu/00000/00018/00025/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2012_2_511-530.pdf [Letöltés ideje: 
2018. március 31.]; Szegedi Péter, Stadionok,	nézők,	jegyárak, Rubicon, 2018/6, 24‒26.
8  Antal Zoltán, Hoffer József, Alberttől	Zsákig, Bp., Sport Kiadó, 1969, 60‒61.
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szerepet játszott.”.9 A személyéhez kötődő ragaszkodás a magyar történelem egyik vál-
ságperiódusának – nevezetesen az 1918 és 1920 között történt események – következ-
ménye. A vezérkultusz többek között a negatív külső és belső tendenciák ellensúlyozását, 
a rendszer stabilitását szolgálta azáltal, hogy pozitív képet nyújtott a társadalomnak.10 A 
sajtóbeszámoló így jellemezte a korabeli történeti-politikai környezetet: „Magyarország 
ezeréves történelemének legkritikusabb szakaszában, amikor egy vesztett háború után 
az emberi vadság és gonoszság lett úrrá az ősök vérétől megszentelt földön, s amikor vég-
ső összeomlással fenyeget minden, hirtelen, mint a párduc, a porondra ugrik egy férfi és a 
kezébe ragadja kormányát a hajónak, amely föltarthatatlannak látszó rohanással száguld 
a szirtek felé.”.11 A Friedrich Istvánról kialakított kép szerint egyedül ő volt „alkalmas” a 
válság leküzdésére, az elveszített nemzeti nagyság helyreállítására, kizárólag ő volt köve-
tésre méltó, ugyanis ő testesítette meg mindazt, amit a követői el kívántak érni.12 A cikk 
írója végül következőképpen zárta sorait: „Nem akarom mondani, hogy, íme, a sport ilyen 
acélos energiájú embereket nevel, azt azonban igenis vallom, hogy a sportban szerzett 
edzettség a sportélet irányításában szerzett gyakorlat csak úgy hasznára volt Friedrich 
Istvánnak, mint sok más sportembernek, aki az életben a hétköznapinál kiemelkedőbb 
hivatást tölt be.”.13 A sport kiemelt jelentőséget kapott a magyar „újjászületés”, illetve 
„újjáéledés” tekintetében, ami azzal magyarázható, hogy miután a „trianoni békeparancs 
még a fegyvert is eltiltotta a magyar öklöktől, a sportban jutott kifejezésre minden ma-
gyar férfias erény: bátorság, elszántság, szívósság, keménység, élni akarás”.14

Az ehhez hasonló kifejezések megtalálhatóak voltak a Friedrich István születés- és 
névnapjain megjelent vezércikkekben, tudósításokban, ahogyan a személyéhez köthe-
tő évfordulók alkalmával szervezett ünnepségeken elmondott beszédekben és ünnepi 
prédikációkban is. Arra is akadt példa 1935-ben, hogy a keresztény ellenzékkel szim-
patizáló férfiak és nők több ezer fős csoportja – zenekarral kísért, fáklyás, lampionos 
menetben – felvonult Friedrich István villája elé a Svábhegyre, hogy névnapja alkalmából 
köszöntsék őt. A közölt cikkek alapján Friedrich István megköszönte a jókívánságokat 
és meghatódottan többek között a következőket válaszolta: „Nem érdemlek köszönetet 
azért a munkáért, melyet a magyar közéletben folytattam, mert mindent csak lelkiisme-
retem parancsára tettem. Ígérem, hogy a jövőben sem fogok másképp cselekedni.”.15 A 

9 	Friedrich	István, Sporthírlap, 1919. szeptember 1., 1.
10  Turbucz Dávid, Vezérkultusz	és	nyilvánosság.	Horthy	Miklós	„országlásának”	húszéves	jubileu-
ma	(1939‒1940), Médiakutató, 2010/2, 101, 105‒106.
11 	Friedrich	István, i.	m., 1.
12  A jelenség elméleti hátteréhez lásd Ernst Cassirer, A	modern	politikai	mítoszok	 technikája, 
ford. Nagy László = Politikai	antropológia, szerk. Zentai Violetta, Bp., Osiris, 1997, 39–40.
13 	Friedrich	István, i.	m., 1.
14 	Sporthírek, Magyar Nemzet, 1940. március 1., 8.
15 „Destruktív	kísérlet	megbontani	a	nemzetet	faj	és	nemzetség	szerint”,	Friedrich	Istvánt	névnapján	
üdvözölték	hívei, Pesti Napló, 1935. augusztus 22., 7.
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beszéde záró részére rátérve figyelmeztette a hallgatóságot arra, hogy: „Amikor Szent 
István ünnepén megkondulnak a harangok, ne felejtsük el az első magyar keresztény ki-
rály tanításait, amely szerint bárhol is ringatták valakinek a bölcsőjét, bármely nyelven is 
beszéljen, ha teljesíti hazájával szemben kötelességét, egész jogú polgárnak kell tekinte-
ni. Ez az esztendő a jelek szerint sorsdöntő lesz, és csak úgy állhatjuk meg a helyünket, ha 
ebben a válságos időben, faj és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki a helyén lesz 
és teljesíti kötelességét, úgy, ahogy azt én is teljesíteni fogom.”.16 A fentiek tehát azt jelen-
tették, hogy a legitimista képviselő nemcsak a magyar nemzet törekvéseinek, hanem a 
nemzet örökérvényű, időtlenített értékeinek és főbb tulajdonságainak is a megtestesítő-
je. A Friedrich Istvánt méltató cikkek és beszédek szerint a legfontosabb nemzeti erények 
közé a lovagiasság, a lelkiismeretesség, a bátorság, a magyar föld szeretete, a kötelesség-
tudat és a keresztény hit tartozott.17 A test nem egy bonthatatlan, adott egész, hanem 
társadalmi és kulturális diskurzusban létezik, így annak a nyelvben megvalósuló szoká-
sai, vélekedései, értékrendje határozza meg mibenlétét, ezek adnak körvonalat az anyagi 
értelemben vett test számára.18 A rítusokban való részvétel egyaránt lehet közvetlen és 
közvetett. A társadalom minden egyes tagja ugyanis nem jelenhet meg egy ünnepi ren-
dezvényen, a médián keresztül azonban lehetővé válik az egyéneket közösséggé integráló 
ceremoniális tevékenységben történő részvétel. Az élmény ugyan közvetített és utóla-
gos, de mégis megkerülhetetlen és hatékony eszköze a kultikus tisztelet erősítésének. 
A kultuszépítés során felhasznált eszközök jelentős része ugyanis nem alkalmas arra, 
hogy mindenről tájékoztassa azokat, akik a kultuszépítés különféle rendezvényein nem 
lehettek jelen személyesen. A sajtó, a rádió és a filmhíradó ezzel szemben sokoldalúbb 
forrás, ugyanis ezek közvetítették a vezérképet, másrészt összefoglalták a kultuszépítési 
alkalmak vonatkozásában fontosnak tartott információkat, beszámoltak arról, hogy ki, 
mikor, hol stb. ünnepelte a vezért.19 A személyes tapasztalok hiánya, vagy éppen ezek 
korlátozottsága tehát orvosolható tömegkommunikációs eszközökkel, a média hatásos 
eszköze lehet annak, hogy a társadalom, egy párt vagy egy mozgalom tagjait közösséggé 
integrálja.20

16 	Uo., 7.
17  Az adott rendszer alapvető értékeit általában a vezér személye szimbolizálja. A témához kap-
csolódóan – a teljesség igénye nélkül – lásd például Richard Taylor, Film	 propaganda.	 Soviet	
Russia	and	Nazi	Germany, London, I. B. Tauris, 2009.; Turbucz Dávid, A	vezér	két	teste,	A	test	sze-
repe	Horthy	Miklós	kultuszában = A	test	a	társadalomban, szerk. Gyimesi Emese, Lénárt András, 
Takács Erzsébet, Bp., Hajnal István Kör–Társadalomtörténeti Egyesület, 2015, 295–306.
18  Földesi, i.	m., 41.
19  Azt pontosan sajnos nem lehet rekonstruálni, csak megbecsülni, hogy a korabeli társadalom 
mekkora részét lehetett elérni a sajtón keresztül. A sajtó befolyásáról lásd Sipos Balázs, Sajtó	és	
hatalom	 a	 Horthy-korszakban.	 Politika-	 és	 társadalomtörténeti	 vázlat, Bp., Argumentum, 2011, 
81‒85.
20  Császi Lajos, A	média	rítusai.	A	kommunikáció	neodurkheimi	elmélete, Bp., Osiris, 2002, 14‒15., 
17., 69‒70.
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A jobboldali konzervatív képviselő életkora és egészségi állapota is gyakori eleme 
volt a méltatásoknak, elsősorban a születésnapok alkalmából. A sajtó általában rövid 
terjedelemben hírt adott Friedrich István betegségeiről, valamint egészségügyi állapotá-
ról.21 A következő állítás sem tekinthető túlzottan meglepőnek, miszerint a „gyengélke-
dő” Friedrich Istvánt a keresztény ellenzék budapesti pártszervezete nagy küldöttséggel 
üdvözölte születésnapja alkalmából svábhegyi villájában. Az üdvözlőbeszédekre Fried-
rich István így válaszolt: „Jólesik nekem ez a baráti megemlékezés és ragaszkodás. Tíz 
év óta, amióta ellenzéke vagyok a ma dicsőségesen uralkodó rendszernek, mindig csak 
az ilyen baráti megnyilatkozásokból tudtam erőt meríteni. Más nekem nem jutott és ne-
kem ez mindig elég is volt.”.22 Az ellenzéki helyzetben lévőknek is lehetett vezérkultuszt 
építeni, akár nem demokratikus keretek között is, azonban az államforma meghatározza 
a kultuszépítés sikerességét, például a tömegkommunikáció alkalmazását illetően. Egy 
totalitárius rendszerben még ennyi lehetőséget sem kaptak volna azok, akik ellenzéki 
vezérkultusz építésére adták a fejüket.23 Az idézetek lényege úgy foglalható össze, hogy 
Friedrich, mint minden esendő és halandó ember, öregszik, de ennek ellenére egészségi 
állapota kiváló és fizikai ereje sem hagyta el, azaz továbbra is rendelkezik azokkal a 
képességekkel, amelyekkel őt a legitimista propaganda a korszakban felruházta. A test 
narratív természetéhez nemcsak az tartozik hozzá, hogy egy adott történelmi-társadalmi 
környezetben milyen tudományos és hétköznapi diskurzusokban jelenik meg, hanem az 
is, hogy miként járul hozzá saját testképe az ember személyes identitásához, hiszen en-
nek realizációja nyelvi úton, narratív közvetítéssel zajlik.24

Az eddig tárgyalt Friedrich-kép 1939-ig létezett a korabeli nyilvánosságban, ezt kö-
vetően egyre gyakoribbá vált, hogy elhúzódó, súlyos betegségéről jelentek meg közle-
mények, tevékenysége és magasztalása a nyilas hatalomátvételt követően a családi élet 
színtereire húzódott vissza, máshol ugyanis egyre kevesebb lehetőség volt mind testé-
nek ápolására, mind szellemi örökségének fenntartására.25 A hétköznapi, leginkább fo-
gyasztói szemlélettől áthatott, gyakran patriarchális hatalmi erők által irányított közeg-
ben, amely egészen felértékeli a testet, a beteg, a fogyatékos, a megnyomorodott testnek 
nincs helye, marginalizálódik, idegenné válik, nem létezik direkt folytonosság közte és az 

21  Ez a tény teljes mértékben eltért a kortárs Mussolini-kultusztól, mivel a Duce nem kívánt tu-
domást venni az öregedés folyamatáról, így az olasz sajtó, a magyarral ellentétben, nem is írhatott 
a vezér betegségeiről, ahogyan a születésnapjairól sem. A témához kapcsolódóan lásd bővebben 
Andreias Gábor, Pózban	az	 igazság,	Mussolini:	a	diktátor,	aki	nem	rajongott	a	születésnapokért, 
Múlt-kor, 2011/4, 46–51.
22 	Friedrich	István	a	tízéves	„belföldi	migrációról”, Pesti Napló, 1930. július 1., 10.
23  Turbucz Dávid, Vezérképek,	 vezérkultuszok	 a	Horthy-korszakban	 =	Médiatörténeti	 tanulmá-
nyok, szerk. Klestenitz Tibor, Sz. Nagy Gábor, Bp., Médiatudományi Könyvek, 2015, 260. 
24  Földesi, i.	m., 10.
25  Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1944. évi július hó 21-én, pénteken 
tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve, Fővárosi Közlöny, 1944. augusztus 4., 747.
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úgynevezett „normalitás” között. Az indusztriális és posztindusztriális társadalmakban 
a test értéke attól a szemponttól is függ, hogy mennyiben tud részt venni a termelésben, 
mennyiben tekinthető munkaerőnek.26 Az ellenpárti jellegű sajtó mintha még ekkor, a 
második világháború végéhez közeledve is azt sugallta volna, hogy Friedrich István teste 
szimbolizálta a magyarságot, a legitimista vezér egy volt a nemzettel, a nemzet pedig egy 
volt a legitimista vezérrel.

A 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófájának tekinthetjük az 
1944 vége és 1945 eleje között történt eseményeket.27 A keleti front átvonult Magyaror-
szágon, a tragédia középpontjában a főváros állt, a több mint 100 napos budapesti csa-
ta nemzetközi összehasonlításban is hosszú és ádáz volt.28 A főváros pusztulásig tartó 
védelme Hitler utasítására történt. Az első szovjet egységek már 1944. október közepén 
megjelentek a főváros környékén, majd az év végén körülzárták azt, és megkezdődött 
a közvetlen ostrom. A város kifosztása azonban már ezelőtt megindult, a nyugatra me-
nekülő nyilas hatalom és a visszavonuló német hadsereg vitte a mozdítható értékeket. 
A németek tudatosan megrongálták, illetve megsemmisítették a stratégiai jelentőségű 
üzemeket, gyárakat és az infrastruktúrát, amellyel nemcsak a szovjetek előrenyomulá-
sát lassították, hanem a háború utáni élet újraindulását is jelentősen megnehezítették. 
Az ostrom idején civil szempontból anarchikus állapotok uralkodtak Budapesten. A köz-
rend megszűnt már a német uralom idején, a nyilas pártszolgálatosok terrorizálták a ci-
vil lakosságot, elsősorban – de nem csak – a zsidónak tekintett személyeket, akik közül 
sokakat egyszerűen a Dunába lőttek.29 A korábban jegyrendszerre és fejadagokra épülő 
közellátás lényegében összeomlott, ahogy a közművek is, így megszűnt a gáz- és villany-
szolgáltatás, szünetelt a szemétszállítás és problémás volt a vízellátás is. A közlekedé-
si lehetőségek is egyre korlátozottabbá váltak, főleg, hogy az ostrom során a németek 
az összes fővárosi hidat felrobbantották, ezzel lényegében elvágták egymástól Pestet és 
Budát.30 Pesten 1945. január 18-ig, Budán február 13-ig tartottak a harcok. Az ostrom 
befejeztével azonban nem értek véget a lakosok megpróbáltatásai, hiszen egy ellenséges 
hadsereg vetett véget a németek és a nyilasok uralmának. Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy súlyos harcok és jelentős katonai veszteségek árán foglalták el a várost, amely így 
rányomta a bélyegét a szovjetek magatartására az elfoglalt várossal és lakóival szemben, 

26  Földesi, i.	m., 8.
27  Feitl István, Az	 ideiglenesség	 időszaka:	Magyarország	1944‒1945-ben, Eszmélet, 2015/106, 
8‒11. online: http://epa.oszk.hu/01700/01739/00091/pdf/EPA01739_eszmelet_106_008-041.
pdf [Letöltés ideje: 2018. március 31.]
28  Ungváry Krisztián, Budapest	ostroma, Bp., Corvina, 2013, 9.
29  Ignácz Károly, A	katasztrófa	és	az	újrakezdés	időszaka	‒	Budapest	1945-ben, Levéltári Közlemé-
nyek LXXXVI., Bp., 2015, 33.
30  Valuch Tibor, Magyar	hétköznapok.	Fejezetek	a	mindennapi	élet	történetéből	a	második	világ-
háborútól	az	ezredfordulóig, Bp., Napvilág, 2013, 135.
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mint ahogyan az is súlyosbította a konfliktust, hogy korábban német szövetségben a ma-
gyar megszálló csapatok is bűncselekményeket követtek el szovjet területen.31

Az ország szovjetizálásának keretében a szaktudományos magyar történetírást 
is gleichschaltolták, erőszakosan egységesítették, így gyökeres átalakulás és nagymér-
vű színvonalcsökkenés következett be 1945 után.32 A szovjet típusú diktatúra időszaka 
nemcsak a magyar történetírásnak, hanem a magyar sajtótörténetnek is különleges kor-
szaka, hiszen az egész rendszer fordított logikával működött, de nem a sajtószabadság 
érdekében történt mindez, hanem az információk elhallgatása, a cenzúra elleplezése és a 
mindent behálózó propaganda intézményének kiépítése érdekében. A piac meghatározó 
szerepe helyett az állampárt irányítása érvényesült. A sajtó bár nem tükrözte, hanem 
elleplezte a valóságot, mégis a kor egyik legfontosabb történeti forrása.33

A volt miniszterelnök megítélésében is gyökeres fordulatot hozott az 1945-ös esz-
tendő. A koalíciós időszakban Friedrich István értékelése még nem tekinthető egységes-
nek, ugyanis a politikai pluralizmus lehetővé tette különféle, egymástól szóhasználat és 
hangsúlyok terén eltérő negatív tartalmú Friedrich-képek közvetítését. A kutatásom so-
rán elemzett lapok közötti különbségek világítanak rá, hogy milyen mértékben, illetve 
milyen évfordulók alkalmával foglalkoztak Friedrich István közéleti tevékenységével. A 
volt képviselő személyével a népbírósági perek időszakában kezdett el érdemben foglal-
kozni a sajtó, addig ugyanis főként eltűnésével kapcsolatban jelentek meg felhívások.34 A 
népbírósági perekről közölt tudósításokban és vezércikkekben egyre gyakoribbá vált a 
Horthy-korszak alapvetően homogén időszakként történő bemutatása, ugyanis interp-
retációjuk szerint nem 1944. március 19-én, hanem 1919. augusztus 6-án kezdődött el 
az a „nemzeti tragédia, amelynek utolsó fejezetét most írják”.35 A Horthy-korszak egészét 
bíráló cikkeken kívül olyan írásokat is közöltek, amelyek Friedrich István politikai sze-
repét taglalták. A Haladás hasábjain azt lehetett olvasni 1945 őszén, hogy a „Friedrich-
Csilléry-Habsburg József főherceg-puccstól az utolsó német katona kitakarodásáig” közel 

31  A szovjet propaganda ezt tudatosította és erősítette is a saját katonáiban. A magyar megszálló 
csapatok tevékenységéről lásd bővebben: A	magyar	megszálló	csapatok	a	Szovjetunióban,	Levél-
tári	dokumentumok,	1941–1947, szerk. Krausz Tamás, Varga Éva Mária, Bp., L’ Harmattan, 2013.
32  Romsics Ignác, Szovjetizált múltkutatás. A magyar történetírás gleichschaltolása,	1945-1949, 
Rubicon, 2011/5, 69.
33  Horváth Attila, A	magyar	sajtó	története	a	szovjet	típusú	diktatúra	idején, Bp., Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete, 2013, 6. online: http://mek.oszk.
hu/13400/13447/13447.pdf [Letöltés ideje: 2018. március 31.]
34  A fővárost több hullámban tömegek hagyták el 1944 folyamán, a korábbi fővárosi politikai 
vezetés jó része elmenekült. A harcok idején így is 800-900 ezer civil lakos zsúfolódott össze a 
lakóházak és más épületek óvóhelyein és pincéiben, akik közül körülbelül 38 ezren válhattak köz-
vetlenül az ostrom áldozatává. A jelenségről lásd részletesebben Török István, Budapest	népessé-
gének	vándormozgalma	a	háború	alatt	és	az	ostrom	után, Városi Szemle, 1945/2, 140. A Friedrich 
István eltűnéséről szóló felhívást lásd Népszava, 1945. május 12., 6.
35 	Tisztázódott	a	bűnösség	kérdése	a	Bárdossy-perben, Népszava, 1945. október 31., 2.
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huszonhat év telt el, megítélésük szerint ez az időintervallum elég hosszú ahhoz, hogy va-
laki bebizonyíthassa, méltó a köz, a többség szolgálatára.36 A „fordulat” évéhez közeledve 
Friedrich István megítélése teljes mértékben egyneművé vált a nyilvánosság szintjén, he-
gemón pozícióba került a kommunista propaganda részeként kidolgozott és közvetített 
leleplező narratíva, amelyet mindenekelőtt a Szabad	Nép közvetített. A szociáldemokrata, 
kisgazda, parasztpárti és polgári lapok Friedrich-képei így lekerültek a napirendről.37 Az 
üzenet így hangzott a Magyar	Nemzet publicistájának tolmácsolásában, tizennégy évvel 
később, 1959-ben: „Negyven évvel ezelőtt […] a Peidl-kormány helyébe a hírhedt Fried-
rich-kormány lépett, melynek első cselekedete az volt, hogy visszaadta a tanácshatalom 
által köztulajdonba vett nagybirtokokat a régi földbirtokosoknak. Kezdetét vette a nyílt 
fehérterror rendszere. […] A Horthy-rendszer születése és uralma ékesszóló példája volt 
annak, hogy a birtokos osztályok saját osztályérdekeiket a nemzet érdekei fölé helyezik, 
és ha osztályérdekük szembekerül a nemzeti érdekkel, habozás nélkül a nemzeti árulás 
politikájának útjára lépnek. A Horthy-rendszer a nyílt nemzetárulás szüleménye volt.”.38

A különböző évekből vett idézetek jól jelzik, hogy a népbírósági pereken kívül az 
egyes évfordulókon megjelent cikkek is hozzájárultak a leleplező narratíva megalapo-
zásához, majd fenntartásához. Ám a napilapok nem törekedtek arra, hogy minderről ki-
emelt helyen, például a címlapon adjanak hírt. Az 1920-as nemzetgyűlési választások 
évfordulóin megjelent cikkek is élesen bírálták a korábbi miniszterelnököt, ugyanis 
megítélésük szerint az elmúlt korszak minden fogalmat eltorzított, minden elvet meg-
hamisított, így a tiszta választás fogalmát és a népfelség elvét is. Az országos napilapok 
hasábjain azt közölték, hogy a „Friedrich-választásokkor több párt küzdött egymással s a 
baloldali pártok évtizedes követelése, a titkosság, végre megvalósult. De a terror szelle-
me még megülte az országot. A különítmények szabadon garázdálkodtak, a pogromlapok 
féktelenül uszítottak, az egyetemeken suhogott a gumibot, a tömegeket egyetlen jelszóval 
vadították: üsd a zsidót! A legnagyobb ellenzéki párt, a szociáldemokrata párt, a hatósági 
nyomás és az ébredők hajszája miatt nem vett részt a választásokon – így történt, hogy 
a magyar nép megbukott az alkotmányosság első vizsgáján: igazi, tömény, jelszavaktól 
fűtött ellenforradalmi parlamentet választott, amely csakhamar munkaképtelennek 
bizonyult.”.39 A választások lesújtó értékelése természetesen megjelent a pártlapként 
funkcionáló Szabad	Népben is, miszerint a „választás maga olyan terrorlégkörben zajlott 
le, hogy eredményeképpen a Nemzetgyűlésben csak reakciós pártok, a Nagyatádi-féle 

36  Vértes István, Új igazolási rendszert, Haladás, 1945. november 3., 6.
37  A Horthy-kép változásáról lásd például Turbucz Dávid, Horthy-képek	a	magyar	sajtóban	1945	
és	1956	között, Médiakutató, 2014/4, 25–33.; Turbucz Dávid, A	Horthy-kép	a	Népszabadság	ha-
sábjain	(1956-1989) = Historia	est	lux	veritatis,	Szakály	Sándor	köszöntése	60.	születésnapján, szerk. 
Marinovich Endre, Bp., Magyar Napló–Veritas Történetkutató Intézet, 2016, 219–227.
38  Komor Imre, A	nemzetárulás	rendszere, Magyar Nemzet, 1959. augusztus 12., 3.
39  Máthé Rezső, Tiszta	választások, Kis Újság, 1945. június 15., 1.
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kisgazdapárt és különböző »nemzeti«, »keresztény« és »fajvédő« frakciók kerültek be”.40 
Az újságcikk szerint a magyar népnek nem volt beleszólása a saját sorsába, ugyanis 1919 
és 1944 között a hatalom fenntartását kizárólag a „terror” tette lehetővé. Az újságírók 
időnként aktualizálták mondanivalójukat, jelezve a múlt és a jelen közötti különbségeket: 
„Elismerjük előre, hogy az előzmények után ezen a választáson nem engedünk jobboldali 
pártokat indulni s nem hagyunk fellépni olyan jelölteket, akiknek múltja nem tiszta. Ha 
ez a demokrácia csorbítása: vállaljuk, mert egy huszonöt év óta félrevezetett nép helyes 
átnevelése időt vesz igénybe.”.41 Az, hogy a múltat, jelen esetben a Horthy-korszakot, mi-
nél negatívabb színben tüntették fel, egy gyakori legitimációs technika, melynek eredmé-
nyeként pozitívabban értékelhették a jelent.

