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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

Kevés olyan lap van ma Magyarországon – legyen az bármekkora is –, melynek mun-
káját ne befolyásolta volna a pandémiás helyzet: szerzőknek, szerkesztőknek és törde-
lőknek kellett átcsoportosítaniuk addigi idejüket és energiájukat. Nem volt ez másként 
a Szkholion esetében sem – mindennek ellenére bizton állíthatom, hogy az új kialakult 
helyzet csupán a 2020/1-es szám későbbi megjelenésében mutatkozik meg, minőségé-
ben semmi esetre sem. Sőt, ami a minőségi munka biztosítását illeti, szerkesztőségünk 
újabb taggal bővült Gregor Lilla személyében, akinek szakmaiságához és olvasottságához 
nem fér kétség.

A Szkholion új, immár teljesnek mondható szerkesztőségének első lapszámát tartja 
kezében az olvasó, mely irodalmi rovatában ezúttal is jelentkezik úgy lírai, mint elbeszélő 
szövegekkel. A kritikarovat (Nagyvizit) ezúttal is eklekticizmusra törekedett. A rovatot 
Énekes András Előd szerkesztőnk Vass Norberttel készített, nosztalgiába hajló interjúja 
vezeti be. A folytatásban Moesko Péter mint elsőkötetes szerző novelláskötetéről olvas-
hatunk, a Szecsődi Tamás Leó Sirák fiai című regényéről írt kritika pedig többek között 
a szerzetesi életbe vezeti be olvasóját. Kritikusaink figyelme ugyanakkor a lírai megszó-
lalásmód mellett sem ment el észrevétlenül: Izsó Zita, Pál Sándor Attila és Dékány Dá-
vid köteteiről olvashatunk részletesebben. A mediális sokszínűség jegyében a filmes és 
színházi reprezentációk is megköveteltek maguknak három kritikát: a Kisasszonyok című 
filmet Urbán Andrea, a nagy sikert aratott Csernobil című minisorozatot pedig Gál Kitti 
„olvassa”, Som Balázs pedig John Malkovich debreceni The Music Critic című előadásába 
enged némi bepillantást.

Tanulmányrovatunkban szintén a legkülönfélébb témák kerülnek arra a bizonyos 
boncasztalra: a magyar irodalmat képviselve Szabó Bernadett Németh László Gyász és 
Iszony című regényeit és annak női főszereplőit olvassa többek között Waldenfels felől. 
Nem kisebb szerep jut a női alakoknak Szirák Anna Margaret Atwood Alias Grace című re-
gényéről írt tanulmányában. Ezt követően az angol nyelvterületek után orosz területeket 
fedezhet fel magának az olvasó egy Csehov-tanulmány erejéig. Zárásként pedig szót kér 
magának a filozófia tudománya Az anarchizmus lehetséges történelemszemléleteivel és a 
médiatudomány is egy tanulmánnyal, melynek szerzője a könyvkiadás, könyvvásárlás és 
közösségi média összefüggéseit boncolgatja.

A szövegeket, filmeket, előadásokat boncolgató befogadói attitűd jegyében kívánok 
jó olvasást a 2020/1-es lapszámhoz!

Mikoly Zoltán
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Szeles Judit (1969) Csenger, Strömstad. Költő, író. Első kötete Ilyen svéd címen, a 
FISZ kiadásában jelent meg 2015-ben, a második Szextáns címen 2018-ban a JAK és 
a Magvető közös gondozásában, utóbbival elnyerte a Merítés-díjat.

Szeles Judit

MI VOLNA, HA

Mi volna, ha az életed egyszer csak
véget érne, mint a kedvenc tévéműsorod,
ha például egyetlen lövés eltalálná a homlokod,
azt hiszem a kezed és a lábad remegni kezdene,
danse macabre, még a lábadban van a diszkóritmus,
mi volna, ha alkoholmérgezésben, vagy kihűlésben
meghalnál, vagy részegen vezetve, mint már sokszor,
egy árokban végeznéd, hányszor voltál a kijózanítóban,
kétszer három hónapig a priccsen ültél,
pedig nem öltél meg senkit, csak az érzelmeidet,
mi volna, ha a legfélelmetesebb betegség hirtelen
ledöntene a lábadról, ha váratlanul prosztatarákod lenne,
mi volna, ha – mint álmodban – egyenként kihullana a fogad,
és nem hagynál többet harapásnyomot a mellemen,
vagy a másik nőnek a keblén, mi volna,
ha képes volnál egyszer tisztességesen
fűbe harapni, elmúlni, mint a rossz szájíz,
ha az ember mentolos cukorkát szopogat,
mi volna, ha egyszer őszintén nyögnél,
és könyörögnél az úrnak, váltson meg,
ahogy gatyát váltasz két nő között,
még testedben élsz, amíg össze nem omlik,
neked is egyszer be kell adni a kulcsot,
amit kölcsön kaptál tőlem vagy tőle? Már mindegy.
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A MÁSIK KOMP

Nem, ugyanaz a komp lesz,
mondtad, a Color Magic,
amivel kétszer is megjártuk Kielt.
Mindkétszer végig kellett szenvednem
a hullámokat és Elvis Presleyt.
Bár alig emlékszem a kajütre
vagy a bárra, annyira beittunk.
Azt hiszem, először egy üveg
Piňa Coladat hajtottunk fel
csak úgy, jég nélkül.
Másodjára Monsterrel és Jägerrel
kezdtünk alapozni, de pánikot kaptál,
és csak a kajütben mogyorózgattunk.
Aztán koncert volt, meg egy leszbi nő
a Monkey bárban, aki nekem tetszett.
Tetszett még az a pincér is, aki 
annyira hasonlított rád:
sunyin méricskélte a vendégeket,
de gyors volt, mint te vagy a villám.
Villám volt a beceneved a hajókon,
amin szolgáltál cirka tíz-húsz évig.
A Color Magic lesz az most is,
mint velünk annyiszor.
Szombaton kettőkor hajózik 
majd ki veletek Osloból,
és másnap tízre ér Kielbe – 
ha szerencsétek van, napsütés vár.
Akkor a Matróz téren kézen fogva
fogtok elsétálni az első kávézóig.
Tudod, ahol azt a finom hortenziateát ittuk.
De vasárnap a németeknél minden bolt zárva,
csak a bolhapiac lesz megint teli árusokkal.
Mondd, fogsz neki venni egy csecsebecsét?
Nem a másik komppal, hanem a másik nővel
fogsz utazni, és vidáman
fényképezkedni a februári éles fényben.
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Aztán kettőkor ismét a fedélzeten lesztek
diadalittasan vagy mámorosan, nem tudom.
Akkor elindul a komp,
de ezúttal vihart ígértek az előrejelzésben,
nagy vihart a dán vizeken.
Azt is kívánhatnám, hogy bárcsak
ott süllyedne el veled,
ott, a dán vizeken, a komp meg a nő.
Nem, ugyanaz a hajó ez, 
amin te minden alkalommal
mással lovaglod meg a hullámokat.
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HÁROM

Kihordtunk már három asszonyt.
Az elsőt egy tűvel öltem meg.
A másodikat elűztem szinte a lábnyomában járva.
Ez, aki most van, még ártatlan és fejletlen.
Koraszülés lesz, azt hiszem.
Látom, hogy kis macskakarjaival hogy kapaszkodik a levegőbe.
A tüdeje, veséje nem bírja majd a kint létet.
Kellene, hogy tápláljuk, 
növekedjen még bennünk a gyűlölet.
Olyan, mint a rák: idegen a testnek.
Nekem fáj.
Te élvezed.
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Horváth Imre Olivér (1991) Debrecen. PhD hallgató a Debreceni Egyetem Irodalomtu-
dományok Doktori Iskola angol irodalom alprogramjában. Első kötete 2016-ban jelent 
meg Nem szimpátia címmel a FISZ Könyvek sorozatban.

Horváth Imre Olivér

ÁGYDALOK

1.
Tartja még a zárbetét a zárat.
Éjfélt üt az óra, mégse csörren.
Bútorok néznek le rám a körben.
Pislákol a led, a holdfény sápadt.
Zúg a hűtő, nem rondít be zárlat.
Minden ép, csak én vagyok megtörten.
Tartja még a zárbetét a zárat.
Most jön még a legkeményebb hányad.
Távol van, pedig szorongat szörnyen.
Hinném, hogy a vágy hajnalra csökken.
Senki nem vigasztal, hogyha várat.
Tartja még a zárbetét a zárat.



11MŰ-TÉT    

2.
Tompa zúgással fut be az alvó
utcára a gránitszürke volvó.
Taxiterminálra váró csávó
ó Hümen, ó Hümenaiosz.

Félszegen letört kamerakonzol
leskelődik, ki kiről mit gombol
le, míg fel szívós liftkábel vonszol:
ó Hümen, ó Hümenaiosz.

Hőt okád a padló, olvadt enyvet,
rongyként mossa fel a nyelv a nyelvet.
Nyiss ki, mert a zár téged csak elfed,
ó Hümen, ó Hümenaiosz.

Ez a küszöb semmi újat nem hoz,
alsónadrág közelít bokához.
Kivágatlan címkeként a pátosz
ó Hümen, ó Hümenaiosz.
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3.
Horkolsz, és hangot sose hallatsz,
míg az éjszakán a képzelet átvon:
fordulsz egyet, más alszik az ágyon.

Némán fekszem, és egy elfeledett arc
megtelepszik gombaként a homályon.
Horkolsz, és hangot sose hallatsz,
míg az éjszakán a képzelet átvon.

Mintha csak lúdbőröznék. Betakargatsz,
mint egy rángó szárnyú muslica, látom.
Óvsz, hogy ne rakhassam össze az álmom,
horkolsz, és hangot sose hallatsz.
Míg az éjszakán a képzelet átvon,
fordulsz egyet: más alszik az ágyon.
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Ozsváth Zsuzsa (1992) Nagyvárad, Budapest. Költő, író, képzőművész. A Fiatal Írók 
Szövetsége és az Élő Várad Mozgalom tagja. Előző részek című első verseskönyve 2020-
ban jelenik meg a FISZ gondozásában.

Ozsváth Zsuzsa

NYÍLÁS

Nagyjából csak mintha tompa késsel hasogatnám az unalmat.
Vibrál a bőr alól kiugró szív mélyvöröse.
Mégiscsak gyógyszerű az okosan adagolt távollét (szükségállapot),
amelyet felváltva kinyílik a lakatra zárt közös tér.
A közelség tananyag, a távollét tanult lecke; a gyökvonást elfelejtettem.
Zsonglőrködöm a golyóstollal, a tinta benne felragyog, habzik.
Ami igazán lényeges, az a szemnek zárójel.
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Szepesi Kornél (1988) Szeged, Budapest. A Fiatal Írók Szövetségének tagja, jelenleg 
első kötetén dolgozik.

Szepesi Kornél

HÉZAGOK

Szeptember végén, mikor már éppen be lehetett gyújtani, nehéz füst gomolygott a szom-
szédok kéményeiből, mint valami sötét, kormos vattacukor. Mi nem gyújtottunk még be, 
mert vagy nem volt felhasogatott fánk, vagy spóroltunk. Apám úgy gondolta, ez a pár nap 
még bőven belefér, kihúzzuk októberig. Nagyon változó, szeptember végén milyen az idő-
járás. Márpedig, ha tavaly ilyenkor még meleg volt, akkor apám idén sem fog hamarabb 
begyújtani. Ekkor van a Mihály napi búcsú. Nem kell otthon ülni, ki lehet menni forgózni, 
mozogni, dodzsemezni, fasznyalókát venni és a porba ejteni. Ez a tápai szokás, a sorrend 
tetszés szerint felcserélhető. Idén is kimegyünk megnézni a cirkuszt. Anyám hívja így azt, 
ami kint van, mert ő még szereti, apám unja, már csak a mi kedvünkért jön. Kiöltözöl, 
megtakarítod a cipőd, megfésülködsz, bevárjátok egymást, mindenki feszült. Fontos ese-
mény. A Búcsú tér hányja magából a kékes füstöt, mi állunk a lenti sorban, mint dugóban 
az autók. Nyeljük a fémes szagot, a port, a látszatot, tátjuk a szánkat. Aztán mégis inkább 
a céllövölde. A körhinta a kompromisszum mezsgyéjén, de inkább a gyerekes felé billen 
a mérleg. Marad a párszázas horgászás. A mi zsebünkből nem húznak ki vagyonokat, ma-
gyarázza apám, de valójában gyönge gyomrú a család, a buszon se bírjuk menetiránynak 
háttal. A tápai buszon, ahol folyik a könnyed a savanyú káposzta szagától. Olyan erős, hogy 
már íz. A tápai buszmegállóban a várakozástól berepedt az aszfalt. Olyan szélesen, hogy 
nyáron tiszta időben a pokol gyomráig látni benne. Csoda, hogy a hetvenhármast nem 
nyelte még el. Ősszel jobban elviselhető a busz, ilyenkor inkább virágot visznek, semmi 
savanyúság vagy kutyatáp. Ilyenkor temetőbe járnak, a sírokat tisztítják. Ekkor még a 
töltés is fakó, megérzi a telet. A kocsma pont ott van a buszfordulóban, gallérjukat ma-
gasra állító vénemberek szédülnek ki az ajtaján. Ismerik az aszfalt repedéseit, messziről 
elkerülik őket. Ha magas a vízállás, csónakkal jönnek, mint Velencében, csizmába gyűrt 
farmerral, lekötik a csónakot, mint a biciklit. A nap végén a cölöpházak lábait kerülgetik, 
vagy azok között eveznek vissza. Valakinek csak üdülő, de egyre több az állandó lakos. 
Tetőig felázott falak, hűvös szobák, nedves matracok, dohos purgatórium. Az itt élő fazo-
nokat megismerni a búcsúban is, a sörsátorban fekszenek, csizmában. Ha fúj, ha esik, a 
pia sem tudja elnyomni a ruhájuk fanyar lápos mocsárszagát. A ringlispil melletti lánc-
hintát figyelem. Ott ül rajta a falu bolondja, felettem jár kettővel. Ősembernek csúfolják a 
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suliban, magas homlok, erős, felduzzadt szemöldök, mint a bokszolóknak. Szeme mélyen 
ülő, arca heges a sok kezeletlen pattanástól. Egyszer télen, valami srácok megdobálták 
jeges hógolyókkal, állítólag némelyikbe köveket is dugdostak. Megáll a lánchinta, felszáll 
egy szerelmes pár, agresszívan smárolnak, van benne valami természetellenes. Ősember 
marad még egy menetre, nem zavarják egymást. Mikor a szegedi halfesztiválon pontyot 
eszik az ember, érzi, ha a Tisza lápos részéről fogták a halat, van egy fajta utóíze. A Mihály 
napi búcsú is ilyen. Teszünk még egy kört a villogó, zenélő, fémszagú gépek között. Lö-
vünk egy lézert, vagy egy könnyű kétpálcás öngyújtót, aztán hazamegyünk. Ropog a por 
a fogunk alatt.

Másnap apámmal korán kelünk, térköveket pakolunk. A kiszúrt vérhólyag, mint a tejbe-
gríz felső fátyla hártyásodik a tenyeremen. Az ősznek azon szakasza ez, mikor még tűz 
a nap, de már hűvös az idő. Pár napig eltart, én minden este a kövekkel álmodom. Az 
irányított figyelem kikapcsol, a fókusz kizárólag a mozdulatsorra szorítkozik. Ha hasa 
van, az általában baj, máskor meg külön jó, mert kétoldalon elvezeti a vizet, ha esik. A 
köveknek megvan a struktúrája, színezete, de egyik sem egyforma, talán csak látszatra. 
Hűvös az idő, felöltözöm. Kisüt a nap, levetkőzöm. Sós izzadtság csorog a szemembe. A 
szél vasalja hátamra a nedves munkáspólót, anyám szól a teraszról, vegyek fel valamit. 
A zúzott kőre finomszemű andezit kerül, abba ágyazódnak a kövek. Teste születik, mi 
alakítjuk. Az első sor a legnehezebb, aztán már felekből is megértjük egymást. Félsza-
vakból, félmozdulatokból, egy grimaszból, 
szisszenésből, egy félmosolyból. Ezek az 
egyedi felek a sajátjaink, részünkké válnak, 
nem beszélünk róla senkinek, néma titkok. 
Este halászlevet eszünk, nem ízlik, de nem 
tesszük szóvá. Bambulunk magunk elé az 
abrosz fölött, bontunk egy bort. Csónakos 
horgászokat látok a Tiszán magam előtt, 
vörös sugarak úsznak mellettük a vízen. 
Rakjuk a köveket másnap is. Mintha az idő 
ciklikusan haladna, nem is lineárisan, min-
dig visszafordul önmagába. Semmi beszéd, 
Szarkák körmei kopognak a kert végében 
a törmelékdarabokon. Néha, mikor elfára-
dunk, csípőre tett kézzel felegyenesedünk. 
Egy erős érzés kerít magába, emlék, vagy 
csak vasárnap délutáni fikció, mindeneset-
re elég élénk kép a fejemben. Felszállok a 
részegítő forgó gépezetre, az ujjaim, mintha 
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a nyelvemet dugnám télen a fagyos fémkorlátra, odaragadnak a kabin kapaszkodójához. 
Az univerzum szűkül és tágul egyszerre körülöttem. A fények mint mélytengeri búvárt 
irányítanak. Összetevőkre bomlik a fény, mintha prizmán haladna át. Érdekes, hányin-
gert nem érzek, pedig gyenge a gyomrom, aztán vége, elvesztem a kontrollt. Egy szar-
ka röppen el a fejem mellett. Már nem sok sor van hátra, látom ma befejezzük. Miután 
elkészülünk, ránézünk a kövekre, teljesen megváltozott tőle a tér, kezd minden részlet 
összhangba kerülni: a növények, a fű, a fák, a cserép és a térkő. A környezet adja a testhez 
a lelket. A végén a réseket, repedéseket aprószemű homokkal szórjuk be, telesöpörjük a 
hézagokat. Miután elkészültünk, fát hasogatunk, begyújtunk. A félszavak egésszé állnak 
össze, tömegük lesz az asztal mellett, a hideg fények meleggé válnak, a mennyezet ránk 
hullajtja sárga aranyát. Anya zenét kapcsol, túlkiabáljuk a másikat, de senkit nem zavar, a 
zajjal együtt erősödnek az árnyékok. Érzem, távoli sziget ez, ártér a világban, múló perc a 
miénk, az idő is torzul most, mint kinn a tér, és nem a járólapoktól. Változó, hogy milyen 
az idő szeptember végén, sötét vattacukorszerű füst gomolyog a kéményből. A száraz 
bükk jobban ég, nem kormoz, magas a fűtőértéke, talán a legmagasabb. Legalábbis így 
tanultam az apámtól.
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Hegedüs Benjámin Jutas (1996) Marcali. Az ELTE BTK magyar alapszakos hallgatója. 
Versei több fórumon, recenziói a dunszt.sk-n jelentek meg. A Deákpoézis 2015 harma-
dik, a Deákpoézis 2016 első helyezettje, Málik Roland-díjas.

Hegedüs Benjámin Jutas

KERESZTMETSZET

Melletted nem tervez az ember.
Perceken áll és dől meg a helyzet.
Buszra ha szállunk, önjáró vagy,
hallgatag állsz telefont nyomogatva.
Hívnak az „ismik”, Dalton a rocker.
Mentőt várnak szívrohamoshoz.
Nélkülem indulsz, szállsz le előttem.
Zárul az ajtó, fent maradok még.

Várok a téren. Merre mehettél?
Több hívásom nem fogadott lett.
Lassu a reflex, mondom utólag,
persze neked nem, csak ma magamnak.
Két heti távlat, mégse mulasztom,
látom előrébb, mintha papíron.

TISZTA HASZON

Alkudozni tudni kell,
mondja a titkos elem.
Gyerekkorodból ismered,
szeret elhallgatni téged,
addig se másoknak fecsegsz
a csöndről a csönd helyett.
Helyettesít, helyettesíted.
Fantomikrének nevez.
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BEÉPÜLÉS

Zöld és piros színű falak
határolják a külsejét.
Ötből kettő szárnyat borít
absztrakt mintájú boltozat.
Az ablak mind panelfehér,
redőnyük szintje változó.
Az udvaron hat-hét ember.
Típus szerint dohányzó vagy
beszélgető, nincs átmenet,
kivételként később jön egy
számomra ismerős csoport.

A portáról rézsút látszó
lilás szófák magányosán,
ki több társától eltérőn
hosszabb falnál magában áll,
legújabb jegyzetem készül,
mobilra menti dátumát.

Mióta meghalt olvasom
ismét a régi Tandorit,
most is más-más részlet fog meg,
a többi újból eltaszít.
„Veréb miképp lehet barát”,
csak illetlen kérdezhetem,
javítandó jel sem felel,
amint szövegbe képzelem.