A történettudományban széles körben egyetértés van arról, hogy a második világ-
háború vége cezúrát képez az ország, a kontinens és talán még a világ történelmében is. 
A világháború egyedülálló természetével, illetve a világháború eredményeként kialakult 
bipoláris világrenddel támasztják alá ezt, ezért is beszélnek oly sokan nulla évről, vagy 
egy új világrend nyitányáról 1945 kapcsán.42 Az eddigieket összegezve megállapítható, 
hogy Friedrich István megítélésében a 20. század során végbement változások elsősor-
ban a politikai hatalom igényeivel és elvárásaival függtek össze. A legitimista képviselő 
személye és politikusi hagyatéka ismét reflektorfénybe került az 1950-es évek legele-
jén,43 hiszen a Grősz József kalocsai érsek elleni koncepciós per egyik mellékperében, a 
„demokratikus államrend elleni összeesküvés bűntette” miatt44 mint elsőrendű vádlottat 
15 év börtönbüntetésre ítélték. Friedrich István megítélése a szovjet éra alatt még továb-
bi kutatásokat igényel.

40  Vásárhelyi Miklós, Huszonötéves	álparlamentarizmus	jogfosztása	után	az	első	igazi	demokrati-
kus	választójog, Szabad Nép, 1945. szeptember 2., 5.
41  Máthé, i.	m., 1.
42  Gyáni Gábor, Valóban	korszakhatár	1945?, Levéltári Közlemények LXXXVI., Bp., 2015, 5. Az 
említett felfogásról lásd például Romsics Ignác, 1945	mint	korszakhatár, Korunk, 2015/5, 3‒8.; 
Magyarics Tamás, „Nulla	év”:	egy	új	világ(rend)	a	régi	helyén, Korunk, 2015/5, 9‒16.
43  A magyarországi katolikus egyház rendkívül nehéz helyzetbe került Mindszenty József letar-
tóztatását követően. A főpapokat félelemmel töltötte el a kialakult helyzet, Rómával szinte sem-
milyen kapcsolatuk nem volt, és a kommunisták szándékait illetően sem remélhettek semmi jót. 
A per előzményeiről és magáról a perről lásd bővebben Havasy Gyula, A	magyar	katolikus	egyház	
szenvedései	1944–1989, Bp., Magánkiadás, 1990.; Salacz Gábor, A	magyar	katolikus	egyház	tizen-
hét	esztendeje, München, Görres Gesellschaft, 1988.; Balogh Margit, Gergely Jenő, Egyházak	az	
újkori	Magyarországon	1790–1992.	Kronológia, Bp., História–MTA–TTI, 1993.; A	Grősz-per	előké-
szítése	1951, szerk. Szabó Csaba, Bp., Osiris–Budapest Főváros Levéltára, 2001. A fentebb vázolt, 
Friedrich Istvánt is körülölelő, aggodalommal és veszélyekkel teli légkörről számol be emlékira-
tában Vázsonyi Vilmosné, leánykori nevén Szalkai Schwartz Margit. A memoárt lásd Vázsonyi Vil-
mosné, Egyszer	volt…	Emlékirat	1947-ből, s. a. r. Sipos András, Zeke Gyula, Bp., Budapest Főváros 
Levéltára, 2015, 185. 
44  A vádiratot lásd részletesebben Vádirat	Grősz	József	és	bűntársai	ügyében, Szabad Nép, 1951. 
június 19., 3.
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Vas János (1993) Miskolc, Debrecen. A Debreceni Egyetem ötödéves angol-történelem 
tanárszakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium, valamint a Bán Imre Kultúra-
tudományi Szakkollégium és a DETEP tagja, a DETHE alelnöke. 

Vas János

VIDEOJÁTÉKOK A TÖRTÉNELEMOKTATÁSBAN – 
ELMÉLETI KERETEK, GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK1

BEVEZETÉS 

Játszani jó. Talán nagyon általános érvényű mondatnak tűnik ez, de nyugodtan kijelent-
hető, hogy a játék – mint egyéni vagy társadalmi szórakoz(tat)ási forma – mindig jelen 
volt az emberiség történelmében. A technika fejlődésével újabbnál újabb játékok jelentek 
meg, melyekben a tanító és a szórakoztató funkció egyaránt érvényesült. A videojátékok 
esetében sincs ez másként. Főleg a nyolcvanas-kilencvenes években sok kritika érte a 
műfajt elsősorban azt hangoztatva, hogy erőszakossá teszi a felhasználóit, valamint az 
a vád is gyakran megjelent, hogy a játékmechanika önmagában erőszakosságra épít,2 de 
hamar felismerték a videojátékok gyakorlati hasznát is.3 A videojátékok gyakorlati alkal-
mazásának a kérdése azután vált aktuálissá, miután azok a mindennapi időtöltés részévé 
váltak, nemcsak külföldön,4 hanem Magyarországon is.5 Felvetődhet a kérdés, hogy mi-
lyen módszerrel közelítsük meg a videojátékokat az oktatás területén. Sokan megpróbál-

1  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 Kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjá-
nak támogatásával készült.
2  Joel Coopet, Diane Mackie, Video	games	and	aggression	in	children, Journal of Applied Social 
Psychology, 1986/8, 726–744.; valamint Eugene Provenzo, What	do	video	games	teach?, Educati-
on Digest,	1992/4, 56–58. 
3  Richard Bowman, A	 Pac-Man	 Theory	 of	 Motivation.	 Tactical	 Implications	 for	 Classroom	
Instruction,	Educational Technology,	1982/9, 14–17.
4  Entertainment Software Association, Essential	Facts	about	the	Computer	and	Video	Game	Industry, 
2015, http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf 
[Letöltés ideje: 2018. április 28.]. Az adatok alapján az amerikai háztartások 80%-ban található 
játékra alkalmas eszköz.
5  FROMANN Richárd, Játékoslét	2016	kérdőív	eredmények	2.	 rész – Játékhasználati	 szokások, 3, 
http://jatekoslet.hu/letoltes/2016/jatekoslet_kerdoiv_2016_2_jatekhasznalat.pdf [Letöltés ide-
je: 2018. április 28.] A kutatás 2016-os eredményei alapján a magyar játékosok 52,3%-a játszik 
nap mint nap valamilyen videojátékkal.
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ják tiltani, mintha nem is léteznének, mások pedig megpróbálják integrálni az oktatásba, 
ha már a diákok úgyis használják őket.

A videojátékok nyelvtanításban elérhető eredményei már ismertek a nyelvtanárok 
számára,6 de nem csak ezen a területen lehetséges a felhasználásuk. A videojátékok 
ugyanis előszeretettel merítenek a történelemből, így adódik a kérdés, hogy a video-
játékok mennyiben lehetnének felhasználhatók a történelemoktatásban. Az alábbi ta-
nulmány röviden igyekszik összegezni a videojátékoknak a történelemoktatásban rejlő 
módszertani lehetőségeit, illetve annak kihívásait, az eddigi elméleti és gyakorlati lehe-
tőségeket, végül pedig a biztató eredményeket, mint például a különböző monográfiákat 
és szemináriumokat; utána pedig felvázol egy saját szempontok szerint kialakított kate-
góriarendszert, amelyben a videojátékok ténytörténelmi felhasználásuk alapján kerültek 
csoportosításra.

VIDEOJÁTÉKOK AZ OKTATÁSBAN – ALAPELVEK

Rendkívül fontos megjegyezni azonban, hogy a címben is szereplő lehetőségek milyen 
formában valósulhatnának meg akár a magyar, akár a külföldi oktatási rendszerben. Visz-
szatérő sztereotípia a témával kapcsolatban az, hogy a hazai oktatási rendszerben képte-
lenség lenne az órákon videojátékokat használni, mert egyszerűen nincs rá idő a tanterv 
kialakítása miatt, valamint a számítógéppark sem megfelelően felszerelt egy ilyen típusú 
oktatási mód számára. Leginkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy a videojátékok ok-
tatási lehetőségeit nem is abban a formában kívánom kiaknázni, hogy a diákok a tanórán 
játsszanak, ugyanis erre a jelenlegi oktatási rendszer nem képes. Bár nincsenek adataim 
arról, hogy a számítógépfelszereltség ezt egyébként lehetővé tenné-e, de személyes ta-
pasztalataim alapján ez korántsem jellemző a hazai oktatási rendszer egészére. A vide-
ojátékok felhasználása tanórán kívüli foglalkozások keretében valósulna meg, abból is 
leginkább figyelemfelkeltő szereppel, vagy pedig tudatos játékhasználati attitűd kialakí-
tásával.

A felhasználók, mint ahogyan a JátékosLét kutatóközpont eredményei is mutatják, 
napi szinten használnak videojátékokat, többnyire anélkül, hogy tisztában lennének 
azzal, mennyit lehet belőlük tanulni, főleg történelemből, ha arra megfelelő mértékben 
odafigyelnek a szórakozás közben. A célom tehát az, hogy a diákok már eleve úgy hasz-
nálják a programokat, hogy abból megfelelő forráskritika alkalmazásával tanuljanak. Eb-
ben a szisztémában pedig nem csupán az a hátráltató tényező, hogy az oktatási rendszer 

6  Maryam Rohani, Behzad Pourgharibp, The	Effect	of	Games	on	Learning	Vocabulary, Internatio-
nal Research Journal of Applied and Basic Sciences,	2013/11, 3740–3743.; illetve Ali Derakshan, 
Elham Khatir, The	 Effects	 of	 Using	 Games	 on	 English	 Vocabulary	 Learning,	 Journal of Applied 
Linguistics and Language Research,	2015/3, 39–47. 
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a frontális módszerre épít, és az, hogy a technikai felszereltség elavult, hanem az is, hogy 
a diákok mennyire ismerik és használják ezeket a programokat. Fontos lenne több közép-
iskolában adatokat felvenni arra vonatkozólag, hogy milyen típusú játékokat használnak, 
milyen játékra alkalmas eszközökkel rendelkeznek a középiskolások, erre pedig célzott 
kérdőívvel történő adatfelvétel lenne az ideális, ugyanis a JátékosLét statisztikai adatai 
országos szintűek, amelyben a kitöltők javarészt már nem iskolások. Ez az adatfelvétel a 
jövőben vélhetően meg is valósul majd. 

Fontos még megjegyezni, hogy a videojátékok alkalmazása kutatásom ezen szakaszá-
ban kizárja azokat a programokat, amelyeket eleve oktatási céllal készítettek. Ezek – bár 
ugyanúgy lehetnek grafikai motorral készült programok, de – kifejezetten oktatási céllal 
jöttek létre, nem pedig szórakoztatás miatt. Bár ezekben is van művészeti stílus, alkotó 
által életre hívott megvalósítási motiváció, vagy éppen alkotási vágy, de megrendelésre 
készülnek és tisztán oktatási céllal, amelyeknél az edutainment hatása némileg külsőleg 
kontrollált, nem pedig belső motiváció által létrejött folyamatok eredménye. Természe-
tesen, az oktatásra szánt programok vizsgálata is egy lehetséges irány, de jelenleg nem 
kívánok velük foglalkozni.

Ennek miértjére példa Karen Schrier tanulmánya,7 amelyben külön fejezetet szen-
telt a történelemoktatásban felhasználható játékoknak, és Schrier többször is felhasznált 
kifejezetten oktatásra szánt programokat, mint például a Mission	Us-t.	Bár Schrier amel-
lett érvelt, hogy csupán az ilyen játékok használhatók fel hatékonyan az oktatásban, de 
– mint ahogyan maga is írja – ezeknek a programoknak már a megalkotása is nehéz-
kes, hiszen rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Például a pedagógiai célok, a tantervi 
háló részét képező tananyag, az autentikus történelmi kontextus és háttér, az életkornak 
megfelelő narratíva előkészítése, a megfelelő szókincsfejlesztő elemek beépítése mind 
szükséges, és addig kell ezeket a programokat újratervezni, ameddig mindez nem tel-
jesül.8 Véleményem szerint ebben az aprólékos tervezésben éppen az vész el, ami miatt 
ezek a programok megfelelően motiválhatják tanulásra a játékost, vagyis a szórakozás. A 
játékmeneti videókat nézve a program túlságosan is precíz, és láthatóan oktatásra szánt, 
amelyben a didaxis érvényesül erőteljesebben, és ez inkább hátrány a diák érdeklődésé-
nek felkeltése szempontjából. 

Hasonló, félig-meddig oktatási céllal készült Magyarországon az 1848 című játék is. 
A játék a Total	War-sorozat magyar adaptációjának is tekinthető, bár grafikai kivitelezése 
sokkal szerényebb, nem beszélve a kevésbé tartalmas játékmeneti lehetőségekről és a 
játékban található terület nagyságáról. Ettől függetlenül az egységek, a harcrendszer, a 
térkép grafikai megvalósítása mind-mind a már akkor nagy múltra visszatekintő grand	
strategy játékok alapjait ülteti át magyar környezetbe. Éppen ezért ízig-vérig magyar, oly-

7  Karen Schrier, Designing	Digital	Games	to	Teach	History = K. S., Learning,	Education	&	Games:	
Volume	One:	Curricular	and	Design	Considerations,	Pittsburg, ETC Press, 2014, 73–93. 
8  Uo., 85.
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annyira, hogy a játékot az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül lehetett ingyenesen 
beszerezni, előzetes regisztrációt követően. Nincs tudomásom arról, hogy a programot 
felhasználták-e történelemórákon – az akkori számítógépparkok felszereltségét tekintve 
valószínűleg nem –, így bár nem érheti az a kritika a fejlesztőket, hogy kifejezetten okta-
tásra szánták a programot, de a terjesztésének a fő célja mindenképpen a két platform 
kapcsolatának erősítése volt. Magyar Bálint, az akkori oktatási miniszter kifejezetten 
pozitívan nyilatkozott a programról,9 ugyanis szót ejtett a személyes élményről, a politi-
kai viszonyok, az időjárási adottságok, sőt a kor hiteles ábrázolásának fontosságáról is, 
amely meglehetősen progresszív értékeket képviselt akkoriban, éppen ezért különösen 
szomorú, hogy azóta sem figyelhető meg hasonló próbálkozás az oktatás modernizálá-
sára.

A hiány oka talán abban keresendő, hogy a videojátékok oktatásban való megfelelő 
alkalmazásához elengedhetetlenek a témában jártas tanárok. Olyan pedagógusok, akik 
ismerik ezeket a programokat, és azokat megfelelő forráskritika alkalmazásával fel is tud-
ják használni. A videojátékokat felhasználó pedagógusoknak, illetve kutatóknak alapvető 
ismeretekbe kell beleásnia magát, mint a játékok narratívájával foglalkozó ludológia,10 a 
pszichológiai aspektusokat érintő kognitív disszonancia,11 vagy az interaktivitást vizsgá-
ló „online” és „offline” módok, mint az ergodic	continuum,12 de ugyanilyen fontos a tör-
ténelmi hitelesség kérdése is.13 Olyan médiakommunikációs elméleteket is számításba 
kell venni a kutatóknak, mint a vizuális reprezentáció kérdésköre, vagy pedig az egyre 
jobb grafikák által létrejött émelyítő realizmus érzése. De nem elég egyetlen paradigmát 
figyelembe venni, hiszen itt vannak még a manapság egyre jobban előtérbe helyezett és 
kutatásokat igénylő transmedia	storytelling által felvetett kérdések is.14 Mindezek mel-
lett pedig ott vannak azok az általános elemek, amelyek minden művészeti alkotásban 
benne vannak: vagyis, hogy nem csupán egy művészeti stílus hatása érvényesül ezekben 

9  A nyilatkozat elolvasható az alábbi linken: https://sg.hu/cikkek/35947/ingyenesen-letoltheto-
az-1848 [Letöltés ideje: 2018. április 30.]
10  Gonzalo Frasca, Simulation	 versus	 Narrative:	 Introduction	 to	 Ludology	 =	 The	 Video	 Game	
Theory	Reader,	eds. Mark Wolf, Bernard Perron, NY, Routledge, 2003, 243–258.; valamint ma-
gyarul: Gonzalo Frasca, Szimuláció	vs.	narratíva.	Bevezetés	a	 ludológiába, ford. Gyuris Norbert 
= Narratívák	7.,	Elbeszélés,	játék	és	szimuláció	a	digitális	médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf, Kiss 
Miklós, Thomka Beáta, Bp, Kijárat, 2008, 125–142. 
11  Clint Hocking, Ludonarrative	Dissonance	in	Bioshock, http://clicknothing.typepad.com/click_
nothing/2007/10/ludonarrative-d.html [Letöltés ideje: 2018. április 25.] 
12  James Newman, The	 Myth	 of	 the	 Ergodic	 Video	 game.	 Some	 Thoughts	 on	 Player-character	
Relationships	 in	 Video	 Games, Game Studies, 2002/2. http://www.gamestudies.org/0102/
newman/ [Letöltés ideje: 2018. április 25.]
13  Clemens Reisner, „The	 Reality	 Behind	 It	 All	 Is	 Very	 True”:	 Call	 of	 Duty:	 Black	 Ops	 and	 the	
Remembrance	of	the	Cold	War = Playing	with	the	past:	Digital	games	and	the	simulation	of	history, 
eds. Matthew Kapel, Andrew Elliott, New York, Bloomsbury Publishing, 2013, 247–261.
14  Connie Veugen, Assassin’s	Creed	and	Transmedia	Storytelling, International Journal of Gaming 
and Computer-Mediated Simulations, 2016/2, 1–19.
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a játékokban, tehát nem pusztán történelmi játékokról beszélhetünk, hanem akár irodal-
mi adaptációkról történelmi kontextusba helyezve, vagy pedig különböző fiktív alkotá-
sokról, amelyek felhasználnak különböző politikaelméleti és filozófiai gondolatokat. Az 
oktatásban történő felhasználáshoz továbbá még be kell vonni a pedagógiai elméletek 
különböző elemeit ahhoz, hogy valóban hiteles, hatékony és modern módon lehessen ta-
nítani a diákokat a játékok segítségével. A felhasználási folyamat általánossá tétele éppen 
ezért talán lehetetlen vállalkozás, de a statisztikai adatokat nézve, lehetséges egy kisebb, 
de annál motiváltabb réteg jövőbeli megjelenése, amely ilyen formán szeretné megrefor-
málni az oktatási rendszert. 

KÜLFÖLDI SZEMINÁRIUMOK, MONOGRÁFIÁK 

Nyugaton viszont már kialakult egy olyan kutatói közösség és egy olyan szakmai műhely, 
amely a történelmi videojátékokat akadémiai keretek között próbálja értelmezni. 2001-
ben a Game	Studies15	címet viselő	folyóirat megjelenésével kezdetét vette a videojátékok 
tudományos igényű feldolgozása.16 Csaknem 15 év eltelte után a történelemmel foglalko-
zó videojátéktanulmányok megpróbálnak egy teljesen új tematikus tudományággá válni, 
a historical	game	studies	alapjait a terület egyik legnagyobb alakja, Adam Chapman fek-
tette le 2017-ben.17 Az ő neve már csak azért is fontos, mert a 2016-ban megjelent mono-
gráfiája, a Digital	Games	as	History18	alapozta meg azokat az elméleti kereteket, amelyek 
segítségével a kutatók, tanárok, s érdeklődők elsajátíthatják a legfontosabb alapelveit 
annak, hogy a videojátékok milyen formában használják a történelmet.

A téma iránt érdeklődő tanárok számára kötelező olvasmány Jeremiah McCall 2013-
as monográfiája, a Gaming	the	Past,19 amely az oktatásban történő felhasználáshoz nyújt 
elméleti és gyakorlati segítséget, a könyvben még óraterveket is találhat az olvasó. Fon-
tos megjegyezni még Kurt Squire nevét is, aki a későbbiekben még említésre kerülő 
Civilization sorozatot próbálta meg tanórai keretek között értelmezni, és már monográfi-
át is írt a videojátékok oktatásban alkalmazható lehetőségeiről.20

15  A folyóirat teljes adatbázisa elérhető az alábbi linken: http://gamestudies.org/1702/archive 
[Letöltés ideje: 2018. április 30.]
16  A programról lásd: Espen Aarseth, Computer	Game	Studies,	Year	One, Game Studies, 2001/1, 
http://gamestudies.org/0101/editorial.html [Letöltés ideje: 2018. április 25.]
17  Adam Chapman, Anna Foka, Jonathan Westin, Introduction:	What	is	historical	game	studies?, 
Rethinking History, 2017/3, 358–371.
18  Adam Chapman, Digital	Games	as	History, NY, Routledge, 2016. 
19  Jeremiah McCall, Gaming	 the	 Past:	 Using	 Video	 Games	 to	 Teach	 Secondary	 History, NY, 
Routledge, 2013.
20  Kurt Squire, Video	Games	and	Learning:	Teaching	and	Participatory	Culture	in	the	Digital	Age,	
NY, Teacher’s College Press, 2011.
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Emellett egyetemi szemináriumok is foglalkoznak a témával. A tartalmi keretek szű-
kössége miatt sajnos nincs lehetőség ezeket az órákat részletekbe menően elemezni, de 
mindenképpen érdemes szót ejteni róluk az oktatásban betöltött szerepük miatt. Eddig 
három olyan egyetemi kurzusról van tudomásom, ahol a videojátékok adták a tanóra ge-
rincét. Az egyik első ilyen kurzust 2005-ben tartották a Buenos Aires-i Egyetemen, az óra 
pedig az „Óratervezés videojátékokkal” címet viselte,21 amelyen tanárszakos hallgatók 
vettek részt. Sajnos a tanulmány nem sok adatot közöl arról, hogy ténylegesen mit csi-
náltak a diákok az órán, csak annyi bizonyos, hogy az Age	of	Empires című programmal 
játszottak. Ezt követte egy másik kurzus, amely 2013-ban a texasi RICE University-n az 
Elder	Scrolls	V	–	Skyrim című alkotást használta annak bemutatására, hogy az északi mi-
tológia, valamint az angolszász politikai berendezkedés miképpen jelenik meg a prog-
ramban, illetve megpróbál rávilágítani a kettő kapcsolatára a játékon kívül is.22 

A kutatásom alapját viszont nem ezek, hanem egy 2011-es szeminárium adta, mely-
nek során A. Martin Wainwright az Ohio állambeli Akron Egyetemen történetelméleteket 
szeretett volna oktatni videojátékok segítségével.23 A már említett Civilization-széria ne-
gyedik epizódját	használta fel arra, hogy absztrakt történetelméleti fogalmakat (mint a 
világkereskedelem, környezettörténeti hatások) mutasson be gyakorlati formában a hall-
gatóinak, mindezt úgy, hogy nem játszottak a tanórán, hanem vonatkozó szakirodalmat 
olvastak híres történészek tollából. Az óra elemzésével már több ízben foglalkoztam,24 
így ettől most eltekintek, azt viszont fontos megjegyezni, hogy Wainwright szemináriu-
ma abban a tekintetben mérvadónak számít, hogy tökéletes egyensúlyt teremtett a törté-
nelemoktatás és szórakozás, valamint a szakirodalom és annak gyakorlati felhasználása 
között. 

A kutatás alapját az adta, hogy Wainwright ezeket a videojátékokat a saját köze-
gükben, saját kategóriájukban szemléli, és ezért megtartja azokat a stílusbesorolásokat, 
amelyekkel leggyakrabban illethetők a programok. A fentebb említett alapelvekből is lát-
ható, hogy a tanár számára ezek a programok már nem pusztán „belső nézetű játékként” 
vagy pedig „külső nézetű játékként” aposztrofálhatók, ugyanis annál sokkal több réteget 
kell megvizsgálnia, hogy az megfelelően felhasználható legyen a diákok számára. 

21  Laura Radetich, Eduardo Jakubowicz, Using	Video	Games	 for	Teaching	History,	Experiences	
and	Challenges, Athens Journal of History, 2005/1, 9–22.
22  Donna-Beth Ellard, Scandinavian	Fantasy	Worlds:	Old	Norse	Sagas	and	Skyrim,	2013,	https://
www.eurogamer.net/articles/2012-10-19-skyrim-course-being-taught-at-rice-university [Letöl-
tés ideje: 2018. április 23.] 
23  Martin Wainwright, Teaching	Historical	Theory	 through	Video	Games, The History Teacher,	
2014/4,	579–612.
24  Vas János,	Elméleti	kérdések	a	videójátékok	felhasználásáról	a	történelem	oktatásában,	valamint	
a	külföldi	szemináriumokon	történő	alkalmazásának	kritikai	vizsgálata = A	XIII.	PhD.-Konferencia	
előadásai	(Budapest,	2016.	október	20.), szerk. Koncz István, Szova Ilona, Bp., PEME, 2016, 161–
171.; illetve Vas János, Videojátékok	az	oktatásban	–	akadémiai	kontextus,	tanórai	keretek,	kritikai	
vizsgálatok	=	Juvenilia	VII,	szerk. Dobi Edit, Debrecen, DUP, 2017, 281–297.
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TÉNYTÖRTÉNELEMKÖZPONTÚ KATEGÓRIÁK KIALAKÍTÁSA

A rengeteg réteg bevonása viszont problémákhoz vezetne, főleg azért, mert nem jöhetne 
létre egy határozott irányvonal, amelyet követve a történelemtanár képes lenne válogatni 
a videojátékok egyre bővülő skálájából. Bár az igaz, hogy számtalan módon kell megvizs-
gálni egy adott produktumot a megfelelő felhasználáshoz, a legfőbb szempontok mégsem 
a különböző elméleti jellegű megközelítések lesznek, hanem az, hogy ténytörténelem ok-
tatását tekintve az adott program mennyire használható fel arra, hogy ismereteket adjon 
át a felhasználóknak. Éppen ezért az alábbi négy kategória a ténytörténelmet és annak 
játékokban megjelent felhasználási lehetőségeit veszi alapul, amely már jobban figye-
lembe veszi a történelemmetodológia elvárásait, illetve az oktatási rendszer alapvetően 
tényadatokra koncentráló követelményeit. 