Képzésemről beszélgetünk
a frissen érkezettekkel,
jegyellenőr-kurzust végzek,
pedig korábban blicceltem.
Fizetnek érte óránként,
ha minden hétköznap megyek,
húsz újonc kell, de csak négyen
jelentünk meg hétfő reggel.
A párbeszéd itt megszakad,
s akár az őr, ki zárni kész,
figyelhetem, vonulnak ők
az éji lámpafény felé.
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Aradi Vivien Napsugár (2001) Mátészalka, Debrecen. Medgyessy Ferenc Gimnázi-
um és Művészeti Szakgimnázium képzőművészeti tagozatának végzős tanulója. Első 
publikációja A Vörös Postakocsiban jelent meg. 

Aradi Vivien Napsugár 

MŰANYAG
 
Zúgva tékozlod el szerencsédet.
Hogy a hangnak is legyen neve,
kitöröd, kizárod magadat
mélységeidből.
Milliók éljenzik a felszínre süllyedést.

Még egy réteget hánysz a hidegre,
fedjen el, ha rád olvad.
Távoli szőke szeszély fénye
éles zajokat tompít,
míg színre lép a vakság.
Hasztalan ítélnek meg.

Zsíros kezeiddel kaparod
magadról az ártatlanságot.
Szimmetrikusan számolod
a félénk meztelenséget,
hogy bátran oszthasd szét.

Mert reflektorzajban nem hallanak.
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INFRA

Emésztésből hevül,
fejedben, mellkasodban.
Bárhol legyen is:
gerjed és gerjeszt,
aztán kiömlik szádból,
átjárja végtagjaid,
csontjaidba vési nevét.
Húsodból vért,
fejedből szép emléket
gyűjt magának,
majd újrahasznosítja.
Afta a torkodban,
sav a nyelveden.
Keresztény,
mint a szomszéd utcában
gyóntató pap.
Fellélegzik a bűn,
ha a templom kilincsét
befestik a véres kezek.
Ilyen a természet,
emésztésből hevül.
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VISSZHANG

Zsibbadás ez a reggel,
eltévedt éjjeli sóhaj.
Újratanulsz átjárni dolgokon,
szőnyegen, emlékeken.
Bejártál szívébe otthont találni,
megetetted madarait,
tőlük tanult húsodba vésni.
Adtál, hogy ne legyen.
Magvakat eszel ágyadban,
darukat számolsz
zörög a futópad,
mert egyszer combodra tette a kezét.
Téged hibáztat.
Sajnálsz egyedül lenni,
fogadás lett fogadalma.
Ha nyer, egyedül kell értelmet keress.
Protein lett szavad,
hajnali üvegzaj ráncod,
nehéz könyv szemed,
kopott, poros tintafolt.

MOZDULAT

Szemöldökébe akad hajad,
tekintetébe gyerekkorod,
hajába túrsz,
sóhaja szemhéjadat nyomja.

Kavicsot csöpögtet rohadt esőd,
feszültséget önt mellkasodba,
tudod, nem tud úszni,
ma nem jön el.

Alvajárva bolyongsz,
szájában ébredsz.
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Kiss D. Alex (1995) Debrecen. Tanulmányait a Debreceni Egyetem magyar nyelv és iro-
dalom szakán végezte. 

Kiss. D. Alex

GENEZIS

Az emberek 
magukra maradtak. 
Talán eredetileg is 
maguk voltak,
viszont istengyártásban
mindig jeleskedtek.
Az őskortól kezdve 
szobrokat faragtak,
agyagból elkészítették 
az ideális ember 
szobrát, elnevezték
Tökéletességnek.
Körégyűltek és imádták.
Idővel megunták ezt a nagy 
monoteizmust, bronzból 
asszonyistent öntöttek, 
a hívek megoszlottak.
A két szobor láttán 
felmerült az igény 
sorozatgyártásra.
Manufaktúrákat hoztak 
létre, ahol mindenki 
kérhette a saját, 
személyre szabott 
istenét. Az embernek 
joga lett istenre, 
kiélhette rajta 
alantas ösztönét. 
A tehetősek 3:1 
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méretarányban 
gondolkodtak, 
a koldusok pár 
centis figurákban. 
Manapság ez bedőlt. 
Mindenki otthon, 
3D-ben nyomtatja 
az igazistenét.

ÉRDEK

Nagy baj után elindult
az élőtest keresés.
Betemette kő- és 
mondattöredék. Szem
elől veszett, valaki
valahol elhagyta. A sajtó
nem reméli a teljes
test megtalálását, szakértők
szerint darabjaira szakadt. Bár
minden porcika el lett ígérve
egy intézménynek. A fontos 
szerveket formaldehidben őriznék
meg az utókornak. A genitáliákért
a Vatikán és a British Museum vívott 
kemény diplomáciai harcokat. 
A nagy telhetetlenségben a kutatás 
értelme kudarcba fulladt. 
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KREÁCIÓ

Jövőt építünk, hogy méltón
eltemethessük a múltat.
Kitartóan rakodjuk 
a mauzóleum építőkockáit.
Falazni akarunk valakit, 
beleönteni a betonba
a biztonság kedvéért, akár 
egy nápolyi bűnszervezet.
A világ legkülönfélébb tárgyak 
halmaza. Minket a lego figuráktól 
csupán a dobbanás hangja 
különböztet meg. Megyünk, sétálunk, 
alszunk, emlékezünk. Alkotni próbálunk, 
de nincs mindig létjogosultság.
Sokszor a bennünk élő 
produktum babrálja meg 
az idegrendszerünket, hogy mi,
mámoros sakálok földre 
hullajtjuk üres sörösüvegeinket.
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Ádám Szilamér (1997) Székelyudvarhely, Kolozsvár. Prózát és kritikát ír, jelenleg mes-
terszakos tanulmányait folytatja a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem böl-
csészkarának magyar irodalom szakán.

Ádám Szilamér 

MEGYÜNK

André Kertész, Two Friends in the Luxembourg Garden című fotója alapján

Borzalmas, hogy ilyen fiatalon. Az, ráadásul mindkettő. Pedig már rajtunk lenne a sor. Jaj, 
ne is mondd. Te melyikre jöttél? Én, csak a férjemhez; nem gondoltam, hogy ma kettő is 
lesz. Hiába, nagyváros. 

A levelek már csak lazán tapadtak a szárhoz, de a tömegvonzáson kívül semmi nem 
siettette a hullásukat. Óvatosan estek a földre. Itt nem fúj a szél. A csupaszfejű a levelek-
kel borított salakot figyelte.

Mély sóhaj hallatszott. Pedig még sportolt is. Melyik? Hát a művész. Hiába, ha halál-
ra dolgozza magát az ember. Hát igen, mit mondtál, szívroham? Az, ötvennégy évesen… 
Szörnyű. Az, a fiam is annyi. Jaj, ne is mondd. Hogy szerettem nézni. Te az övére jöttél?  
Félig. Hogy-hogy? A másik, a szomszédom volt. Jaj. 

A kavicsokra lehullott levelek jól körberajzolták a fák kerületét, ami így, a síkban ki-
terítve meglepő méreteket öltött. Csak az átsétálók nyomában mutatkozott meg ideigle-
nesen a földet borító salak. Egyébként semmi sem zavart semmit. A csupaszfejű csak a 
leveleket figyelte, elbambult, egy időre ki is esett a beszélgetésből.

A nagyobb tömegben senki nem sírt, csak tiszteletüket jöttek adni.
A szomszédod idős volt? Dehogy, negyven. Jaj, szörnyű, mi történt vele? Öngyilkos 

lett. Jaj, Máriám! De ha tudnád! Mit? 
A botos hatásszünetet tartott. A csupaszfejű mímelte a kíváncsiságot. Igazából kíván-

csi volt, de nem tudott figyelni, folyton elbambult. Ő nyolcvanhárom. Ilyenkor már nem 
meglepő, ha másnap reggel nem ébred meg. 

Vonat elé ugrott. Hát, régen is azt csinálták, ha féltek a kötéltől. Állítólag a fején ment 
keresztül a vonat. Úgy kellett összekaparják a... Jaj, ne mondjad.

 De az semmi, folytatta a botos és előre hajolt, a csupaszfejű felé. Hogy az semmi, kér-
dezte szinte felháborodva, de még mindig máshol járt az agya, azon a sötétségen, ami rá vár.

Várj, hogy mondjam el, intette le a botos. A mozdonyvezető, aki elütötte, ő is szom-
szédunk. Na, mondta, és diadalmasan hátradőlt. Szőrnyű. Ugye, ne tudd meg, mi van ott 
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azóta, mondta, és ahogy ő is mindinkább belegondolt, a botjára támaszkodva előre dőlt, 
és a csupaszfejűhöz hasonlóan a falevelekre bambult. Barátok voltak.

Jaj, ne is mondd, mondta a hátuk mögött ülő fejkendős, aki mielőtt hátrafordult hoz-
zájuk gyorsan a táskájába csapta a könyvét. Ha jó idő van, ide jár olvasni. Mindig feketé-
ben jön, mintha valamelyik sírt látogatná, de csak olvasni jár. A családja falun van elte-
metve. Már magának is megvette a férje mellett a helyet. 

Te vagy az, hát nem szoltál, nem is láttalak, mondta a botos. Én, én, de mondom, alat-
tuk lakunk, mi megy ott most, szegény ember, mindent hallok. Jaj, gondolom. Azóta nem 
alszik. Hát hogyne, milyen jóba voltak. Beszéltem Marival, az anyjával, mondta a botos. 

Azt mondta Mari, hogy a fia már a harmadik embert ütötte el. Harmadik?! Azt, persze 
nem mind halt meg. Az már mindegy, bajból elég. Egy pillanatig elgondolkodva hallgattak. 
Nézték, ahogy szállingóznak az emberek a sírok felé. Jaj, szörnyű, mondta megint a csu-
paszfejű a levegőt visszafelé szívva, ez aztán foglalkozás. Azt mondta Mari, most betelt a 
pohár, most végleg ott hagyja a vasutat. Nem csodálom. Azt mondja a fia teljesen belebe-
tegedett, éjjelente a barátja arcát látja. Azt mondja, mosolyog, és egy pillanat múlva már 
a vért kell törölnie az ablakról. Mondd meg… már egy hete, mióta történt ez az utolsó, 
éjjelente visítva kel fel, mint egy gyermek, pedig milyen szép, nagy férfi. Szörnyű, hogy is 
lehet, mondta a csupaszfejű. Azt mondta Mari, hogy a legrosszabb a puffanás, amit hall az 
ütközéskor, hogy arra ébred fel minden éjjel. Gondolj bele, mikor ki kell szállni a mozdony-
ból, és ott látod a, jaj, nem is mondom, mondta a fejkendős. Mari attól fél, hogy a bolondok-
házában köt ki. Vagy még rosszabb, mondta a fejkendős, mint az a másik, a nagykanizsai. 
Mi volt ott? Nem tudod, kérdezte csodálkozva csak, hogy fenntartsa a beszélgetés színpa-
diasságát. Egyik mozdonyvezető elütötte a kollégáját, véletlenül, vagy nem tudom, aztán 
addig-addig, hogy egy szép napon, eltűnt, s vagy egy hétre rá találták meg, felhúzta magát 
egy fára. Jaj, ne is mondd, mondta a csupaszfejű. De hármat is elütni. Szörnyű.

Egyre több ember gyűlt be, erre is, arra is. Harangozni kezdtek. A csupaszfejű felállt, 
megyünk, kérdezte. A fejkendős bólintott, miközben felállt, összecsókolóztak és elbú-
csúztak.
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KÉTFÉLE IDENTITÁSKERESÉS
– VASS NORBERTET ÉNEKES ANDRÁS ELŐD KÉRDEZI

Szép hagyománya van a magyar szépirodalomban a gyermeki nézőpont érvényesítésének, 
az utóbbi időben pedig talán inkább a kamaszkor dominált, s számos érdekes ifjúsági re-
gény született hazánkban. Hatással volt rád az Indiáncseresznye írása közben ez a felfoko-
zott érdeklődés az ifjúsági irodalom iránt? Vagy talán épp a kevésbé feldolgozott, kamasz-
kor előtti időszak kínált szélesebb játékteret?

A kötet előtt, elszórva publikált kispróza-próbálkozásaim közül azok tetszettek talán a 
legjobban az ismerőseimnek, amelyek egy gyermek szemszögéből beszéltek el történe-
teket. Ezek kísérletezgetések voltak persze csupán, nem volt ebben semmi tudatosság, 
de ha már így volt, előttem is egyre izgalmasabb feladatként kezdett körvonalazódni a 
kiskamasz elbeszélő perspektívájának kiismerése.

Amikor hozzáláttam az Indiáncseresznye szövegeinek kidolgozásához, sok egyéb 
mellett az kínált számomra érdekes lehetőséget, hogy a rendszerváltozás utáni tejfogú 
demokráciát egy ugyancsak tejfogú elbeszélő szemszögéből kíséreljem meg bemutatni. 
Számos kitűnő példát ismerünk arra, hogy elnyomó, autokratikus rendszereket láttat-
nak egy gyermek szemével, hiszen a rossz, az embertelen még inkább érthetetlennek 
és megmagyarázhatatlannak tűnik akkor, amikor életében először találkozik vele valaki. 
De vajon hogy érezhették magukat azok a kölykök, akik a kilencvenes évek eleji, vidé-
ki Magyarország euforikusnak mondott levegőjén találkoztak efféle határhelyzetekkel? 
A diktatúrát épp odahagyó társadalom legifjabb tagjai számára is ugyanilyen drámaiak 
ezek a tapasztalatok? Végső soron efféle kérdések kezdtek el foglalkoztatni. Valamint az 
is, hogy a kiskamaszként átélt mikrotraumák és örömömlenyek vajon nem a gyerekkor 
végét jelentő állomások, a felnőtté válás kikerülhetetlen próbái-e. Bármilyen történel-

Vass Norbert (1985) Kaposvár. Író, szerkesztő, kritikus. 2018-ban Móricz Zsigmond 
ösztöndíjat kapott. Hallgat című esszékötete 2016-ban került a könyvesboltokba, Indi-
áncseresznye című novelláskötete 2019-ben látott napvilágot, ahogy Kupakoskifli című 
fotóskönyve is.

Énekes András Előd (1993) Eger. A Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudomá-
nyok Doktori Iskola hallgatója, a Szkholion szerkesztője és a PusztaHang zenei blog 
főszerkesztője.
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mi-gazdasági díszletek előtt történjenek is. Az Indiáncseresznye elbeszélései tehát egy-
más mellett két identitáskeresést is igyekeznek megragadni. A történetekben szereplő 
kölyökcsapat tagjaiét egyfelől, másrészt a kölyökcsapat történeteinek hátteréül szolgáló, 
formálódó országét is.

Így aztán, ha olvastam is korábban kimagasló munkákat, amelyek a gyermeki néző-
pontot érvényesítik – ezek közül márpedig számos volt, Borbély Szilárd Nincstelenekjétől 
kezdve Barnás Ferenc A kilencedik című kötetén át Dragomán György A fehér királyáig –, 
amikor munkához láttam, igyekeztem ezeket egy időre elfelejteni, és csak arra koncent-
rálni, hogy nyelvileg minél pontosabban ragadjam meg a reflexió és az elemző szándék 
– hiszen ezek felnőtt dolgok, ugye – előtti pillanatok poétikáját. A lebegés végének első 
másodperceit.

Az általad említett kétféle identitáskeresésből számomra a kölyökcsapat tagjainak ráéb-
redései voltak a legerősebbek. Persze élvezettel rekonstruáltam a kilencvenes évekbeli vi-
déki Magyarországot is, de például a privatizáció, a forint értékének esése és a gazdasági 
lejtmenet nincs jelen olyan hangsúlyosan a könyvben... Kérdés, hogy a felnőttkor küszöbére 
épphogy rálépő fiúk szemszögéből ezeket a folyamatokat mennyire érdemes láttatni.

Az általad említett, konkrét pénzügyi-gazdasági folyamatokra nagyjából olyan mértékben figyel-
tünk ennyi idősen, mintha vadul autóversenyeztünk volna épp a nagyszoba szőnyegén – rende-
sen, brümmögő-csikorgó hangokat hallatva –, közben pedig a hátunk mögött egy idegen nyelvű 
híradó képsorai futottak volna. Hát, a futam, az ilyenkor jóval fontosabb. Az önfeledt játék tapasz-
talata. Vagyis, egy kiskamasz számára, úgy hiszem, nem voltak jól megragadhatók, értelmezhetők 
a kapitalizmus mögöttes mozgatói. Még akkor sem, hogyha ezeknek a hatásai rögtön meg is mu-
tatkoztak egy közösségen belül. Egyből felfigyeltünk például rá, ha egy cimboránk, akit korábban 
kétütemű Wartburggal hoztak edzésre, egy szép napon krémszínű Opelből szállt ki. De ugyanúgy 
szemet szúrt, hogy hiába gyűjtöttük mi hétről hétre a kuporgatott zsebpénzünkből az aktuális 
Lutra-album képeit, ha volt egy osztálytársunk, aki annyi tasak matricát kapott a trafikban egy-
szerre, hogy nemhogy betelt neki egyből a füzete, de akkora készletet halmozott fel, hogy a cseréit 
nagylelkűen osztogatta a nagyszünetekben, akár ismeretleneknek is. Sőt, az öltözőszekrényekre 
meg a kosárpálya padjára is ragasztgatott belőlük párat. Ez az Olaszból behozott, krémszínű Opel-
nál is erősebbet ütött azért. Státuszszimbólumilag. Én legalábbis így láttam valahogy a kapitaliz-
mus első, vad hullámverését gyerekként, és emiatt gondolom, hogy nem lenne túl hiteles, ha a 
történeteim hősei a nyugati csatornák szakértőinek alaposságával elemeznék a fejük fölött zajló 
mikro- és világtörténeti tendenciákat.

Az Indiáncseresznye szerintem generációfüggetlen alkotás lett, s ugyan az Y-generáció 
tagjainak lehet sok esetben aha-élményük a tárgyi kultúra felidézése közben, a mai tizen-
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évesek és az idősebbek is megtalálhatják a novellákban a számukra vonzó elemeket. Szerin-
ted számukra melyek lehetnek ezek?

Örülök, ha generációfüggetlennek látod a kötetet. Ezek a történetek elsősorban tényleg 
annak az előbb emlegetett kölyökcsapatnak, az én nemzedékemnek, az ipszilonoknak a 
történetei bár, de reményeim szerint olyan pillanatok – krízisek és örömök – is felsejle-
nek az elbeszélésekben, amelyek kortól és helyszíntől függetlenül érvényesek lehetnek.

Nemrégiben Svájc több városában magyar közösségeknek volt szerencsém olvasni a 
könyvből. Hatalmas élmény volt. És nem kis kihívás is. Zömmel olyanok ültek ugyanis a 
közönség soraiban, akik a Kádár-korszak alatt hagyták el az országot. Óriási kérdés volt 
nekem, hogy mennyire fogja majd érteni a novellákat az a hallgatóság, akiknek életkori-
lag és a sorsuk alakulása okán földrajzilag is nagyon távoli a történetek világa. Képzel-
heted, mennyire izgultam. És egyszer csak felnevettek. Aztán megint. És sűrű csönd lett, 
amikor a szövegben oda értem, hogy jó lett volna, ha sűrű csönd lesz. Aztán megköszön-
ték, és áradóan mesélni kezdtek. Azt mondták, az ő gyerekkoruk, a Turbo rágót meg a 
Disney-hősöket leszámítva, ugyanilyen volt. Kontrás biciklikről, hógolyótól lefagyott uj-
jakról, seggberúgásból lett barátságokról meséltek nekem. Az egyik néni pedig elmondta, 
hogy nemrégiben új kábelelőfizetésre váltott, és ennek hála, egyre behatóbban ismeri 
Jean-Claude Van Damme filmjeit is. Neki ez a referencia is dekódolható volt tehát.

A mostani tizenévesekkel más persze a helyzet. Az ezredforduló után születettek szá-
mára a kilencvenes évek történelem előtti kornak tűnhet. Az idősebbekkel ellentétben rá-
adásul nekik kevésbé reflektív még a saját gyerekkorukhoz való viszonyuk, úgyhogy azt 
hiszem, a kötet legnagyobb próbája az, ha a mai tinédzserek között méretik meg. Nemrég 
egy lelkes, győri magyartanár megsúgta nekem, hogy májusban az érettségitételek közé 
tervezi csempészni a könyvet, ami igazán zavarba ejtő. Ugyanakkor nagyon kíváncsi is 
vagyok, mire mennek vele a kamaszok.

Miért ejtett zavarba, hogy az Indiáncseresznye akár érettségitétel is lehet a közeljövőben? 
Én nagyon örültem volna nyolc évvel ezelőtt, ha egy ilyen szöveget is fel kellett volna dol-
goznom.