Természetesen a négy kategória bemutatása nagyon összefoglaló jellegű lesz, azok 
mind-mind különböző tanulmányokat is megérnének, de arra mindenképpen megfele-
lő, hogy bemutassa a kategóriák legfontosabb előnyeit és hátrányait. Ismét fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy ezek a kategóriák és programok nem helyettesítik a szakiro-
dalmat és az elsődleges források felhasználását, hanem mint ahogyan azt Wainwright 
is tette, párhuzamosan a tananyaggal, színesítő elemként használhatóak fel. Viszont az 
alapvetően teljesen eltérő látószögük és érzékszervi felhasználásuk miatt mégis tökéle-
tesen kiegészíthetik a tankönyveket és a szakirodalmat a sikeres felkészülés jegyében.

Az első kategória Wainwright módszerét vette alapul, és a komplex	folyamatokat	be-
mutató	alkotások címet kapta, amely, mint a neve is mutatja, leginkább a már emlegetett 
grand	strategy játékokat állítja a középpontba. A grand	strategy	programok a játék komp-
lexitása után kapták nevüket, s lényegük, hogy általában nagyobb kiterjedésű területeken, 
így például akár az egész világon vagy kontinenseken játszódnak, ahol a játékosoknak 
különböző civilizációkat kell irányítaniuk és megadott aspektusok szerint győzelemre 
vezetniük. Egyszóval nem feltétlenül a lerohanás, a katonai intervenció fogja győzelemre 
vezetni a játékosokat, hanem akár a diplomácia vagy a kereskedelmi fölény is győzelmet 
hozhat más civilizációk felett. Ebben a formában pedig a cél a minél több lábon álló gaz-
dasági környezet kialakítása, a környezet megfelelő erőforrásainak kihasználása, azok-
nak a menedzselése. A társadalomszervezés színterei többféleképpen is megjelennek, 
például a kultúra művelésében, a katonaság fejlesztésében, művészetekben vagy akár a 
vallási hovatartozás megválasztásában is. Ezekben a programokban tehát minden apró 
döntés óriási potenciált rejt magában, ami az egyik legnagyobb előnye, de hátránya is. 
A nagyfokú interaktivitás miatt ugyanis a valódi határok kirajzolására nincs lehetőség, 
ahogy tényadatok tanítására sem, hiszen a birodalom irányítása miatt a program teljes 
mértékben alternatív történelmet fog kínálni, amely miatt a tények helyett leginkább a 
komplex gazdasági-társadalmi-kereskedelmi elméletek gyakorlatban történő kamatoz-
tatására adódik lehetőség. A stratégiai gondolkodás fejlesztésére pedig kiválóak ezek a 
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programok. Paul Adachi és Teena Willoughby 2013-as tanulmányukban például longi-
tudinális vizsgálatok során arra a megállapításra jutottak, hogy a lassú játékokkal játszó 
diákok – mint például a Civilization-széria – több időt hagynak az életben a problémáik 
feltérképezésére, amely által óvatosabban hoznak döntéseket, nem beszélve arról, hogy 
még a tanulmányi eredményeik is jobbak ezáltal.25 A kategória legfontosabb játékai a 
Civilization-sorozat, az Europa	Universalis-széria, valamint a Total	War játékok.26 

A következő kategória a szórakoztató	 alkotások	 történelmi	 háttérrel címet kapta, 
amelyben a történelmi kontextus pusztán hátteret ad ahhoz, hogy elmeséljen egy teljesen 
fiktív történetet. A fejlesztők az univerzumteremtés nehézségeit ezekben a játékokban 
kiküszöbölik azáltal, hogy egy létező történelmi korszakba helyezik a játékot, amelyet az-
tán a saját képzeletük szerint alakítanak, hogy elmeséljék azt a történetet, amelyet ők ma-
guk szerettek volna megvalósítani. Ettől függetlenül akad azért bennük ténytörténelem, 
hiszen a különböző nevek, dátumok, események, helyszínek mind a valóságot próbálják 
meg követni, tehát tényadatok tanítására alkalmas a kategória, de azért találhatók benne 
teljesen valótlan elemek is. Példaként lehetne itt említeni akár az Age	of	Empires-szériát, 
amelynek segítségével a különböző korszakok egységeit, azoknak neveit, felszerelését és 
még talán a kinézetét is hitelesen megtanulhatja a játékos – például a triérésszel vagy a 
ballisztával talán ekkor találkoznak életük folyamán először, amelyek mind szerepelnek 
az adott programban mint legyártható és felhasználható katonai egységek –, de a játék 
történetvezetése mégis teljesen fiktív, mind a dátumokat, mind a katonai eseményeket 
tekintve. Arra viszont megfelelő, hogy felkeltse a történelem iránti érdeklődést, ugyanak-
kor itt a tanárnak is hangsúlyoznia kell, hogy a valóság és a játék között óriási a szakadék. 
A kategória további fontos játékai a Call	of	Duty-széria és más, világháborús FPS játékok, 
vagy a különböző valós idejű stratégiai játékok (szintén világháborús, vagy történelmi 
korszakban játszódók).27 

A harmadik kategóriába sorolható játékok viszont valóban megpróbálnak tényekre 
hagyatkozni, így ez a csoport a ténytörténelemmel	foglalkozó	alkotások címet kapta. Itt 
bár szintén fiktív történetet kap a játékos, de egy adott történelmi korszakon belül, így 
a fikció az eszköz arra, hogy a történelmi korszakot hitelesen bemutassa. Erre a kategó-

25  Paul Adachi, Teena Willoughby, More	than	just	fun	and	games:	the	longitudinal	relationships	
between	strategic	video	games,	self-reported	problem	solving	skills,	and	academic	grades, Journal of 
Youth Adolescent, 2013/7, 1041–1052. 
26  Vas János, A	videojátékok	kategorizálása	oktatásban	felhasználható	szerepük	alapján	=	„A	mi	
tendenciáink…”	Szakkollégiumi	tanulmányok,	5.,	szerk. Makláry Virág, Novák Zsófia, Uri Dénes, 
Debrecen, DUP, 2017, 85–97.; illetve Vas János, A	 történelem	reprezentációjának	új	 lehetőségei,	
avagy	 történelem	 a	 videojátékokban	 =	 Hallgatói	 Műhelytanulmányok	 4.,	 szerk. Forisek Péter, 
Schrek Katalin, Szendrei Ákos, Debrecen, DUP, 2017, 233–256.
27  Vas János,	Videojátékok	felhasználása	az	oktatásban	–	szórakoztató	alkotások	történelmi	hát-
térrel	= Válogatott	tanulmányok,	XXXIII.	OTDK	Tanulás-	és	Tanításmódszertani-	Tudástechnológiai	
Szekció,	 szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert, Győr, 2018, 130–140.; illetve Vas, A	
videojátékok	kategorizálása..., i.	m., 86–87.



SZKHOLION80

riára legjobb példa az Assassin’s	Creed-széria, amely számtalan történelmi korszakban 
játszódott már (pl. az ókori Egyiptom, a reneszánsz Itália vagy a középkori Isztambul, 
a forradalmi Párizs és viktoriánus London), és megpróbálta a lehető legrealisztikusabb 
módon visszaadni az adott korszak városait, annak társadalmi helyzetét, építészeti stí-
lusait, nem is beszélve a korszak híres embereiről, akik nem játszható karakterekként 
jelennek meg a programban. Ez az egyik legnagyobb oktatási potenciált magában rejtő 
sorozat, ahogy azt a játék fejlesztői is felismerték, hiszen a sorozat legújabb, egyiptomi 
részében, az Origins-ban már a játékosok kaptak egy oktatómódot, amely az alapjáték-
ban felhasznált történetet, valamint az erőszakos játékmenetet elhagyva, mutatja be a 
korabeli Egyiptomot, a Discovery	Tour	felfedezhetővé és megismerhetővé teszi Egyipto-
mot egy virtuális térben. A sorozat bővebb felhasználási lehetőségeiről már korábban 
értekeztem,28 a terjedelmi keretek miatt most ezek további ismertetésétől eltekintek. 

A legutolsó kategória ténytörténelem oktatására elviekben alkalmatlan lenne, 
ugyanis a történelemmel	közvetve	foglalkozó	alkotások	címet viselő kategóriában szerep-
lő programok leginkább a történelem rokontudományait használják fel. A kategória alap-
ja az, hogy a történelemhez szorosan kapcsolható filozófiai, politikai-ideológiai irányza-
tok, művészeti stílusok is mind-mind hordoznak magukban olyan elemeket, amelyekből 
megismerhető egy-egy korszak társadalma vagy általános gondolkodásmódja, ezeknek 
a gyakorlati megjelenítése pedig a különböző fiktív programokban érhető leginkább tet-
ten. Ilyen játék például a már említett Skyrim is, de idesorolható még a Bioshock-széria, 
amelynek 2013-as Infinite című epizódja a múltbéli ideológiák valóságos enciklopédiája, 
még ha talán közvetlenül nem is ez volt a készítők szándéka.29 Ebbe a kategóriába szinte 
valamennyi játék belefér, amelynek narratívájában van valamiféle utalás az egyes korok 
művészeti, kulturális, ideológiai áramlataira. Itt említhetjük meg Dante Alighieri Isteni	
színjátékát meglehetősen erős képi anyaggal feldolgozó, az eredeti műhöz meglepően 
közel álló Dante’s	Inferno című játékot, vagy a 2013-as Tomb	Raider-reboot-ot is, amely-
ben az ősi Japán királyság, Jamato is szerepel, illetve az Enslaved:	Odyssey	To	the	West-ről	
amely alapvetően Vu Cseng-en Nyugati	utazás című művéből merít, mindezt egy erőtelje-
sen disztópikus környezetbe helyezve.

28  Vas, A történelem..., i.	m., 243–251.
29  Frank G. Bosman, “The	Lamb	of	Comstock”	 –	Dystopia	and	Religion	 in	Video	Games, Heidel-
berg Journal of Religions on the Internet, 2014/5, 162–183. http://heiup.uni heidelberg.de/
journals/index.php/religions/article/view/12163 [Letöltés ideje: 2018. április 27.]; illetve Da-
vid OWEN, Aristotle	would	have	admired	BioShock	while	Shakespeare	would	have	played	Dragon	
Age = Proceedings	 of	 the	 International	Academic	 Conference	 on	 the	 Future	 of	 Game	Design	 and	
Technology, ed. Bill Kapralos, New York, ACM, 2010, 207–210.
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ÖSSZEGZÉS

Elmondható tehát, hogy számtalan lehetőség rejlik a videojátékok felhasználására a 
történelem oktatásában, és ezeket külföldön már megpróbálták beépíteni az oktatási 
gyakorlatba, illetve a kutatók is folyamatosan dolgoznak azon, hogy a történelem és a 
videojátékok kapcsolata minél jobban megismerhető legyen. Az általam kialakított ka-
tegóriarendszer egy lehetséges felhasználási utat jelöl ki, ám ennek gyakorlati alkalma-
zásához előzetes felmérések szükségesek, mint például a játékosok attitűdje, illetve egy 
olyan tanári réteg, amely értő módon tudná felhasználni a videojátékokat, mint az okta-
tást színesítő, de a hagyományos tantermi oktatást nem helyettesítő elemet. Jelenleg egy 
egyetemi speciálkollégium formájában már Magyarországon is van erre kísérlet, mely-
nek a kiértékelése még zajlik. A kurzus tapasztalatainak papírra vetése a jövőben vár-
ható, csakúgy, mint a videojátékok közoktatásban történő felhasználásának gyakorlati 
kísérlete.
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Jilling Krisztina (1993) Debrecen. Jelenleg is Debrecenben él, a Debreceni Egyetem 
BTK Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ angol-magyar bölcsészettudományi 
szakfordító szakirányú továbbképzésének végzős hallgatója.

Mary A. Favret

HŰSÉGÜNK JANE AUSTENHOZ 
[BEING TRUE TO JANE AUSTEN]1 (RÉSZLET)

Azzal, hogy ezt a címet adtam az esszémnek, szeretnék kérdéseket feltenni a mostani tö-
megmédiában megjelent Jane Austen-regények adaptációinak hűségéről. Austen művei-
nek mozis és televíziós megjelenései, csak úgy, mint a regények Barles & Noble kiadónál 
megjelent csillogó új kötetei, valamennyien a Jane Austenba vetett hitünkbe vetik saját 
hitüket, vagy legalábbis mindannyiunkat meg akarnak téríteni. Mivel ezekben az Austen 
változatokban, akárcsak a mi megrögzöttségünkben az iránt, hogy ezek mennyire hűek 
– egyrészről az írott művek szó szerinti „tényeihez”, másrészről a régens kor Angliájának 
történelmi részleteihez, harmadrészről egy ideálhoz, amit „Austennak” hívunk – a saját 
rajongásunk rítusai lepleződnek le. Hiszen Austenhoz való hűségünk vagy hűtlenségünk 
itt a tét.

Ebben az értelemben, a legutóbbi Austen-mű adaptációk közül Ang Lee Értelem	és	
érzelem, valamint Roger Michell Meggyőző	érvek	feldolgozásai a legérdekesebbek. Mind-
két adaptáció különösen aprólékosan figyel a hűségre, amelyet a mai kor hűséges Aus-
ten-rajongói megkövetelnek. Mindkét film érti, hogy az adaptálás szorosan összefügg a 
hűség kérdésével, és úgy értelmezik a hűséget, mint a múlttal és halállal való valamilyen 
találkozást. Mindkét esetben a film maga válik a hűség, a történelem és a halandóság 
közvetítőjévé. A következőkben e két filmből veszek útmutatást, hogy mit is jelent hűnek 
lenni egy nőhöz, aki majdnem kétszáz éve halott, és hogy mit kíván meg tőlünk ez a hűség 
a kései kapitalizmus kulturális logikája szerint.

1  A fordítás alapjául szolgáló szöveg: Mary A. Favret, Being	 True	 to	 Jane	 Austen	 = Victorian	
Afterlife:	Postmodern	Culture	Rewrites	the	Nineteenth	Century,	eds. John Kucich, Dianne F. Sadoff, 
University of Minnesota Press, 2000, 64–80.

Mary A. Favret jelenleg az amerikai Johns Hopkins egyetem professzora. Szakterülete 
a brit romanticizmus, valamint a késő tizennyolcadik és kora tizenkilencedik századi 
angol irodalom.
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Ezeknek a filmeknek a középpontjában az a kérdés áll, túlzottan kifejtve mindkét 
regény cselekményében, hogy vajon a hűség életre keltő vagy éppen halált hozó folyamat. 
Ez a kérdés hozza össze egy túlnyomórészt nőkből álló nézőtábor rajongását Jane Austen 
iránt, úgy, ahogy Anne Elliot rajong Wentworth iránt, valamint Marianne Dashwood ra-
jong Willoughby iránt („ama vonzalmat, amely »hajlott korában«, tizenhét esztendősen 
érte”).2 A hűség kérdése egy klasszikus regény vászonra vitelét és a realista filmkészítés 
problémáját is összekapcsolja. Mert hiábavaló a kosztümök és épületek történelmi hűsé-
ge, a regény világának összes imádott tárgya, egy mozgó filmkép sem képes ezeket örökké 
tartóvá tenni. A film csak arra képes, hogy ezeket a szeretett tárgyakat „az idő egy megmá-
síthatatlan pontjában oszlassa el”.3 A filmkészítés „igazsága” ennek az örökké távolodó 
világnak a leleplezésében rejlik.

A fent említett filmes valóság kapcsán Fredric Jameson azt írja, hogy a mozdulat-
lan fénykép a halált eleveníti fel, „amelyben a történelem a végesség és egyéni biológi-
ai időnkkel való zavarodottságunknak van alávetve”. Ezzel ellentétben a mozgóképnek 
megvan az a képessége, hogy az állókép határait megmutassa és elnyelje, „ezáltal sza-
badítva fel magának a kép tartalmát” a szentimentális, egyéni halálból, szabaddá téve az 
utat „egy történelmibb és közösségibb Létérzés számára”.4 Jameson szerint a filmkészí-
tés, úgy tűnik, hogy magáévá teszi Austen Értelem	és	érzelem	regényének értelmét: elnye-
li a halált, veszteséget, és az idő múlását, majd tovább halad. Ahogy Susan Morgan írja, 
Austen hősnői – ebben az esetben Marianne Dashwood és Anne Elliot példaértékűnek 
bizonyulnak – megtanulnak együtt élni a változásokkal, az idő múlásával, ami azt jelenti, 
hogy inkább a tizenkilencedik századi regényben élnek, mintsem a tizennyolcadik száza-
diban.5 Jameson ekképpen közelíti meg Morgan logikáját a tizenkilencedik századi realis-
ta regény felől: „a filmekben … a »létezés« valósága – idő és halál, a szóban forgó kép halála 
– kerül vissza a formális folyamatba, így tehát ezeket nem szükséges külön tartalomként 
vagy üzenetként hozzátenni a műhöz”. Saját mulandóságának és történelmiségének tu-
datában a film képes a múltat „a radikális különbözőség életteli energiájával” ábrázolni 
„a halál melankóliája helyett”.6

A múlthoz való hűség	kérdése átalakult a filmes realizmus kapcsán, melynek lénye-
gét Jameson talán úgy fogalmazná meg, hogy a „történelmiség” (a különbözőség moz-
gásban lévő, életteli energiája) bekebelezi a „létezőt” (a halál mozdulatlan melankóliája). 
Az itt szóban forgó két film esetében, Jameson „történelmisége” és „létezése” verseng 
egymással, hogy a jelen nézőjének létrehozhassák a kapcsolatot a múlttal és az örökké 

2  Jane Austen, Értelem	és	érzelem, ford. Sillár Emőke, Ulpius, 2007, 396.
3  Fredric Jameson, Signatures	of	the	Visible, New York, Routledge, 1990, 192.
4  Uo.
5  Susan Morgan, Sisters	in	Time:	Imagining	Gender	in	Nineteenth-Century	British	Fiction, Oxford, 
Oxford University Press, 1989, 17.
6  Jameson, i.	m., 193.
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távolodó Jane Austen-képpel. Az Értelem	és	érzelem	inkább a melankólia és végesség felé 
hajlik, tartva tőlünk a távolságot. Mégis, ez a távolságtartás, ahogy majd látjuk, a múlt 
és a kulturális elnyomás fetisizálását támogatja. Ahol a film a vitalitásra törekszik, ott 
nem a „radikális különbözőség életteli energiájára” hagyatkozik, hanem a kapzsiságra és 
fogyasztásra, melyek jól ismertek a nézők számára. A gyászolásra, a múlt fetisizálására, 
mozdulatlanná tételére való indíttatás a Meggyőző	érveket	is áthatja. Azonban ez a film 
és a hősnője ellenáll ennek az impulzusnak, nyitva hagy egy kis teret az élet számára, és 
egy egyébiránt élettelen világban mozog. Ha az Értelem	és	érzelem	a halál és elnyomás 
felé hajlik, akkor a Meggyőző	érvek	az ellenkező irányba húz, életteliséget és kifejezést ad 
Austen művének, azáltal, hogy kirántja azt rögzített helyzetéből.

Habár a múlt különböző formákban jelenik meg mindkét filmben, a múlt két bizo-
nyos korszaka központi szerepet tölt be: az Austen főbb művei (1811–1817) által ábrá-
zolt régens kor és az azt követő viktoriánus kor, amely Austen alkotásait saját kulturá-
lis arculatába olvasztotta. Austen, aki Viktória királynő uralkodása előtt élt és halt meg, 
a viktoriánus korban kulturális ikonná vált. 1870-ben unokaöccse kiadta a Memoir	 of	
Jane	Austen	(Jane Austen emlékiratai – a ford.) című művét, ezzel előrelendítve az írónő 
munkáinak népszerűségét az Atlanti-óceánon túl is, és ezzel egy időben életre keltve az 
„Austen ipart”. A viktoriánus kor formálta Austent, mégpedig oly módon, hogy eltagadta 
olyan régens korabeli bűnökhöz való viszonyát, mint a szatírát, a tiszteletlenséget és a 

szóbeszédeket, valamint az emberi test iránti érdeklő-
dést; ezzel párhuzamosan úgy állította be Austent, mint 
az erkölcsösség, áhítatosság és a családi odaadás min-
taképét, mindez ellentétben áll a professzionalizmussal, 
társadalmi ambícióval és nem normatív szexualitással, 
amelyek Austen valódi életének részét képezhették. Ami-
kor felemelték Austen valamely munkáját, a késői 19. 
századi olvasók Austenról alkotott két ideál között őr-
lődtek: egyrészről ő egy elveszett idő képviselője volt, 
mielőtt az iparosodás teljesen áthatotta volna a társadal-
mat (unokaöccse nosztalgikusan hasonlítja össze Austen 
kézimunkáját a gépi varrással), másrészről saját korának 
„csúfságai” sem szennyezték be őt – gondoljunk az egész 
világra kiterjedő háborúkra, a politikai zűrzavarra és tár-
sadalmi instabilitásra. Mindenekelőtt Austen olyan esz-
ményképet adott, amely a viktoriánusok számára már 
elveszett, emellett pedig egy olyan személyazonosságot, 
amelyen keresztül elődeiktől különbnek képzelhették 
magukat. A kései 20. századiak pedig nem tehettek mást, 
megismételték a gesztust: Austen a pre-viktoriánus kor 



85BONCASZTAL

képviselőjeként mutatkozik be, a pasztorál, a paternalizmus és homogenitás utolsó fu-
vallataként, melyek már rég elvesztek számunkra. Azonban azzal, hogy pre-viktoriánus, 
a poszt-viktoriánus kort is jelképezi: egy társadalmat, ami levedlette egy olyan örökség 
„csúfságát” (hívjuk azt urbanizációnak, elnyomott szexualitásnak, vásárlói kultúrának 
vagy imperializmusnak), amit legszívesebben letagadnánk. Tehát, azzal, hogy Austent 
visszahoztuk, a viktoriánusokat utánozzuk, még akkor is, amikor meg akarjuk előzni őket. 
Jelen két filmünk esetében az Austenhoz való hűség megvizsgálása szintén a viktoriánus 
korhoz való visszatéréssel jár.

Austen az Értelem	és	érzelemben	az élet és halál dinamikáját egy szexuális vágyódás 
történetén belül dolgozza ki. Az 1995-ben készült azonos	című film átveszi ezt a bonyo-
lult dinamikát, a tartalom elemeként hozza vissza azt, amit egyébként a film mint műfaj 
elnyelt volna („idő és halál, a kép halála”), valamint összeköti azt a szexualizált hűség 
kérdésével. Az Ang Lee által rendezett, és Emma Thompson által írt Értelem	és	érzelem	az 
apa, idősebb Dashwood halálos ágyánál kezdődik fiával, és egy templom temetőjében vég-
ződik, míg a legmeghatóbb jelenetben Elinor Dashwoodot láthatjuk, amint húga sápadt, 
mozdulatlan teste felett gyászol. Így tehát a film, ahogy megpróbálja Austen szövegét 
életre hívni, a halált az odaadás gendertudatos formáival ábrázolja.

A film nyitójelenete, amelyben a haldokló apa egy ígéretet csikar ki fiából, a múlthoz 
való hűség egy gyors leckéjével szolgál. Mr. Dashwood utolsó kívánsága nem éli túl őt; 
lekicsinyül, eltorzul, és végezetül semmivé válik a fia és menye közötti párbeszéd során. 
Azonban az apa kívánsága végigkíséri a filmet egy másik formában: az elégikus dallam, 
amit Marianne játszik a zongoráján, az apja kedvence volt, anyját és Elinort is sírásra kész-
teti. Az egész film során gyakran visszatér ez a dallam, hogy érzelmi töltetet adjon egy-
egy jelenetnek. Általánosabban fogalmazva, a film több érzelmi jelentőséget tulajdonít az 
apa halálának, mint Austen regénye. Amikor Edward Ferrars megszidja nővérét, Fanny-t, 
mert udvariatlan volt a nőkkel, akiknek „nemrég halt meg az apjuk”, elmagyarázza nő-
vérének, hogy „az életük sosem lesz már a régi”.7 Később Edward meglátja, ahogy Elinor 
épp sír, míg Marianne az apjuk kedvenc dalát játssza; ez az első közös intim pillanatuk. 
Ha különösnek találjuk, hogy Austen regényének ez az adaptációja az apa halálával kí-
vánja megalapozni érzelmi jelrendszerét, akkor a különös érzésünk csak erősbödik, ha 
felidézzük, hogy az Értelem	és	érzelem regényváltozata nem az apa, hanem Mr. Dashwood 
vénlány nagynénjének a halálával nyit. Innentől kezdve pedig egy radikális, még ha nem 
is nyilvánvalóan derűs különbséggel elkanyarodunk az előzményektől.

A filmben az apa halálának tulajdonított súlyos érzelmek talán a halott írónő, Jane 
Austen − egy másik vénlány nagynéni − iránti érzelmeinek helyettesítéseként vagy elnyo-
másaként szolgálhat. Hasonlóképpen a kedvenc dal az Értelem	és	érzelem analógiájaként 
is értelmezhető. Amikor Elinor (akit Emma Thompson alakít) azt kéri Marianne-tól (Kate 

7  Értelem	és	érzelem, angol-amerikai filmdráma, rendező: Ang Lee, forgalmazó: InterCom, 1995.
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Winslet), hogy játsszon „valami kevésbé gyászosat,” mint a bántó, visszatérő dal, úgy érez-
hetjük, a forgatókönyv azért küzd, hogy az egyébiránt melankolikus regényt felvidítsa. 
Azonban mi lehet a jelentése annak, hogy a múlthoz, különösen a szövegi múlthoz való 
hűséget állandóan a lány apja iránti gyászoló hűsége jeleníti meg?

Marianne ragaszkodása az atyai múlthoz a zongorajátékától az olvasmányaiig terjed. 
Willoughby-val való románca is nyilván a könyvekhez fűződő szenvedélyes ragaszkodásán 
alapszik. Austen elbeszéli, hogy Marianne hatásosan udvarolt Willoughby-nak azzal, hogy 
„oly elragadtatott élvezettel taglalta művei[t]” kedvenc íróinak, „hogy ugyancsak érzéketlen 
tuskó lett volna az a huszonöt esztendős ifjú úr, aki nem csap fel hanyatt-homlok az említett 
művek hívéül”.8 A regényben Marianne kedvencei többé-kevésbé Austen kortársai közül ke-
rülnek ki: Cowper és Scott. Régebbi, halott íróknak – Marianne kifejezetten elutasítja Pope-
ot – számára nincs vonzereje. Ám a film Marianne szövetségeséül szegődteti előbbi korok 
költőit, különösen Shakespeare-t, akinek a 116. szonettét először Willoughby-val szavalja 
el egy erotikus töltetű jelenetben. Itt újra úgy tűnik, hogy egy halott emberrel kapcsolatos 
érzelmes szavak felülírják a nézők ragaszkodását Austenhoz. Marianne és Willoughby is 
szeretik Shakespeare-t, és mi úgy gyanítjuk, nem telik bele sok idő, mielőtt egymást is meg-
szeretik. Azonban, akárcsak John Dashwood, Willoughby is hűtlennek bizonyul egy már 
halott ember szavaihoz, Marianne célja viszont, hogy a felolvasott szavak szerint éljen. Vé-
gezetül, az élet idézetként vagy másolatként való felfogása veszélybe sodorja Marianne-t, 
mégis központi marad a film lényegében halált hozó végkimenetelében.

Az a jelenet a forgatókönyvből, amely végül meggyőzte Ang Lee-t, hogy vállalja el az 
Értelem	és	érzelem	rendezését, kiemeli az egymást fedő érzelmi és textuális hűség irán-
ti vágyat, melyet Marianne karakterében rögzít.9 A jelenetben Marianne kétségbeesés-
től zavarodottan kóborol ki a kertből, mint egy zombi, és egy olyan felhőszakadásban, 
amely majdhogynem eltakarja előlünk az alakját, felmászik egy meredek dombra, hogy 
Willoughby házát megnézhesse a távolban. A nézők felé fordulva Marianne újra elszaval-
ja Shakespeare szonettjét: „Szerelem a szerelem, / Amely hőfokot más hőfok szerint nyer 
/ Vagy ár-apályt játszik készségesen? / Ó, nem; az örök fárosz maga ő.”10 Ezek a sorok 
Marianne hitvallásának tekinthetők, de a film mottójaként is értelmezhetők.

Mi van akkor, ha ez a jelenet nem szerepel a regényben (ahol is Marianne megfontol-
tan, még ha kelletlenül is, bent marad a házban a vihar idején)? Austen számára miféle 
szerelem az, amely „hőfokot más hőfok szerint nyer” és elbukik? Az igaz szerelem „az 
örök fárosz (…) / Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben.” Mégis ironikus, hogy a sorok 
minden egyes ismétlése a szöveg iránti szerelmet erősíti meg: valóban, Marianne hűsége 
Shakespeare költeménye iránt arra sarkallja, hogy „Ítéletnapig szilárdan kitart[son].” Azt 
várjuk, hogy szemtanúi legyünk annak, ahogy Marianne „nem ismer akadályt” a saját és a 

8  Austen, i.	m., 46.
9  David Lyons, Passionate	Precision:	„Sense	and	Sensibility”, Film Comment, 32.1, 1996, 37−38.
10  A 116. szonett sorait Szabó Lőrinc fordításában idézem. (J. K.)
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költő elméje között. Egyesülése Shakespeare szövegével (és azon keresztül egy atyai múlt-
tal) a Halál küszöbére viszi őt; amikor a viharban szavalja öröklött szövegét, feladja testi 
egészségét. Mégis, paradox módon, Shakespeare hűséges idézése arra kér minket, hogy 
bocsássuk meg, hogy a film ilyen szabadon kezeli Austen szövegét: „Szerelem a szerelem, 
/ Amely hőfokot más hőfok szerint nyer / Vagy ár-apályt játszik készségesen?”

Ez a jelenet egyszersmind leleplezi és elfedi a film problémáit a szövegi hűséggel és 
a női nézők Austennal való szövetségével kapcsolatban. Egyfelől, Marianne megmutat-
ja nekünk milyen veszélyeket rejt, ha egy kedvenc szöveget túl hűségesen követünk, ha 
magunkat tesszük meg az örök fárosszá, amely garantálja a szöveg életét. A lecke, amelyet 
a film a saját érdekében tanít meg nekünk, azt akarja a nézőktől, hogy nézzék el a változ-
tatásokat a szeretet nevében. Másrészről, Shakespeare szavainak súlya kényelmetlenül 
áthelyeződik Marianne válláról a nézőkére. Shakespeare közbelépése nem engedi meg 
nekünk, hogy túlságosan Jane Austenra koncentráljunk.

Azt hihetnénk, hogy miután Marianne végre felépül az életveszélyes állapotból, és 
Willoughby-val való kapcsolatától is megszabadul, a film, csakúgy, mint a regény, felha-
gyatja vele a könyvek olvasását. Ehelyett a film továbbra is régi férfi írók szavaival tömi 
Marianne-t: Brandon ezredes, maga is egy idősebb férfi, sikeresen udvarol Marianne-nak 
azzal, hogy Spencert olvas fel és egy új Ben Jonson-dalt ad neki (a Jonson-dal az apa da-
lának helyébe lép). A film vizuálisan is a régi mesterektől idéz ‒  különösen Vermeer-től, 
de megidézi még Constable, Turner, Boucher és Greuze műveit is; leginkább Marianne az, 
aki feltűnik vásznaikon. Ezáltal a film nemcsak elférfiasítja a textuális és kulturális múl-
tat, hanem még a női nézők heteroszexuális kapcsolatát is sugalmazza ehhez a múlthoz. 
Habár egy ilyen kapcsolat a múlttal halálosnak bizonyul (hiszen rajongóit az örök fárosz-
szá teszi), a filmet sosem hagyja el. Tompító ütközőként szolgál egy másfajta történelem 
iránti vonzódásunk ellen.

A veszély Marianne (és rajta keresztül az elkötelezett női rajongók) számára, hogy 
a múlt majd követeli őt, ahogy Plútó elrabolja Perszephonét a holtak birodalmába. Ezt a 
veszélyt emeli ki a forgatókönyv egy jelenete, melyet végül kihagytak a film végső verzió-
jából. Ebben a jelenetben Marianne-t, az esőben elszavalt szonett után, ágyba fektetik „fer-
tőző lázzal”. Amikor Elinor megtörli húga lázas homlokát, Marianne hirtelen felriad, az 
ágy végébe mutat, és azt mondja nővérének: „Nézd, nézd!” Amikor Elinor azt állítja, hogy 
ő semmit nem lát, Marianne azt feleli: „A Papa az. Eljött… legdrágább Papa!” Itt a forgató-
könyvi megjegyzés azt írja: „A holtak eljönnek a haldoklóért.”11 Ennek a gótikus jelenetnek 
a filmbe emelését nyilván nem kockáztathatták meg. Túlságosan is összefüggésbe hozza 
az apával kapcsolatos fatalizmust a film céljával: Marianne szeme előtt elevenedik meg a sze-
retett kép a múltból, és habár egy pillanatra feléleszti őt, végső soron azzal fenyeget, hogy 

11  Emma Thompson, The	Sense	and	Sensibility	Screenplay	and	Diaries, New York, New Market 
Press, 1995, 182–183. A magyar fordítás hiányában az említett műből vett idézeteket saját fordí-
tásomban közlöm. (J. K.)
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minden életet elvesz Marianne-ból. Ahelyett, hogy a kísértet képe egyszerűen a múltat 
keltené életre, itt úgy tűnik, hogy a halálba csalja azokat, akik szeretik őt.

A filmben a szenvedélyes hűség újra és újra úgy van megjelenítve, mint az elveszett 
múlt iránt való hűség, mint a lány halált hozó szeretete az atyai iránt. Mégis pontosan e 
filmbeli dinamika ismétlése, valamint az apapótlékok elhelyezése miatt, amelyek az Érte-
lem	és	érzelem	történetét előző korokba taszítják (reneszánsz költészet, 17. és 18. századi 
művészet), egyfajta ellennyomást érzékelhetünk, mintha a film eltérítené az előző korok 
történelmét, csakúgy minthogy saját mozdulatait elutasítja.

Ennek fényében szeretném megvizsgálni a film második halottas ágy jelenetének érzel-
mi magját, a két nővér, Elinor és Marianne szereplésével. Túl könnyen belegondolhatjuk ebbe 
a jelenetbe, hogy feminista gyógyír egy múlttal való halálos kapcsolatra: egy nő odaadása a 
húgáért visszahozza a húgát az élők közé. Vagy azt is feltételezhetjük, hogy Marianne lelke 
egy sötét éjszakán a legdrágább (élő) nővérét választja a legdrágább (halott) apja helyett. 
Azt is mondhatjuk, Jamesonnal együtt, hogy Marianne és a film elfordul a heteroszexuális 
és generációs „különbség” „mozdulatlan melankóliájától” a nővéri azonosság „eleven ener-
giája” felé. Azonban kiderül, hogy a nővéri azonosság is épp úgy a halálba van ágyazva, mint 
az apa-lánya kötelék. A háttérben működő gender-játékok nem magyarázzák meg teljesen, 
hogy miért ragad el minket ez a rész Austen Angliájából egy szenvedélyes vámpírjelenetbe.

Hadd magyarázzam meg: a tűzzel megvilágított jelenet Marianne vérének piócázá-
sával kezdődik; Elinor elviszi a vért a szobából a díszlet mögé, a sötétségbe. Amikor visz-
szatér, Marianne teljesen mozdulatlan, és a forgatókönyv szerint „sápadt, mint a viasz”. 
A magas, ferdeszögű kameraállás, a kísérteties megvilágítással, túlzott jelentőséget ad a 
fehér ágylepedőnek és Marianne fehér hálóingjén lévő mély, V-alakú dekoltázsnak. A szo-
ba távol, a magasból felvett képén ugyanazt a V-alakot reprodukálja az ágy és a fal elhelye-
zésével. Ezután a kamera Elinor kezeinek és szemeinek mozdulatait követi, amint végig-
húzza kezét Marianne lábán, megáll Marianne kezénél és rászorítja az ajkait, szemtanúi 
lehetünk (végre!) az idősebb nővér érzelmi kapzsiságának. A viktoriánus szenzualizmus 
belépése ezen a ponton (Marianne szerfelett pre-raffaelitának néz ki), Drakula filmes 
öröksége előtt való meghajlással, megjeleníti azt a félelmet, amelyet az előző, kihagyott 
jelenet elnyomott: a múlt, a film élőhalott képein keresztül az életünk kiszipolyozásával 
fenyeget. Ez a félelem, azonban átírt és szétszórt: itt a vámpír nyilvánvalóan nem a múlt, 
hanem a gondoskodó nővér, aki a haldokló hasonmásából táplálkozik, és érzelmileg be-
lőle merít. Ebben a viktoriánus pillanatban, a vámpír válik húga felemésztőjévé és meg-
váltójává, és mi új alakot kapunk a hűségünkhöz.

A hűség ebben a jelenetben új irányt vesz egy olyan alakon keresztül, amelyet Diana 
Fuss a „leszbikus vámpírnak” nevezett el, így tehát, a múlthoz való ragaszkodás halálos 
kimenetele helyett úgy tűnik, hogy egyfajta nővéri konzumerizmushoz érünk el.12 Azon-

12  Diana Fuss, Fashion	and	the	Homospectorial	Look,	Critical Inquiry, 18.6, 1992 Summer, 713–
737.
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ban Elinor érzelem-fogyasztása sem kevésbé alapoz a halálra: ahelyett, hogy a haldokló 
szeretett embernek, és a benne megtestesülő történelemnek	a megelevenedését látnánk, 
az ő általa létrejövő élősködő megelevenedésében lehet részünk. A jelenet összetömö-
ríti Marianne múlthoz való kötődésének egész sorozatát egyetlen látható, fogyasztható 
tárgyban. Ez a jelenet felidézi Jameson Postmodernism	 című munkájában a filmekről 
tett megjegyzéseit: „A jelenkori kultúra jóvátehetetlenül historikus a rossz értelemben 
vett mindenütt jelenlévő és válogatás nélküli étvágyában a halott stílusok és divat iránt, 
a halott múlt mindennemű stílusa és divata iránt.”13 Jameson számára ez a posztmodern 
érdeklődés a halott múlt aspektusai iránt jelöli az „időben létezés” történelmi víziójától 
való eltérést és annak tagadását, mely vízió megkülönböztette Austen regényeit az előde-
itől. Az ilyen étvágy a film „a radikális különbözőség életteli energiájának” vagy bármely, 
a múltat igazán kreatív módon felfrissítő kapacitása ellen hat. Az olyan filmekben, mint 
az Értelem	és	érzelem, nem tapasztaljuk meg a történelmet; azonban úgy kerüljük el a 
végzetes ragaszkodást hozzá, hogy újra és újra elfogyasztjuk. Elinor, a hűséges testvér 
megmutatja nekünk, hogyan legyünk igazak: ahogy látjuk őt Marianne ágya mellett húgá-
hoz hajolni, a fogyasztást magát fogyasztjuk el.

Az Értelem	és	érzelemben a fogyasztás pillanata teljesen viktoriánusnak tűnik, olyan, 
mintha a film Austenétól és a mi világunktól is el akarná különíteni magát, míg nem is oly 
láthatatlan közvetítőként működik a kettő között. A vámpírjelenet után egy hatalmas ke-
reszt tűnik fel a képernyőn, ezzel mintegy megszentelve a légyottot, mintha csak a Goblin	
Market14 tetőpontja játszódott volna le a szemünk előtt. Ez a fogyasztás, amely „halott 
divatokra és stílusokra ... halott múltra” helyezi a hangsúlyt, életre hívja az elevenség vagy 
energia sajátos változatát ‒  érzelmi és más ráfordítás formájában. A film leggazdagabb 
pillanata, a „pénzdobás” jelenet a vége felé, amikor Brandon ezredes egy maréknyi arany-
ló érmét dob fel a magasba, együtt is értelmezhető Elinor potyogó könnyeivel és Mrs. 
Dashwood pazarló marhahús vásárlásával, hogy ezáltal találjanak egymásra, és egyesül-
jenek az érzelmi elevenség és a költekezés képei. Azonban, ha a film logikáját követjük, a 
múlt hűséges fogyasztása garantálja az érzelmi és gazdasági kiáradást, még így is a halál 
keretén belül marad, mely képtelen túlélni a „halál melankóliája” nélkül. A film végén a 
kamera egy hosszú snitt során visszahúzódik, ezáltal felfedve, amint az összes szereplő 
egy templomkerti temetőn át sétál, mintha ezzel a gesztussal a kísérteties kameraképek 
most visszatérnének sírboltjaikba. Ahogy a fények felgyúlnak a helyi filmszínházunkban, 
mi is visszatérünk az élők világába, miután az elmúlt két és fél órát azokkal a kísértetekkel 
töltöttük mozdulatlanul, csöndben és sötétben.

13  Fredric Jameson, Postmodernism,	or,	the	Cultural	Logic	of	Late	Capitalism, Durham N.C., Duke 
University Press, 1991, 279–296.
14  Christina Rosetti (1830–1894) angol költőnő egyik legismertebb műve, két nővér kalandjait 
írja le a folyami koboldokkal. – a ford.



SZKHOLION90

Lénárt-Muszka Zsuzsanna (1986) Szlovákia, Debrecen. A Debreceni Egyetem Iroda-
lom- és Kultúratudományok Doktori Iskola amerikanisztika alprogramjának hallgató-
ja és az Angol-Amerikai Intézet óraadója. A DETEP és a Hatvani István Szakkollégium 
szeniora, az Alföld Stúdió tagja.

Lénárt-Muszka Zsuzsanna

SZTEREOTÍPIÁK METSZÉSPONTJÁBAN: 
A FEKETE NŐI TEST ÁBRÁZOLÁSAI A FREAK SHOW-TÓL 
BEYONCÉ-IG

Magyarországra is egyre több olyan kulturális termék – filmek, sorozatok, videoklipek, 
koncertek, irodalmi művek sokasága – gyűrűzik be, amiben afroamerikai női testekre irá-
nyul a figyelem. E test konstruálása többféle hagyományból táplálkozik, ábrázolását pe-
dig az elmúlt mintegy 300 évben a legkülönfélébb identitáspolitikai kérdések irányítot-
ták. A ma szinte mindenki számára ismerős kulturális képek így komplex utalási hálóban 
helyezkednek el és sokfajta potenciális jelentést hordoznak. A fekete emberek rabságban 
tartásától, testük dehumanizálásától, valamint 20. századi nemzetpolitikai ideológiák rep-
rezentációs hagyományaitól elszakadva a feminizmus és a(z új) média vívmányai új és új 
jelentésekkel ruházták fel a fekete női testet. Hogy e reszemiotizáció felforgató erejét kellő-
képpen érzékeltetni tudjuk, szükséges számba vennünk a rabszolgaság, a freak show és a 
minsztrelszínház intézményének lényegi elemeit, valamint a fekete nők legnagyobb erővel 
bíró sztereotip ábrázolásait, különös tekintettel az anyai testek jelentéstartalmaira.

A rabszolgaság kitörölhetetlen kulturális traumát hagyott maga mögött, és lehetetlen 
felfejteni bizonyos képek utalásrendszerét anélkül, hogy tudnánk, milyen volt a női rab-
szolgák helyzete. A gyarmatokon, majd az Amerikai Egyesült Államok bizonyos részein, a 
18–19. században a rabszolga nemcsak munkaerő, hanem tulajdon is volt: pontosan olyan 
munkaeszköz, mint egy tárgy vagy haszonállat. Ennek megfelelően kereskedtek velük, 
illetve az egy-egy ültetvényes összes tulajdonát ridegen számszerűsítő feljegyzésekben 
az élettelen tárgyak közé sorolták őket.1 Mivel a gazdaság ezeknek az Afrikából elhurcolt 
vagy megvásárolt embereknek a munkájára épült, a rabszolgatartók érdekei azt diktálták, 
hogy minél hatékonyabban működjön, és minél tovább maradjon fenn a rendszer. Annak 
érdekében, hogy minél több új munkaerő szülessen, a női rabszolgákat sok esetben kény-
szerítették arra, hogy teherbe essenek akár „pároztatás”, akár a rabszolgatartó (vagy va-

1  Hortense J. Spillers, Mama’s	 Baby,	 Papa’s	 Maybe:	 An	 American	 Grammar	 Book, Diacritics 
1987/2, 79.



91BONCASZTAL

laki más) által elkövetett nemi erőszak útján.2 A terhes és szoptató nőkből is minél több 
munkát akartak kicsikarni.3 Ezek az anyák sokszor abban sem lehettek biztosak, hogy az 
újszülötteik egyáltalán életben maradnak a nem megfelelő szülés körüli és utáni állapo-
tok miatt.4 A rabszolgaság hatalomstruktúrájának konstitutív eleme volt, hogy az anyai 
viselkedést megpróbálta keretek közé szorítani: egyes ültetvényeknek megvolt a maguk 
iránymutatása, kézikönyve, a szoptatás gyakoriságára, hosszára vonatkozóan is.5 A cse-
csemők általában nem maradhattak az anyjuk mellett akkor sem, ha éppen nem adták 
el valamelyiküket: sok esetben azért választották szét őket, hogy az anyát megbüntessék 
vagy az ültetvényes feleségének lelki békéjét megőrizzék. Mindennek a jól dokumentált 
következménye sokszor a szüléstől való félelem vagy csecsemőgyilkosság volt.6

Ebben a biopolitikai helyzetben a fekete nő azáltal töltötte be a biológiai és társadal-
mi funkcióját, hogy kihordta és megszülte a következő rabszolgageneráció tagjait. Ezután 
kezdődhetett volna a társadalmi nemének hagyományosan megfelelő szerepe, mégpedig 
az, hogy anyai feladatkörét gyakorolva gondoskodik a gyerekeiről – ha mindezt a tár-
sadalom domináns rétegének az érdekei nem akadályozták volna meg. A biológiai és 
a társadalmi szerep e (sok esetben internalizált)7 kettéválasztását, a fekete nő pusztán 
biológiai lényként való tételeződését Venetria K. Patton afroamerikai tanulmányokkal 
foglalkozó szakember „degendering”-nek,8 Hortense K. Spillers feminista irodalmár pe-
dig „ungendering”-nek9 nevezi. Az anyaszereptől Patton szerint a többségi társadalom 
azért is fosztotta meg a fekete nőt, hogy ezzel is hozzájáruljon a tárgyiasításához és a 
szubmisszív szerepben tartásához, tehát gazdasági érdek és hatalmi kérdés is volt a nők 
és gyermekeik erőszakos szétválasztása.10 Spillers szerint a családi kötelékek kialakulá-
sának megelőzése, illetve e kötelékek cinikus, erőszakos semmibevétele feltehetően tu-
datos stratégiaként működött, és a szolidaritás gyengítése, a közösségek kialakulásának 
megelőzése volt a célja.11 A családok egységének megőrzése kétségkívül humánusabb, 

2  Angela Y. Davis, Women,	Race	and	Class, Vintage Books, 1983, 25–26.
3  Caroline Elizabeth Neely, ‘Dat’s	one	chile	of	mine	you	ain’t	never	gonna	sell’:	Gynecological	Resis-
tance	within	the	Plantation	Community,	Blacksburg, VA, State University of Virginia, 2000, 30–31.
4  Patricia Hill Collins, Shifting	the	Center:	Race,	Class,	and	Feminist	Theorizing = Mothering:	Ideol-
ogy,	Experience,	and	Agency, eds. Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang, Linda R. Forcey, New York, 
Routledge, 1994, 50; illetve Dorothy Schneider, Carl J. Schneider, Slavery	in	America, New York, 
Facts on File, 2007, 81.
5  Wilma A. Dunaway, The	African	American	Family	in	Slavery	and	Emancipation, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2003, 36.
6  Schneider,	Schneider,	i.	m., 101.
7  Venetria K. Patton, Women	in	Chains:	The	Legacy	of	Slavery	in	Black	Women’s	Fiction, New York, 
State University of New York, 2000, xiii.
8  Uo., xii. 
9  Spillers,	i.	m., 68.
10  Patton,	i.	m., xii, xviii.
11  Spillers, i.	m., 74–75.
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méltóságteljesebb bánásmódot jelentett volna. Mindkét író figyelmeztet azonban,12 hogy 
problematikus a nőiséget esszencialista módon teorizálni, és azt feltételezni, hogy az 
anyaság elválaszthatatlan a nőiségtől, mint ahogyan azt sem mondhatjuk, hogy a fekete 
nők számára ideális helyzet lett volna, ha belehelyezkednek a patriarchális társadalom 
által elvárt hagyományos női szerepbe. Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy olyan mély 
kulturális és öröklődő személyes traumát hagyott maga mögött a rabszolgaság intézmé-
nye, ezen belül is a fekete női test dehumanizálása, aminek a hatása ma is érezhető.