Nekem is nagy öröm természetesen. Amiatt za-
varba ejtő, mert hatalmas ez a bizalom, ami a 
könyvnek szól. Én pedig abban bízom, hogy egy 
felkészült magyartanár idegenvezetésével iz-
galmas bédekkerként szolgálhat a kötet a rend-
szerváltozás utáni Magyarországra időutazni 
induló iskolások számára.
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Amikor egy nagyjából tízéves fiú nyelvén kezd el írni az ember, az mint nyelvi gyakorlat 
képes távlatokat megnyitni az emlékezésben? Vagyis, ha folyamatosan olyan szerkezeteket 
használsz, mint amilyeneket feltételezésed szerint egy cirka tízéves fiú használ élőbeszéd-
ben, az hatással van-e a tartalomra, bekapcsolódnak-e élmények, vagy akár egy olyan fik-
ciós történetelem, mely a nyelv segítségével születik meg, általa illeszkedik a kontextusba.

Az emlékeim nem az elbeszélés nyelvén keresztül kezdtek kiolvadni a kötet megírása 
során, de persze mégiscsak köze van a nyelvnek az emlékezéshez. Csak másként. Az én 
privát időutazásomat inkább tárgyak indították be. Kinder- és G. I. Joe-figurák, meggyű-
rődött Guns ’N’ Roses és Bon Jovi poszterek, VHS- és magnókazetták, poros és bontat-
lan Raiders’ Digest-kötetek. Ezek vittek vissza a két évtizeddel ezelőtti múltba, mintha 
csak a gyerekszobámat rendeztem volna be velük, újra. Otthonosan kezdtem közöttük 
közlekedni. Éreztem az illatukat, láttam a színüket, mozgattam a mozgatható részeiket. 
Előhívták bennem a hozzájuk tartozó, már-már elfeledett kulturális gyakorlatokat. És 
ahogy rendesen, gyerekként mások „gyerekszobájára” is kíváncsi voltam persze, és ez 
volt az a pont, amikor újabb inspirációs impulzushoz értem. Ami immár a nyelv felől jött. 
A készülő könyvből megjelent részleteket egyre több barátom és ismerősöm tüntette ki a 
figyelmével, és ugyanők azzal is megtiszteltek, hogy megosztották velem a saját gyerek-
kori történeteiket. Az ezekből a beszélgetésekből összegyűlt forrásanyag pedig – még ha 
reprezentatívnak messze nem is nevezhető – sokat segített abban, hogy rekonstruálhas-
sam magamban a kilencvenes évek első felének „tipikus gyerekszobáját”. A szó szoros és 
kevésbé szoros értelmében is. Így indult a munka. Ha pedig sikerült, akkor úgyis minden-
ki a maga plakátjait látja a falakon, a saját műanyag játékaitól roskadoznak a polcok, a 
sarokban pedig a faterja Videoton-hangszórói pókhálósódnak.

Pár kritikában és interjúban mintha előkerült volna, hogy az Indiáncseresznye nagyon 
erősen épít a nosztalgiára. Szerinted ez erénye, vagy gyengéje lehet egy kötetnek, s mennyi-
re tartod érvényesnek ezt a „vádat” a művedre?

Tényleg többen írtak a nosztalgia trópusáról a könyv kapcsán, de semmi esetre sem gon-
dolom, hogy „vádnak” kellene ezt érteni, még idézőjelesen sem, hiszen minden konzek-
vens olvasat jó olvasat. 

Most viszont nézegetem egy ideje a falat (és itt nincsenek poszterek sem ráadásul), 
mert nem értem pontosan, hogy olvasóként vagy szerzőként szólítasz-e meg. Ha utóbbi, 
akkor a legfontosabb tényleg az, hogy hálás vagyok az olvasói visszajelzésekért. Mind-
egyikért. Nagyon. Elvégre olvasók reményében fogtam hozzá a szövegek elkészítéséhez, 
de hát nem lehettem benne biztos, hogy tényleg eljut a könyv az olvasókhoz. Így aztán 
csoda klassz érzés, hogy érdeklődnek a kötet iránt és gondolkodnak felőle. Bárhogyan 
teszik is, minden visszajelzés értékes.
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Ha viszont olvasóként kérdezel a nosztalgiáról, akkor az jut először eszembe, hogy 
amikor olvasok, akkor a kapaszkodókat keresem a műben, azokat a helyzeteket, érzése-
ket, árnyalatokat, amelyek ismerősek nekem valahonnan. Ezek segítenek közelebb kerül-
ni az adott könyv világához. Ezeken keresztül húz magához a szöveg. De számos esetben 
előfordult már velem az is – attól még, hogy közhely, azt hiszem, ez is igaz –, hogy éppen 
az ismeretlen feltárásával kecsegtető könyv vált fontossá. De ez mind belőlem jön. És 
elképesztően soktényezős a dolog. Szóval azt kerülgetem itt ügyetlenül egy ideje, hogy 
vajon a nosztalgia, amit akkor érzünk, ha egy könyvvel töltjük az időnket, az bizonyos 
helyzetekben nem eleve belőlünk, olvasókból ázik-e ki? Te mit gondolsz?
Abban van igazság, hogy az olvasó felől könnyebb megfognunk a nosztalgiát, a válaszod pe-
dig arról tanúskodik, hogy szépírói munkásságod alapzatát az értelmező, kritikus énedben 
érdemes keresni, vagyis íróként is erősen meg tudsz maradni olvasónak. Ez nem nehezíti 
meg az alkotást olykor? Könnyen szabadulsz meg a szépirodalmi szövegeidtől, vagy nehe-
zen? Kényszeres újraolvasónak tartod magad?

Az írás alapzatát valóban az olvasás adja meg. Mindkettőhöz egyedül kell lenni és mind-
kettő olyasféle élménnyel kecsegtet, amihez szerintem kevés más dolog fogható. A legiz-
galmasabb viszont – azt hiszem – mindkét esetben az a pillanat, amikor két olvasó kilép 
az árnyékból, megörülnek a másiknak, és megkérdezik egymást: erről vagy arról a könyv-
ről te mit gondolsz? Beszélgetni kezdenek. Megbeszélik az olvasmányélményeiket, és 
egy-egy szövegtapasztalat kapcsán egyetértően bólogatnak vagy egymás torkának esnek. 

Két olvasó egymásra kacsintásánál vagy összezördülésénél eddigi csekély tapaszta-
latom szerint azok csak a jobb pillanatok, amikor szerzőként lépsz oda egy potenciális 
olvasóhoz – nevezzük őt szerkesztőnek, de hívhatjuk máshogyan is. Helló, mondod neki, 
ez itt a csatolmányban az, amit írtam. Elég izgalmas helyzetek ezek. Te úgy érzed, valami 
kész van, és ezt a valamit szívesen megmutatnád magadból neki. Ő pedig kötelességének 
és olvasói étvágyának eleget téve véleményt mond a szövegről. Aztán megerősít abban, 
hogy ez tényleg kész vagy elbizonytalanít, esetleg más utakat javasol. Jó esetben beszél-
getni kezdtek tehát, mint az a két olvasó, akiket az előbbi példában említettem, és akik az 
árnyékból léptek egyszerre elő. Mert hasonló helyzet alakul ki itt is, csakhogy, ha lehet, 
még bensőségesebb, hiszen az említett szöveget, jó esetben, még csak ti ketten ismeritek.

Mindenképpen meg kell tehát maradni a saját szöveg olvasójának és szigorúnak len-
ni vele. Ez esetemben nem jelent kényszeres újraolvasást, de az sem jó, ha amit megmu-
tatsz, küldesz, vázlatos. A szövegnek tapasztalatom szerint van egy természetes tisztulási 
folyamata. Törődést és figyelmet igényel. Mindegyik. És siettetni a tisztulást semmiképp 
nem szabad. Van, hogy várni kell. Félretenni. Érni hagyni. Másba fogni. De ha figyelsz, ha 
fél szemmel a szöveg felé sandítasz azért, idővel, a villamosmegállóból, a futópályáról 
vagy az égből talán, valamiféle nulladik olvasótól érkezhet egy javaslat esetleg. Ami segít.
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Plausz Anna (1996) Tiszabezdéd, Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar-német 
tanárszakos hallgatója. Első publikációja a KULTer.hu-n jelent meg.

Plausz Anna

RÉSNYIRE NYITOTT AJTÓK
MOESKO PÉTER: MEGYÜNK HAZA

Apró titkok, elhallgatott tények, megindító sor(s)ok. Többek között ez jellemzi Moesko 
Péter első novelláskötetét, melyben olyan aktuális témákat feszeget, melyekről minden-
kinek lehet saját – akár látott, hallott vagy átérzett – tapasztalata. A kötet szereplői meg-
nyitják a belső ajtókat, próbálnak közelebb kerülni rokonaikhoz, nyitottnak lenni előttük, 
vagy éppen megoldást találni egy, a családot érintő problémára, de az ajtó nem tárul ki 
eléggé, vagy éppen a másik oldalról nyomják vissza. Így lesznek ezek a próbálkozások 
hiábavaló kísérletek.

Szülő-gyermek meg nem értettség, homoszexualitás, válás, elidegenedés a szülői 
háztól, testi-lelki fogyatékosság, kivándorlás, zsidóság, és főként a haza mint otthon meg-
jelenése, amely már a címben is központi szerepet kap. Megyünk haza, találó cím, ami 
végigvonul az egész köteten. Mit is jelent a haza? Valószínűleg mindenkinek mást: a sze-
rencséseknek az otthont, a nyugalmat, a biztonságot nyújtó kezeket és a problémákon 
átsegítő emberek jelenlétét. A novellák szereplői ebben az esetben nem szerencsések, 
különböző konfliktushelyzetek, gyerekkori traumák, kihűlt emberi kapcsolatok helyette-
sítik az otthon melegségét és oltalmazó szerepét.

Kilenc novella tartozik a kötetbe, melyek egyes szám első személyben íródtak. Ebből 
nyolc férfi vagy fiú hangon szólal meg, míg egy novellában női elbeszélőt azonosíthatunk. 
A szereplők megszólalásmódjára nem jellemző a túldíszítettség: szűkszavúak és több-
nyire belső monológokat vagy visszaemlékezéseket olvashatunk. A novellákban sokszor 
hirtelen szembesülünk addig rejtett részletekkel, mint például az utolsó, Szilveszter című 
szövegben. Egy átlagos, kövér fiút ismerünk meg, majd a semmiből elénk tárul nehéz 
múltja: többek között azok a lelki sebek, melyek egy nagyon fiatalon történt szexuális 
aktussal állnak kapcsolatban. Moesko sok esetben az olvasóra bízza a történetek foly-
tatását, mégis olyan kifinomult pontossággal zárja le azokat, hogy azt érezhetjük, ennél 
többet nem is kellene mondania. Erre a legmegfelelőbb példa A heg című szöveg, mely-
ben a zsidóság kérdése kerül a középpontba. Az unoka aziránt érdeklődik, hogy miért ve-
szett össze az apja és a nagyapja, amibe azonban nem szeretnék beavatni, ő viszont nem 
elégszik meg annyival, hogy: „Egyszer majd elmeséli neked. […] Majd ha leérettségizel. 
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Ez felnőtt dolog.” (83.) Tovább érdeklődik, a történet utolsó néhány mondata pedig így 
hangzik: „A mama édesítőt nyom a csészébe, kevés tejet löttyint bele, aztán a kezembe 
nyomja. Menj, vidd be nagyapádnak.” (83.) Az olvasó döntheti el, hogy mi a folytatás. 
Valószínűleg a nagyapa maga meséli el unokájának, hogy mi is az a tetoválás, amit eltün-
tetett a karjáról, és hogy miért nem tudja ezt a fiú apja elfogadni. A holokauszt emlékeze-
te rendkívül összetett kérdés, nehéz beszélni róla, itt mégis kellő finomsággal ábrázolva 
jelenik meg, és a szöveg hagyja, hogy a saját háttértudásunkra támaszkodva mi bontsuk 
tovább a történetet.

A szereplők egyszerűek és hétköznapiak, ezáltal könnyen azonosulhatunk bármelyi-
kük életével, nehéz sorsával. A válás utáni elidegenedés a szülő és a gyermek között egy 
olyan példa, amivel mindenki találkozhatott már élete során valamilyen módon, itt mégis 
olyan különleges módon van elbeszélve a történet, hogy kicsit más szögből közelíthetünk 
ehhez a társadalomban gyakran előforduló, a gyermekek szempontjából kifejezetten ne-
héz problémához. A kutya című történetben az apa egy kutya megmérgezésével próbálja 
nevelni a gyermekét, annak tudatában, hogy ezzel a tettel ugyan most még inkább elide-
genedik tőle a fia, de később majd rájön, mit próbált neki tanítani az életről: „Még két 
hetünk lett volna hátra. De talán jobb is így. Két hét, az csak két hét. Viszont amit most 
tanult, egy egész életre tanulta, még épp idejében. […] Én magam tanítom meg a fiam-
nak, hogy mi a helyes, és nem bízom az életre ezt a feladatot. […] Az elvesztegetett idő 
pedig egyszer meg fog térülni.” (34.) Ugyancsak hétköznapi eset a külföldre kivándor-
ló fiú története a Bontás című novellában, aki hazatérve semmit nem tud a családjáról. 
Évek óta nem tartják a kapcsolatot, de az apjuk halála összehozza valamilyen módon az 
elidegenedett, haragtartó testvéreket. Az elbeszélőnek megromlik külföldi feleségével a 
kapcsolata, de helyette talán itthon újra helyreállhat a régi családi szeretet. Volt egy ott-
hona, amit elhagyott, kapott egy másikat a felesége által, és most visszatért a régi családi 
házba, egyfajta menekülésképpen a feleségével való újabb találkozás elől. Akárhány ott-
honunk lehet életünk során, minden út haza vezet, a gyökereinkhez. Az ember általában 
elégedetlen saját életével, mindig valami másra vágyik, mint ami megadatott neki. Így 
van ez a honvágy esetében is, otthon a messzi végtelen után vágyódik, míg ha máshol jár, 
minden esetben az otthonára gondol. Létállapotként való értelmében lehet, hogy nem 
létezik otthon(osság) mindenki számára, de az otthon mint tér a szereplőknek is adott. 
Hiába érzik sokszor ridegnek és zártnak a családi közeget, attól még otthonként marad 
meg, ahol letehetik kicsit a hétköznap felvett szerepeket, bezárkózhatnak a szobájukba 
és a saját kis világukban élhetnek. Ezért nem értek teljes egészében egyet Deczki Sarolta 
fülszövegének azzal a részével, hogy: „[h]iába megyünk haza, úgysem leszünk soha, se-
hol sem otthon”. A Leginkább szükséged című novellában például a fiúnak nincs igazán 
bensőséges viszonya az apjával, mégis a saját szobája nyújt megfelelő biztonságot ahhoz, 
hogy el tudjon menekülni a problémái elől: „A fiam épp előző nap szakított az első fiújá-
val, akivel, ha jól értettem, három hete voltak együtt. Ezt persze nekem nem mesélte […] 
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A fiam két napig otthon feküdt, pont ugyanúgy, mint két éve a nyaraláson, a fal felé fordul-
va.” (24.) Ebben az elbeszélésben az apa és fia nagyon keveset beszélnek egymással, ami 
ugyancsak gyakori eset a mai társadalomban, a kommunikáció, a személyes beszélgeté-
sek meghittsége, a szülő és gyerek közötti bensőséges viszony kialakítása mind fontos 
része kellene, hogy legyen családi kapcsolatainknak, ezek hiánya komoly problémákhoz 
vezethet. A történet mélysége itt az apa eleinte eltitkolt homoszexuális vonzalmában rej-
lik, amit tovább bonyolít, hogy egy nővel kötött házasság és egy gyerek után jön rá, hogy 
a férfiakhoz vonzódik.

 A már említett történetek legtöbbje olyan témákat feszeget, amelyekről kifejezetten 
nehéz beszélni, a Leginkább szükséged mellett ilyen például a Samu háza is, mely eseté-
ben a címben említett kisfiú autista. Az itt felvetett probléma napjainkban szintén nagyon 
fontos, hiszen az elfogadás, a feltétel nélküli szeretetre nevelés, az egyenlő bánásmódban 
részesítés egyre nagyobb hangsúlyt kap a mai világban. Ehhez a témához is nagyon fino-
man közeledik a szerző, hiszen egy alkoholfüggő ember és egy autista fiú egymásra talá-
lásán keresztül jutunk közelebb ahhoz, hogy megismerjünk és elfogadjunk egy ilyesfajta 
élethelyzetet.

A kötet nyelvezete könnyed, hétköznapi és érthető. Moesko sejtet és előreutal a tör-
ténetben, visszafogja az elbeszélőket, a kimondatlan szavak és a mélyről jövő érzelmek 
mégis folyamatosan jelen vannak a szövegeiben. Erre lehet példa a fentebb már említett 
Szilveszter című novella is. A civakodás, egymás meg nem értése jellemzi a testvérpár 
kapcsolatát, mégis, amikor egy titkos házibulin megtörténik a pletykát kiváltó aktus, a 
lánytestvér a maga módján vigasztalni próbálja öccsét. A legszembetűnőbb, hogy nem 
beszélnek a problémáról, ami szinte minden novella konfliktusforrásának oka: „Este a 
nővérem rántottát készített, és többórányi hallgatás után, csak annyit mondott, hogy a 
Roxi nem százas, nem csoda, hogy már kétszer megbukott. Tudta, hogy nem kellett vol-
na áthívni. Némán ettük a rántottát, de bármennyire az ölembe hajtottam a fejem, nem 
tudtam leplezni a sírást. A nővérem meg akarta simogatni a karom, de elrántottam előle, 
és bementem a szobámba. Soha többé nem hozta szóba a dolgot […]”. (90.) Mélyen rejlő 
érzések vannak az egymás iránt látszólag nem lelkesedő családtagokban is, amit olyan 
apró jelekből lehet észrevenni mint például ebben az esetben a simogatás. Ugyanitt meg-
jelenik a nővér aggódása is az otthonról elszökni készülő öccse iránt: „Ahogy elnézem a 
nővéremet, az jut eszembe, hogy kiskorom óta nem láttam, hogy aggódott volna értem. 
[…] Azért egy smst-t dobjál majd, vagy valami!” (87.) A novellákban kimondatlanul ma-
radt szavakat odagondoljuk, és tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek nem is lehet han-
got adni, vagy éppen nem is kell, hogy kimondja őket a szöveg.

A szerző nem törekszik a történet megoldására vagy arra, hogy bármit is feloldjon. 
Azt sem akarja megmondani, hogy mit kellene tenni vagy mi volna a helyes út, ami a 
befogadót a történet továbbgondolására készteti. Nem kapunk segítséget abban, hogy 
könnyen átlendüljünk egy-egy elbeszélésen, ugyanakkor olvasóként mégsem vagyunk 
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tökéletesen magunkra hagyva – talán ebben a kettős érzésben rejlik a kötet profizmusa. 
A novelláskötet sikeressége a problémák kifinomult megközelítésének, az érdekes téma-
választásnak és a mértékletességnek köszönhető. Pont annyit mond, amennyit kell, és 
akkor, amikor szükséges. Egy izgalmas kezdés, magasra tett léccel. A szereplők előtt álló 
ajtó mindig becsukódik, vagy csak résnyire marad nyitva, de Moesko Péter remélhetőleg 
még sok ehhez hasonló szöveget hoz majd létre a későbbiekben.

(Moesko Péter, Megyünk haza, Miskolc, Műút Könyvek, 2019.)
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Vrabély Márk (1995) Budapest. Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és 
európai reneszánsz programjának doktorandusza, a Régi Magyar Exemplumadatbázis 
főmunkatársa.

Vrabély Márk

„TESTVÉREKET ADOTT NEKEM AZ ÚR”
SZECSŐDI TAMÁS LEÓ: SIRÁK FIAI

A Sirák fiai Szecsődi Tamás Leó első regénye, ugyanakkor a szerzőnek korábban más jel-
legű írásai már jelentek meg: gyerekmiséken elhangzott prédikációk gyűjteménye (Mesék 
tíz órakor), verseskötet (Vándorbot nélkül) és mesekönyvek (Békakirály és Vashenrik; A 
Méhkirálynő). Elsőregényes szerzőként nem adódik lehetőség a többi munkával való ösz-
szehasonlításra – egyszerre könnyítve és nehezítve is a mindenkori recenzens feladatát.

Szecsődi a következőképpen pozícionálja saját regényét a borító hátsó oldalán: 
„Önéletrajzi regény? Igen is meg nem is.” Ehhez a rövid jellemzéshez az életéhez kapcso-
lódó adatokat is csatolja a könyv népszerűsítése érdekében indított internetes blogon:1 
„A szerző életállapota a mű által bemutatott esztendőkben azonos volt a négy főszereplő-
ével. 1988 és 2003 között ferences szerzetesként élt, hét évig dolgozott papként és tanár-
ként a rendben. Íróként, költőként azóta is főként ebből az élményanyagból táplálkozik.” 
Az önéletrajzi indíttatás tehát – annak ellenére, hogy a biográfia mozzanataival párhuza-
mos műértelmezés visszaszorulóban van a kurrens tudományos diskurzusban – ebben 
az esetben már csak a szerző saját kijelentései miatt sem lehet kétséges.