A rabszolgaságra épülő déli államokban nagy hagyománya volt két olyan szórakozta-
tási formának, melyek elterjedése jól példázza a fekete női test állatiasítását és tárgyiasítá-
sát. A freak13 show a 19. században élte fénykorát az USA-ban, de története valószínűleg a 
16–17. századra nyúlik vissza. Szervezetten, profitorientált módon működött; showműsor 
keretében vagy cirkuszi körülmények között normán kívüli testeket, gyakran egzotizált, 
fekete nőket állított színpadra.14 Ezeket az embereket változatos eszközökkel embertele-
nítette el és tárgyiasította, köztük számos olyan nem-fehér nőt, mint Millie és Christine 

McCoy, Joice Heth és Julia Pastrana. Bár célja 
nem a tudományos ismeretterjesztés volt, ha-
nem a szórakoztatás, felhasználta az orvosi-tu-
dományos autoritást is. Tudósok, orvosok, ún. 
professzorok is közreműködtek a freakek be-
mutatásában, a tudományos, orvosi diskurzus-
ba helyezve ezeket a testeket, a Foucault-i kli-
nikai tekintet tárgyává téve őket.15 A közönség 
pornográf, azaz mohóan kíváncsi, vágykielégí-
tést célzó, egy-egy érdekes vagy esztétikus rész-
leten megpihenő tekintete kifejezett fogyasztói 
attitűdöt sugall, ami azt feltételezi, hogy tárgya 
– „ami” ebben az esetben egy ember – csak a 
tekintet tárgyaként, látványként létezik.16 Az 
egyik leghíresebb freak show-nak, P.T. Barnum 
American Museumának a neve szintén ezt a 
koloniális attitűdöt sugallta, utalva a fehér né-

12  Uo.,	78, illetve Patton, i.	m.,	2–3.
13  A freak szó jelentése: ’szörnyszülött, szörnyeteg, bizarr, torz’, esetleg: ’csodabogár, fura szerzet’.
14  Susan Stewart, On	Longing:	Narratives	of	the	Miniature,	the	Gigantic,	the	Souvenir,	the	Collec-
tion, London, Duke University Press, 1993, 110.
15  Ally Crockford, Spectacular	Medical	 Freakery:	 British	 “Translations”	 of	Nineteenth	 Century	
European	Teratology	=	Exploring	 the	Cultural	History	of	Continental	European	Freak	Shows	and	
‘Enfreakment’, eds. Kérchy Anna, Andrea Zittlau, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2012, 115.
16  Stewart,	i.	m., 109–110.
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zőközönségnek azon feltételezett jogára, hogy szabadon kielégítheti kíváncsiságát vagy 
növelheti tudását az egzotikus tájakról hozott tárgyak/testek szemlélése által, ezzel is meg-
erősítve saját felsőbbrendűségének tudatát.

A freak show tehát többféle funkciót is betöltött: az Egyesült Államok imperialista, 
gyarmatosító attitűdjét erősítette, valamint üzleti vállalkozásként is működött, hiszen vi-
szonylag kis anyagi befektetés mellett óriási profitot termelt. Mindamellett, hogy a freak 
show üzemeltetők megélhetést biztosítottak a freakként bemutatott embereknek, akik 
egyébként munkaképtelenek lettek volna, elsősorban árucikként kezelték és kizsákmá-
nyolták őket. Egy nagyon fontos további lélektani funkcióval bírt a freak show, mégpedig, 
hogy a „torz” testek bemutatásán keresztül tálcán kínált a néző szubjektumnak egy olyan 
ellenpontot, egy olyan másikat, akinek a radikális mássága nyugtatta meg a nézőt abban, 
hogy az ő teste a norma. A normatívan viselkedő és kinézetű néző a freakként bemutatott 
testre kivetíthette saját kulturális fóbiáit is. Az antitézisként felkínált testek bebetonozták 
a sok esetben fehér, éptestű, egészséges, cisznemű férfi néző, üzletember vagy szponzor 
testét normaként,17 így csillapítva a saját testével kapcsolatos esetleges szorongásait.18 

A freak show-hoz hasonló ideológiai funkciót töltött be a 19. századi amerikai tö-
megkultúra rendkívül népszerű áruja, a feketemaszkos minsztrelszínház.19 Ezekben a 
műsorokban fehér férfi színészek játszottak, burleszkelemeket felhasználva énekeltek-
táncoltak magukat fekete férfiaknak és nőknek álcázva. A komikus hatás abban rejlett, 
hogy a színészek parodizálták a feketék beszédstílusát, mozgáskultúráját, és megalkot-
tak olyan hamis képeket, mint az ültetvényen gondtalanul élő és munka közben önfeled-
ten énekelgető rabszolga, a mindig gyerekesen vidám pojáca, vagy a semmirekellő, léha, 
mihaszna fekete férfi.20 A minsztrel által használt alakzatok az amerikai kulturális tudat 
kitörölhetetlen részeivé váltak; lényegi elemeit a századfordulós varietéműsorok, rádió-
kabarék, musicalek mind-mind tovább vitték, sőt, utalási rendszere máig eleven. 

Ami a nőábrázolásokat illeti, a minsztrelhagyomány alakjai közül a mammy és ka-
rakterológiai változata, a Jemima néne a legjelentősebbek, hiszen ezek a figurák kerül-
tek be leginkább a köztudatba, és keltek önálló életre számos kulturális termékben, a 
magas irodalomtól a reklámokig.21 A mammy (magyarul mámi) mint ikon vagy mint 
mítosz egy olyan, nagymamakorú fekete nőt jelöl, aki a déli államok gazdag családjai-
nál ellátta a háztartási feladatokat és vigyázott a gyerekekre.22 A mammy néha élcelődő 

17  Rosemarie Garland Thomson, Extraordinary	Bodies, New York, Columbia University Press, 
1997, 64; Niall Richardson, Adam Locks, Body	Studies:	The	Basics,	London, Routledge, 2014, 58.
18  Stewart,	i.	m., 109–10.
19  A minsztrel/minstrel szó eredeti jelentése: dalnok, lantos.
20  Virágos Zsolt, Varró Gabriella, Jim	Crow	örökösei:	Mítosz	és	sztereotípia	az	amerikai	társadal-
mi	tudatban	és	kultúrában, Bp., Eötvös József, 2002, 8.
21  Uo., 109, 284.
22  Julia S. Jordan-Zachery, Black	Women,	Cultural	Images,	and	Social	Policy, New York, Routledge, 
2009, 37.
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humora és határozottsága ellenére alapvetően szervilis, türelmes és jóságos volt. Mind-
emellett olyannyira aszexuális és lojális, hogy akár a rabszolgák felszabadítása után is 
a család szolgálatában maradt, sőt, az ültetvényessel és annak feleségével közös háló-
szobában aludt, hogy közel legyen, ha esetleg szükség lenne a szolgálataira.23 Túlsúlyos 
alak, hangsúlyos másodlagos nemi jelleggel, kifejezetten széles csípővel, ami a nyugati 
kultúrában hagyományosan annak a jelölője, hogy valaki egészséges utódokat tud kihor-
dani és szülni. Ugyanakkor a mammynek nem ez a szerepkör jutott, hanem sokkal inkább 
a fehér gyerekekkel való törődés a rabszolgatartó feleségének, a nőkultusz tökéletes 
megtestesítőjének az irányítása alatt. Ez azt feltételezi, hogy a mammy kompetens gon-
dozója lehetett a fehér gyerekeknek, míg a fehérek által biztosított irányítás és felügyelet 
nélkül inkompetens anyja lett volna a saját gyermekeinek. Julia S. Jordan-Zachery poli-
tológus szerint ez az ideológia nyilvánul meg abban is, hogy az állam azt feltételezi, szi-
gorúan ellenőriznie kell a nem-fehér nők anyai viselkedését és közbe kell lépnie olyan 
közjogi lépéseken keresztül, mint diszkriminatív gyermekvédelmi intézkedések vagy a 
családtámogatási ellátások odaítélésének megalázó feltételekhez kötése.24

A mammy azért is nevezhető mitikus képnek, mert a történelmi tényeket köze-
lebbről megvizsgálva láthatjuk, hogy csupán konstrukció. A női rabszolgák várható 
élettartama alig volt több, mint 33 év, a háziszolgák nem nagymamakorúak, hanem sok-
szor tizenévesek voltak.25 Még ha feltételezzük is, hogy a mammynek van valóságalapja, 
a testi megjelenése mögötti okok akkor is rejtve maradnak. Elhízottságuk oka a szexuális 
kizsákmányolás lehetett: megviselte a testüket, hogy egyik terhesség a másikat követte.26 
Mindenesetre valószínűleg a kedves, de határozott mammy csak a fehér társadalom ál-
tal megalkotott illúzió, aminek a segítségével elterelődhetett a figyelem a kizsákmányolt, 
tárgyként és állatként használt fiatal fekete nők szenvedéséről. 

Nem a mammy az egyetlen olyan sablonfigura és történelmi fikció, ami a feketék 
elnyomásának a bebetonozását szolgálta. A rabszolgaság eltörlése után ivódott be a köz-
tudatba a mammy poláris ellentétének, Jezebelnek a képe. A bibliai Jézabel, egy manipu-
latív, provokatív, szexuálisan agresszív királyné, az alapja,27 aki saját politikai céljai érde-
kében próféták elcsábításától sem rettent vissza.28 Jezebel tehát az aszexuális mammy 
ellentéte, és azt a kulturális sztereotípiát erősíti, hogy a fekete nők – állatiasságuknak 
köszönhetően – nem tudnak szexuális önfegyelmet gyakorolni. Így e fikció szerint a fe-
kete nők okolhatók azért is, hogy a fekete férfiak gyakran követnek el nemi erőszakot 
és veszélyt jelentenek az egyébként morálisan felsőbbrendűként és aszexuálisként meg-

23  Virágos, Varró, i.	m., 109.
24  Jordan-Zachery, i.	m., 39.
25  Collins, Black	Feminist	Thought:	Knowledge,	Consciousness,	and	the	Politics	of	Empowerment, 
New York, Routledge, 2000, 51.
26  Richardson, i.	m.,	7.
27  Jordan-Zachery, i.	m., 39.
28  Lásd különösen: Biblia, Jelenések könyve 2:20–23.
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konstruált fehér nőkre nézve – mindez természetesen szintúgy sztereotípia.29 Jezebelnek 
az volt a szerepe, hogy még mélyebb szakadékot alakítson ki a magasabb társadalmi osz-
tályokhoz tartozó finom fehér hölgy és a bestiális fekete nő között akkor is, amikor már a 
fekete nő jogilag nem tartozott a fehérek tulajdonába. A fekete nő érzékiségének túlhang-
súlyozása számos kulturális termékben ma is tetten érhető.

Sapphire, aki először az Amos	’n’	Andy	(1920–1960-as évek) show-ban jelent meg, 
hangos, bőbeszédű, humorosan szemtelen nő, aki a cseles, fondorlatos, nem egyenesen 
viselkedő, de minden hatalmat nélkülöző fekete férfi sztereotípiájának az ellenpontja.30 
Sapphire megkonstruáltságának a célja ezzel ismételten az, hogy legitimálja a feketék ala-
csony társadalmi státuszát, és elrejtse annak valódi okait. A mindig dühös, veszekedés-
re és véleménye hangoztatására bármikor kész fekete nő trópusa Sapphire-ra vezethető 
vissza. Ma is sablonkarakter, főleg valóságshow-k élcelődnek rajta.31 A fekete mátriárka 
képe szorosan kapcsolódik a Sapphire-éhez és a mammy-éhez is. A mátriárka ugyanúgy 
hangos és látszólag magabiztos, mint Sapphire, és ugyanúgy anyafigura, mint a mammy, 
azonban neki már nem a rabszolgatartó gyerekeiért kell felelősséget vállalnia, hanem 
a sajátjaiért. Elbukik ebben a szerepben, így a mammy sötét reinkarnációjává válik. Az 
ültetvény helyett a gettóban él, családanyaként és feleségként erős és kikerülhetetlen 
a szerepe, viszont elnyomja a férfit, aminek, e 20. századi narratíva szerint, mérhető 
társadalmi következményei vannak: tulajdonképpen a mátriárka felelős a feketék nem 
működő családszerkezetéért, így az olyan társadalmi problémákért is, mint a szegénység, 
bűnözés, tanulatlanság, vagy drogfüggőség.32 A mátriárka hibáztatása a 1960-as években 
arra is szolgált, hogy elterelje a figyelmet a feketék és a nők polgárjogi mozgalmairól.33 
A többszörösen marginalizált fekete anyák így még inkább a peremre szorulnak, amikor 
bűnbaknak kiáltják ki őket és a fehér patriarchális hatalom ellenpontjaként tételeződ-
nek. Mindez ismét csak a többségi társadalom érdekeit szolgálja: a mátriárka arra figyel-
meztet, hogy nem érdemes a fehér patriarchátus érdekeivel és bevett normáival szembe-
helyezkedni.

További jelentős sztereotip nőképek az 1980-as években elterjedt welfare	queen34 
és az 1990-es évekbeli urban	 teen	mother.35 A welfare queennek számos gyereke van, 
elhízott, lusta. Munka helyett kiskapukat keres, így sok korábbi sztereotípiából is merít.36 

29  Uo., 39–40.
30  Uo., 41.
31  Részletekért lásd: Donnetrice C. Allison, Black	Women’s	Portrayals	on	Reality	Television:	The	
New	Sapphire, Lanham, MD, Lexington Books, 2016.
32  Lásd Daniel Patrick Moynihan, The	Negro	Family:	The	Case	for	National	Action, Department of 
Labor, 1965.
33  Jordan-Zachery, i.	m., 43.
34  Szó szerinti fordítása: a családtámogatási ellátások királynője
35  Szó szerinti fordítása: városi tizenéves anya
36  Jordan-Zachery, i.	m., 43.
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Még a 80-as évek kormányzati kommunikációjában is megjelent.37 Az urban teen mother 
narratívája hasonló elemeket tartalmaz. Saját felelőtlenségének köszönhetően esik te-
herbe, ezt követően pedig úgy érzi, hogy minden, amit az államtól kap, jár neki. A gyere-
keivel nem akar – vagy mivel tulajdonképpen ő maga is még gyerek – nem tud érdemben 
foglalkozni.38

Az eddig számba vett fiktív kulturális narratívák valamilyen módon mind kapcso-
lódnak az anyasághoz. Az a közös bennük, hogy a fekete nőt alkalmatlannak festik le 
arra, hogy egészséges, jó állampolgárokat neveljen. Azt sugallják ezek a képek, hogy 
valami alapvető baj van a fekete anyákkal és minden rossz, ami a feketékkel történik, 
az ő felelősségük: az egész rassz feltételezett erkölcstelensége az ő természetükből és 
viselkedésükből fakad. Láthatjuk tehát, hogy a fekete nők tárgyként, gazdasági eszköz-
ként, állatként, látványként jelentek meg a kulturális tudatban az Egyesült Államokban, 
végig nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy anyának alkalmatlanok, valamint nem egyenes 
jellemek, férfiasak és hangosak. A 20. század végén a médiában elkezdtek megjelenni 
olyan nő- és sok esetben anyaképek is, amik már nem ezeket a sztereotípiákat erősítet-
ték. Az egyik gyakran emlegetett példa a Cosby	 Show (1984–92) anyakaraktere, Clair 
Huxtable, akinek jelenléte forradalmi jelentőségűnek számított, így nem meglepő, hogy 
örökségéről sok írás született.39 

Jelentős fordulópontot jelentett továbbá az anyai testek ábrázolásában, amikor 
1991-ben, egy évvel azelőtt, hogy a Cosby	Show véget ért, a Vanity	Fair magazin címla-
pon hozta a fehér, terhes színésznő, Demi Moore meztelen képét.40 A közfelháborodás 
által övezett címlap újrakonfigurálta a nyugati kultúra nézeteit a megfelelő anyai visel-
kedéssel kapcsolatban. A magánéletit, az intimet ötvözte a nyilvánossal, az erotikust a 
szakrálissal, az anyaság szentségével, ugyanakkor középpontba állított egy régi dilem-
mát is, miszerint mennyire reprezentálható vagy mennyire szégyellnivaló a terhes test, 
amennyiben ez a test egy látható jele, beismerése, a női szexuális aktivitásnak. Egy fehér 
Hollowood-i sztár esetében a 90-es években ez még talán bocsánatos bűn lehetett, de a 
fekete terhes nő meztelen, áteroticizált testére még nem állt készen az amerikai publi-
kum. Ezt az attitűdöt példázza, hogy amikor Vanessa Williams fekete énekesnő 1993-ban 

37  Uo., 43.
38  Uo., 45.
39  Részletekért lásd Imani M. Cheers, The	Evolution	of	Black	Women	in	Television:	Mammies,	Ma-
triarchs	and	Mistresses, New York, Routledge, 2017.
40  George Lois, Flashback:	 Demi	 Moore,	 Vanity	 Fair, 2011. https://www.vanityfair.com/
news/2011/08/demi-moore-201108 [Letöltés ideje: 2017. december 2.]
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a Grammy-díjátadó gálán megjelent majdnem 8 hónapos terhesen, bő fekete ruhát viselt 
és az előadása közben a kamera szinte csak az arcára fókuszált.41 

Azonban az, hogy egy afroamerikai szupersztár, Beyoncé, hogyan jelent meg 14 évvel 
később a Grammy-gálán, kiválóan példázza, hogy mekkora változás zajlott le az elmúlt 
évtizedekben. A láthatóan terhes Beyoncé afrikai joruba fejdíszben, hagyományos, az 
Osun termékenység istennőt idéző ruhában jelent meg. Előadása alatt a hasa nemcsak 
nincs elrejtve, mint Vanessa Williamsé, hanem a performansz központi elemévé válik 
egyrészt a ruhája szabása és Osun megidézése által, másrészt pedig mert dalszövegei 
is az anyaságát tematizálják. Egyes elemzők szerint egy terhesség-kampány előzte meg 
ezt a fellépést: már az is egy alaposan átgondolt koncepció részének számított, hogy 
két héttel a Grammy előtt az Instagramon jelentette be Beyoncé (vagy a teamje), hogy 
ikreket vár és ekkor jelent meg a weboldalán több olyan képe is, amely a terhességét 
ünnepli, mintegy a fellépést reklámozó szórólapokként funkcionálva.42 Többféle vizuális 
hagyományból merítenek ezek a képek: Szűz Mária ikonográfiáját is felhasználják, va-
lamint a kék műszálas textíliával letakart falnak köszönhetően giccsesek is,43 ami érde-
kes kontrasztot teremt az előadóművész szupersztár perszónájával. Megidézik Kehinde 
Wiley kortárs fekete festőművész munkáját is, akit paradigmateremtő művésznek tarta-
nak, mert a klasszikus festészet eszköztárával vegyíti a fekete férfi utcai öltözködési stí-
lusát,44 felhívva ezzel a figyelmet a fekete maszkulinitás ábrázolási módjaira, beemelve a 
szintén sztereotípiáktól terhes fekete férfit mint a festészet valid tárgyát a magaskultúra 
diskurzusába. Érdemes rávilágítani Beyoncé intertextuális gesztusának mechanizmusá-
ra. Nem helyeződött bele a múzsa vagy a modell szerepkörébe, nem a férfi művész irányí-
tása alatt készült el vagy került a nyilvánosság elé a portré. Ehelyett Beyoncé a saját maga 
platformján jelentette meg a képet, megváltoztatta a médiumot, ezáltal is maga irányítva 
a folyamatot. Aktív szereplője lett a fotósorozat elkészítésének azzal is, hogy egy magazin 
helyett az új média egy eszközét használta arra, hogy a képeket   nyilvánosságra hozza. 
Kooptálta Wiley stílusát, belehelyezte magát az ő maszkulin modelljeinek a helyébe – a 
karakán, túl férfiasnak gondolt Sapphire hagyományát is újragondolva ezzel.

Még ha figyelembe vesszük is, hogy egy egész médiabirodalom áll Beyoncé mögött 
és feltehetően szakértők hada véleményez minden felvetést, kétségkívül látható, meny-
nyit változtak az erőviszonyok már 1991-hez képest is. Ennek több oka van: a nők azóta 

41  Katie Atkinson, Vanessa	Williams	 Tweets	 About	 Her	 Hidden	 Pregnant	 Belly	 at	 1993	 Gram-
mys	 After	 Beyonce	 Performance, Billboard, 2017. https://www.billboard.com/articles/news/
grammys/7686347/vanessa-williams-beyonce-pregnant-performance-grammys [Letöltés ideje: 
2017. december 2.]
42  Soraya Nadia McDonald, Explaining	 Beyoncé’s	 Public	 Performance	 of	 Pregnancy	 and	
Motherhood, The Undefeated 2017. https://theundefeated.com/features/explaining-beyonces-
public-performance-of-pregnancy-and-motherhood/ [Letöltés ideje: 2017. december 2.]
43  Uo.
44  Uo.
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egyre előkelőbb helyeket kezdtek elfoglalni a szórakoztatóiparban és az üzleti világban 
egyaránt; valamint a közösségi oldalaknak köszönhetően a hírességeknek már nem kell 
annak alárendelniük magukat, hogy mikor, hol és milyen történet vagy éppen fotó je-
lenik meg róluk a bulvársajtóban, hanem közvetettebben vesznek részt a saját image-
ük kimunkálásában és kommunikálásában. Természetesen nemcsak a feminista vívmá-
nyok és az internet által okozott változások lencséjén keresztül érdemes olvasni Beyoncé 
Grammy-fellépését és képeit, hanem a fekete női és anyai test szemiotikájának változá-
sán keresztül is. Beyoncé fellépése után Vanessa Williams egy nosztalgikus, talán kicsit 
keserű hangvételű tweetben megjegyezte, hogy mennyit változott a világ, hisz az ő hasát 
annak idején nem volt illendő megmutatni; egyben gratulált Beyoncénak.45 Már Demi 
Moore is azt élte meg a 90-es évek elején, hogy a mainstream szórakoztatóipar számára 
a teste csak akkor képvisel piaci értéket, ha megfelel a kor szépségideáljának, tehát kar-
csú és erotizáltan prezentált, míg Williams retrospektíven utal arra, hogy esetében szóba 
sem került annak a lehetősége, hogy láthatóvá váljon, hogy terhes.

Beyoncé ismét nagy port kavart, mikor először tett közzé képeket a két újszülöttről 
(vagy inkább saját magáról) egy hónappal a szülés után.46 A katolikus ikonográfia kisa-
játításával megalkotta az afroamerikai Szűz Máriát, ami már önmagában szubverzív, de 
még radikálisabb az, hogy a meztelenségével és a felvett pózzal megalkotta az erényes, 
makulátlan nőiességet megszemélyesítő Szűz Mária és a hiperszexualizált Jezebel fúzió-
ját, ezzel is megkérdőjelezve és felforgatva a fehér-fekete, civilizált-állatias dichotómiá-
kat. Mindezen előzmények után fontos médiatörténeti momentumként könyvelhetünk el 
egy újabb címlapot: Serena Williams afroamerikai teniszezőről – terhességének közössé-
gi oldalakon való vizuális dokumentálása után – 2017 augusztusában megjelent a Demi 
Moore-t idéző Vanity	Fair címlapfotó.47 Forradalmi jelentőségű, hogy címlapra került egy 
fekete, esztétizált terhes női test, ráadásul ebben a diadalmas kontraposztban, Moore 
portréját megidézve, annak idealizáló voltát játékba hozva, Williamst felnemesítve. Sokan 
méltatták ezt a képet a sztereotípiaromboló ereje miatt, hiszen új jelentésekkel ruházza 
fel Williams testét.48 Korábbi médiaábrázolások szerint túl izmos és túl férfias volt. Ren-
geteg bántó, karikaturisztikus kép jelent meg róla, amik túlhangsúlyozták a maszkulin 
jelleget többek között úgy, hogy szembeállították Williamst például olyan nagyon fehér 
bőrű, szőke, kevésbé láthatóan izmos teniszezőnőkkel, mint Anna Kurnyikova.49 Mind-

45  Uo.
46  Uo.
47  Buzz Bissinger, Serena	Williams’s	Love	Match, Vanity Fair, 2017. https://www.vanityfair.com/
style/2017/06/serena-williams-cover-story [Letöltés ideje: 2017. december 2.]
48  Shelley Walia, The	 Power	 of	 an	 Icon, Tribune India, 2017. http://www.tribuneindia.com/
news/comment/the-power-of-an-icon/434088.html [Letöltés ideje: 2017. december 2.]
49  Hadley Freeman, It’s	Still	Harder	for	Black	People	to	Win	Respect.	Even	Serena	Williams, The 
Guardian, 2015. https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/15/black-people-win-
respect-serena-williams [Letöltés ideje: 2017. december 2.]
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ezeket az asszociációkat igyekszik ez a kép levetkőzni és belehelyezni Williamst a Szűz 
Máriához és Vénuszhoz kapcsolódó diskurzusba. Egyes elemzők szerint az, hogy a kép 
örömöt és elégedettséget sugároz, már eleve politikai állásfoglalás, tekintve a fekete 
anyaság történelmét.50 Beyoncé és Williams anyaságát tehát a körülöttük kialakult afroa-
merikai feminista diskurzus magától értetődő jóként, önértékként pozícionálja.

Láthatjuk, hogy fekete női, anyai testek reprezentációit illetően nemcsak a freak show és 
2018 között nagy a szakadék, hanem már a 20. század vége és 2018 között is. A sztereotipikus 
ábrázolásmódok jelenleg is tetten érhetők, bár sosem létezett még annyi kulturális termék, 
ami ennyire árnyaltan mutatta volna be a nőket, a fekete embereket, a fekete nőket és a fe-
kete anyákat, mint napjainkban. Sokkal többféle test vált láthatóvá és ezzel párhuzamosan 
egyre inkább lelepleződik, hogy a fehér–nem-fehér vagy jó anya–rossz anya kategóriáink át-
politizált társadalmi konstrukciók, melyekben az afroamerikai feminista szerző és aktivista, 
Bell Hooks 1992-ben megalkotott terminusa, az ellentekintet51 működési mechanizmusa 
érhető tetten. Ez a tekintet górcső alá veszi, megkérdőjelezi, és végül átformálja a sztereotip, 
elnyomó képeket a rassz diskurzusában. Ez a folyamat azonban lassan zajlik, köszönhetően 
a fekete férfiakat is sújtó rendszerszintű rasszizmusnak, a privilegizált helyzetben lévő fehér 
nőket is sújtó általános szexizmusnak, illetve a nyugati kultúránkban jelen lévő, anyasággal 
kapcsolatos ambivalenciának is. Így, bár a freak show színpada fényévekre van Beyoncé 
színpadától, a Foucault-i biohatalomnak még mindig kikerülhetetlen szerepe van abban, ho-
gyan tételeződik a fekete női test az amerikai kultúrában.

50  Gloria Malone, Denene Millner, Cheryl Rodriguez,	Black	Motherhood	in	the	Spotlight, WBUR, 
2017. http://www.wbur.org/onpoint/2017/07/20/black-motherhood-spotlight [Letöltés ideje: 
2018. február 20.]
51  Bell Hooks, Black	Looks:	Race	and	Representation, Boston, South End Press, 1992, 116.
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Handari Júlia (1994) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának an-
gol-matematika tanárszakos hallgatója, a DETEP tagja.

Handari Júlia

AZ ÉSZLELÉS ÚJ PERSPEKTÍVÁJA

eL Seed, francia-tunéziai street art művész munkásságával különböző, igen eltérő kultú-
rákat kíván közelebb hozni egymáshoz. Alkotásaiban két különböző (nyugati francia és 
keleti arab) világot egyesít, ezzel platformot biztosítva történelmi, kulturális és vallási 
diskurzushoz egyaránt. eL Seed egyedi kalligraffiti stílusú munkái társadalmi problé-
mákra hívják fel a figyelmet – a művész küldetése a tolerancia és elfogadás közvetítése. 
Gyakori, hogy művei középpontjába olyan témákat állít, mint a sztereotípiák és tévképze-
tek által keletkező kulturális ellentmondások, és az emberi kapcsolatok ezekből fakadó 
lehetséges elhidegülése. Ahogy eL Seed fogalmaz: „a fő cél mások megismerése és a saját 
környezetükben való művészi alkotás megteremtése. Erős indíttatás vezérel arra, hogy 
az emberekkel és kultúrájukkal közvetlenül megismerkedjek. Így én falakat festek, és ez-
által hidakat teremtek.”.1

Kalligraffiti művészete a világ legkülönbözőbb tájainak elhagyatott falain jelenik 
meg, Fokvárostól kezdve Rio de Janeirón és Párizson át Dubai-ig. A munkáiban megje-
lenő üzenetek olyan problémákra mutatnak rá, amelyek ugyan lokálisak, mégis világ-
szerte relevánsak, így például a mélyszegénységre a fokvárosi nyomornegyedekben 
vagy Kairó külvárosának szemétgyűjtéssel foglakozó, a társadalom peremére kitaszított 
közösségére. „Emlékeket tesz megőrizhetővé. Ez lehetővé teszi számára, hogy egyrészt 
betekintsen a kollektív tudatba, és hogy művészetén keresztül bemutassa a megfog-
hatatlan eredetét azoknak a közös emlékképeknek, amelyek egy új kulturális örökség 
ötlete köré formálódtak.”2 el Seed kísérletet tesz arra, hogy rég elfeledett, láthatatlan, 
vagy hangjukat hallatni nem tudó közösségekre és problémáikra hívja fel a figyelmet. 
Az eL Seed-féle graffiti egy eszköz arra, hogy az emberek máshogy kezdjenek gondol-
kodni egymásról. A helyspecifikus alkotások elősegítik a helyi történelem újragondolását 
és újrafogalmazását, új kontextust teremtenek annak interpretációjához. Tunéziai útja 
során a gábeszi minaretet díszítette fel azért, hogy „különböző lázadások utáni félreér-

1  eL Seed, The	Calligraffiti	Artist	= Lost	Walls:	A	Calligraffiti	Journey	through	Tunisia, ed. Rachel 
Sampson, Berlin, From Here to Fame Publishing, 2014, 10. [Minden szakirodalmi forrásból szár-
mazó magyar nyelvű idézet a saját fordításom – H. J.]
2  Uo., 8–9.
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téseket új szemszögbe tudjon helyezni, mivel azok elhalványítják ennek a kultúrának a 
mélységét és szépségét”.3

Művészetére nagy hatással volt a nyugati graffitikultúra, amely a 70-es és 80-as 
években született meg, és a mainstream ellen lázadva szót emelt a társadalmi és politikai 
változások érdekében. Cedar Lewishon szerint a graffiti és annak kialakulása „egy rend-
kívüli eredmény, és talán a 20. század második felének legrelevánsabb kulturális és mű-
vészeti mozgalma”.4 A graffiti legfőbb stílusjegye, hogy az elnyomott társadalmi rétegek 
újra láthatóvá és hallhatóvá váljanak, ami eL Seed alkotásaiban egyértelműen megjele-
nik. Alkotói stílusát a nyugati graffitikultúra mellett az arab kalligráfia formálta és for-
málja, tunéziai gyökereinek köszönhetően. Versek, idézetek és mondások szerepelnek 
a kalligraffitikben, amelyek, annak ellenére, hogy arabul jelennek meg, esztétikájuknak 
köszönhetően mindenkit meg tudnak szólítani, a befogadó anyanyelvétől függetlenül. eL 
Seed megfogalmazása szerint „az arab kalligráfia univerzális szépséget rejt, ami meg-
érinti a lelked, mielőtt megragadná a tekinteted”.5 Így a graffiti tartalma a harmonikus és 
lendületes formákon keresztül mindenki számára elérhetővé válik. 

Ahhoz, hogy megértsük a nyugati graffiti és az arab kalligráfia e különleges kombiná-
cióját, érdemes először külön-külön tárgyalni a két művészeti stílust és annak szerepét 
a különböző kultúrákban. A legelső „graffiti” a barlangfestmények idejére tehető. Ahogy 
Nicholas Ganz rámutat, a szó az olasz „sgraffio” szóból ered, amelynek eredeti jelentése 
karcolni, firkálni.6 A lascaux-i barlangok falain található rajzok az első graffitivel rokonít-
ható alkotások. A graffitiművészet másik nagyobb állomásaként Pompei falfestményeit 
tartja számon a művészettörténet, ahol az utca publikus tere jelentette azt a helyszínt, 
ahol az emberek hallathatták szavukat, többek között olyan témákban, mint a politikai 
hatalommal szembeni elégedetlenség. Később, a második világháború idején a graffiti a 
politikai propaganda eszközévé vált. Ahogyan Ganz megfogalmazza, mind a náci hatalom 
képviselői, mind az ellenállók arra használták az utcai művészetet, hogy meggyőződése-
iket propagálják, de a 60-as és 70-es években a francia diáklázadások során is gyakran 
megjelenő eszköz volt a graffiti. 

A ma ismert graffiti megszületése a 70-es évek Amerikájába vezet vissza, azon belül 
is leginkább New York, Chicago és Philadelphia nagyvárosi tereibe. A graffiti legelső típu-
sa az ún. „tag” vagy tag-kultúra, amely „publikus és privát területek graffiti művésznévvel 
történő megjelölése”.7 Párhuzamosan a rapzenével és a breaktánccal, amelyek – hason-

3  Uo., 11.
4  Cedar Lewisohn, Henry Chalfant, Street	Art:	The	Graffiti	Revolution, London, Tate, 2009, 31.
5  eL Seed, i.	m., 21.
6  Nicholas Ganz, Graffiti	 World:	 Street	 Art	 from	 Five	 Continents, ed. Tristan Manco, London, 
Thames & Hudson, 2007, 8–9.
7  Rachel Masilamani, Documenting	Illegal	Art:	Collaborative	Software,	Online	Environments	and	
New	York	City’s	1970s	and	1980s	Graffiti	Art	Movement, Art Documentation: Journal of the Art 
Libraries Society of North America, 27/2(2008), 4–14.
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lóan a graffitihez – a hip-hop szubkultúra szerves részét képezik, különböző stílusok és 
technikák alakultak ki. Az elsődleges alkotói szándék a graffiti vagy tagging mögött a 
terület megjelölése [territory marking], ezért természetesen a „művésznek gyorsan és 
egyszerűen kellett dolgoznia, de mégis úgy, hogy a művészneve egyedi és megkülönböz-
tethető legyen.”.8 A 20. század második felében a graffiti szembement a mainstream kultú-
rával. Graffitijelölések szinte bárhol felbukkanhattak, ahol a művész helyet talált, például 
köztereken, az utca falain, építkezések kerítésein vagy tömegközlekedési eszközökön. A 
graffiti népszerűsége egyre nőtt, hiszen a művészek rögzítették munkáikat (webes fe-
lületeken, nyomtatásban, közösségi médiában), és elkezdődött a graffitisek rajongóinak 
megjelenése. A 80-as évektől a „grafitti eredeti célja tehát kezdett elhalványulni”,9 hiszen 
részben beolvadt a mainstream kultúrába. Ahogyan Ann William-Gascon írja, „[a] Fran-
ciaországban megjelenő graffiti a változás eszköze és egyben konkrét manifesztációja 
az individuumok és a társadalom félelmeinek, bukásainak, ideáljainak és álmainak”.10 Ez 
a fajta graffitihasználat, amely annak érdekében teremtődik, hogy társadalmi változást 
generáljon, egyértelműen megjelenik eL Seed munkásságában is, ahogyan alkotásain 
keresztül új nézőpontból világít rá a történelem egyes elemeire, például a Tunéziában 
lejátszódó 2011-es forradalomra és az utána következő időszakra (lásd: Lost	Walls).

eL Seed másik alkotói alappillére a különbségek ellenére elérhető egység művészi 
koncepciója. A kalligráfia felhasználása új dimenzióba helyezi az utcai művészetet. eL 
Seed személyiségét nemcsak a francia kultúra alakította, hanem az arab világ is, hiszen 
szülei tunéziai bevándorlók. Az arab kultúrában a kalligráfia „az egyik legalapvetőbb mű-
vészeti formák közé sorolható”.11 Elsőként a Koránban jelent meg, de az arab világban 
mai napig a kiválóság jelképének tekinthető. ElAraby, az arab kultúra kutatója, a követ-
kezőképpen fogalmazza meg a kalligráfia szerepét az arab kultúrán belül: a kalligráfia „a 
misztikus toll és a misztikus írás, ami szimbolizálja a vallási kinyilatkoztatás alapjait”.12

Az évszázadok során rengeteg kalligráfiai stílus jelent meg a formák és színek elté-
rő használatával. Mai napig a kalligráfusok mint különleges tehetséggel bíró művészek 
vannak jelen az arab világban, akik az üzenetközvetítés képességét hordozzák magukban 
azáltal, hogy esztétikai szépséggel jelenítik meg az arab betűket. Az arab kalligráfia tulaj-
donságai ElAraby szerint a következőképpen írhatóak le: „alapjában véve absztrakt, geo-

8  Sondra Bacharach, Street	Art	and	Consent, The British Journal of Aesthetics, 55/4(2015), 481–
495.
9  Nicholas Korody, The	Revolutionary	Art:	Street	Art	Before	and	After	the	Tunisian	Revolution, In-
dependent Study Project (ISP) Collection, 1134(Fall 2011), 7.
10  Ann Williams-Gascon, Voices	for	the	Voiceless:	Graffiti	and	Social	Issues	in	the	Contemporary	
France	=	France	at	the	Dawn	of	the	Twenty-First	Century:	Trends	and	Transformations, eds. Marie-
Christine Weidmann-Koop, Rosalie Vermette, Birmingham, Summa Publications, 2000, 115–132.
11  Muhammad Saeed Khawaja, Islamic	Art	and	 Its	Spiritual	Message, International Nourlan of 
Humanities and Social Science, 1/2(2011), 1–8.
12  Kadri M. G. ElAraby, The	Art	and	Design	of	Arabic	Calligraphy, Domes, 6/1(1997), 1–23.
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metrikus, két dimenziós, és ritmikus, sok hasonlóság van az írás és más iszlám művészeti 
formák között.”.13 A dekoratív kalligráfia, amely a szépséget és misztikusságot tükrözi, 
eL Seed kalligraffitijeiben is megjelenik, és mint modern kalligráfikus üzenetközvetítő 
szereppel van felruházva. eL Seed művészi technikája egy új örökséget tükröz, amelyben 
a kulturális különbségekből adódó, látszólagos ellentétek harmóniában állnak egymás 
mellett, egységet teremtve.

Az egyik leghíresebb alkotása az Észlelés, amely a 2000-es évek elején készült Egyip-
tom fővárosában. Kairó külvárosának nyomornegyedében, Manshiyat Nasrben több mint 
50 különböző épület falán jelenik meg az Észlelés. Az alkotás a társadalom által stigmatizált 
nyomornegyed értékére irányítja a figyelmet. Manshiyat Nasr hulladéknegyedként, a 
szemét városaként ismert. Több mint 60 000 lakosával a város tisztán tartásáért felel, 
mivel Kairóban nincs hivatalos hulladékszállítási rendszer kialakítva. A társadalom által 
szemetesnek nevezett emberek (arabul Zabaleen) azok, akik biztosítják, hogy egy adott 
terület ne kerüljön teljesen szemét alá. A Zabaleen tagjainak nap, mint nap elutasításban 
és kirekesztésben van részük, hiszen ők mások szemében koszos emberek, akik mocsok-
ban élnek. A terület hozzávetőlegesen 5,54 négyzetkilométer, és úgy fest, mintha szemét 
lenne mindenhol. Az itt élők elviselik a diszkriminációt és szemetet gyűjtve járják Kairó 
utcáit és házait már 70 éve. 

Annak ellenére, hogy a fent leírt rendszer kezdetlegesnek tűnik, hatékonysága 
több, nyugati országban bevezetett szemétgyűjtésre kialakított módszert is meghalad. 
Miután kiválogatták és feldolgozták a szemetet, az újrahasznosítható részeket eladják 
gyáraknak, ami e társadalmi réteg egyik legfontosabb pénzforrását jelenti. A másik, is-
mert bevételtípus alapja a sertéstartás: a haszonállatokat szintén a szemétből kiváloga-
tott maradékból tartják fenn. Jól látható, hogy a felszín alatt egy olyan közösséget rejt 
a nyomornegyed, melynek tagjai nagyon tudatosan és modern szemlélettel dolgoznak 
azon, hogy ellássák magukat és tisztán tartsák a tágabb értelemben vett környezetüket. 
Az Észlelés különböző darabjai az itt élő emberek házaira lettek felfestve, megszépítve 
azokat fehér, narancssárga és kék színekkel. Az alkotás a nyomornegyed kitaszított lakóit 
egy új nézőpontból közelítette meg: a romokból, a szemétből, az ott élőkhöz hasonlóan, 
újra élőt varázsolt. A városrész egy nyílt kiállítótérré vált, ahol a „járókelők teste a város 
szövedékének részévé válik”.14 A nézőpontváltásnak köszönhetően a hely eddigi jelentése 
új értelmet nyer. Az alkotást Manshiyat Nasr közvetlen közegébe és terébe ágyazódva 
csak darabjaiban élvezheti a néző, a maga teljességében az alkotás nem látható. A test és 
az elme is egy „társadalom által létrehozott vertikális zónába vagy fennhatóságba [van] 
bezárva”,15 ahonnan egyetlen perspektíva észlelhető, hiszen a láthatóság szabályozott 

13  Uo., 1.
14  Michel de Certeau, The	Practice	of	Everyday	Life, Berkeley, University of California, 1988, 158.
15  Martin Irvine, The	Handbook	of	Visual	Culture, eds. Ian Heywood, Barry Sandywood, London, 
Berg, 2011, 8.
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ezen a ponton. A nyomornegyed utcái a Mokkatam hegyre vezetnek, amely egy második 
állomásként jelenik meg az alkotás megismerésében és befogadásában. A hegy tetején 
álló kopt templom az egyetlen hely, ahonnan az Észlelés teljes egészében látható. A ma-
gasság lehetővé teszi a szabadon gondolkodást, hiszen a szemét szaga és látványa itt már 
nem zavarja az érzékelést. A falakon lévő kalligraffiti egy 3. századi kopt pap mondását 
rejti: „Ha a napot szeretnéd látni, először meg kell tisztítanod a szemed.”

Az út a nézőpontot leszűkítve elvezet a hegycsúcsra, ahonnan lehetőség nyílik az al-
kotás korlátok nélküli észlelésére. Amint a szemét metaforikusan és fizikai valójában is 
eltűnik, a néző szemétnegyedről alkotott véleménye is letisztul, képlékennyé, formálha-
tóvá válik. A kalligraffiti megjelenése átalakította a várost, ez az átalakulás pedig egy új 
diskurzusnak teremtette meg az alapjait. Az a tény, hogy a szeméttelepen élő közösség 
kitaszítottként él Kairó többmilliós közösségében, valamint a nézet, miszerint különö-
sebb funkció nélkül élnének ott, az Észlelésnek köszönhetően, ha nem is teljes mértékben 
és egyik napról a másikra, de részben megváltozott. A kitaszítottság helyébe az ambíció 
került, a Zabaleen közösség akaratereje. eL Seed láthatóvá tette az addig kevéssé látható 
és elfogadott közösséget. Mi több, multimediális platformjain keresztül az üzenet a világ 
számos részére eljutott. A társadalmi kirekesztés, a másság és ítélkezés új dimenzióba 
került, így az	Észlelés lokális relevanciája és üzenete globálissá vált.
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Énekes András Előd

LECSISZOLT MONDATOK TERMÉKENY MAGÁNYA – 
SZÉLJEGYZET FODOR ÁKOS HAIKUKÖLTÉSZETÉHEZ

I.

Aligha létezik a haikun kívül még egy olyan lírai műfaj, mellyel ilyen sok irodalmi szer-
ző próbálkozott volna legalább egyszer életében. Amellett, hogy a hazai kortárs költé-
szet nagy alakjai szinte mind írtak – nem ritkán pályájuk elején – haikut, a naiv költészet 
egyik legnépszerűbb műfaja is egyben. Talán épp ez a kettősség az, ami a haikuköltészet 
némileg ellentmondásos pozícióját magyarázza, hiszen a nagy magyar kiadók csak alig-
alig foglalkoznak vele, az irodalmi folyóiratok pedig közlésükre, valamint kritikájukra is 
ritkán vállalkoznak.  Ennek okait a továbbiakban a magyar nyelvű haiku legtöbbet hivat-
kozott szerzőjének, Fodor Ákosnak a munkásságán keresztül igyekszem felfejteni, előbb 
azonban szükségesnek tartok egy rövid műfajtörténeti kitérőt tenni, hogy irodalom- és 
kultúrtörténeti alakulását, térhódítását jobban megértsük. 

A haiku Japánban, a 17. században jött létre egy formai redukciós művelet révén. Ez 
a redukció leginkább a japán nyelv természete miatt jöhetett létre, mely szótagok helyett 
a kisebb szintaktikai egységeknek megfeleltethető morákat számlál. Fontos tisztázni, 
hogy ekkoriban főként formáról, mintsem műfajról beszélhettünk a haiku kapcsán, mely 
eredetileg „egy másik versforma, a tanka része volt, majd önállósodva győzött és népsze-
rűségben messze felülmúlta ősét.”.1 Az ötsoros tanka általában önálló értelmezési egy-
ségként is megálló első három sora vált külön formává, ez pedig már a mai értelemben 
vett2 haiku 5-7-5 morából álló szerkezete. A japán nyelvben jóval rövidebbek a szavak, 
mint az európai nyelvekben, ezért az 5-7-5-ös forma nagyobb teret biztosít a nyelvi jelek 
játékára és a műfaji állandók betartására. Ezek hagyományosan az évszakot vagy időt 

1  Szepes Erika, Tizenhét	szótag, Bp., Napkút, 2011, 46.
2  A 19. századig a forma hokku néven volt ismert, leghíresebb japán művelője, Macuo Basó is 
hokkukat írt az 1600-as években.
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jelölő szavak, a belső, nem szóvégi rímek használata és a tájleírások. Itt válik azonban 
hangsúlyossá a haiku mint műfaj és a haiku mint forma közti különbségtétel, hiszen a 19. 
és 20. század fordulóján elsősorban újszerű, tömör versformaként tudott érvényre jutni 
a nyugati irodalomban, az eredeti haiku műfaji sajátosságai pedig fokozatosan kezdtek 
elveszni belőle.  

Az 1800-as években előbb holland közvetítéssel jutott el a haiku Európába, majd a 
századforduló idején egyre több angol fordítás született, 1913-ban pedig a Londonban 
élő amerikai költő, Ezra Pound megírta az első angol nyelvű haikuként elkönyvelt verset 
In	a	Station	of	the	Metro címmel („The apparition of these faces in the crowd: Petals on 
a wet, black bough.”).	Mint látható, sem a mora/szótagszám, sem a sorok száma nem a 
sztenderdet tükrözi, viszont látványos a természeti kép és az emberi, mesterséges világ 
feszültsége és a vers erősen szimbolikus jellege. Pound korai költészetéhez, különösen a 
fent citált haikuhoz társítják az imagista mozgalom kezdetét, vagyis a japán versforma 
egy nyugat-európai modernista irányzat origójául is szolgált a huszadik század elején. 
Az angol nyelvű haikukultúra virágzásnak indult, Pound verse után Jack Kerouac-tól Ri-
chard Wrightig számos kanonizált szerző újította meg formai és tartalmi megoldásaival, 
ezeknek a műveknek pedig a recepciója is sokkal kiterjedtebb, mint a haikuköltészet ma-
gyarországi hatástörténete, sőt, a tengerentúlon az oktatásban is jó ideje bevett módszer 
a kreatív írás fejlesztésére.

II.

A magyar haiku története jóval később kezdődött el, az első komolyabb fordításokat 
Kosztolányi Dezsőnek köszönhetjük, azonban ezek még nem 5-7-5-ben íródtak, inkább 
szabad átiratokról beszélhetünk esetében. A fordítások előszavában Kosztolányi a két 
nyelv működésmódjának különbségére hívja fel a figyelmet, illetve arra, hogy a japán 
haikuk lényegében pontos, valószerű természeti rajzok, szerzőik pedig képesek egy-egy 
élőlénybe és fába belelátni az egész élet csodáját. Ehhez képest a mi, európai szemünk 
fáradtabb, „érzékszerveink sok ősi ingerre teljesen eltompúltak. Hasonlítunk a dohányos 
emberhez, aki fátyolosabban lát s alig érez már szagot és ízt. Izgatószerekre van szüksé-
günk az irodalomban is”,3 lélektani beállításokra, szóképekre, rímekre stb. Ezek a gon-
dolatok meghatározták a későbbi, magyar nyelven született haikukat, illetve erősítette a 
műfaj orientalizmushoz fűződő szoros viszonyát. Az 1970-es évekig nem is nagyon voltak 
olyan próbálkozások, melyek árnyalták volna a haiku keleti misztikáját, ekkor azonban 
a magyar neoavantgárd újra feltalálta a műfajt. A szigorú formába zártság mintha vonzó 
lett volna a formákat és konvenciókat szétbontani kívánó költészet számára, például Bíró 
József verskonstellációiban is tetten érhető az az intenzív festőiség, mellyel új távlatok 

3  Kosztolányi Dezső, Új Japán Versek, Nyugat, 1933/7. http://epa.oszk.
hu/00000/00022/00555/17322.htm  [Letöltés ideje: 2018. július 29.]
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nyíltak a magyar nyelvű haiku történetében. Az írásképpel való hatáskeltés, a zeneiség 
és a tömör asszociációk jellemzik Bíró képkölteményeit, de ehhez a neoavantgárd mű-
vészetfelfogáshoz sorolhatjuk Tandori Dezső egyes szövegeit is, aki szintén megtalálta 
a műfajt, hogy saját lírai világára hangolja, vagy ha szélsőségesen akarnánk fogalmazni: 
hogy összegyűrje és eldobja. „Azt a stb., stb., / ahogy a stb., stb., / nem látta senki”4 – 
hangzik (Haiku;	a	csillagok	alatt) című verse. A hagyományos jelentések és formák kifor-
dítása egy folyamatosan jelenlévő költői attitűd Tandorinál, s az idézett költeményben is 
ezt teszi, vagyis a hagyományos japán haikut választja el azoktól a jelentéstartalmaktól, 
melyek évszázadok óta a műfaj sajátjai. A „satöbbi satöbbi” gesztussal eltünteti a csilla-
gok, a hold és az egyéb haikura jellemző természeti képek szimbolikáját és teszi puszta 
lírai reflexióvá.

Maradva a korszaknál, érdemes megemlíteni Oravecz Imre nevét, akinek életművével 
kapcsolatban a kritika a folyamatos megújulásokat szokta hangsúlyozni. A regénytrilógiát 
és prózaverskötetet is jegyző szerző költői indulását legerősebben a rövid formák határoz-
ták meg. Az 1972-es Héj	az első hárombetűs kötetcím a magyar irodalomban, és sok benne 
az egy- vagy kétsoros vers, melyek valamiféle szétszálazásról tesznek tanúságot, az egy-
ségek szétszedéséről, a jelentésazonosítás szándékos nehezítéséről, az 1979-es Egy	föld-
terület	növénytakarójának	változása pedig már tartalmaz szabályos haikukat – egyébként 
a cím egy szótag híján maga is az. A kötet kezdőverse így hangzik: „sötét szobában / fehér 
deszkakoporsó / világítása”5	(Haiku	a	reményre). Oravecz kezdeti lírájának építkezése rög-
tön az első műben felfedi magát, vagyis az általános létkérdések újszerű megközelítésére 
tesz kísérletet. A vers dinamikáját a haikukban nagyon jellemző ellentétezés adja. Egy sötét 
szobában lévő fehér deszka világítása önmagában is erős kép, de itt koporsódeszkáról van 
szó, ami mélyíti az értelmezési lehetőségeket, hiszen nem a szoba a koporsó rendeltetés-
szerű helye. Emellet a szöveg a színszimbolikát is játékba hozza, hiszen amíg az európai 
kultúrában a fekete a gyász színe, Kínában és Japánban ez épp a fehér. 