Ottlik Géza Iskola a határon című kanonikus írásához hasonlóan a Sirák fiai is há-
rom részre oszlik, melyek címe, sorrendben: A jelöltség, A katonaság és A noviciátus. A 
kapcsolat azonban nem merül ki ennyiben: a nagyobb részeken belül felbukkanó kisebb 
fejezetek is az ottliki logikát követik. Minden szakasz elején egy számot találunk, a fe-
jezet aktuális sorszámát az adott részben, ha azonban a könyv végére lapozva egy pil-
lantást vetünk a tartalomjegyzékre, abban már a cselekmény legfontosabb eseményei is 
visszaköszönnek: „1. Kilátás a hágóról. Zakeus a fügefán. Bemutatkozás. Kompletórium 
gyertyafényben”; „2. Ohrbecki Fülöp. A város, a hegy, a tó és a sziget. Névválasztás”. A 
regénnyel kapcsolatban megfogalmazható egyik legnagyobb kritika is megragadható eb-
ben a párhuzamban: a szöveg nem tartja tiszteletben az olvasóját, és nem mer (vagy nem 
akar?) annak korábbi olvasmányélményeire és előzetes műveltségére támaszkodni, ha-
nem ott is támogató kezet nyújt, ahol talán nem volna erre szükség. Erasmus a bevonulás 
1  https://sirakfiai.wordpress.com [Letöltés ideje: 2020. 06. 16.]
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előtti „[…] két hétben újraolvasta egyik kedvenc regényét: az Iskola a határon-t [sic!]” 
(90.), egy agrármérnök előfelvételissel való beszélgetése során Bébé egy gondolata jut 
eszébe (93.), sőt még a rajvezetőjéről is Medve Gáborra asszociál (95.). A kevesebb néha 
több: az olvasó vagy felismeri az intertextusokat, vagy nem, viszont ilyen egyértelműen 
felfedve azok bizonyosan elvesztik lényegüket.

Az első részben megismerkedünk a négy, egymástól nagyon sok tekintetben külön-
böző főszereplővel: Talpas Csanáddal (világi neve: Zoltán), a magas, fakószőke, holdvilág-
képű zarándok tóval; Faludi Márkkal (Csaba), a zömök, barna hajú, pilisbükki, regnumos, 
nagymamák kedvence heggyel; Réthy Erasmusszal (Ervin), a kifinomult, intellektuális, 
lázadó várossal; és Neagra Nathannal (Vasile), a barna bőrű, nyurga, félig román szár-
mazású, magának való szigettel.2 Egyetlen dolog köti őket szorosan össze: mindannyian 
ugyanabban az évben kezdik meg jelöltségüket a Termékeny fügefáról (Lukács 19,1–10) 
nevezett filippiánus szerzetesek kolostorában. A helyszín Magyarország egy fiktív kisvá-
rosa, melyről a regény során megtudjuk, hogy egy tó mellett fekszik, hegyek határolják, 
autóval nagyjából két óra alatt elérhető Budapestről, viszont nincs közel a Pilishez. A 
történések valamikor 1988 környékén kezdődnek, ugyanis a fiúk hat hetet töltenek a ko-
lostorban, majd egy évet a katonaságban, és már katonaidejük alatt hallják Orbán Viktor 
június 16-i beszédét Nagy Imre újratemetésén (195.), majd nem sokkal visszaérkezé-
sük után vesznek részt az 1990-es, első szabad parlamenti választásokon (354–359.). A 
rendbe lépést követő első másfél hónap az ismerkedés ideje. Megismerkednek egyrészt 
egymással, valamint az őket körülvevő világ állandó(nak vélt) szereplőivel: Sirák magisz-
terrel, Balduin gvárdiánnal, Vendel portással, Anasztáz sekrestyéssel, a novíciusokkal, és 
később Filemon professzorral. Másrészt a szerzetesi élet mindennapi menetével: a reg-
gel hatos keléssel, az egész hetet maga köré szervező imaórák rendjével, a munkával, az 
esti szilenciummal – egyszóval a közös élet (vita communa) alapvető milyenségével. Az 
együttélés az alkalmi súrlódások ellenére is idillinek tűnik.

A regény címe az egyik szereplőre, a fent is említett Sirák magiszterre utal, aki 
mindannyiuk számára valamiféle apaszerepet tölt be, amely kapcsolat Erasmus esetében 
a leginkább bensőséges. A cím azonban természetesen utal a Sirák fia bibliai könyvére is. 
Ezt a regény sem titkolja: „induláshoz” a szereplők felsorolása után egy, a Szentírásból 
származó idézetet ad meg, amely két részletből került összeillesztésre (Sirák 1,1–2 és 
4,12). E kettőt Lőrinc novícius kapcsolja össze egy tréfával, amikor Sirák magisztert „Is-
ten apjának” nevezi (ti. a bibliai Sirák fiának neve Jézus). A szójátékon kívül viszont a re-
gény nem használja ki a párhuzamot, nem kerül semmilyen módon párbeszédbe a bibliai 
könyvvel, amelynek ráadásul a liturgiában sincsen fontos szerepe. A történelmi esemé-
nyek is leginkább a háttér megrajzolásában játszanak szerepet, a szereplők a csodálkozá-

2  A tó, hegy, város és sziget leírásokat a kolostorban egy ideig velük lakó Sixtus novícius használja 
a regényben, amikor kifejti az általa kitalált, de a játék kedvéért Ohrbecki Fülöpnek tulajdonított 
tájtípusokra épülő szerzetes-karakterológiát (23–24.).
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son és az értetlenkedésen kívül semmilyen módon nem reflektálnak rájuk. Orbán Viktor 
beszéde ugyan állítólag „maradandó élményként vésődött be” Erasmusba, ezt viszont 
később semmi nem bizonyítja. A szereplők naivitását az elbeszélő aktuálpolitikával is 
átitatott gondolatfoszlányai (vajon Orbán Viktor mennyiben tekinthető szabadsághős-
nek, amikor a rendszer jóváhagyásával zajlott az újratemetés eseménye?) teljesen kizök-
kentik, és hiteltelenné teszik. A történelem folyásának megjelenítése emellett azonban 
arra mindenképpen alkalmas, hogy a fiatalok a „valóságos élettől” való elzártságát be-
mutassa. Sajnos a szöveg nem tudja a kérdéskört az Iskola a határonhoz hasonlóan ösz-
szetett módon kezelni, ami visszatérő problémának tűnik: a megidézett Ottlik-mű (vagy 
pl. Bodor Ádám írásainak) nyelvi összetettségéhez képest a Sirák fiaiban a felvetett kér-
dések (egyház és államszocializmus, szerzetesség és katonaság viszonya) nem kerülnek 
mélyebben tárgyalásra. Emiatt a regény egyes elemei önkéntelenül is sokszor banálisnak 
hatnak, az olvasónak az az érzése, hogy a szereplők vagy az elbeszélő kimondott gondola-
tai mögött nem igazán rejtőzik több – a nyelvi megalkotottság egyszerűsége miatt hatnak 
többször a párbeszédek is erőltetettnek (pl. 141–143.: Erasmus és Léna beszélgetése).

A korábban említett idilli állapotot szakítja meg a kötelező katonai szolgálat, mind a 
négy jelöltnek be kell vonulnia egy évre. A katonaságra kezdetben mindannyian más és 
más módon reagálnak: a karakterábrázolást dicséri, hogy a reakciók minden esetben jól 
egybeesnek a fiúk már korábban megismert jellemével. Csanád meglepődik azon, hogy 
előzetes elképzeléseihez képest a személyesség nem hiányzik teljesen, a kollégium szi-
lárd pontja pedig biztonságérzetet ad neki. Márk mintegy külső megfigyelőként minél 
inkább láthatatlan akar maradni, amelynek legfontosabb eleme a szélsőséges megnyil-
vánulásoktól való teljes tartózkodás. Erasmus nem képes elérni az áhított ottliki „belső 
függetlenséget”, számára a szolgálat csak a teljes értelmetlenséget szimbolizálja. Végül, 
Nathan a gyerekkorából magával hozott „Micimackó-játékot” játssza, amelyben képze-
letben áthelyezi magát a Százholdas pagony világába – megteremtve ezzel azt a jelen-
tős események nélküli örök jelent, amelyet nem talál a katonaságban. Bár ezt az egyéves 
időszakot Nathan visszatekintve a „hosszú, kényszerű parkolópálya” (200.) kifejezéssel 
írja le, a kolostori és a laktanyai mindennapok nem állnak ennyire távol egymástól. Mind-
kettő zárt világa a saját játékszabályai szerint irányítja a játékot akarva vagy akaratlanul 
elfogadó résztvevőket (vö. az Iskola a határon katonai alreálgimnáziumával). Emellett 
saját nyelvvel is rendelkeznek: a cselló és a kopaszok állnak szemben a babozással és az 
istenapjával. A vászoncsuha és a bőröv helyét a gyakorlóing és a nadrág veszi át, a rend-
belépési nyilatkozatét a katonai eskü, a gregorián antifónákét a Barnalány. A jelöltek 
életének napi menetét már az őrszolgálatok, lőgyakorlatok és hadgyakorlatok változatos-
ságot nem mutató folytonossága szabja meg. Az évek rendes menete is kizökken, azon-
ban a liturgikus év adventi indulásával szemben itt a leszerelés napja lesz a viszonyítási 
pont Erasmus számára (147–148.). A párhuzamok a főszereplők számára is egyértelmű-
vé válnak, annak explicit kifejtése nélkül is. Ez indokolhatja azt is, hogy a kezdeti sokk 
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elmúltával, az új játékszabályok ismeretében képesek lesznek felvenni a rendszer által 
rájuk szabott szerepet.

A fiúk egy év leteltével visszatérnek a filippiánus rend kolostorába, hogy folytathassák 
a már korábbról megismert és megszokott életüket. Csakhogy időközben az ismerős kör-
nyezet szinte minden részletében megváltozott. Ez a „változás nélküli változás” a fiúk életét 
alapjaiban forgatja fel, de a külsőségek látszólagos állandósága miatt a kívülállók számára 
az átalakulás szinte észrevehetetlen. A szerzetesi élet azonban már nem tudja reprodukálni 
a korábbról ismert vagy ismertnek vélt, áhított idilli állapotot. Mások lettek az emberek: 
Vendel testvér például a hirtelen jött betegsége miatt elhagyta magát és mogorva lett. Meg-
változtak a helyszínek: a Sedres-sziget román kori temploma, amely korábban Nathan szá-
mára a nyugalmat testesítette meg a keresztút stációival (55–57.), most turistákkal van 
tele (348–350.). Más lesz a kolostor napirendje is: az új feladatok (pl. a plébánia felépíté-
se) mellett a fiatal Alfonz káplán Szentlélek szemináriumán is részt kell venniük a kissé 
sztereotipikusan megrajzolt Martynával és Attila atyával. Ezeknél is nyilvánvalóbb a politi-
kai helyzet változása: a rendszerváltozás eseményei rendre betörnek a kolostor falai közé 
is, legyen szó akár az 1990-es parlamenti választásokról (és az ezzel járó fura betűszavak-
ról: KDNP, MDF stb.), akár a romániai forradalomról, vagy a Ceaușescu-házaspár kivégzésé-
ről. Ami azonban a legfontosabb: megváltoztak ők négyen is, még ha ezt sokáig nem akarják 
saját maguk számára sem bevallani. Így sem tudják azonban örökké késleltetni az önmeg-
ismerést, amely a feszültségek növekedéséhez és végül a regény érzelmekkel telített vég-
kifejletéhez vezet. Sirák váratlan halála után Erasmusnak nincs többé maradása a kolostor 
falai között, a formalitásnak tartott votizáció során elbocsátják. Az egyházi személyekről 
alkotott végső kép ezáltal erőteljesen negatív, Sirák magiszteren kívül a többi rendtag túl-
zottan konzervatívnak, kicsinyesnek, illetve homofóbnak tűnik. Ami azonban a leginkább 
megdöbbentő: Csanád, Márk és Nathan is hozzáváltoznak ehhez a közeghez, egyikőjük sem 
áll ki Erasmus mellett, hanem ellenkezés nélkül fogadják el a döntést. Sirák halála nem 
épül be szervesen a történetbe, tényleges lezárás nélkül mintegy átvágja a szálakat: a fiúk 
személyisége ekkor változik meg 
véglegesen, Erasmusnak pedig nem 
kell eldöntenie, hogy a rendben 
akar-e maradni.

A regényben megjelenő, a va-
lóságban nem létező filippiánus 
szerzetesrend vélhetően a feren-
ces rendnek feleltethető meg. 
Ennek alátámasztására mindösz-
sze néhány fontos párhuzamra 
szeretném felhívni a figyelmet. A 
fikció szerint a filippiánusok a do-
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monkos rend egy reformmozgalmának nyomán jöttek létre Ohrbecki Fülöp vezetésével. 
A domonkos kolostorok élén azonban perjel (prior) áll, nem pedig gvárdián – utób-
bi egyedül a ferences kolostorok elöljárójának megnevezésére szolgál. Mindenkép-
pen megfontolásra érdemes a filippiánusok lelkisége is, amely sok hasonlóságot mutat 
a ferencesekkel,3 másrészt a ferences rendi szerzetesek habitusa éppúgy szürke, mint 
Fülöp csuhája, amelynek színére egy porban fürdő veréb adta az ötletet a rend alapító-
ja számára (235–237.). Jellemző a filippiánus rend felépítése és működése is, amelyet 
Sirák magiszter szemszögéből ismerhetünk meg (41–47.): az egy rendi tartományba 
(provincium) tartozó szerzetesek rendszeresen összeülnek, hogy a hivatali idő lejárta 
után új tartományfőnököt (provincialis) válasszanak maguknak. Ezeken a provinciai káp-
talanokon (capitulum provinciale) csak a kiválasztott tagok vehetnek részt, akik titkos 
szavazáson választják meg a tartományfőnököt, a helyettesét, valamint a definítorokat; 
a neveket a rendfőnöknek (minister generalis) is jóvá kell hagynia Rómában. Mindez kí-
sértetiesen hasonlít a ferences rend késő középkori és kora újkori káptalani jegyzőköny-
veiben olvasható leírásokra.4 A legfontosabb bizonyítékot azonban a következő részlet 
tartalmazza: „Balduin reggel lelkigyakorlatos bevezetőt tartott, Ohrbecki Fülöp írásaiból 
választva jelmondatot: »Testvéreket adott nekem az Úr!«” (79.). A Fülöpnek tulajdonított 
idézet ugyanakkor valójában Assisi Szent Ferenctől származik, aki ezt a Végrendeletében 
(Testamentum) írta meg.

A regény ugyan megidézi, de természetesen nem éri el a nyelvi rétegzettség azon 
szintjét, amelyet Ottlik zsenije képes volt megteremteni, ennek ellenére Szecsődi prózá-
jának bizonyos elemei kifejezetten erősek. A tájak, tárgyak, szereplők leírásai kiemelked-
nek a szövegből, főként a négy főszereplő tárgyi környezetének változása érzékelteti jól 
az idő múlását, és ezekben figyelhetők meg talán a lélek mélyebb változásai is. A törde-
lés és a kiadás egésze igényes, könnyen olvasható, és kellemes látványt nyújt. A válasz-
tott borító viszont talán nem volt a legjobb döntés: bár Cs. Szabó Zsuzsa Parafrázis című 
festménye jól mutat a könyv elején, a fehér papírborító nagyon könnyen koszolódik, és a 
legkisebb külső hatás is nyomot hagy rajta.

(Szecsődi Tamás Leó, Sirák fiai, Budapest, Kortárs, 2019.)

3  A domonkos és a ferences rend középkori lelkiségéhez lásd: Deák Viktória Hedvig OP, A ferences 
és a domonkos lelkiség összehasonlítása a korai rendtörténet alapján = A ferences lelkiség hatása az 
újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert, 
Piliscsaba–Bp., PPKE BTK–METEM, 2005 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti Konferen-
ciák 1), 63–77.
4  Vö. Kollányi Ferencz, Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében, Bp., Athenaeum, 1898.
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Nagy Zsófia (1997) Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar-etika tanárszakos hallga-
tója. Publikációi a KULTer.hu-n jelentek meg. A Tympanon hírlevél szerkesztőségének 
tagja.

Nagy Zsófia

HATÁROZOTT HATÁROZATLANSÁG
IZSÓ ZITA: ÉJSZAKAI FÖLDET ÉRÉS

Istenhez mint transzcendenshez fűződő viszonyunk folyton változik: megerősödik vagy 
gyengül, közeledünk hozzá vagy távolodunk tőle, odafordulunk hozzá vagy megtagadjuk 
őt – mindenesetre vitathatatlan, hogy mindig fennáll valamiféle kapcsolat. Ha valaki azt 
állítja, ő nem áll semmiféle viszonyban Istennel, sem pedig a transzcendenssel, akkor is épp 
meghatároz egyfajta viszonyt.1 A következőkben arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy 
ezek a viszonyulások hogyan realizálódnak Izsó Zita Éjszakai földet érés című kötetében.

A kötet négy cikluscíméből négy különböző viszonyulás fejthető fel a repülés 
metaforikájával kapcsolatosan. Ezt az olvasatot erősíti az is, hogy a versek tanúsága 
alapján a transzcendens és az ég azonosíthatósága is lehetségessé válik. A Földközeli ma-
gasság egyrészt azt a kettőséget reprezentálja, amely a kötetre is jellemző a föld és – a 
magasság révén – az ég szférájának egymás mellé rendelésével, továbbá megidézi a fel-
szállás pillanatát, mikor a repülőgép még földközelben van, de a mozgás felfelé mutató 
iránya jelzi az ég, ily módon pedig a transzcendencia felé történő közeledést. Az effajta 
transzcendálást motiválhatja a világ stabilitásának hiánya, amely az objektív és szubjek-
tív megkülönböztetésének túllépését is jelenti, valami „túlinak” a megtapasztalását rejti 
magában, amivel az Utazómagasság horizontján találkozhatunk, egyfajta határhelyzet-
ben, aminek egy képzeletbeli repülőn utazva mi is a részévé válhatunk. Niklas Luhmann 
szerint a horizont nem egy határ, amit át lehet lépni, mivel egy adott ponton mindenkép-

1  Az Istenhez való viszony értelmezhető egyfajta határhelyzethez való viszonyként is, ami „[…] 
alapvető jelentőségű, mivel az ember itt szembesül azzal az alternatívával, hogy becsukja a sze-
mét az ilyen helyzet […] előtt, vagy tudatosan lép bele.” Karl Jasperst idézi: Olay Csaba, Herme-
neutika és egzisztencializmus = Kontinentális filozófia a XX. században, szerk. Váradi Péter, Bp., 
L’Harmattan, 2011, 133.
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pen meg kell fordulnunk.2 A Zuhanórepülés cikluscím ezt a visszafordulást és a transzcen-
dens megközelíthetetlenségét sejteti, az Éjszakai földet érés pedig – visszatérve a kiin-
dulási ponthoz – a földdel teremt kapcsolatot. A repülés metaforája az olvasás folyamata 
felől is értelmezhető: az Éjszakai földet érés nem egy végleges megérkezés. Újraolvasva a 
kötetet, a földet érést követően megint elrugaszkodhatunk a földközeli magasságon át az 
utazómagasságig, majd a zuhanórepülést követően ismét földet érhetünk és így tovább, 
újra és újra. A kötetkezdő mottó is ezt a körkörösséget jelzi: „Minden lépéstek az űrön 
át / virágzó szigetté válik, / ahova a többiek lépni tudnak”. Minden egyes elrugaszkodás 
az űrön át valami ismeretlenhez közeledve olyan talajt hoz létre a szubjektum számára, 
amelyről mások mint biztos talajról rugaszkodhatnak el.

A kötet négy részre való felosztása nem újdonság Izsó Zita költészetében, ugyanis 
mind a Tengerlakó (2012), mind a Színről színre (2014) című köteteiben ezt a szerkesz-
tésmódot követte, ráadásul a cikluscímek összeolvashatósága, ily módon egy bizonyos 
értelmezői távlat felkínálása is megfigyelhető már korábbi munkáiban. Hasonlóságot mu-
tatnak a könyvek a ciklus előtti idézetek – melyek egyszerre biztosítanak drámai nyitányt 
és lehetőséget az értelmezést segítő visszacsatolásra – alkalmazásában is, de jelen kötet-
ben ezeknek a használata nem tűnik olyan következetesnek, mint korábban. Közös jegy 
ugyanakkor az őselemek (víz, föld, levegő) beemelése, melyek „misztikus” atmoszférát 
teremtenek, kihangsúlyozzák az én természet általi meghatározottságát, és biztosítják 
a kötetek egymással való kommunikációját. Az intratextuális kapcsolatokra példaként 
szolgál a víz különböző jelentéstartalommal vissza-visszatérő jelensége: míg a Tenger-
lakó című kötet elején valamilyen áthatolhatatlan felszínt, határhelyzetet szimbolizál, az 
Éjszakai földet érésben leginkább két végpont közötti átmenetet jelenít meg („a hullámok 
is elmossák majd / a hiábavaló, elérhetetlen partokat” – A tengernek háttal), vagy éppen 
a hiányt hangsúlyozza: „a villákkal a gyerekek a porba rajzolják / kiszáradt tavaink hul-
lámait” (A vendégség vége). Az őselemek következetes használatán kívül az új könyv más 
intratextuális utalások révén is párbeszédbe lép az előzőekkel, például a Magánzárka 
című vers egy részlete („Minden város szélén van egy börtön. / Üvegtéglából épült, / 
hogy ne tudjon benne elbújni senki. […] Ide zárják be magukat azok, / akik sosem tudnak 
maguknak megbocsátani.”) a Tengerlakóban fellelhető, Kiindulási pont című verssel („a 
város egyetlen, tárva-nyitva álló börtöne, / ahol egy magát gyilkosnak képzelő féleszű / 
ordítja egész nap, hogy bocsássanak meg neki.”).