Ez az apóriaszerű felnyitás a kötet másik nyolc haikujában is nyomot hagy: ezekből 
hat egy cikluson belül rendeződik el, mind a hat angol nyelven, ezek közül az egyik így 
hangzik: „travelling day and night / seeking the	western	way	lost / both inside, outside”6	
(On	a	direction). A magyar nyelvű haikuhoz képest itt kevesebb metaforával és jelentés-
mezővel dolgozik a vers, a kurzívval szedett „the western way” a vers mértani és sze-
mantikai közepe is egyben. A kötet előszavában is a folyamatos úton levést hangsúlyozza 
Oravecz, így a „western way” fizikai és földrajzi-kulturális értelemben is szerepel. Maga 
a cím, vagyis „haiku on smth” magyarázza a magyar haikuk címét is; a kötetben nem a 
reményről, vagy a betegségről, hanem a reményre és a betegségre ír haikut a szerző. Ez a 

4  Tandori Dezső, Egy	talált	tárgy	megtisztítása, Bp., Magvető, 1973, 103. 
5  Oravecz Imre, Egy	földterület	növénytakarójának	változása, Bp., Jelenkor, 2010, 9.
6  Oravecz, i.	m., 46.
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fajta nyelvi idegenség társul a műfaji idegenség mellé, hiszen a ’70-es években még nem 
volt igazán elterjedt a haikuköltészet hazánkban. 

Ez a rövid, reprezentatívnak sem nevezhető látlelet a 20. századi magyar haiku tör-
ténetéből, ha másra nem, arra talán rávilágít, hogy a műfajnak/formának felvillanásai, 
de élénk, folyamatos hagyománya nincs irodalmunkban. Ennek több magyarázata is van, 
például a folyóiratcentrikus magyar szépirodalom, ahol a szerkesztők csak elvétve fog-
lalkoznak ilyen rövid szövegekkel. A romantika lírájában gyökerező nagyvers eszmény 
is erősen benne él még az irodalomtudatunkban, illetve a haikuknál állandóan fennáll a 
nagyot, vagy épp a keveset mondás veszélye. Tizenhét szótagban nagyon könnyű közhe-
lyeket írni, vagy épp olyan lételméleti, bölcseleti indíttatású szövegeket alkotni, melyeket 
csak kivételes esetekben bír el ez a forma – lásd a fentebb citált két Oravecz-haikut. 

III.

A magyar posztmodern (és kortárs) költészetben a haiku leginkább pályakezdők, vagy 
megújulási kísérletek terepeként szolgál, és a már kialakult, vagy kialakulóban lévő költői 
koncepció szervezi őket. Akár a neoavantgárd törekvéseit, akár a bölcseleti lírában érde-
kelt életműveket vizsgáljuk, a haiku mint forma legtöbbször a szétszálazás és a kifordítás 
szolgálatában áll, de a műfaji jellegzetességeket magán viselő haikuk is az adott szerző 
bejáratott versnyelvének a villanásszerű újracsomagolásai. Az írás címében helyet kapó 
Fodor Ákos azért is egyedülálló a magyar irodalomban, mert talán ő az egyetlen, aki-
nek életművében kitüntetett szerepet foglal el a haiku. Tandoriékhoz képest nála éppen 
fordított a helyzet, 1978-as Kettőspont című első kötetétől kezdve ez a műfaj szervezi 

az egész költészetét. Oraveczcel ellentétben 
Fodor versei kevésbé érdekeltek a metaforikus 
összetettségben és a lételméleti kérdésekben, 
inkább letisztult módon, konvencionális nyel-
vi elemekkel, a közlés minimumával törekszik 
egyfajta teljességre. Ez az aforisztikus jelleg 
Weöres Sándor szövegeivel is párbeszédbe 
léptethető, és itt érdemes megjegyezni, hogy 
bár haikuhagyományról aligha beszélhetünk, 
a rövid formának azonban létező tradíciója 
van a magyar irodalomban. Ennek az írás-
nak természetesen nem célja felrajzolni ezt 
a térképet, de haikumonográfiájában Szepe-
si Erika például közvetve ugyan, de Pilinszky 
Négysorosát és Szálkák c. kötetének darabjait 
is a haiku rokonműfajaként említette. Ebben a 
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kérdésben én inkább Weöres Sándor egysoros verseivel rokonítanám Fodor szövegeit. A 
Fogak	tornácában például a közlés minimumát Weöres szintén hatásmaximalizáló, afo-
risztikus eszközként használja, mellyel különböző képzettársításokra hívja ki az olvasót. 
Weöres egysorosai a létezés egészét szem előtt tartó, metafizikus gondolkodásmódról 
tanúskodnak. Ahogy Visy Beatrix rámutat, ezek „a minimálisra redukált szövegek olyan 
nyelvi konstruktumok, amelyek a hagyományos formai és poétikai jegyek mentén haladó 
értelmezői eljárások és észjárások segítségével megközelíthetők. Nem szubverzióról, fel-
forgatásról, s nem is talált mondatokról, fragmentumokról, esetleg megmaradt nyelvi for-
gácsokról beszélhetünk, hanem tudatos formálásról, csiszolásról.”.7 A tiszta tartalmakra 
koncentrál, állítmány nélkül, a személyességet nélkülöző hangon. Az utóbbitól eltekintve 
Fodor Ákos haikuira is érvényesek ezek a megállapítások, hiszen számos szöveg a sze-
relemről, az én-te viszony árnyalatainak felfejtéséről szól nagyon is személyes hangon, 
olykor paradoxonokkal, erotikus töltetű hasonlatokkal és meglehetősen sok öniróniával. 

Fodor szövegvilágában meghatározó a szerelmi tematika, ami mégis összetartja ezt 
a majdnem negyven éve formálódó szövegkorpuszt, az a csenddel és a halállal való folya-
matos szembesülés, a lecsiszolt mondatok termékeny magánya a szinte üres lapokon. Az 
ezredfordulón megjelent Kis	Éji	Zen ezt a szembesülést fizikai hiánnyá téve felvágatlan 
lapokkal jelent meg, de még érdekesebb összevetni Fodor első kötetének nyitóversét a 
legutóbb megjelent posztumusz kötet hátlapján szereplő költeménnyel. Az 1978-as Ket-
tőspont Invokációja így indul: „a hegedűmre feszült ötödik húrt: / bármiféle játék előtt 
megpendítem a Láthatatlant; / abszolut némaságához hangolom magam, mert / a halál 
(normál) Á-ja nélkül minden / zene hamis (…)”8, a 2017-ben megjelent Zaj-szünet hátsó 
borítóján pedig ez a szöveg szerepel: „ekkora zajban	/ s z ó l n i csak a Csönd / képes. / 
Ezt gyakorolom.”.9 Több mint látványos ez a tematikus keret, ami közrefogja és szervezi 
Fodor költészetét, a változatlanság azonban más aspektusban is jellemzi őt. Ahogy em-
lítettem, Fodor Ákos az első olyan szerző Magyarországon, akinek neve összeforrt a hai-
kuval, hosszú pályája során mindig visszatért a tizenhét szótaghoz, mintha életművét a 
haiku vezetné. Sokat mond, hogy majdnem mindegyik kötetében szerepel legalább egy 
axióma című vers – az alapigazságok folyamatos újraírása mintha egy sajátos típusa len-
ne az önmegszólításnak. Fodor ezzel együtt nem feltétlenül a konvencionális jelentések 
megújításán dolgozott, ahogy a tematikai, nyelvi invenció sem erénye ennek a versvilág-
nak. Hangulatok, élethelyzetek és interperszonális dinamikák festésével viszont annál 
érzékenyebben bánik. 

Halmai Gábor írta róla a Vigilia egyik 2016-os számában: „Fodor Ákos kultikus, de 
nem kánoni szerző, olvasói vannak, olvasatai alig, és nem míves kompozíciókat írt, ha-

7  Visy Beatrix, Szavakkal	körbe, Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2015, 93.
8  Fodor Ákos, Kettőspont, Magvető, Bp., 1978, 5.
9  Fodor Ákos, Zaj-szünet, Fekete Sas Kiadó, Bp., 2017
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nem ráismeréseket, rábukkanásokat.”.10	Épp Halmai az, aki nyelvi-poétikai elemzés alá 
vetett néhány Fodor-haikut, s végszavában erre buzdította a szakmát is. Érdekes össze-
vetni ezt a gondolatot Kardos Andráséval, aki még Fodor Ákos első kötete után az Alföld 
hasábjain 1978-ban enyhe túlzással azt írja, hogy Fodor Ákos verseiről csakis Fodor Ákos 
írhatna kritikát. Miközben jó néhány mély értelmezési lehetőséget magában rejtő haikut 
írt Fodor, Kardos kiszólása a kritika felé jól jelzi, hogy a lecsupaszított, aforisztikus, jelen-
téssűrítésektől mentes, köznapi nyelvhasználatot imitáló líra nehézkessé teszi a kritikai 
odafordulást. Ehhez társult a későbbiekben egy jóval inkább irodalomszociológiai ténye-
ző, ami minden bizonnyal visszahatással van a recepcióra is. Fodor Ákos kortárs költők-
höz képest szokatlan népszerűségnek örvend, 2015-ös halála óta már két posztomusz 
kötete is megjelent, ráadásul a megváltozott médiakörnyezet még inkább kedvez ennek 
a rövid, sokszor csattanóval végződő költészetnek. A web 2.0 korszakában Fodor hai-
kui új, az addiginál sokkal szélesebb közönséget kaptak, a közösségi médiában nap mint 
nap találkozhatunk egy-egy felkapottabb haikujával. Ezek a rövid szövegek valóban ma-
gukban hordozzák a szlogenesedés lehetőségét, az online irodalomnépszerűsítő oldalak 
elérési adatai pedig jóval magasabbak, mint egy-egy folyóiraté. Számos irodalmi webes 
projekt indult útjára az elmúlt években kifejezetten a haikuköltészet ügyében (például D. 
Tóth Kriszta, a népszerű műsorvezető-újságíró Instagram-kampánya), de az olyan tömör, 
gyors tempóban fogyasztható idézetekkel dolgozó oldalak népszerűsége is látványos, 
mint az Egysorosok Facebook-oldal vagy az Instavers. Messzemenő következtetéseket 
természetesen mindebből nem érdemes levonni, de a jelenlegi haladási irány szerint, 
ha valaki költőként a rövid, aforisztikus formákat választja, annak szövegei könnyebben 
válhatnak termékké, mint kánonon belüli irodalmi remekművé – ahogy bizonyos mérté-
kig Weöres Sándor Teljesség	felé című kötetével és Fodor Ákos haikuival is történik nap-
jainkban. Ebből a szempontból még könnyebb megérteni a magyar irodalmi folyóiratok 
elzárkózását a haikuk elől, de a rövid forma nem jelent törvényszerűen könnyű olvasásra 
szánt verseket, s talán Fodor Ákos sajátos, megújulni nem hajlandó haiku-nyelve is nagy-
ban meghatározta, hogy miért nem olyan népszerű a műfaj a már rendszeresen publikáló 
költők között. 

A „nagymester” életműve mindazonáltal a jelenleginél nagyobb kritikai figyelmet ér-
demelne, hiszen a művek online térnyerése nem kellene, hogy befolyásolja a róla szóló 
irodalomtudományos diskurzust. Időszerű lenne mélyebben olvasni a Fodor-haikukról, 
de míg egy monográfiai igényű feldolgozás továbbra is várat magára, rövidtávon az im-
már lezárult életmű felé való odafordulás, a felszín felkaparása lehet az elsőszámú cél a 
Fodor-recepcióban.

10  Halmai Gábor, Vigilia, 2016/10, 27.
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AZ ÖNSEGÍTŐ KÖNYV MINT „ESZTÉTIKAI OBJEKTUM”1

PARATEXTUSOK VIZSGÁLATA A SELF-HELPBEN

A könyv nemcsak mint szöveg létezik, hanem a paratextusok által meg is testesül, a világ-
ban létező entitássá válik, tárgyként is értelmezhető lesz. Philippe Lejeune úgy fogalmaz 
azokkal az elemekkel kapcsolatban, melyeket később Gérard Genette paratextusoknak 
keresztel, hogy azok nem egyebek, mint „a nyomtatott szöveg szegélyei, amelyek valójá-
ban a szöveg egész olvasatát kontrollálják”.2 

SZERZŐSÉG ÉS PARATEXTUS

A paratextusok szintje a könyvek marketingkommunikációjának a terepe, hiszen a főszö-
vegen kívüli elemek jellegéhez kapcsolódó döntések nemcsak az írói akaratot, hanem a 
kiadói érdekeket is képviselhetik. Georg Stanitzek amellett érvel, hogy bár a címet hagyo-
mányosan a szerzőnek tulajdonítjuk, a gyakorlatban az sokkal inkább a kiadó és a szerző 
közös felelőssége. Ez az a pont a szövegben, ahol a művészi autonómia véget ér.3 Genette 
is elismeri, a cím felelőssége mindig megosztott a szerző és a kiadó között.4 Hasonlókép-
pen a címhez, a könyv borítójának dizájnja szintén az érdekeltek egyeztetésének terepe 
lehet – bár expliciten a szerzőség ebben az esetben egy harmadik személyhez, a tervező-
höz kötődik. A fülszövegek, az ajánlók, az illusztrációk, a bevezető mind további alkotók 
részvételét feltételezik abban a kollektív munkában, melynek eredményeképpen a könyv 
megszületik.

1  Genette kifejezése innen: L’œuvre	 de	 l’art,	 Paris, Coll. Poétiques, 1994, 10. Idézi: Richard 
Macksey, Foreword = Gerard Genette, Paratexts.	A	Threshold	of	Interpretation,	Cambridge, Camb-
ridge University, 1997, xvi.
2  Philippe Lejeunne, On	Autobiography,	Book News, Inc., Portland, 1989, 45. Idézi: Genette, i.	m., 
2. 
3  Georg Stanitzek, Texts	and	Paratexts	in	Media.	Critical Inquiry, 2005/4, 27–42.
4  Genette, i.	m., 74. 
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Stanitzek, aki Genette elméletét a médiaszövegek vizsgálatára alkalmazta, rámutat, 
hogy a filmek esetében a szerzőség kérdése a paratextusok tekintetében még inkább 
előkerül. A filmeknél ugyanis nemcsak maga a médiaszöveg rendelkezik kollektív szer-
zőséggel, hanem a szűken vett szöveget keretező elemek is. Így a filmek és más, hagyo-
mányosan nem egyszerzőjű médiaszövegek esetében halmozottan érvényes Stanitzek 
kijelentése, miszerint „a paratextuális zóna a mozgékony, törékeny, instabil kapcsolatok 
szférájának, a kontaktusok, szerződések és a kommunikáció helyének tekinthető”.5 

Ha egy olyan speciális szövegműfaj felé fordulunk, mint a self-help könyvek, akkor a 
fentiek értelmében ezek paratextuális üzeneteinek beazonosítása sem egyenlő a szerzői 
szándék és érdek felismerésével. A paratextusok vizsgálatából levont következtetések 
utalnak a kiadó márkázási döntéseire, a self-help mint műfaj pozícionálására a piacon. 
Épp ezért ez a fajta elemzés bizonyos értelemben még túl is mutat a self-help szövegek 
szoros olvasása során felszínre került megfigyelések, az azokból levont konklúziók ér-
demén, amennyiben vizsgálatunk fókusza nemcsak a self-help mint műfaj, hanem mint 
kulturális jelenség. 

Még inkább beszédessé válnak és felértékelődnek ezek a döntések, amikor fordítások 
paratextusait hasonlítjuk össze az eredeti művekével. Az itt beazonosítható különbségek 
ugyanis közvetlenül a magyar self-help kultúráról (vagy a kiadói oldal által feltételezett, 
elképzelt kultúráról) szolgálnak információval. Üzenetet hordoz a megcélzott magyar kö-
zönségről, amikor Eckhart Tolle a műfaj klasszikusává vált A	most	hatalma6	című best-
sellerének magyar borítóján az egykönyves, Magyarországon és a világon ugyanannyi-
ra ismeretlen Russel E. Dicarlo szavai olvashatók, míg az eredeti kiadáson az alternatív 
orvoslás Amerikában jól ismert szószólója, a New Age mozgalom fontos alakja, Deepak 
Choprának ajánlása szerepel. „Szavai olyan erőt sugároznak, ami csak a legünnepeltebb 
spirituális tanítóknál érezhető. A nagyobb valóság mélységeiből táplálkozva Eckhart 
fénylő utat nyit számunkra, amin bárki csatlakozhat hozzá” – él némi képzavarral a 
magyar borítón Dicarlo. „Az utóbbi évek egyik legjobb könyve. Minden szava igaz és erő-
teljes” – olvasható az angolon. Bár mindkét szöveg használja az erőt mint fókuszpontot 
a könyv jellemzéséhez, a magyar reklámszöveg kulcsszavai emellett a spiritualitás, az 
érzés, a sugárzás, a tanító, a nagyobb	valóság, a mélység, a fény, az út – vagyis a lelkiség, 
illetve az élet mint út metafora áll a középpontban. Az angol borító kulcsszavai – a legjobb	
és az igaz	–	ehhez képest meglehetősen pragmatikusak és konkrét hatást keltenek. Az 
ajánlók között felsejlő szentimentális-kapitalista ellentétre erősít rá az a tény is, hogy az 
eredeti kiadáson szerepel a NY	Times	#1	Bestseller felirat mellett a 2 millió eladott pél-
dányt ünneplő szalag is – a magyarról mindkettőt elhagyták. A fülszövegek különbsége 
szintén arra világít rá, hogy míg az amerikai kiadást mint világszerte ismert bestsellert és 

5  Stanitzek, i.	m.,	33–34.
6  Eckhart Tolle, A	most	hatalma.	Útmutató	a	megvilágosodáshoz,	ford. Domján László, Jónai Hava, 
Bp., Agykontroll Kft., 2001.
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ünnepelt sikerkiadványt pozícionálják, addig a magyar kiadásból ez a perspektíva hiány-
zik, helyette a könyv mint a megvilágosodás útján minket elkísérő személyes segítő- és 
útitárs jelenik meg.7 Hogy a pozícionálásnak e különbsége utalhat a hazai self-help álta-
lános helyzetére, azt az is jelzi, hogy a magyar self-help könyvek distant	reading típusú 
elemzése során jelen tanulmány szerzője korábban arra a következtetésre jutott, hogy 
míg a műfaj amerikai klasszikusai hagyományosan a sikeres élet, a gazdasági önbetelje-
sedés ideálképeit ígérik, addig a hazai könyvpiacon erősebb a hétköznapi pszichológiát 
tematizáló self-help könyvek jelenléte.8

A fenti példával azt kívántam illusztrálni, hogy egyrészt valóban a szerzői szándéktól 
akár független érdekek is megjelenhetnek a könyvek paratextusainak konnotált jelenté-
seit feltárva, másrészt azt, hogy a nemzeti kultúra-specifikus jellegzetességek kutatásá-
hoz megfelelő terep a self-help szövegek keretező elemeinek olvasása, illetve szemioti-
kai, szemantikai és ideológiai értelmezése. 

A MINTAVÉTEL SZEMPONTJAI A PARATEXTUSOK VIZSGÁLATÁHOZ

A self-help mint kulturális jelenség hazai jellegzetességeiről szóló doktori kutatásom so-
rán a self-help könyvipar feltérképezésének szakaszában már összeállt egy 134 könyvből 
álló minta, melyek között 28 olyan cím található, amely valamely könyvsorozat részeként 
(összesen 24 különböző könyvsorozatról van szó) jelent meg. Mivel azt feltételeztem, 
hogy az egy sorozaton belül megjelent kötetek paratextusai bizonyos mértékben egy-
ségesítettek, így érdemesnek tartottam az új, a paratextus-vizsgálathoz használt minta 
összeállítását e sorozatokból kiindulva elkezdeni. A már a kutatás perifériájára került a 
24 sorozatnak valamennyi eddig megjelent könyvét – a hólabda mintavételi módszert 

7  A magyar fülszöveg: „A megvilágosodást a magam számára így definiáltam: tudni és érezni azt, 
amit a legtöbb ember csak a halála után tud és érez. Ebben a - szerintem szinte fölbecsülhetetlen 
értékű - könyvben egy olyan ember mondja el, hogy mi a megvilágosodás, hogyan lehet azt elérni, 
és miként lehet ezt az állapotot fenntartani, aki átélte és folyamatosan át is éli azt. Eckhart Tolle 
sokak szerint a ma élő legjelentősebb spirituális tanító. Rövid véleményem a könyvről: kulcs. Jó 
ajtónyitást! Az amerikai kiadás fülszövege: „It’s no wonder that The Power of Now has sold over 
2 million copies worldwide and has been translated into over 30 foreign languages. Much more 
than simple principles and platitudes, the book takes readers on an inspiring spiritual journey 
to find their true and deepest self and reach the ultimate in personal growth and spirituality: the 
discovery of truth and light…” Az amerikai kiadás fülszövege magyarul: “Nem csoda, hogy A	most	
hatalma	 világszerte több mint kétmillió eladott példányszámot produkált és harmincnál több 
nyelvre lefordították. Sokkal több ez, mint egyszerű elvek és közhelyek gyűjteménye, a könyv egy 
inspiráló utazásra viszi magával az olvasót, hogy az megtalálja valódi, legmélyebb énjét és elérje a 
legfelső szintet a személyes növekedésben és a spiritualitásban: az igazság és a fény felfedezése…” 
(saját fordítás)  
8  Molnár-Kovács Dorottya, Olvasd	jobbá	az	életed!	A	magyar	self-help	kultúra	helyzete	a	könyv-
piac	tükrében,	ME.dok, 2018/2 (megjelenés előtt).
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alkalmazva9 – kigyűjtve összeállt egy 405 könyvből álló minta. A reprezentativitásra való 
törekvés miatt fontosnak tartottam továbbá, hogy a kiinduló pontul szolgáló mintámból 
szerepeltessek minden olyan kiadótól legalább 2 könyvet, amelyek az eredeti mintában 
is legalább ugyanennyivel képviselve voltak. Így 7 további kiadó 2–4 további könyvével 
egészült ki a minta, immár 428 címet számlálva. 

A 24 könyvsorozat természetesen nem kizárólag a műfajhoz tartozó kiadványokat 
jegyzett: a HVG Könyvek sorozat 157 könyvének például csak kevesebb, mint a fele tarto-
zott az önfejlesztés kategóriájába. Megszűrve az adatbázist a nem-self-help-könyvektől 
végül egy 306 kiadványt számláló mintát nyertünk a paratextusok vizsgálatához.

PERITEXTUSOK

CÍMEK, SZERZŐK, KIADÓK
Genette a paratextualitás kapcsán külön választja a könyvhöz fizikailag hozzákapcsoló-
dó tartalmakat, melyeket peritextusoknak nevez, illetve a könyvön kívül álló elemeket 
(epitextusokat). Ilyenek például a kiadó vagy a szerző nyilatkozatai egy könyv kapcsán, 
vagy bármilyen más, az adott könyvhöz kapcsolódó elem, amely a térben (akár virtuális 
térben) a könyvön kívüli helyen található.10 Ebben a szövegben a paratextusok a köny-
vekhez térben is kapcsolódó csoportjával, tehát a peritextusokkal foglalkozom.