2  „A luhmanni elméletben ugyanis a horizont a következő jelentést kapja: a horizont »egyfelől az 
’és-így-tovább’ lehetséges aktualizációk végtelenségét, másfelől ezen végtelenség aktuális megva-
lósításának eredménytelenségét szimbolizálja. A horizont nem határ, amit átléphetnénk. Valami-
kor meg kell fordulnunk, és az ellentétes horizont megadja ehhez az irányt.«” Idézi: Karácsony 
András, Rendszerelmélet és fenomenológia, Jogelméleti Szemle, 2003/1. http://jesz.ajk.elte.hu/
karacsony13.html#_ftnref15 [Letöltés ideje: 2019. 05. 03.]



43NAGYVIZIT

Az istenkeresés mint téma mindig is jelen volt a nyugati irodalomban: míg a közép-
korban inkább vallásos költészetről beszélhetünk, addig a felvilágosodás kora az Istenből 
való kiábrándulás irányába mutat, a modern ember dacoló viszonya egyfajta oszcilláci-
ót produkál istenkeresés és a tőle való távolodás között, a posztmodern irodalom pedig 
a „rendszerellenesség” jegyében a metafizikával is szembefordul. Ugyanakkor a kortárs 
irodalomban mintha megfigyelhető lenne egyfajta misztika iránti érdeklődés,3 istenke-
reső viselkedésforma, melyben mintául szolgálhat akár Weöres Sándor vagy Pilinszky 
János költészete is. Izsó ugyanakkor egészen más szintre helyezi a transzcendenssel való 
kapcsolatot. A tét annak bemutatása, milyen bonyolult, olykor megfoghatatlan és megfo-
galmazhatatlan valójában ez a viszony, vagy akár létrejöhet-e egyáltalán maga a kapcso-
lat. Az Ivadékaikat a bölcsőszájú halak című versben például a versbeszélő felmenteni 
igyekszik az Istent, aki szótlanságával hátat fordít az embernek: „Azt mondják, a legna-
gyobb szükségben / halljuk meg az Isten szavát. / De talán azért nem tudsz beszélni, / 
mert nem a tenyereden, / hanem a szádban hordassz minket, uram”.

Az említett átmenetiség jellegzetes eleme a kötetnek. Az Istennel, illetve a transz-
cendenssel való kapcsolatot egyfajta bizonytalanság határozza meg, mely bár felülírja a 
posztmodern költészet örökségének tekinthető „metafizikátlanságot”, mégis radikálisan 
elfordul a hagyományos istenfogalomtól, illetve istenes költészettől. A kötetben egyszer-
re figyelhető meg archaizáló szándék a vallásos műfajok megidézése által, illetve szem-
befordulás a hagyományos mintákkal oly módon, hogy céljuk és értelmezésük egyaránt 
megváltozik. A vallásos műfajok, mint az ima, dicsőítés vagy akár a zsoltári kommentárok 
az Istennel való egyesülésre készítenek fel. Az Ima az új életért vagy az Ima az ostrom-
lott városért című versekben megmarad a megszokott archaikus formákból is ismerős 
megszólítás alakzata, az imádság tétje viszont megváltozik, amivel erőteljes, egymásnak 
ellentmondó, elrettentő képek jönnek létre: „Uram add, hogy ma is előttünk ébredjen fel 
/ az ajtónállók legnagyobbika, / aki altatódalt énekel a halottaknak, / hogy ne járjanak 
vissza elmosni a piszkos edényeket, / […] / Uram, add, hogy / ma is jöjjön el, / aki lisztet 
szór a kifolyt vérre”. Az Utóélet című vers, mely egy zsoltármagyarázat (ezt jelzi a vers 
elején álló bibliai passzus), a mások haláláért érzett bűntudatot élezi ki: „az egész csalá-
domból / egyedül én tértem vissza […] a fülembe zeng a teremtés többszólamú kórusa, 
/ és egyfolytában ismételgeti az egyetlen üzenetet, / hogy életben vagyok, / és van, aki 
ennél sokkal nagyobb bűnt is elkövetett”.

A második ciklusban a hiánytapasztalat kerül középpontba: a szeretet, a szó és Isten 
hiánya. Szó és Isten párhuzamba hozható, ha az előbbit mint Igét értelmezzük, az Igét 
pedig mint Isten szavának megtestesülését. Isten szótlansága egybeesik a külső tényezők 
miatti korlátozottsággal: „Mindenütt csak ovális, lapos kövek / hallgatásra ítélt isteneink 
 

3  Molnár Illés, A repedések poétikája: Misztika a kortárs magyar költészetben, Bárka, 2019/1, 
99–105.
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kitépett nyelvei.” (A vendégség vége). Jellemző továbbá a hétköznapi és szakrális tevé-
kenységek párhuzamba állítása, amelyre már az első ciklusban is találhatunk példát. Rög-
tön az első versben az ima aktusára ismerünk, melynek nyelve a csend. Az imába rejtett 
csend párhuzamba kerül a trauma okozta némasággal mint radikális korlátozottsággal, 
amelyet a háborúban átélt események (jelen esetben egy robbanás) okozott: „Egy szövet-
pokrócon térdelt, / és tört üveget evett. […] a mutatvány után néhány hétig nem beszélt.” 
(Fakír). A későbbi sorokban, ahol a fókusz immár a fakírról a traumát átélt személyre 
helyeződik át, ezt olvashatjuk: „Amikor később kérdezték tőle, mi történt, / mintha szi-
lánkokat evett volna, / nagyon sokáig nem beszélt.”. A szeretet természete című versben 
pedig egy temetőben körbejáró ember imádkozik azokért, akiket senki nem látogat, így 
az ima aktusa a szeretetet helyettesíti, kitölt egyfajta űrt, ezáltal maga a szeretet fogalma 
is átalakul, eltér a befogadó elvárásaitól: „Te ránézel, és rájössz, / hogy a szeretet néha 
egészen gyökértelen, / nem jelent mást, / mint továbbadni valamit, ami nem a miénk.”. A 
Kibírni harmadnapig című versben a rituálé mint értelmetlen folyamat jelenik meg: „Azt 
mondta nekik, ha eljön az idő, / hagyják el a hegyet / fussák körbe háromszor a tavat, / 
és közben mondják el az imát, / amit tanított nekik, […] de azt nem tudták, hogy azért, / 
hogy a nap végére fáradtan csukoljanak össze, / és ne legyen erejük sírni”.

A halál nem az élet ellentéte, mely nekifeszül annak, hanem a része – úgy, mint a 
szerelem vagy akár Isten. Ezt viszi színre A vértanú utolsó megkísértése című vers: 
„bevásárlókocsi áll ott, / kipárnázva, mint egy üres jászol, / valószínűleg időben 
megmondták nekik, / hogy meneküljenek, / mert megölnek minden két év alatti gyere-
ket.” Nyilvánvalóvá válik, hogy egy bibliai történet, az újszülött Jézus és szülei üldöztetése 
értelmeződik újra a versben, így az olvasóban egyszerre idéződhet fel az üres jászol olva-

sásakor Jézus születése és halála, amikor is Mária 
Magdolna csak az üres sírt találja Jézus kereszt-
re feszítésének másnapján. Ezáltal egybefonódik 
születés-halál-újjászületés, és létrejön egyfajta 
ciklikusságban tetten érhető egységességre való 
törekvés, mely a határok létjogosultságát is meg-
szünteti.

A becsapódás pontos helye című vers 
párbeszédbe léptethető a kötet, illetve az utolsó 
ciklus címével egyaránt. A szöveg beszélője egy 
olyan személy, aki elvesztette valamelyik szerettét, 
akivel kapcsolatban felidéz egy közös emléket, 
majd egy „ismeretlen város” térképének segítsé-
gével – ami értelmezhető egyfajta másvilágként 
is – meghatározza azt a helyet, ahol mindig talál-
koztak a megszólítottal: „Nézzük egy darabig az 
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ujjad hegyét, / azt a pontot, / ahova idén is meg kellett volna érkeznie. // Az a térkép 
talán már el is veszett, / de én még most is meg tudom mutatni, / hova esett az asztalla-
pon az a pont”. S bár ez a hely értelmét veszti a továbbiakban, mivel a versbeszélő és a 
megszólított már nem fognak találkozni, a beszélő számára meghatározóvá válik: „sokáig 
megmarad majd bennem, / mint karon az oltás nyoma / vagy a becsapódás pontos helye”. 
Miközben az ember a transzcendens irányába, tehát az ég felé fordítja tekintetét, igényli 
a földet érést, a határozott, biztos pontot is – az immanencia és transzcendencia egymás 
általi meghatározottságáról van itt szó.4 Az Éjszakai földet érés ezen oppozíció két pólusá-
nak találkozását reprezentálja: egy olyan lelki állapotra utal, amikor az embernek földet 
kell érnie ahhoz, hogy boldogulni tudjon – a kötet egészében megjelenő szélsőséges hely-
zetek mindegyikében a talajt érés a tét.

A kritikám elején említett viszony tehát egyfajta határhelyzetként ragadható meg, 
amely Karl Jaspers szerint többek között a halál és szenvedés révén válik megtapasz-
talhatóvá. A szenvedéssel való ismétlődő találkozás biztosítja azt, hogy szükségképpen 
ki kell alakulnia egy viszonynak, ami által lehetőség nyílik a saját egzisztenciában való 
kiteljesedésre (mikor az egyén már nem küzd a szenvedés ellen és nem is hagyja azt 
figyelmen kívül, hanem feloldódik az elfogadásban): „A határhelyzet jellemzője a megvál-
tozott viszony a szenvedéshez, amelyet immár elkerülhetetlennek ismerünk meg.”5 Izsó 
Zita alakjai nagyon közel állnak egy ilyesfajta viszonyhoz, viszont az ebben való feloldó-
dásukat valami akadályozza, a legtöbb esetben passzív Istennel találják szembe magukat, 
aki nem reagál az ember szenvedéseire. A viszonyulás egyoldalú marad, a horizont olyan 
falat képez, ami minden szándék ellenére áthághatatlan marad. Míg Jaspers szerint az 
emberen múlik a határhelyzetben való kiteljesedés, Izsó Zita alakjai azt sugallják, ez tő-
lük független, mindenképpen lehetetlen.

(Izsó Zita, Éjszakai földet érés, Budapest, Scolar, 2018.)

4  Niklas Luhmann, Isten megkülönböztetése, ford. Erdős Attila = N. L., Látom azt, amit te nem látsz, 
szerk. Karácsony András, Bp., Osiris, 1999, 183.
5  Olay, i. m., 134.
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Tóth Áron Tamás (1996) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak magyar-történelem tanárszakos hallgatója.

Tóth Áron Tamás

KÁDÁR GYOLCSA – VÁLTOZATOK 
EGY ORGANIKUS MŰFAJI KÓDRA
PÁL SÁNDOR ATTILA: BALLADÁSKÖNYV

Pál Sándor Attila Balladáskönyve izgalmas útra invitál bennünket, melyben a műfaji 
heterogenitást elhagyva, archaikus-antropológiai, valamint asztronómiai-asztrofizikai 
témadinamikában vállalja a kontinuitást előző kötetével. A 2017-ben megjelent Düvőben 
még különböző dalokkal, énekekkel, illetve siratókként is felcímkézett szövegekkel talál-
kozhattunk a mostanra – a műfaji kódot illetően – balladák csokrára redukált kísérletével 
ellentétben.

„Időmérték: időtálló, mértékadó verseskötetek a magyar és a világirodalomból. Ver-
sek úton lévőknek.” Mindenekelőtt érdemes rövid kitekintést tenni a fent olvasható ki-
adói mottóra, amely bizonyos értelemben kijelöli a sorozat szerkesztése mögötti intenci-
ót. Azaz az időmérték címkéje alatt megjelentetni kívánt művekről olyan prekoncepciót 
sugall, hogy azok tematikailag univerzális kérdések és értékek köré csoportosulnak a 
költészet formanyelvét használva. E két kötet esetében valóban azonos érdek érvényesül 
irodalom és annak intézménye között, nem csupán formális, monetáris konglomeráció: 
ez a feltételezett összhang, véleményem szerint, egy határozott kollektív szándékot fo-
galmaz meg direktívaként. A homo narrans a lírai kifejezésmódot választva úgy érvénye-
sülhet leginkább, ha annak a hagyományban gyökerező, archaikus fundamentumait is 
folytonosan naprakészen tudja tartani a jelen irodalmi elvárásainak való megfelelés mel-
lett. A Pál Sándor Attila által felelevenített műfajok használati szempontjai pedig mintha 
éppen ez előbbi törekvés megvalósítása felé mutatnának.

A nyitóvers (A falba épített asszony balladája) mint a Kőmíves Kelemen ötletes pa-
rafrázisa az autentikus kapcsolódás, a balladai hagyomány újraírásának látszatát kelti a 
modern kontextusba illesztettségével, amelyet tragikus és sűrített szüzséjével még a Far-
kas Sándor balladája című szöveg is megőriz. Majd ez az autenticitás lassan leépülni lát-
szik és átadja magát az önkényesebbnek tűnő eljárásoknak, a balladai kód szélsőségekbe 
menő kiterjesztésének, amely a szaggatott megszólalásmód sűrűsödésében mutatkozik 
meg, olykor-olykor szemantikai homályt teremtve. Hogy ez a fajta marginalitás nem csap 
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át határsértésbe, az az alkotói invenció kifinomultságára utal egyúttal, hiszen – bár gya-
núval olvassuk a szövegek túlnyomó részét a műfaji elváráshorizont tükrében – darabon-
ként egy-egy jegy mégis mindig sejteti bizonyos távoli kapcsolat fenntartását a balladát 
meghatározó műfaji kódokkal. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a műfaji evidenciák elhagyásával mi segítheti a kötet ol-
vasóját a tájékozódásban értelmezői működése során. A Düvő ebben már bizonyos te-
kintetben mankót nyújtott azáltal, hogy szakítani kívánt a hagyományos lineáris olvasási 
stratégiával, és egyes toposzok ciklikus címbéli ismétlésével a különböző témavariációk 
összeolvasására serkentette a befogadót (ld. Munkadal, Szerelmi dal, Virrasztóének, Kato-
nadal). Ez némileg sikeresebb kötetépítkezés, mint a Balladáskönyv esetében, azonban 
itt is relevánsan elkülöníthető, párhuzamosan futó toposzok szövegtani értelemben vett 
tematikus progressziójáról beszélhetünk. 

Legmarkánsabban a valós és fiktív eseményekre egyaránt épülő szociografikus motí-
vumok (Farkas Sándor balladája, A József balladája, Az olajmunkások tömegszerencsétlen-
ségének balladája, Alternatív szocialista ballada, Balladatöredékek otthonról), valamint 
a társadalmi diagnózisok (Szorongások balladája, Csaba balladája, Első-, illetve Második 
ballada az országról, Erdélyországi ballada, Köztes-európai fiatalember balladája, Andrei 
Crisan balladája, A túlélő balladája, Hazai ballada) dominálnak, ezek közé pedig hasonló 
sűrűséggel és sűrítettséggel ékelődnek be kozmológiai, asztrofizikai, asztronómiai téma-
változatok is (Ballada a szimmetriáról, Ballada a magányról, Asztronómiai balladatöredé-
kek). E széles spektrumú variációk mellett további jellegzetességként jelenik meg mítosz 
és identitás köré épített szimbolikájával az Első-, illetve a Második pásztorballada, melyek 
szorosan kapcsolódnak a regionális népballadai hagyományhoz, akár A falba épített asz-
szony balladája, és szintén egzotikumnak számít az új stílusú népballadai hagyományra 
apelláló Balázs első balladája, mely popkulturális átiratként Lera Lynn, amerikai énekes-
nő dalszövegének (Bobby baby) szabadfordítása.

Külön említést érdemlő differentia specifica-ja a kötet szerveződésének, ahogy az 
idő- és térviszonyok az érzékelhetőség, felfoghatóság, vagy épp az érzékelhetetlenség és 
felfoghatatlanság síkjának vizsgálatán át különülnek el egymástól. Így olyan három idősí-
kos felosztottság születéséhez járulnak hozzá, melyben a különböző szöveghelyek válta-
kozása által cserélődnek a régmúlt és a kulturális emlékezet – akár a balladai hagyomány 
tetemre hívására utalva itt –, illetve a közelmúltra és a közéleti eseményekre reflektáló 
kommunikatív emlékezet témái. Ezekkel, a versbeszélőnkénti szubjektív kinyilatkozta-
tások helyéül szolgáló síkokkal párhuzamosan fut egy kitolt, kozmológiai sík, melynek 
objektív jellegére, és ebből adódóan tematikai elkülönülésére a „tudományos kutatás 
szerint” mondatrészpanel sűrű rekurrenciája erősít rá.

Bár az előbb feltételezett síkok gyakran – akár egy-egy szövegen belül is – jól megfér-
nek egymás mellett, mégsem tekinthetők egyenrangúaknak a narratívaképzésben vállalt 
szerepük alapján. Ennek értelmében a korábban említett progresszió az asztronómiai 
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és antropológiai témák versengésében nyilvánul meg, melyek hol a hétköznapi ember 
általános problémáit, nyomorát állítják középpontba komor és tragikus hangvétellel, hol 
pedig túlmutatnak az antropocén kor kérdésein: „»Amikor ez bekövetkezik, az agy leáll. 
/ Megszűnnek a reflexek, a pupilla nem reagál. / Egyfajta energiarobbanás durran szét az 
agyban. / Mint egy szupernóva vagy épp kitörés a Napban.«” (Ballada a halálról). 

A kötetben ezáltal megfigyelhetővé válik egy sajátos gondolatritmika, amely egy-
szer az univerzum dinamikus létmódjának leírásában, másszor pedig a mindennapi élet 
profán problémáinak váltakozásában nyilvánul meg. Esendőség és természeti kitettség, 
afféle kozmologikus kiszolgáltatottság cserélődő perspektívája így gyakran kölcsönöz 
triviális kicsengést annak az egzisztenciális küzdelemnek, melyet egy „kozmikus lefolyó” 
(Asztronómiai balladatöredékek) bármikor magába szívhat. Ennek a vélt szerkesztési elv-
nek egyik legeklatánsabb darabja a Balladatöredékek a temetőből, melynek tizenkilence-
dik szakasza átfedésben áll a korábbi kötet Sirató című versének központi részével: „Jaj, 
temessenek téged rozsdamentes acélkoporsóba, és indítsák meg / az ég felé, kalibrálják 
úgy, hogy szakadjon el szépen lassan a Földtől, / ne keresztezze a Hold pályáját, majd 
haladjon el a Mars, a Jupiter, / a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és végül a Plútó 
mellett, és tovább / a nem látható messzeségek felé, / Jaj, végül ide temetnek, így pusztán 
a földben vándorol majd a tested, / mint mikor kisgyermekként elástál a kertben minden 
kacatot, s hogy / utána hova lett, azt kerested.” (Düvő, 57).

Teljes összképet azonban a két vers csak együtt fest le, egybegyúrva az emlékezet 
és a hagyomány témáit a kozmikus kontextuséval. A kötetben a központi szerep az ösz-
szehangolt dinamika ellenére mégis leginkább az emlékezeté, annak minden árnyalatá-
nak kibontásáé, amit a Ballada a halálról megszólalója a második szakasz végén ejtett 
nyomatékosítással diszkréten meg is erősít bennünk: „Egy tudományos kutatás szerint / 
ugyanis az agy jóval tovább / működik annál a pillanatnál, / amikor a test már nem ad / 
életjeleket. Jóval tovább.”

Az előbbi gondolattal összefüggésben szintézisként, vagy bizonyos értelemben – a 
ballada epikai jellegének függvényében – a kötet vállalásának mise en abyme-jaként ér-
telmezhető a Hagyományos ballada című szöveg: „Hagyomány és Emlékezet / elég ritkán 
ráznak kezet. / Két sértődött öregúr, / nem kell nekik semmi új. // Hagyomány és Emlé-
kezet / egy dologban megegyezett: / »Ne ápolj minket, te gyerek, / Hiszen egyikünk sem 
beteg, / Élünk mi a magunk módján, / Ahogy lehet.«” A szöveg ellentétet idéz abban a 
konstellációban is, hogy a hagyományos műfaji kódnak nem tesz eleget sem formai, sem 
tartalmi összefüggésében. Ha azonban megfosztjuk a címet az ellátottság, felruházottság 
képzőjétől, éppen a műfaj „ápolást” nem igénylő, kulturális beágyazottságából következő 
latens önállóságának, társadalmi működése automatizmusának enigmáját fedhetjük fel.

A hagyományba ágyazottságot legexplicitebben megidéző szövegeknek a két pász-
torballada, valamint az Erdélyországi ballada minősíthetők. Míg az Első pásztorballada 
beszélője közönséges zsurnalisztikai stílusával distinkciót teremt, s már-már elidegenít 
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a népballada jellemző jegyeitől, a Második pásztorballada ezt a távolságot kihasználva 
a transzhumáló pásztorkodást, valamint az arra épülő mioritikus téma ősi, elsősorban 
román eredetű balladai hagyományát egzakt módon emeli át: „A haldokló román pásztor 
a nyájához intézte / utolsó szavait, miután részeg kollégái / a kalyibája mellett össze-
verték, / […] juhaira hagyományozta mindenét, / amennyire erejéből tellett, / nagy ívű 
beszédet tartott az állatoknak, / s a kost megkérte, vigye hírét, / hogy mindez hogy esett. 
/ […] Egy kirándulócsoport aztán körbefotózta a helyet, / mint valami régi, egzotikus 
szocialista romot. / A csoport egyik tagjának drágább gépe volt, / később kiállítása lett, 
/ sőt díjat is kapott a Mioriţa című képe” (Második pásztorballada). A kötet erősségét 
és jelentőségét ez a fajta sokszínűség, az egyenként eltérő szaggatottságot felmutató be-
szédmódok teszik lehetővé. Néha stilárisan túlzó (lásd például A József balladája című 
vers szerencsétlennek mondható nyelvi regiszterét), de a társadalmi és irodalmi sztereo-
típiákra alapvetően sikeresen építő, újabb kompakt darabja született az életműnek, mely 
a kötet egészében jó érzékkel lavírozik a műfaji kód limese mentén. 

 Az előző kötethez képest ugyanakkor jelen kísérlet nem tekinthető kellően le-
tisztultnak; korántsem törekszik olyan konkrét ritmikai játékra, mint azt a Düvő egyes 
szövegei tették, szatirikusan drámai szólamai pedig gyakran túl direktek, erőltetettek. 
Meglátásom szerint azonban a népszerűvé válás ígéretes darabjait alkothatják sajátos 
atmoszférateremtő erejű témáikkal azok a „köztes-európai” létélményt és ilyen kulturális 
állapotot idéző versek, melyek számot adnak arról, milyen, ha egy művelődési körzetbe 
cezúrát váj és szellemi tabula rasa-t teremt 
a szovjet tagállamiság négy évtizede.

Ebben a sajátos atmoszférateremtés-
ben három szöveg bír a terhelt emlékek fel-
idézésének primátusával, melyek más-más 
perspektívából próbálják szenzuális úton 
visszaadni, mit élhet meg az, akiben az Egy 
forint a krumplis lángos korszaka már csak 
transzgenerációs traumaként lehet jelen: 
„Nem nosztalgia, csupán összehasonlítás. 
/ Huszonöt évvel ezelőtt ezen a tájon a / 
kultúrát csupán a keskenyfilmvetítő, / az 
egyetlen drótszálon lógó lámpa fénye / 
mellett megtartott ismeretterjesztő elő-
adás, / néhány könyv képviselte. / Milyen 
jó, hogy ma már erre csak néhányan, / s 
csak ritkán emlékeznek.” (Első ballada az 
országról). „»Hatvanas éveimre vajon ne-
kem is ez marad? / Út széléről nézegetni, 
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ahogy az élet megáll, majd elhalad? / Egy doboz sörből kortyolgatni gyűrött arccal, akár-
hogy essen? / Hazabotorkálni és végigdőlni egy sezlonnyi csenden?«” (Köztes-európai 
fiatalember balladája).

A Kádár János balladájának újbóli kötetbe emelése épp a fenti állítások tükrében 
mérvadó, aktualitása pedig örök érvényű az önkritikára való felszólítás tartamával, mely-
nek tudatos negligálása a tudat koherenciájának felszámolódását vonhatja maga után, 
ahogyan azt Ágnes asszony és Kádár János tragikus sorsán át megtanulhattuk: „[…] én 
nem tudom, hogy a jelenlétem, kinek miért fontos, mert a bibliai értelemben bűnbak 
vagyok, hogy azért, mert elnökké választottak, lefokoztak, és így már bármit megtehet-
nek velem, és gondolják, hogy mégiscsak a pártot, a rendszert védem, tehát alkalmas va-
gyok a bűnbakszerepre. És ha először felszólalok, akkor senki sem felelhet ezért, mert én 
elkövettem egy hibát.”1 

(Pál Sándor Attila, Balladáskönyv, Budapest, Magvető, 2019)

1  Kornis Mihály, Kádár (Magyar dráma), Beszélő, 1996/3, 81–82. (Kiemelés az eredetiben.)
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Kulcsár Edmond (1998) Nagyvárad. A Partiumi Keresztény Egyetem magyar-an-
gol szakos hallgatója, az Élő Várad mozgalom tagja. 

Kulcsár Edmond

DOLGOK E-HEZ, DOLGOK A-HOZ
DÉKÁNY DÁVID: DOLGOK C-HEZ

Műanyag T-rex, egy polip három szíve, sárkányeregetés, falon végighúzott kulcs, hinták, 
rakparton kicsúszott autó, emberszínű felhők, semmi, bármi, valami, minden. Ezek a dol-
gok – a „dolog” fogalmának legáltalánosabb értelmében – mind megtalálhatók Dékány 
Dávid Dolgok C-hez című kötetének szövegeiben, borítóján, valamint annak belsején. 
Akira Ikezoe 2017-es alkotása lágy színvilágával és ábrázolásmódjával nagyon szem-
léletesen érzékelteti a kötetben megjelenő kontrasztos atmoszférát – pozitív előfelté-
telezést és érdeklődést keltve az olvasóban, amikor kezébe veszi a kötetet. A festmény 
címe is (Future Primitive III) anticipálja a lírai én környezetét, állapotát, belső világának 
önértelmezésre irányuló próbálkozásait – ahogy a nyelv performatív működésére reflek-
tálva többek között átértékeli például a szépség fogalmát: „Tenyérnyi golyókat gyúrok az 
ázott törmelékekből, / átértékelem a szépség fogalmát” (32.) –, a dolgok szimplifikálásá-
ra való törekvéseit.

Dékány második kötete olyan nagy kérdéseket feszeget, mint hogy mit neve-
zünk versnek, hol van a határ az én és az objektív valóság között, miközben igyekszik 
újraértelmezni és megkülönböztetni a belső, szubjektív és a külső, fizikai értelemben vett 
téridőt („Még mindig 02:13, / alig telt el néhány másodperc, / hiszen ezek csak gondola-
tok” [23.]), valamint megbontani a nyelv (leginkább mondattani, ok-okozati) konvencióit 
(„De a legjobb, hogy a lényegtől elvonatkoztatva, / az amúgy üres padokon létrejön, ahol 
és ahol, / és van köze hozzá, mind közül, akkor / sárkányt eregetnek” [5.]).

A kötet lírai énje egy teljesen magába fordult beszélő, aki nemcsak az őt körülvevő vi-
lágot próbálja folyamatosan (újra)értelmezni monológjaiban („Új viszonyítási pontokat 
találtam a dolgok definícióihoz, / ezért akármit is mondtam eddig, most visszavonom” 
[53.], „az alanyt próbálom kitapogatni / egy hiányos mondat mögött” – [54.]), hanem 
ezáltal saját magát is próbálja megfejteni („Nem tudom, merre induljak tovább, / nem 
találom saját dimenzióimat” [34.]). A versekben a legtöbb esetben egyszerű, rögzített 
képek jelennek meg a mindennapokból, mégis az ezeket összekapcsoló nyelvi, szemanti-
kai rendszerben megfigyelhető káosz (azaz a versekben felsorolt dolgok közti jelentésvi-
szony) ad betekintést a lírai én értékekben kétkedő világperspektívájába („Úgy vagyok, 
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mintha nem is lennék” [27.], „Nem tudom, hogy mihez, / de nagyon közel járunk” [41.]). 
A folyamatos szembesülés saját létezésének abszurditásával („Az emberi agy nem elég 
bonyolult ahhoz, / hogy felfogja az emberi agy bonyolultságát” [25.]) cinikussá teszi a 
beszélőt, aki ezt konstans projektálja önmagára és környezetére („kacsahúst dobálni a 
kacsáknak” [8.], „végül azt a szót / írtam a hóba mutatóujjal, hogy hó. / Lehet, hogy pon-
tosan olyan vagyok, / amilyennek látszom” [19.]). Az ez által generált feszültség követ-
kezetesen fut végig az egész köteten, a kép- illetve fogalomtársítások között nincs sem-
milyen logikus vagy jól átgondolt összefüggés, azok mondhatni jegyzetszerűek: „Elegem 
van a sirályos versekből. / Ha erőszakos halált kell halnom, / öljenek meg jó ízlésű, szép 
emberek” (25.). 

Ezt a szerkesztettséget erősíti a teljes kötet szintjén a Jegyzet című szöveg. 
Alátámasztja a fentebb már említett önreflexív megszólalásmódot azáltal, hogy tartal-
mazza a különböző, kötetben szereplő versek konkrét jegyzet formájú részeit, miközben 
ismételten, majdhogynem provokatívan megkérdőjelezi, hogy melyek a vers műfaji ha-
tárai („Ezt kulon megirni? Erkelyrol?” [15.]), hogy a kötetben szereplő felsorolásjellegű 
szövegek (tényleges jegyzetek, mint például a Teendők) nevezhetők-e verseknek. Az omi-
nózus vers kötetbeli elhelyezése ehhez képest nem tűnik túl következetesnek, kiemelet-
lenül marad valahol az „üres üvegek, cipők, léggömbök, gyász stb.” (12.) között. Megje-
lenik benne egy olyan szöveghely is, amely egyik kötetbéli versben sem fordul elő: „Ez 
mar ugy nez ki mint egy vers / pedig csak jegyzeteket irok otleteket/ es a telefon igy 
tordeli” (14.). Ez a pár sor már-már szájbarágósan ad hangsúlyt a kötet fő problematiká-
jának, emiatt az nagyon erőltetettnek tűnik. Így, bár következetesnek hat a szétszórtság, 
olvasói perspektívából mégis gyermetegnek, hencegőnek tűnik a lírai én hangja („aztán 
bármi lehet, a befejezés rajtam múlik” [45.]), ezzel rontva az olvasásélményt. Kétségtelen 
az is, hogy a fentebb említett nyelvi zavar sok esetben okoz megértési nehézséget az ol-
vasás folyamán. Mindez tehát azt mutatja, hogy ez a kötetszervezési mód helyenként az 
összedobottság benyomását kelti.

Emellett a kötet folyamatosan beemel olyan kozmológiai vonatkozásokat, amelyekkel 
szintén erőltetetten igyekszik definiálni az említett káosz fogalmát („az éjszaka valójában 
egy teljes napfogyatkozás”, „Ott állunk, valahol a Naprendszer peremén” [48.]). Minden bel-
ső, gondolati szintű dolgot a világűrhöz és a természethez köt magyarázatként a zavarra: 
a „molekuláris nyelvnek / nincs olyan egysége, hogy szó” (41.), mondhatni, a kozmoszban 
létrejött zavar szolgál a nyelvi káosz okául („Az ott a papucsom nyoma a porban. Félek a 
dolgok gyors elhasználódásától, / Neil Amstrong képét ragasztottam a falra” [36.]).

A kötet címét tekintve egyet kell értenem a kötet hátoldalán lévő ismertetővel: „A 
legkézenfekvőbb értelmezés szerint C a szövegek címzettje. Valójában inkább egy fizikai 
vagy matematikai konstansra hasonlít.” Ebből a szempontból jól eltalált, hatásos, és a 
kötet fő problémáját szemléletesen megszólaltató címről beszélhetünk. A „dolgok” meg-
nevezés egyszerűsége által tökéletesen tükrözi azt a fentebb már említett jegyzetszerű 
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poétikát, amely képviseli a kötet megszólalásmódját, és amelyet a kötet fel is vállal, mi-
közben folyamatosan próbálkozik beszélői önreflexión keresztül értelmezni a vers-szer-
ző kapcsolatot („A narrátor kilép a térből, / bevárja az olvasót, / tűnődik” [23.]). Ez a fajta 
önreflexió nem túlságosan korszerű, emiatt nem is tűnik túl nagy vállalkozásnak: a késő 
modern költészet nagyjai, mint József Attila vagy Szabó Lőrinc előszeretettel használták, 
majd a posztmodern költők, közülük is Petri György, Kovács András Ferenc, illetve Parti 
Nagy Lajos ezt a problémakört majdnem teljesen ki is merítik.

Hasonlóan Dékány 2015-ben megjelent Darwin Motel című kötetéhez, ugyanis a Dol-
gok C-hez poétikailag nem rugaszkodik el attól. Inkább olyan, mintha tovább írná azt; 
átvesz az elsőben jól működő megoldásokat (ilyenek például a fent említett kozmológiai/
természeti-tudományos elemek), elengedi a nem bevált motívumokat, de különösebben 
nem törekszik új hang megszólaltatására. Ebben a viszonylatban tehát nem tűnik túl iz-
galmasnak az önmaga kontextusában sem mindig koherens kötet, amely jóval soványabb 
is az elsőnél, úgy terjedelemben, mint tartalomban. Az ötvenöt oldalt öt részre tagolják 
a dőlt betűs, stílusukban enyhén eltérő, jobbra zárt, summaverseknek használt kiemelt 
szövegek (Semmi, Bármi, Valami, Minden). Ezekben szembesülhet igazán az olvasó a fen-
tebb már többször említett egyszerűség érzetével, ilyen tekintetben ezek nevezhetők a 
leginkább dolgoknak, dolgok felsorolásának. A címek alapján feltételezhető egyfajta fej-
lődés (a semmiből a mindenbe) az emésztő bizonytalanságtól („Addig mondogatni a sa-
ját nevemet, / amíg már nem jelent semmit” [7.]) a majdnem teljes közönyön keresztül 
(„Biztos röhejes halálom lesz, / rosszul megválasztott utolsó szavakkal” [11.]) a beletö-
rődésig („előttünk a tiszta tér, ahol / a virágok örökké nyílnak” [41.]), hogy a versbeszélő 
majd a végső elhatározottsághoz jusson („Úgy akarok majd meghalni, / hogy az atomjaim 
egyszerűen elengedik egymást” [57.]). A szövegek szintjén azonban nincs szó ilyesmiről 
– bármennyire is próbálja az olvasó belebeszélni, minden ciklus ugyanazt a bizonytalan-
ságot és zavart közvetíti, így sajnos mint kötetszervező elem semmi funkciója nincs ezen 
szövegek kiemelésének.

Hasonló érzést kelthetnek a hivatkozott szövegek, például a Tiltott színek című, amely 
amellett, hogy poétikailag önállóan sem nagy teljesítmény (akkor sem, ha hivatkozottan a 
Wikipédiáról beemelt/inspirált), a kötet egészéhez sem ad semmit, inkább ront rajta. Az 
amúgy is szinte minden versben megjelenő különböző nézőpontok lehetőségét hangsú-
lyozza tovább üresen, feleslegesen, és ide példaként beidézhetném az egész verset. Ugyan-
ez mondható el a másik hivatkozott szöveg (Lelet) esetében is az önállóságot, illetve a kö-
tetben betöltött szerepet tekintve. A harmadik és egyben utolsó hivatkozott szöveg (Legó) 
hat talán ezek közül egyedül poétikailag jól teljesítő darabnak, sőt, az egész kötet legki-
emelkedőbb szövegének, ami azért is ironikus, mert „szó szerinti és átírt részleteket tar-
talmaz Pion István A szegycsont felett című verséből” (49.), ahogy ezt Dékány megjegyzi A 
szerző jegyzete részben. Érezhetően elüt a hangja minden más verstől a kötetben, kivirít a 
kötetegészből, megtöri a következetességet a rendezettsége által.
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A szóképekről általánosan az mondható el, hogy az egészen kreatív megoldások 
mellett („Fémszagunk van a hinta után” [6.], „Leggyakoribb vendég lenni egy lakásban” 
[7.], „az éjszaka elől a cipőjébe bújt rovarok is / ébredeznek” [20.], „bort töltesz két is-
meretlennek, akik rólunk kérdeznek, / és ugyanolyan kitérő választ adsz, / mintha én 
kérdeztelek volna magunkról” [49.], „Világgá megyek. Így döntök, / mint nyolcévesen, 
aztán végül / most is csak a hintáig jutok” [54.]) megjelennek a nyelvezet kaotikussága 
és a jegyzetszerűség kontextusában is fokozottan zavarónak, közhelyesnek ható elemek 
(„ártatlan, mint egy lerombolt kekszgyár” [32.], „Elegem van a sirályos versekből” [25.], 
„Minden mozdulatlan, minden mozog” [21.]), amik szintén egyértelműen rontják az ol-
vasásélményt.

Dékány Dávid Dolgok C-hez című kötete összességében egy jegyzetfüzetszerű köny-
vecske, amely tartalmaz dolgokat E-hez, dolgokat A-hoz, bizonyos esetekben szép, má-
sokban pedig semmitmondó megoldásokat, súlyos kérdésekre önkényes válaszokat; 
önmaga mellett definiálni próbálja a kortárs költészetet, ehhez azonban közel sem ne-
vezhető eléggé körültekintőnek és megfontoltnak.

(Dékány Dávid, Dolgok C-hez, Pécs, Jelenkor, 2019.)
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Urbán Andrea (1998) Karcag, Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának angol-magyar tanárszakos hallgatója.

Urbán Andrea

„…ÉS BOLDOGAN ÉLTEK, MÍG MEG NEM HALTAK.”
KISASSZONYOK, RENDEZTE: GRETA GERWIG

Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Amy (Florence Pugh) és Beth March (Eliza 
Scanlen) négy testvér, négy 19. századi amerikai kisasszony. A Louisa May Alcott elragadó 
történetén alapuló filmadaptáció hősnői mindannyian igazi egyéniségek, akik ambiciózus 
álmaikat követve megkérdőjelezik a nőkkel szemben támasztott elvárásokat és a nőkről 
kialakult sztereotípiákat. A karakterek megszólalásai, identitáskeresésük nehézségei, dön-
téseik mozgatórugói olyan szereplehetőségekkel lépnek párbeszédbe, melyek napjainkban 
is aktuálisnak számítanak. Az ábrázolt korszakhoz képest ugyanakkor beszélhetünk bizo-
nyos előrelépésről – a nők társadalmi reprezentációját többek között a női filmkészítők 
gyarapodó listája is jelzi.

Greta Gerwig rendezői újítása a Kisasszonyok esetében az idősíkok szétválasztása és az 
azokkal való játék. Míg a regény lineáris cselekményvezetésű, addig a 2019-es filmfeldol-
gozás váltakozó időszerkezetet követ. Az idősíkok folytonos egymásmellettiségén túl a tör-
ténet előrehaladását a múlt- és jelenbéli epizódok narratív paralelizmusai, tehát bizonyos 
cselekményelemek ismétlődése és összejátszása is alakítja. Két történetegység indul a film 
elején, eltérő időpontban kezdődnek, megteremtve ezáltal a gyermekkor és a felnőtté válás 
időszakának párhuzamát. Az időbeli váltás tehát nem össze-vissza ugrásokat jelent, ha-
nem a két, egyébként lineáris cselekményszál összehangolását. Ezek megkülönböztetését 
a jelmezekről, valamint a díszletről hozott megfontolt alkotói döntéseken túl az operatőri 
munka teszi lehetővé a képanyag meleg és hideg tónusa közötti kapcsolásokkal.