Az önsegítés logikája magában foglalja azt a filozófiát, mely szerint az egyént érintő 
társadalmi, politikai, gazdasági, pszichológiai jellegű problémák vagy megoldhatók sze-
mélyes erőfeszítéssel, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor a hozzáállásunk megváltoztatásá-
val tehetjük elviselhetővé, túlélhetővé a problémát. Scott Cherry hiper-individualitásnak 
nevezi azt a kifejezetten self-help megközelítést, mely alulértékeli a társadalmi hatások 
jelentőségét az egyén életére, a személyes felelősség jelentőségét pedig túlhangsúlyoz-
za.11 Akárhogy is: a self-help nem a környezet, hanem minden esetben az egyén megvál-
toztatásával kíván külső és belső „gyógyulást” elérni. Ez egy messzemenően pragmatikus, 
problémamegoldás logikára épülő könyvszerkezetet feltételez, melyet Monica Miller a 
biblioterápia kifejezéssel ír le.12 Miller kifejezése arra az 1970-es évek Amerikájában in-

9  A hólabda mintavételi eljárás akkor alkalmazható, ha a kutatni kívánt tényezőkről nem áll ren-
delkezésre teljes lista vagy nyilvántartás. A módszert alkalmazva a kutató egy (vagy néhány), a 
látókörébe került példányból kiindulva (például intertextuális utalások alapján) gyűjt mintát a 
teljes elemezni kívánt korpuszból. Társadalomtudományi kutatások esetében rejtett populációk 
(pl. stigmatizált kisebbségek) vizsgálatára alkalmazott módszer. Ilyenkor a kutató a személyes 
referenciákra hagyatkozik a mintagyűjtéshez. 
10  GENETTE, i.	m.,	334.
11  Scott Cherry, The	ontology	of	a	self-help	book:	a	paradox	of	its	own	existence,	Social Semiotics, 
2008/3, 339.
12 Monica Miller, The	Rhetoric	of	Self-Help	Literature,	Academic Essay, 2014. http://mcmiller.ca/
academic-essay/the-rhetoric-of-self-help-literature/ [Letöltés ideje: 2017. 11. 02.]
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dult gyakorlatra utal, melynek során pszichoterapeuták egyre szélesebb körben kezdték 
alkalmazni a gyógyítás részeként ezeket a könyveket. A self-help kiadói kategóriája elő-
kelő pozícióra tett szert szakmai körökben azáltal, hogy gyakorlati szakemberek a gyógy-
kezelés részeként „receptre” kezdtek ilyen köteteket felírni és ajánlani, a konzultációk 
alkalmával orvosi tudásként hivatkoztak ezekre az írásokra, kezelésként értelmezték és 
ajánlották fel a pácienseik számára.13

Gyakorlati jellegük miatt a self-help könyvek céljukat tekintve sokkal inkább receptes 
könyvek, mint irodalmi szövegek. Ebből kifolyólag márkázásuk lépései is jobban hasonlíta-
nak az előbbihez, mint utóbbihoz. A termék, amelyet el kell adni, nem egy olvasási élmény, 
hanem egy komplex probléma megoldásának a kulcsa. A rossz pénzügyi helyzetből való 
kilábalás, egy jól menő üzlet felépítése, a boldog házastársi kapcsolat fenntartása vagy a 
sikeres gyereknevelés mind hosszú távú projektek. Az ezekhez hasonló végeláthatatlan 
problémákat pedig az ember hajlamos elnapolni: nem tenni semmit a megoldásuk érdeké-
ben, mivel túl sok a teendő. Ezt a tehetetlenséget használják ki az önsegítő könyvek, és erre 
utalnak címeik: azt ígérik, hogy a könyvek ezeket a komplex problémákat apró és belátható 
lépésekre bontják le. Más szóval: leírják a boldog házasság, a jól menő üzlet, a sikeres gye-
reknevelés összetevőit. Az apró lépéseket, amelyek a hosszú út megtételéhez szükségesek. 
Világosan elkülönítve pedig ezek az összetevők, a cél elérésének lépései már viszonylag 
egyszerűen követhetők és a cél lassacskán közelebb kerül az olvasóhoz. 

Ezt a típusú logikát követik pl. a Scolar 100	szabály sorozatának könyvcímei (A	kar-
rierépítés	100	szabálya;	A	meggazdagodás	100	szabálya),	a HVG Az	élet	iskolája sorozata 
(Hogyan	küzdjünk	meg	az	élet	nehézségeivel?;	Hogyan	válasszunk	társat?)	vagy egyebek 
mellett a Dialóg Campus kiadó Dialóg	Life sorozata (A	munka	élvezetének	titka;	Hogyan	él-
jünk	emberi	tartással).14	Ugyanerre a törekvésre – tehát az összetett problémák lépésekre 
bontással egyszerűvé tételére – utalnak azok a könyvcímek, amelyek számmal jelölik 
meg, hogy az adott életcél hány összetevőből áll, hány lépés szükséges az eléréséhez, 
esetleg hány „titka” van (A	meggazdagodás	100	szabálya;	52	gyakorlat	a	sikeres	álláskere-
séshez;	Válj	profi	előadóvá!	-	A	kiemelkedő	prezentációk	tartásának	7	lépése).15	

13  Cherry,	i.	m., 338.
14  Richard Templar, A	karrierépítés	100	szabálya,	ford. Polyák Emese, Bp., Scolar, 2010.; Uő, A	
meggazdagodás	 100	 szabálya, ford. Laskay Ildikó, Nyuli Kinga,	Bp., Scolar, 2012.; Christopher 
Hamilton, Hogyan	 küzdjünk	 meg	 az	 élet	 nehézségeivel?, ford. Garamvölgyi Andrea,	 Bp., HVG 
Könyvek, 2016.; Susan Quilliam, Hogyan	válasszunk társat?,	ford. Garamvölgyi Andrea, Bp.,	HVG 
Könyvek, 2017.; Ilona Bürgel, A	munka	élvezetének	 titka.	A	 tevékenység	adta	siker	és	életöröm,	
ford. Kőrösi Mercédesz,	Dialóg Campus, 2016.; Petra Bahr, Hogyan	éljünk	emberi	tartással?,	ford. 
Kőrösi Mercédesz,	Bp., Dialóg Campus, 2013. 
15  Templar, A	meggazdagodás,	 i.	m.;	52	gyakorlat	a	sikeres	álláskereséshez,	Bp.,	HVG Könyvek, 
2011; Muhoray Róbert, Szabó Péter, Válj	profi	előadóvá!	-	A	kiemelkedő	prezentációk	tartásának	7	
lépése, Bp.,	Guruló Egyetem, 2017. 



SZKHOLION116

Kenneth Burke retorikaértelmezése hasznosnak bizonyul e könyvcímek motivációinak 
felfejtéséhez. Burke szerint minden kommunikáció retorikai, és célja, hogy a nyelv segít-
ségével a kommunikátor valamilyen attitűdöt alakítson ki, vagy egy bizonyos cselekvést 
váltson ki a kommunikációban résztvevő(k)ből.16 A cselekvésre ösztönzés, az aktív olvasót 
feltételező retorika gyakran expliciten jelenik meg ezekben a könyvcímekben és a szöve-
gekben egyaránt. A cselekvésre ösztönző retorika megjelenhet felszólító szerkezetekben 
(Szabaduljunk	meg	lelki	terheinktől!;	Flourish	–	élj	boldogan!),	vagy tartalmilag, az alcímek 
szóhasználatában, például: útmutató, kézikönyv, módszerek stb.17 

Két lényegi különbség figyelhető meg, amikor a címadási stratégiákat vizsgáljuk: az 
egyiknél a feltételezett olvasó lelki, gazdasági, kommunikációs vagy valamely más terüle-
ten fejleszteni szeretné képességeit, személyiségét. A másik esetben a feltételezett közön-
ség valamilyen értelemben beteg és gyógyulásra szorul. Monica Miller szerint a self-help, 
amely alapvetően problémamegoldásról és döntéshozásról szól, leggyakrabban kognitív 
viselkedési terápiás megoldásokat kínál ezekre a „betegségekre”.18 Ez utóbbi típusú önse-
gítő irodalom esetében a gyógyulás retorikája is előkerülhet (Föl	a	 fejjel!	A	kisebbrendű-
ségi	érzés	 leküzdése;	Lelki	állóképesség.	Az	élsportban	alkalmazott	sikertechnikák	adaptá-
lása	az	üzleti	és	politikai	életre).19 Erre a különbségre hívja fel a figyelmet tanulmányában 
Martha Cheng is, aki M. Scott Peck A	járatlan	út	és Phillip C. McGraw (Dr. Phil) Self	Matters	
című könyvének diskurzus-analíziséből megállapítja, hogy bár mindkét szerző ünnepelt 
pszichoterapeuta, és a két könyv célja is nagyon hasonló, alapvető különbség van abban, 
ahogyan az olvasóközönségről gondolkodnak.20 Míg Peck a klinikai szakértő szerepébe bú-
jik, és ebből a helyzetből ad át tudást a passzív, tudatlan és beteg olvasóinak, addig Dr. Phil 
a life-coach pozíciójába helyezkedik, innen igyekszik irányítani és ösztönözni az aktív és 
tájékozott olvasót, hogy a végén sikerüljön az olvasónak megtalálnia valós identitását.21  

Feltűnő a pozitív konnotációkkal rendelkező szavak használata a címekben, még ak-
kor is, amikor történetesen a gyógyulásnarratíva, a self-help ön-segítő része kerül elő a 
könyvben. Ez esetben a „leküzdés”, a „megoldás”, a „felszabadítás” és ezekhez hasonló 

16  Kenneth Burke, A	Rhetoric	of	Motives, University of California, Berkeley–Los Angeles, 1969, 43. 
Idézi: Miller, i.	m.
17  Karin Wylicil, Szabaduljunk	meg	lelki	terheinktől	-	Éljünk	könnyebben!,ford. Fekete Lilla Sára, 
Bp., Dialóg Campus, 2017.; Martin Seligman, Flourish	–	élj	boldogan! -	A	boldogság	és	a	jól-lét	radi-
kálisan	új	értelmezése,	ford. Bozai Ágota, Bp.,	Akadémiai, 2016. 
18  Miller, i.	m.
19  Paul Hauck, Föl	a	fejjel!	A	kisebbrendűségi	érzés	leküzdése, ford. Szilágyi Tibor,	Bp., Park, 2007.; 
P. J. McLaughlin, J. E. Dr. Loehr, Lelki	 állóképesség	 -	 Az	 élsportban	 alkalmazott	 sikertechnikák	
adaptálása	az	üzleti	és	politikai	életre, ford. Doubravszky Sándor, Bp.,	Bagolyvár, 2008.
20  M. Scott Peck, A	 járatlan	 út,	 A	 szeretet	 és	 a	 szellemi	 fejlődés	 új	 pszichológiája, ford. Szalay 
Marianne, Bp.,	Park, 2014.; Phillip C. McGraw, Self	Matters:	Creating	Your	Life	from	the	Inside	Out, 
New York,	Free, 2001.
21  Martha Cheng, The	selves	of	self-help	books:	Framing,	argument,	and	audience-construction	for	
social	and	autonomous	selves,	Lore, 2008/6.
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szavak gondoskodnak a negatív problémák spineléséről, pozitív irányba fordításáról.22 
A self-help ön-fejlesztő típusa esetében a pozitivitást sugárzó szavak használata még 
feltűnőbb: meggazdagodás, egészség, tökéletes, sikeres, mester stb. 

Jellemző, hogy a főcímet, amely gyakran költői hatású, egy magyarázó, a könyv ígére-
tét pontosító alcím egészíti ki. A költői főcímek gyakran metaforákban fogalmazzák meg 
azt a problémakört, amelynek a megoldásához az adott könyv a receptet ígéri. Az élet me-
taforájaként gyakran előkerül az út képe (A	bölcsesség	útja;	Két	különböző	út	Istenhez,	a	
pénzhez	és	a	boldogsághoz;	Az	ember	szellemi	fejlődésének	útja).23	Időnként a megszemé-
lyesítés eszközéhez nyúlnak (Ami	a	szerelmet	táplálja;	A	személyiség	születése;	A	szeretet	
ébredése	a	lélekben).24

Máskor nem receptes könyvre, hanem tankönyvre vagy lexikonra hasonlít az önsegí-
tő irodalom, és erre utalnak a címek is. Nem borítótól borítóig történő lineáris olvasásra, 
hanem lapozgatásra, jegyzetelésre, újraolvasásra, használatra buzdítva a közönséget. A 
megoldások és a megoldások ígérete nemcsak a könyvcímekben, de a szövegeken belül is 
fontos. Ahogyan Burke rámutat, az inspiráló irodalom „stratégia a gyors vigasztalódásra”, 
mivel a problémamegoldás módjának leírásával a szerző máris kielégítette az olvasó igé-
nyét a megnyugvásra, anélkül, hogy a felkínált módszert az olvasó valójában alkalmazta 
volna. „A siker megszerzéséről szóló könyv olvasása a siker elérését már önmagában is 
szimbolizálja”, írja Burke arra utalva, hogy a self-help olvasóközönsége rendszerint meg-
elégszik az olvasás aktusából adódó örömmel.25 A cselekvéstől, amelyre a könyv célja 
szerint buzdít, pedig eltekint. Ez a típusú könyvolvasás azonban a végeredményt tekint-
ve nem sokban különbözik egy fikciós történet olvasásától, ahol a cél szintén a szellemi 
kielégülés, a ráébredés és felfedezés élvezete. 

Az elégedettségérzet kiváltása érdekében a műfaj gyakran használ írásban elvégzen-
dő feladatokat: üres lapok, kitöltendő kérdőívek, megírandó listák szakítják meg gyakran 
a folyószöveget – a peritextusok egy újabb, érdekes csoportját alkotva. Ezeknek az in-
teraktív oldalaknak a használata a teljesítményérzetet már nemcsak szimulálja, hanem 
valós cselekvésekre ösztönzi az olvasót. Ugyanezek az akciók valójában leginkább csak 
az önismerethez vagy a jövőtervezéshez tudnak hozzájárulni, a munkát, amit a felada-

22  A médiakommunikációban, illetve a politikai kommunikációban a spin	doctorok munkájához 
kapcsolódó spinelés arra utal, amikor egy negatív kicsengésű hírt, eseményt a médiakommuniká-
tor nyilatkozataiban úgy keretez, hogy az pozitív felhangúvá váljon. Egy diskurzus pozitív elferdí-
tése a nyilvánosság előtt. 
23  Jorge Bucay, A bölcsesség útja, ford. Tomcsányi Zsuzsanna	 Bp., Európa, 2015.; Robert T. 
Kiyosaki, Gazdag	fivér	-	Gazdag	nővér	-	Két	különböző	út	Istenhez,	a pénzhez és a boldogsághoz, 
ford. Doubravszky Júlia, Bp., Bagolyvár, 2010.; Edgar Cayce-Ladányi Lóránd, Az	ember	szellemi	
fejlődésének	útja,	A	szeretet	ébredése	a	lélekben, ford. Ladányi Lóránd, Bp.,	Hermit, 2008.
24  Anselm Grün, Ami	a	szerelmet	táplálja	-	Kapcsolat	és	spiritualitás, ford. Király Kinga, Buda-
pest-Pécs,	Nordex, 2012.; Verena Kast, A	személyiség	születése	-	Szülőkomplexus,	leválás,	önálló	én, 
ford. Murányi Beatrix, Bp.,	Park, 2015; Cayce-Ladányi, i.	m.
25  Miller, i.	m.
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tok megoldásába fektet az olvasó, könnyen tulajdoníthatja közvetlenül a változás eléré-
sébe fektetett energiának. Az olvasás-cselekvés problémájára hívja fel a figyelmet Scott 
Cherry is, aki szerint az önsegítő könyv önellentmondás: filozófiájának alapja, hogy a 
problémáink megoldását nem önmagunkon kívül (help from without) kell keresnünk, 
hanem saját magunkban (help from within). Ha ez így van, akkor hol van ebben az egyen-
letben az önsegítő könyv helye? Amennyiben a szövegben találunk megoldást a problé-
mánkra, akkor az külső segítség, ha pedig a segítség kívülről jön, akkor a self-help meg-
szűnik létezni.26

Szintén értelmezhetjük paradoxonként, ahogyan a self-help címek általános, egyetemes 
megoldásokat kínálnak önmagukból adódóan nagyon személyes és eltérő problémákra 
(Hogyan	találjuk	meg	a	nekünk	való	munkát?).27	Ehhez kapcsolódik a címek személyes jel-
lege: a felszólító szerkezetek mellett a többes szám első személy használata (Hogyan	vál-
toztassuk	meg	a	világot;	Ne	féljünk	mások	könnyeitől),	valamint az olvasó, a „te” odaértett 
vagy explicit megszólítása is gondoskodhat erről a személyességről (Amin	változtathatsz…	
és	amin	nem;	A	gazdagság	benned	van).28 A közönség mindkét keretezési módja – passzív 
és beteg, vagy aktív és tájékozott – esetében fontos a szerző hitelessége és hozzáértésének 
bizonyítása. A szerző személyének fontosságát hangsúlyozza, hogy sok esetben a borítón 

feltűnőbb, nagyobb teret kap a címnél egy-egy is-
mertebb író neve. Brian Tracy, M. Scott Peck, Jor-
ge Bucay láthatóan húzóneveknek számítanak, 
esetükben elsősorban a név teszi eladhatóvá a 
terméket. A kevésbé ismert szerzők esetében is 
van lehetőség a hitelesség bizonyítására. Ilyen 
eljárás a doktori fokozat szerepeltetése, ismert 
személy ajánlásának, az eladott példányszámok-
nak, a szerző elért eredményeinek a számszerűsí-
tett megjelenítése a borítón. 

Genette szerint a szerzői név jelenléte egy-
szerre kiszámíthatatlanul elterjedt és körülha-
tárolt. Kiszámíthatatlan, mivel a név a címmel 
együtt gyakran és változatos helyeken bukkan 
fel az epitextusokban: reklámokban, prospektu-
sokban, katalógusokban, cikkekben, interjúkban, 

26  Cherry, i.	m., 337.
27  Roman Krznaric, Hogyan	 találjuk	meg	 a	 nekünk	 való	munkát?,	 ford. Kónya Rita, Bp., HVG 
Könyvek, 2017.
28  John-Paul Flintoff, Hogyan	változtassuk	meg	a	világot,	ford. Bayer Antal, Bp., HVG Könyvek, 
2014.; Chris Paul, Ne	féljünk	mások	könnyeitől,	ford. Fekete Lilla Sára, Bp., Dialóg Campus, 2015.; 
Martin Seligman, Amin	változtathatsz…	és	amin	nem, ford. Bíró Gábor, Bp., Akadémiai, 2011.; El-
mer Wheeler, A	gazdagság	benned	van,	Bagolyvár, ford. Doubravszky	Sándor,	Bp., 1998.
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beszélgetésekben, hírekben vagy pletykákban. És körülhatárolt, mivel a peritextben szi-
gorúan korlátozódik megjelenésének helye a külső és belső borítóra, a könyvgerincre, és 
esetleg az előszó végére. Ezen kívül azonban rendszerint sehol nem jelenik meg a szerzői 
név a szövegben.29 Az önéletrajzi ihletésű sikersztori-könyvekben találhatunk ez alól ki-
vételeket: például amikor egy-egy történet szereplője a keresztnevén szólítja a szerzőt.  

Kommunikációs értékük van a kollaborációk által létrejött könyveknek is. A többszer-
zős könyvek esetében a nemzetközi együttműködések például legitimációs üzenetet hor-
dozhatnak magukban: azzal, hogy Brian Tracy közösen ír könyvet Szabó Péterrel, utóbbit 
lépteti elő nemzetközileg elismert szakemberré. Szintén egymás tudásának legitimációja 
történhet meg a Donald Trump és Robert Kiyosaki együttműködéséből létrejött köny-
veknél. Kiyosaki személye sikeres írói múltjával és üzleti sikereivel támasztja alá a közös 
üzenetet, amelyet Trump az üzleti eredményekből, illetve médiaszerepléseiből adódó is-
mertsége tud erősíteni. A szerzői név mellett a szerzői arc megjelenése a peritextusok 
között tovább erősítheti azt a marketingkommunikációs stratégiát, amelyben az író neve 
jelenti az olvasó számára a minőség garanciáját, illetve biztosítja a terjesztő számára az 
eladhatóságot. 

A kiadói márkajelzés abban az esetben érvényesül a legerősebben paratextusként, 
amennyiben az olvasó rendelkezik előismeretekkel a kiadóval kapcsolatban: a kiadói név 
ismertsége önmagában is elegendő lehet a vásárlói bizalom megnyeréséhez. Ez a garan-
ciavállalás pedig egyáltalán nem lényegtelen az önsegítő könyvekhez kapcsolódó kritikus 
vélekedések elterjedtségének fényében. Még a rendszeres self-help fogyasztók számára 
sem mellékes a kiadói háttér egy olyan könyvtípus esetében, amelyben egyszerre kap-
nak helyet a legújabb befutott bloggerek életmódtanácsai és a negyven év tapasztalatát 
összegző pszichoterapeuta gondolatai a kiegyensúlyozott kapcsolatokról. Előismeretek 
hiányában a kiadói név jelentése, a név által inspirált asszociációk befolyásolhatják az 
adott kiadványról alkotott első benyomásunkat. Az Akadémiai, a Bagolyvár, a Manager, 
a Tudatos Lépés, a Scolar mind „beszélő nevek”, amelyek már önmagukban is kijelölik a 
kiadó küldetésvállalását és a hozzájuk tartozó könyvek célját és jellegét. 

A paratextusok értelmezésénél a legfontosabb feltárandó kérdés a self-help kiadói 
kategóriaként való megjelenése. Ebből következik, hogy a legtöbb információval azok a 
paratextusok szolgálnak a kutatás számára, amelyekben implikált a műfaji elköteleződés. 
A kiadók küldetésnyilatkozatukban gyakran körülhatárolják azt a műfajhalmazt, amelybe 
könyveik besorolhatók. A mintába került kiadók küldetésnyilatkozatát elemezve a közös 
pont a műfaji megjelöléseknél általában a tudományos ismeretterjesztés, a nonfiction tág 
kategóriája, illetve a segédkönyv. 

29  Genette, i.	m., 38.
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Jellemző gyakorlat a self-help könyvek borítótervezése során arra a vásárlói magatartási 
mintára alapozni, amely szerint az olvasót jobban vonzzák az ismerős dolgok az ismeretle-
neknél. Ezért előfordulnak vizuális (vagy írott) utalások más, ismert self-help könyvekre 
vagy szerzőkre. Napoleon Hill Gondolkodj	és	gazdagodj	című nagysikerű könyve számos 
új kiadványnak szolgált inspirációul a borító megtervezésénél (pl. Michael J. Ritt Jr, Sa-
muel A. Cypert, 365	nap	Napoleon	Hill	gondolataival).30	De jó példa erre a sorozatokban 
megjelenő könyvek borítódizájnjának egységesítése is (pl. 100	szabály	sorozat). 

Leginkább a self-help „klasszikusaira”, a 80-as években megjelent Stephen Covey és 
Jim Rohn könyvekre és kortársaikra volt jellemző a borítók elárasztása szöveges tarta-
lommal. A hat-hétszavas címeket és a még hosszabb alcímeket ajánlások, idézetek, rek-
lámszövegek egészítették ki. Ezt a mintát aztán – jól bevált sikerkönyvreceptként – több 
új self-help kiadvány is átvette, egy ideig talán a műfaj védjegyévé is vált a túlzsúfolt bo-
rító. Az aktuális vizuális trendek fényében, amelyek az egyszerű formákból kihozható 
egyetlen erős üzenetet részesítik előnyben, a klasszikus self-help kinézet ma már túlha-
ladott. Annyi mégis megmaradhatott örökségül a műfajnak, hogy nem fél a szokásosnál 
egy kicsivel több szöveges tartalmat, kicsivel nagyobb betűmérettel elhelyezni a borítón. 

A műfaji kategóriára jellemző jelek, szimbólumok közül a mintába került könyveken 
előfordul a pénzügyi boldogulásra utaló dollárjel, az aprópénz, a nyakkendő, a tűsarkú, a 
laptop vagy a növekedést jelző nyíl-diagram; a döntésekre, választási helyzetekre, illetve 
az életútra utaló iránytű, útjelző tábla, a lépő láb, a bőrönd, a hátizsák; az időbeosztásra 
és tervezésre utaló ceruza és homokóra; az önismeretre utaló nagyító; a kommunikációt 
jelképező szöveg- és gondolatbuborékok; a belső békére utaló jógapóz, ég felé néző póz, 
a félig telt pohár képe, egy idilli, harmonikus táj képe. A fenti, meglehetősen közhelyes 
motívumok mellett jellemzőek a nem ennyire egyértelmű és könnyen dekódolható szim-
bólumok is, amelyek értelmezése csak az adott könyv témájának ismeretében lehetséges 
(például: elefántrajz, gyufa, üres befőttes üveg). 

A megfogható tárgyként és esztétikai objektumként kezelt könyvnek egyik legfontosabb 
jellemzője a formátuma. Formátum szempontjából a presztízsértékkel bíró kemény- vagy 
puhakötés mellett az egyre népszerűbb e-könyvek, illetve a self-helpre kiemelten jellemző 
hangoskönyvek kerülhetnek még szóba. Ez utóbbi különösen népszerű a self-help esetében.  

A sorozathoz való tartozás jelzése természetesen újabb kontextualizáló informá-
ció a könyvvel kapcsolatban. A sorozat más könyvek társaságába, sorába	 helyezi az 
adott kiadványt: összetartozást, folyamatosságot, kiegyensúlyozott minőséget jelez. 
Csíkszentmihályi Mihály nemzetközileg elismert Flow	című könyvét az Akadémia Kiadó 

30  Napoleon Hill, Gondolkodj	 és	 gazdagodj, ford. Doubravszky Sándor, Bp., Bagolyvár, 2007.; 
Michael J. Ritt Jr, Samuel A. Cypert, 365	 nap	Napoleon	Hill	 gondolataival,	 ford. Doubravszky 
Sándor, Bp., Bagolyvár, 2010.
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Az	elme	kerekei	című sorozatban jelentette meg, amely így garanciát jelent a további köte-
tek színvonalára vonatkozóan, többek között Barbara Friedrickson vagy Martin Seligman 
esetében is.31

A könyv részét képező paratextusok-peritextusok sorában elemzésre méltók lehet-
nek még a függelékek, az elő- és utószók, a fülszöveg, a betűtípus, a nyomtatás és törde-
lés stb. A fentieket a peritextusoknak egy külön csoportjaként kezeltem, mivel ezekhez 
nem férünk hozzá a könyv kézbe vétele nélkül: az online keresgélő vásárló például nem 
jut hozzá ezekhez az átvétel pillanatáig. A legerősebb marketingkommunikációs erővel 
tehát a feljebb elemzett, a könyv fellapozása nélkül is elérhető paratextusoknak van esé-
lyük hatni. A jelen dolgozatban nem tárgyalt, online hozzáférhetetlen paratextusok vizs-
gálatának pedig talán nagyobb jelentősége van a szövegek szoros olvasása alkalmával.

31  Csíkszentmihályi Mihály, Flow:	Az	áramlat:	A	tökéletes	élmény	pszichológiája, ford. Legéndyné 
Szabó Edit, Bp., Akadémiai, 2015.
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