Az idősíkok dinamikáját kiegészíti a testvéri dialógusok élénksége, az egyes szólamok 
közötti átfedések jelensége, ahogyan a kisasszonyok folytonosan egymás szavába vágnak. 
Mindez kissé kaotikus hatást eredményez, ezért a film fokozott befogadói figyelmet igényel, 
ugyanakkor mindvégig követhető marad. A mozis vetítés során e ritmus követése az ere-
deti nyelv és a feliratozásból adódó olvasáskényszer miatt további nehézséget okozhat, de 
az ütemből való kiesés alapvetően nem hátráltat a megértésben. Kizökkentő hatása lehet 
azonban Jo és a szerkesztő (Tracy Letts) levelezésének, melyet a színészek úgy tesznek 
hangzóvá, hogy közben belenéznek a kamerába: visszanéznek a nézőre, viszonozzák a te-
kintetét. Ez a rendezői megoldás arra az alkotói eljárásra enged asszociálni, amely a festé-
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szetben például Édouard Manet Reggeli a szabadban című műve esetében figyelhető meg, 
amely festmény nagy felháborodást okozott a kortársak körében a női alak reprezentációja 
miatt. Belőlünk is hasonló megdöbbenést vált ki a szóban forgó jelenet, a tekintet ránk sze-
geződése. Manet képén a nőalak visszanéz a szemlélőre, leleplezi a „kukkolót”. Filmnézés 
közben ugyancsak leskelődő pozícióba kerül a mozilátogató, mialatt a szereplők leginti-
mebb pillanataiba tekint be. A napjainkat jellemző technológiai közeg ráadásul a mini-
mumra csökkenti a távolságot a fiktív történetet elbeszélő képsorozat és a befogadó fizikai 
valósága között a hatalmas filmvászonnak, a közvetlen környezetet kizáró sötétségnek és 
a már említett filmtechnikai megoldásoknak köszönhetően. A film ezen a ponton ugyanazt 
a mechanizmust követi, mint Manet festménye: noha a befogadó a címzett szerepébe is 
képzelhetné magát, nem ez történik. A tekintet lelepleződik, a néző ráismer aktuális befo-
gadói helyzetére, de közben a filmvilággal is megtartja kapcsolatát – a vásznon vele szembe 
helyezkedő szempárt sem engedi el.

A cselekmény az amerikai polgárháború idején játszódik, amikor egyre több jog illeti 
meg a nőket. Az eredeti mű alaphelyzete és a benne megfogalmazódó, onnan forgatókönyv-
be emelt kijelentések azonban a feminizmus harmadik hulláma, illetve az azóta bekövetke-
zett hatások után nem értelmezhetők eredeti formájukban. A huszonegyedik századi néző 
törekedhet az időbeli távolság áthidalására, de a feledésre nem képes – kizárólag a meglévő 
tudásanyag birtokában értelmezheti a történetet. Az egymásra rakódott kulturális, törté-
nelmi, társadalmi rétegeken keresztül szemlélve a cselekmény autentikus rekonstrukciója 
tehát nem lehetséges. Meghaladott volta miatt a korabeli látásmódot, a kezdeti feminista 
törekvéseket nem önmagukban, hanem egy szélesebb spektrumon értékeljük. A nők hely-
zetéről való diskurzus eltérő szemléleteinek, eredményeinek tudata kollektív szinten is je-
lentkezik. Bár a női nézőpont jelenünkben kevésbé korlátozott, a női hang felszabadítása 
továbbra is fontos törekvés. Talán ezért is rezonálhat a Kisasszonyok ennyire érzékenyen a 
nézővel. A film szereplői már érdeklődhetnek a művészetek iránt, lányiskolába járhatnak, 
később akár munkát is vállalhatnak, de a korabeli nők önállósága még mindig kivitelezhe-
tetlen, anyagi és társadalmi helyzetük a férfiaktól függ. A lányok közül Meg az, akinek tö-
rekvései a családi fészek és a meghitt otthon megvalósítására irányulnak, ő követi a korban 
leginkább kivitelezhető modellt. A film tehát felmutatja, hogy a hagyományos nőszerep is 
működőképes önmegvalósítási forma lehet.

A March-házat betölti a hangzavar, zsibong az otthoni légkör. A történet varázsa a vib-
ráló atmoszférában és a szeretetteljes lendületben rejlik. A szereplők őszinte szimbiózisa 
a mozivásznon keresztül is képes érzékeltetni a testvéri kapcsolat önzetlen összetettsé-
gét. A konfliktusokat gyakran ambivalens érzések indítják be, ugyanakkor az egymás ellen 
elkövetett vétkek (például amikor Amy bosszúból elégeti Jo regénykezdeményét) mindig 
feloldódnak. Saját környezetükhöz képest és önreflexióik alapján Jo inkább maszkulin, míg 
Amy feminin alkat. Ez nem csupán öltözködésükben vagy modorukban ütközik ki, de gon-
dolkodásukat is befolyásoló tényező. A közöttük húzódó feszültség konstans, ám a film né-
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hány pontján elszabadul: Amy örök másodiknak érzi magát Jo mögött, miközben elragadja 
nővérétől a Párizsba utazás lehetőségét, illetve potenciális partnerét. Helyette él meg sze-
repeket, így pontosan az irigyelt, nővére számára kijelölt pályán halad.

A Kisasszonyok cselekményvezetésének megrázó pontja egy szeretett személy, a legki-
sebb testvér, Beth elvesztése („A legjobb volt közülünk” – jellemzi őt Amy.). A gyógyulás és 
a halál tapasztalata a párhuzamosság filmtechnikai megoldásával kerül egymás mellé. Két 
idősík váltakozik, egymást váltják a múltbeli felépülés és a reménytelenség képkockái, míg a 
narráció megáll a haláleset jelenében. Mindkét jelenet az alvó Joval indul, az ő csukott szem-
pilláit veszi a kamera. A távolodó nézőpont az ébredést és a felismerést is befogja, miszerint 
a beteg Beth eltűnt a hálószobából. A húgát ápoló Jo tudata kétféle magyarázatot találhat az 
üresen maradt betegágy látványára. Mindkét sejtelme beigazolódik: míg az első betegség 
idején lerohan a lépcsőn, hogy a konyhában Bethre leljen, a második esetben lassú mozgás-
sal és kifejezéstelen arccal közlekedik, ezzel mintegy előrevetítve Beth távozását és a gyászt.

Jo felnőttként ráébred, hogy a szeretni és a szeretve lenni egyformán szükséges a szere-
lemben. Magányosan küzd érzelmei őszinteségével, nem tud adni – csak visszaigazolásra 
vágyik. A szerkesztői megbeszélés Jo könyvének lezárásáról párhuzamba kerül a szerelmi 
vallomással, a családi idill pedig a könyvkiadás folyamatával halad együtt. A történet önnön 
létrejöttére is reflektál a zárójelenetben: gyönyörű kameratechnika követi a nyomtatási 
folyamatot egészen a kézbevételig. A jelenetsor tetőpontja a találkozás alkotó és alkotás 
között, a fizikai megvalósulás magához ölelésének pillanata. A zárlat hollywoodi csókja az 
esernyő alatt egyrészt parodisztikus, hiszen rámutat a romantikus filmek tipikus befeje-
zésére, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy a klisék az élet velejárói. Hasonló a lánykérés 
pillanata is a zöld lombok alatt: Hamupipőke történetét csak a csodás kék ruha idézi meg, 
a férfi ugyanis kosarat kap, a visszautasítás így lerombolja az álomképet. Jo egyszerre való-
sítja meg karrierjét és talál rá a szerelmi boldogságra. A feleség és a családanya szerepköre 
továbbra is elvárás marad, de zárójelben mellé kerülhet az ezen túlmutató életcél.

Adaptáció lévén az eredeti mű adta keret jelöli ki a szereplők sorsát, a párbeszédekbe 
szövődő, regényből átemelt feminista meglátások miatt mégis Jo teljes önállósága lenne a 
várhatóbb, s talán szükségesebb kilátás. A filmelőzetes utolsó másodperceiben hangsúlyos-
sá válik a házasság elkerülhetetlensége, ugyanakkor elhallgató gesztusa révén a jelenet fel-
kínálja az elvárással való szembeszegülés lehetőségét is. („És kihez megy férjhez?” – kérdezi 
Mr. Dashwood, a szerkesztő.) Jo leendő társa felbukkan ugyan a film elején, a rövid jelenet-
töredékek azonban kevésnek bizonyulnak a mindent elsöprő szerelem igazolásához. Lehet-
séges volna, hogy az egész szerelmi szál csupán Jo konstrukciója a kiadó számára a könyv 
kiadhatósága érdekében? A történet vége kétféleképpen értelmezhető: a főhős megadja ma-
gát a társadalmi elvárásoknak (és/vagy a kiadó akaratának), de ott lebeg az a következtetés 
is, miszerint mindenki saját történetének írója, rajta áll a tündérmeseszerű befejezés.

(Kisasszonyok [Little Women], rendező: Greta Gerwig, forgalmazó: InterCom, 2019.)
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Gál Kitti (1998) Debrecen, Balmazújváros. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának harmadéves magyar alapszakos hallgatója, a DETEP tagja.

Gál Kitti

EGY NEMZET MOTTÓJA
CSERNOBIL, RENDEZTE: JOHAN RENCK

A nyolcvanas évek közép-kelet-európai tapasztalatait sűríti öt részbe az HBO Csernobil 
című, hiánypótló minisorozata. Mélyreható történetét tömör formában dolgozza fel, 
miközben elidőzik a személyes sorsoknál. Ezeket dramaturgiai okok miatt gyakran fik-
ciós elemekkel ötvözik az alkotók. Arra azonban különösen figyeltek, hogy a lehető leg-
hitelesebb atmoszférát teremtsék meg a filmes formanyelv eszközeivel. Ma is érvényes 
társadalmi-politikai üzenete miatt kiemelkedő reprezentánsává vált annak, hogy a múlt 
hibái a mai napig hatással vannak életünkre és környezetünkre. 

Csernobil tragédiáján keresztül szembesülünk ugyanis azzal, hogy a tények szándé-
kos elrejtése, akár eltörlése milyen következményekkel jár: a robbanás a kommunista 
eszme stabilitását is megrengette; a katasztrófa, többek között a nemzetközi nyomás mi-
att, egyre nehezebben volt beágyazható a párt mindent átható normatív diskurzusába. A 
sugárzás, vagyis e láthatatlan, megfoghatatlan ellenség felett a szocialista államvezetés-
nek többé már nem volt hatalma. Mindenen áthatolt, mindent elpusztított; a valós fenye-
getésre a látszatteljesítményekre épülő rendszer csak jelentős késéssel tudott reagálni. 
A prioritást azonban változatlanul a propaganda kapta meg, melynek szövevényes hálója 
még a nyugati országokra is kiterjedt, kontinensnyi emberi sorsot pecsételve meg ezáltal. 
Az individuumok drámája így belefonódik a sorozat dokumentarista narratívájába, s ez 
egyszerre feloldja és elmélyíti a politikai szálhoz kapcsolódó történetívet. Az élet korábbi 
menete megszűnt, ezentúl már csak egyfajta tagolás létezett: Csernobil előtt és Csernobil 
után. Ennek a két résznek a diszharmonikus viszonya a korábban egységesen irányított 
döntéshozatalban is törést okozott. Egy olyan láncreakciót indított el, mely a központi 
kommunikáció területéről tovább terjedve az évek alatt az egész államszervezetet és esz-
merendszert semmisítette meg. 

Ezt az utat azonban a beismerés teljes hiányától kezdve a bűnösök kereséséig csak 
számtalan emberi élet árán lehetett megtenni. A feldolgozhatatlanságot a sorozat vizuális 
megoldásokkal alakította át konkrét érzelmi benyomásokká, ami miatt a nézőknek szembe 
kellett nézniük a valósággal. E cél elérése érdekében az alkotók olykor szinte horrorisztikus 
eszközökhöz is nyúltak, azonban a látványnál olykor sokkal megrendítőbb mindaz, amit a 
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kamera nem mutat. A súlyosan sugárfertőzött Akimov (Sam Troughton) hiányzó arcáról 
csak szavak által értesülünk; míg az anya melletti üres kiságy az ellipszis eszközével fejezi 
ki azt a felfoghatatlan tragédiát, hogy Ludmilla (Jessie Buckley) kislánya mindössze négy 
órát élhetett. Mindezen esetek, kiegészülve a félbehagyott életek nyomait szemlélő lassított 
felvételekkel, a dallamoktól megfosztott, zajokra és zörejekre lecsupaszított hanghatások-
kal, a borzongás nyugtalanító élményeként telepszenek rá a nézőre. 

Azonban éppen ezáltal válik a sorozat igazán hatásossá és nem hatásvadásszá. A ha-
tárok pontos megszabásával a széria ugyanis elkerüli azt, hogy túlságosan is fiktívvé vál-
janak az események. Mindebben pedig Craig Mazin, a forgatókönyvíró határozott alkotói 
szándéka tükröződik: „A szovjet rendszer gyakorlatilag a hasznos hazugságok gigantikus 
emlékműve volt. Így azt gondoltam, hogy a lehető legrosszabb dolog, amit tehetek, az len-
ne, ha úgy mondanám el ezt a történetet, hogy túldramatizálással és túlságosan fiktívvé 
tétellel magam is hozzátennék ugyanehhez a problémához” – fejtette ki a Vice-nak adott 
interjújában.1

A formátumból adódó megoldások, például a kameramozgások felhasználása, lehe-
tőséget biztosítottak arra, hogy a meghittségbe, az élet békés és boldog pillanataiba be-
levegyüljön egy olyan nyomasztó érzés, amely nem hagyja szabadulni a nézőt. Ezekben 
a jelenetekben a sorozat kitör dokumentarista narratívájából azért, hogy kizárólag az 
érzelmekre fókuszálhasson. A csernobili lakosok számára gyönyörű jelenségként meg-
mutatkozó égő reaktorépület, a kórházban a szülészeti osztályon lévő nők, a természet 
előbukkanó szépsége a kontraszt megteremtésének filmes eszközévé válik. Erre épül az 
epizódok narratívája is, mely részek külön filmekként is működhetnének. Eltérő műfaji 
kódok dominálnak bennük; a dráma, a horror, a tárgyalótermi thriller eszközkészletét is 
alkalmazzák. Mindezt azonban egységes keretbe foglalja a felépítésük, mely újraírja a ha-
gyományos szerkezeti egységeket azáltal, hogy kulcsfontosságúvá teszi a metaforikusan 
is értelmezhető kezdő- és zárójeleneteket, célzottan használva az idősíkok közötti vál-
tásokat. Az egyes részek motívumai az idő előrehaladtával szimbolikus jelentőségűvé 
válnak azáltal, hogy előre- és visszautaló funkciót töltenek be. Ily módon válik jelentő-
ségteljessé az első jelenetben megpillantott szarvas mintás ágyhuzat, mely motívum a 
későbbiekben egy szarvas tetemeként jelenik meg; ahogy szintén kicsinyítő tükröt ké-
peznek a tárgyalóteremben a bíró asztalán látható ventilátorok, melyeket az alagutat ásó 
bányászok korábban nem kaphattak meg. Ezzel párhuzamosan a színvilág is megfakul, 
a sorozat első részeiben a kevés élénkebb szín közül a sárga válik dominánssá, magával 
hozva a sugárveszélyre figyelmeztető jelzés színének asszociációját. A szín használata ér-
zékelteti, hogy a veszély visszafordíthatatlanul belefonódott a hétköznapi életbe, amely 
elvesztette dinamikusságát. Az így létrejövő monotonitás tovább nyomatékosítja kataszt-

1 https://www.vice.com/en_us/article/j5wbq4/craig-mazin-interview-about-chernobyl-hbo-
miniseries-on-how-accurate-and-what-really-happened, az idézet fordítása: https://24.hu/
kultura/2019/06/07/csernobil-hbo-tv-sorozat/ [Letöltés ideje: 2019. augusztus 31.]
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rófa súlyosságát, ezt fejezik ki az ismétlődő helyszínek, a hasonló kameraállásból felvett 
tűzoltóautók, mentők, buszok végeláthatatlan sora.

A baleset idején a hídon összebújó pár, az udvaron sétáló iskolás diákok, a súlyosan 
sugárfertőzött férje kezét fogó terhes feleség jelenete pedig a leküzdhetetlen disszonan-
cia érzését váltja ki a nézőben, mint ahogy a sorozat szerint az akkori vezetés számára 
is ezt okozta. Ez azzal járt, hogy az arculatvesztés elkerülése vált prioritássá személyes, 
valamint állami szinten is. Az emberek egy ilyen államgépezet számára szükséges, de nem 
pótolhatatlan „biorobotok” voltak csupán, s ennek valódi súlya az egyéni tragédiák szint-
jén jelent meg igazán. Itt nincsenek hősök, az önfeláldozás nem dicsőség; hiába ígértek a 
likvidátoroknak fizetésemelést, ők már az életükkel fizettek érte. Hála és tisztelet helyett 
névtelenséget kaptak, az áldozatok pontos számáról egyetlen hivatalos statisztika sem ké-
szült. A betonszarkofágokat, a katasztrófának és a rendszer működésének legtragikusabb 
nyomait elrejtették a világ szeme elől. Ezt az eltakarást a film formanyelvének eszközei 
is szemléltetik, hiszen nagyon gyakran valamilyen felületen – ablaküvegen vagy műanyag 
kórtermi függönyön – keresztül, közvetetten követhetjük az eseményeket, ezáltal a történet 
világán kívül és belül is érezhetjük magunkat. De egyik helyzetet sem láthatjuk át teljesen, a 
hazugságokon keresztül az igazsághoz csak néhány ember tudott utat törni. 

Közülük is kitűnt egy szovjet tudós, akinek halálára nem tudott fátylat borítani a fele-
dés homálya. Alakját a sorozat középpontba állította, sorsát pedig szinte dokumentarista 
igénnyel dolgozta fel. Valerij Legaszov (Jared Harris) öngyilkossága mellett ugyanis már 
nem mehetett el szótlanul az korabeli tudóstársadalom sem, mivel hátrahagyott kazet-
táival képes volt cselekvésre késztetni az embereket. A robbanás idején őt bízta meg a 
kormány az események felderítésével, azonban mindez csak a bűnösök előállításának 
céljából történt. Életében hallgatásra kényszerült, ez pedig számára összeegyeztethetet-
lennek bizonyult a tudós létével, ezért az atomerőmű-baleset után két évvel felakasztotta 
magát. Búcsúlevél nem, de számos hangfelvétel maradt utána, mellyel nemcsak az áldo-
zatok, hanem önmaga számára is lerótta tartozását. Hiszen ő is csak egy volt az áldoza-
tok közül. Az, hogy halála ilyesformán többet számított, mint élete és munkássága, egy 
visszavonhatatlan leletet mutat az akkori állapotokról, s egyben törést jelentett. Újabb 
fogaskerék akadt meg az államgépezetben, mely immár működésképtelenné válva hul-
lott szét. Mindezek ellenére is az örökös államérdeket támogatta az idő múlása, hiszen 
a katasztrófa egyre inkább egy történelmi esemény szintjére kezdett visszaszorulni a 
köztudatban. Ezzel a feledéssel szállt sikeresen szembe a minisorozat, hatásában pedig 
a széria egészére jellemző kontrasztosság figyelhető meg. Képes működni a világ egyik 
legmagasabban jegyzett sorozataként,2 mely Oroszországban is feszültséget gerjesztett 
és választ indukált. Emellett tiszteletet ad az áldozatoknak, mialatt önmaga köré egyfajta 
kultuszt is felépített, melynek hatására egyre többen keresik fel a katasztrófa helyszí- 

2  Az imbd.com felhasználóinak értékelése alapján.
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nét. Míg korábban Csernobil egy városból egyre inkább átformálódott az eseményt jelölő 
megnevezéssé, addig napjainkban mintha ez a folyamat a visszájára fordulna úgy, hogy 
ismét helyként való determináltsága válik az elsődlegessé.

Ezáltal egy olyan kultusz épül ki a szemünk előtt, mely a tragédia második hulláma-
ként nyilvánul meg. Egyrészt a sorozat megpróbálja leróni a jelen tartozását a múlt felé, 
miközben másik szélsőséges következményként a felkapottság, a nézőközönség növeke-
dése egyfajta hype-ot is magával hozott, melyben a kegyeletből katasztrófaturizmus lesz, 
a mondanivaló csak néhány dekontextualizált szállóige formájában tűnik fel. Pedig a tör-
téntekért a felelősséget egységesen vállalnunk kell, ahogyan a sorozat is erre próbál rávi-
lágítani. Hiszen nincsenek egyedüli bűnösök és nincs ember, aki ne tehetne valamit má-
sokért, az igazságért. Az epizódok felépítésében e motívumok köré szerveződik ember és 
állam érdekeinek ütközése, melyből kiderül, hogy végül senki nem került ki győztesként. 
Az állami ideológia nem volt képes ezt a szétágazó következményekkel járó katasztró-
fát egy egységes keretbe foglalni akkor, amikor a látszatintézkedések csődöt mondtak. A 
szovjet fejlődésnek, valamint a rendszer működőképességének a hidegháborús diskur-
zusban megkérdőjelezhetetlen tényként kellett funkcionálnia, még ha csupán a látszat 
szintjén is volt képes erre. Csak az számított, ami kiszivárgott, amit a Nyugat megtudott; 
kitüntetés, elismerés és hatalom csak a hazugságokért járt. Ezek a tényezők pedig mélyen 
beleivódtak az emberek gondolkodásába. Az államért való felszínes cselekvés elfojtot-
ta a hatékony katasztrófakezelés lehetőségét, a Szovjetunió szolgálata volt elsődleges az 
emberek érdekében való cselekedetek helyett, akik így egyre kiszolgáltatottabbá váltak. 

Éppen ezért az áldozatvállalásnak számtalan módja reprezentálódik a kivezényelt 
tűzoltóktól kezdve a bányászokon, likvidátorokon, a tudósokon és a bűnösökön keresz-
tül egészen az ország irányítóiig. Emiatt válnak különösen hatásossá azok a jelenetek, 
amelyekben különböző társadalmi osztályokból érkező vagy eltérő erkölcsi értékek-
kel és normákkal bíró embereknek kell párbeszédbe lépniük a megoldás érdekében. A 
legerősebben mindez a Legaszov és Scserbina (Stellan Skarsgård) közötti dinamikában ér-
hető tetten, ugyanakkor kettejük nézőpontja egységessé válik azáltal, hogy Csernobilban 
mindenki egyenlővé lesz. Sorsuk azonossága, véleményük közeledése áttételesen, képi 
szinten is megjelenik, amikor az ülések során ők ketten kezdetben egymással szemben, 
majd – ahogy fokozatosan felismerésre került az, hogy a sugárzás, a halál nem válogat – a 
továbbiakban már egymás mellett foglalnak helyet. A kérdés csupán annyi marad, hogy 
heteik, hónapjaik vagy éveik vannak-e még hátra.

A sorozatban tehát bátor önfeláldozás helyett csak kötelességteljesítésről lehet 
beszélni. Ugyanis a halál valódi oka nem a grafitdarabokban keresendő. A sorozatos 
hibás döntéseket hozó, hanyag kezelésért munkatáborra ítélt Gyatlov (Paul Ritter) sem 
a kizárólagos bűnös. Ő csak egy az állam felemeltjei, kegyeltjei közül, aki megtestesíti és 
magába foglalja mindazt a szemléletmódot, ami a Szovjetunióban elvárt és dicséretes. 
Aki meglátta a saját lehetőségeit a rendszerben, s még a végzetes hibák árán sem akart 
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lemondani róluk. Mindezzel megmutatkozik az, hogy ugyan a felelőssége közvetlen, de 
nem kizárólagos. Az igazi felelősök sokkal szélesebb körben és magasabb szinteken kere-
sendők, ameddig a tudósok hangja már nem ért fel. Szavukat az állam által kiépített meg-
figyelési rendszertől tartva olykor szándékosan ők maguk fojtották el, ezáltal a felelősség 
szövevényes hálója feltérképezhetetlenné, ugyanakkor kollektívvé is vált. 

Az HBO sorozata az átélők történetein keresztül mutatja meg a hazugságok árát. A kü-
lönböző zsánereket alkalmazó részek az eseményeket nem lineárisan, de annál hiteleseb-
ben mesélik el. A széria erősen hagyatkozik a kulturális emlékezetre, precíz korrajzot ad, 
de nem riad vissza a szükséges változtatásoktól sem. A szereplők által használt angol nyelv 
kezdetben kulturálisan idegenként hathat, ezzel szemben főként a tudósok narratívájában 
érvényesülő toposzok túlzottan is ismerősek lehetnek a nézők számára. Ilyen például a po-
litikai területére kívülállóként kerülő és ott elbukó tudós, vagy az igazságért a rendszerrel 
is szembeszálló atomfizikusnő alakja. Az epizódok vezérfonalává így az a közös gondolat 
válik, hogy nem kell lemondanunk az igazság reményéről. Meg kell tanulnunk felfedezni 
azt, amit eltakarnak; megszólalni, amikor elhallgattatnak; cselekedni akkor, amikor mások 
késlekednek. Hiszen minden hibának következménye van. S ezek a következmények olykor 
még harmincnégy év távlatából is fájdalmas tanulságul szolgálhatnak.

(Csernobil [Chernobyl], rendező: Johan Renck, forgalmazó: HBO International, 2019.)



63NAGYVIZIT

Som Balázs (1996) Debrecen. A Debreceni Egyetem filozófia mesterszakos hallgatója.

Som Balázs

A SZAVAK ÉS A ZENE VISZÁLYA
THE MUSIC CRITIC, RENDEZTE: ALEKSEY IGUDESMAN

Izgalmas megpróbálni összegezni, hogy pontosan mit is láthatott az, aki úgy döntött, je-
gyet váltott a John Malkovich nevével fémjelzett The Music Critic című előadásra, melyet 
Magyarországon kizárólag a debreceni Kölcsey Központban mutattak be. Az elvárások te-
kintetében sokakat meglepetésként érhetett, amikor az első percekben kiderült, hogy nem 
egy szokványos színházi előadás részeseivé váltunk, hanem egy erősen a színész retori-
kájára és a zenészekre építkező műsorra. A produkció szellemi atyja Aleksey Igudesman 
volt, aki egyben a darab első hegedűseként is szerepelt, és csapatával szellemes módon 
csillogtatták meg zenei tehetségüket egy-egy taktikás zenei kompozícióval, olykor ellop-
va a show-t a címszereplő elől. Malkovich ebből a szempontból olykor másodhegedűs 
volt a műsorban a zenészek mellett. Tehát adott egy karizmatikus és jól ismert színész 
Malkovich személyében, aki nem kevés misztikumot épített maga köré, ahogy sokszor me-
rev arckifejezésével, mintha csak fal mögé burkolózva meredt volna maga elé. A színpad 
másik oldalán pedig lenyűgöző zenészek, remek megvilágításban elhelyezkedve, szintén 
magasztosan töltötték meg a játéktér többi részét, ám, mégis egyfajta könnyedséget árasz-
tottak magukból. Felmerülhet a kérdés, egyáltalán hogyan működtethető egy ilyen felál-
lás, ahol a színész mozdulatlansága és szándékosan monoton módon felolvasott szövegei 
erőteljesen ütköznek a mozgalmas zenei szegmensekkel. Számomra a műsor legizgalma-
sabb része az volt, amikor észrevettem, hogy mindez nagyon jól működött, és ráadásul 
szórakoztatott is, ahogy ezek az energiák egymásnak feszültek. A performansz sajátossá-
gának is tekinthető ez az egymásnak feszülés, ugyanis Malkovich rideg figurája a címsze-
replő zenekritikus, aki a zenészek által megidézett darabokat folyamatosan elutasító és 
becsmérlő kritika alá vetette (mint például Mozart és Brahms munkáit), míg a zenészek 
ezt kívánták ellenpontozni. Ennek köszönhetően a negatív és a pozitív töltések találkozá-
sát tapasztalhattuk meg, a szereplők statikusságát ez a sajátos dinamika pedig remekül 
kompenzálta a játékidő hátralevő részében.

Kezdetben csak egy passzív, kergetőzést nélkülöző macska-egér játék szemta-
núi lehettünk, amint Malkovich a színpad egyik végében egy pohár víz társaságában, a 
közönségnek profilból helyet foglalva, akár egy régi érme dombornyomata, magasztosan 
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ücsörgött a félhomályban, és rezdületlenül figyelte Igudesmant és társaságát, ahogy azok 
lágyan megalapozták a hangulatot egy prelúdiummal. Ezt követően Malkovich elfoglalta 
a helyét egy állvány előtt, és akár egy karmester, könnyed, ám mégis jelentős horderejű 
orgánumával elkezdett beszélni az utókor által méltatott zeneszerzőkről, és játékos nyelvi 
manírokkal döngölte földbe őket merészebb, mára meghatározónak tartott műveik miatt. 

Malkovich olyan volt, mint egy kígyó, amelynek mintái hívogatóan megragadják a fi-
gyelmet, és elfeledtetik a megfigyelővel azt, hogy bizony ennek a kígyónak mérge is van 
és vágott nyelve. A földbe tiport zeneszerzőket darabjaik egy-egy kiválóan előadott tétele 
juttatta vissza a nézőben jól megérdemelt helyükre. Egyeseknek akár kifejezetten fárasztó 
lehetett vagy türelmetlenséget is okozhatott ez a hullámvasút, amivel a játékidő első fele 
elment, amíg a Malkovich által megfogalmazott kritika Igudesman felé személyessé nem 
vált, hiszen itt már ténylegesen kimondottá vált az addig csak körvonalazódó ellentét. 

Éppen ezen a ponton mutatott önmagán túlra is a darab elérve egy reflektív szintet, 
hiszen a színpad két, eddig csak passzív módon érintkező fele egybeszakadt és a zenészek 
is beléptek a játéktérbe. Malkovich ugyanis kritikát mondott Igudesman egy fellépéséről, 
amelyet maga az első hegedűs sem hagyott szótlanul, ezért egy, a kritikusnak címzett kri-
tikával borította fel az erőviszonyokat és mozdította előre a performansz cselekményét. 
Ez egyfajta tetőpontként is szolgált a darab számára, és talán itt tapinthattunk ki először 
egy valódi narratívát, amikor kialakult az interakció kettejük között. Malkovich erre rea-
gálva kitört a passzivitásából, habár kimértségét végig megőrizte és egy igazán hatásos 
önreflexív és ironikus monológ erejéig ellopta a figyelmet. A kritikus mint saját farkába 
harapó kígyó „pusztult el” az őt érő kritika nyomására, amit fokozatosan emelkedő zenei 
témával tettek rendkívül hatásossá Igudesmanék.

Az előadás biztos és kimért volt, akár a címszereplő magatartása. A színpadkép vi-
szonylag keveset változott a zenészek helyigényére való tekintettel, látszódott, hogy 
mindennek pontosan megvolt a helye, és a legapróbb hiba is egyből feltűnő lett volna. 
Az esetleges változásokat a színpad két oldaláról bejáró statisztákkal oldották meg, mely 
mozgások néhol kizökkentőek voltak, ám érthető a technikai döntés, hiszen a hangsze-
rekkel nem éppen lehet egy mozgalmas színpadképre építkezni, itt elsősorban ténylege-
sen Malkovich orgánumán és Igudesmanék koncertjén volt a hangsúly. Néhány mozzanat 
erejéig azonban még a statiszták is bevonódtak a játékba, így oldva a színpadi jelenlétük 
által okozott zavart. Ez a kiszámíthatatlan működés okozott olykor meglepetéseket, me-
lyek révén a várakozás az első perctől az utolsóig fennmaradt.

Persze még ha az imént kifejtett dinamika jó energiával látta is el a műsort, kétség-
kívül elvett belőle legalább annyit az a statikusság, amire a technikai megoldások miatt 
kényszerült a társulat. Nyilvánvalóan a mozgalmasság nem volt kompatibilis az esemény 
jellegével, de a zenei betétek elevenítő hatását olykor azonnal megtörte az átrendeződés-
sel járó logisztika, és így a magas végponttal záruló szekvencia, és az egyébként jól épített 
tetőpont után is újra a nulláról kellett indulnia a hangulat fölépítésének. Mindezek miatt 
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a korábban említett hullámvasút talán még inkább kiéleződött, de sajnos nem a pozitív 
értelemben.

Persze rengeteget számított Malkovich karizmája, hogy ne csak egyszerű hangjátékká 
simuljon a produkció, hiszen megnyerő jelenlétével vonzotta magára a tekintetet. Bárho-
gyan is, de sokszor észrevettem magamon, hogy az éppen játszó zenészekről átvándorolt a 
szemem a tér túloldalán ücsörgő Malkovich-ra, aki bíráló tekintettel figyelte az eseménye-
ket. Élmény volt élőben tapasztalni a játékát, és így még inkább érthető, hogy Spike Jonze 
John Malkovich menet (Being John Malkovich, 2007) című filmjében miért pont az ő fejébe 
ugrott John Cusack karaktere a mágikus portálon keresztül, hiszen Malkovich már a meg-
jelenésével létre tud hozni egy olyan rejtélyes atmoszférát maga körül, melynek köszön-
hetően mindenki be akarna lesni a mögé a bizonyos álarc mögé. Továbbra is fontos meg-
jegyeznem, hogy bármennyire hatásos volt, de Igudesman és a zongorista Hyung-ki Joo 
szív-lélek játéka nélkül nem bírhatott volna ekkora színpadi erővel a The Music Critic. Ezt 
leginkább a műsor második felében tapasztalhattuk, amikor újabb váltás következett a di-
namikában, és Malkovich a szöveg bizonyos elemeire támaszkodva improvizált és próbálta 
utasítgatni a zenészeket, hogyan adják elő a darabokat. Az előadást kísérő felirat sokszor 
azonban zavaró volt a helyzetkomikumra nézve, hiszen a lefordított szövegkönyv olykor 
sokkal hamarabb jelent meg, ezáltal idő előtt lelőve egy-egy poén csattanóját. Ez megle-
hetősen kellemetlen lehetett a fellépők számára is, hiszen ezt még humorosan Igudesman 
is megjegyezte egy ponton, amikor az ő viccét lőtte le a felirat. A kialakult komikus szituá-
ció a korábbi verbális abúzusra rájátszva jól rámutatott, mennyire el tud bizonytalanítani 
egy kritika bárkit, legyen szó bármilyen művészről. Szinte átveszik az irányítást a kritikus 
megbélyegző szavai a művész felett, szabotálják a játékot, diszruptálják a koncentrációt. 
Mindezt még tovább forgatta a The Music Critic, amikor egy utolsó, végtelenül szórakoz-
tató jelenetben Malkovich agitálására a zenészek teljesen rosszul játszották el a Török in-
dulót. Mókás látni, ahogyan fokozatosan rosszabbá válik, torzul a mű, miközben mi, nézők, 
csak arra gondolunk, hova lehet ezt még fokozni. A leginkább szórakoztató oldala az egész 
jelenetnek az volt, hogy tanúbizonyságot tett arról, hogy éppenséggel egy dolog jól elját-
szani egy darabot, de szándékosan rosszul és még azt is következetesen „jól”, az már egy 
másfajta őrület kategóriájába esik.

A The Music Critic izgalmas energiák találkozása volt: a rendíthetetlen színészi kariz-
máé és a lenyűgöző művészek könnyed, humoros és mégis kivételes tehetséget felvillantó 
játékának ötvözete, amely, még ha technikai korlátai miatt olykor döcögőssé is vált, nem 
kevés önreflexivitással és humorral volt képes megmutatni, hogy a művészetben igencsak 
elhanyagolhatatlan „kellék” a művész saját magába vetett hite, amit a kritikus elsőre ré-
misztőnek tűnő alakja sem szabad, hogy eltorzítson a szavak látszólagos hatalmával.

(The Music Critic, bemutató: 2020.03.10., Debrecen, Kölcsey Központ, rendező: Aleksey 
Igudesman)
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Szabó Bernadett (1995) Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar nyelv- és irodalom 
mesterszakos hallgatója, az Alföld Stúdió tagja.

Szabó Bernadett

EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG VISZONYÁNAK REPREZENTÁCIÓJA NÉ-
METH LÁSZLÓ GYÁSZ ÉS ISZONY CÍMŰ REGÉNYEIBEN

A NORMA ÉS AZ ANOMÁLIA MEGKÉPZŐDÉSE NÉMETH LÁSZLÓ GYÁSZ ÉS ISZONY CÍMŰ 
REGÉNYEINEK KÖZÖSSÉGEIBEN

Németh László Gyász és Iszony című regényeinek női főszereplőiről – Kárász Nelliről és 
Kurátor Zsófiról – mindenekelőtt kijelenthető, hogy olyannyira hasonló jellemük poétikai 
konstrukciója, hogy – kis túlzással – akár ugyanazon karakterek is lehetnének egy folyta-
tásos regényben. Az alkotások szövegéből kiderül, hogy Zsófi és Nelli büszkék („Addig ke-
ményítitek magatokat, míg az élet elkerül keménységetekkel együtt.”1; „Az ura halála után 
először gondolt férjhezmenésre. De erről rögtön eszébe jutott, amit az anyósa mondott. A 
szabadság kellett neki, azért nem volt maradása. És ha úgy is van? De nincs úgy, feleselt a 
büszkesége.”2), koravének („Ez a vén Kiszeláné még frissebben jár nálamnál. Mintha kezem-
lábam le akarna szakadni.” [Gyász, 108.]; „Megértem már egypár dagályát a munkakedvnek. 
Fiatalasszony koromban, a nászutunk után, vagy amikor a kártyatársaságunkat vártam va-
csorára. […] Most csaknem mindig fáradt voltam. Nyoma sem volt bennem annak a fris-
sességnek és delejességnek. Az arcom beesett és ónszürke volt; a lábamat észrevehetően 
húztam.” [Iszony, 408.]), és nem fogadják el életvitelük korlátozásait. Meglátják az emberek 
számításait, és nem hagyják szó nélkül azokat. Keserűek, néha önzők, valamint nem tudnak 
alázatosak lenni („Bennetek, Kárászokban, nincs elég alázat. Azért kell a Jóistennek titeket 
megalázni.” [Iszony, 60.]; „Ha kérdezték, hogy megy sora egy szót sem szólt esti szorongá-
sairól. – Amióta nem vagyok a más keze-lába, kicsit könnyebben. Akár senkit se lássak. […] 
Ez […] persze az öreg Kovácsnénak szólt, hadd kenjék az orra alá.” [Gyász, 24.]). Gyakran 
dühöngenek, és szinte mindenkit megsértenek valamilyen módon („Mondják, úgy viselke-
dett, mint az eszeveszett, le akarta szaggatni magáról a ruhát s le kellett fogni, mert indult, 

1  Németh László, Iszony, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 60. (A további, főszövegben jelölt hivat-
kozások a megadott kiadásra vonatkoznak.)
2  Németh László, Gyász, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 24. (A további, főszövegben jelölt hivatko-
zások a megadott kiadásra vonatkoznak.)



67BONCASZTAL

hogy megöli Sömjént, akit az ura halálért okolt.” [Gyász, 7.]; „A kőszikla tehozzád semmi. Ha 
egy kősziklát veszek el, az jobban megindul az én szenvedésemen. [Takaró Sanyi – megj. tő-
lem: Sz. B ]  – A te szenvedésed? […] Aki szenved, nem fecseg ennyit. Te csak hazudni tudsz: 
magadnak, másnak. Bűnbakot keresni arra, hogy szájhős vagy; tohonya.” [Iszony, 355.]). 
Mindemellett fiatalok, szépek, dolgosak, és vigyáznak az értékeikre – már-már betegesen. 
Mindezzel szálkákká válnak tágabb szociális közösségük, a falu társadalmának szemében. 
A főszereplők konstrukciójának effajta összetettsége megfelelhet akár szerzői intenciónak 
is, ugyanis Németh László nőket szerepeltető regényeinek karaktereit a görög mitológia 
szereplőinek, isteneinek megfeleltetve szerette volna „megteremteni”, ami által kellő mély-
séget akart kölcsönözni a figurák személyiségének: „Az én nőregényeim, mert csak ezekről 
lehet szó, mitologikus regények, a világ áramlata sugárzik rajtuk át, a történelem s a szo-
boralakok, amelyek a hősnőt az emlékezetben rögzítik.”3 

A regényekben reprezentált társadalom azt közvetíti, hogy létezik valamiféle norma, 
amely alapján – a művek eseménysorából kiindulva – egy fiatal lánynak, anyának, feleség-
nek viselkednie kell egy adott közösséggel szemben, s e „normák rendszere társadalmi 
csoportonként, rétegenként, sőt történelmi koronként is eltérő lehet.”4 A kérdés az, hogy 
ki vagy mi szabja meg azt, hogy milyen a helyes viselkedési forma. Bernhard Waldenfels 
a norma fogalmát így határozza meg: „A normális és az anomália: jelentése alapján »nor-
mális« az, ami megfelel a mindenkor érvényes normáknak, szó szerint: a szögmérő vagy 
a zsinórmérték (norma) mértékének.5 A normális ellentéte az »abnormális«, tehát vala-
mi, ami eltér a zsinórmértéktől, azaz »anomália«.”6 Ennek alapján a helyes magatartás-
hoz viszonyítva létezik egy helytelen, aminek következtében e kettő egymás viszonyje-
lentéseinek tekinthető. Waldenfels munkájának további részében kitér arra is, hogy az 
„anormális” és a norma együtt alkotják az egészet: „Az újat létrehozó kreáció csak mint 
deformáció gondolható el, amely előzetesen adott formációkat átalakít, illetve átstruk-
turál, azaz a kreáció el-térés a normalitás egyenes útjától. Ugyanis az »új« kifejezést csu-
pán relációs predikátumként használhatjuk.”7 Megállapíthatjuk tehát, hogy a normát és 
a normához képest az anomáliát is minden esetben az adott közeg teremti meg, így az  
anomália egy szükséges létezője, nem pedig „hibája” a rendnek. Ennek ellenére – szocio- 

3  Németh László, Napló, Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2006, 422. 
4 Albert József, Farkas István, Leveleki Magdolna, Szociológia, Nyíregyháza, Möbius Print, 2003, 
72. 
5  „A görögből a szintvonalzóra [kanon] gondolhatunk, amelyet a kőművesek használnak a mun-
kájuk során. (vö. Philébos, 56b). A szó- és fogalomtörténeti áttekintéshez lásd a Historisches 
Wörterbuch der Philosophile „normális, normalitás” szócikket.” = Bernhard Waldenfels, A norma-
lizálás határai – Tanulmányok az idegen fenomenológiájáról, ford. Csatár Péter, Kukla Krisztián, 
Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005, 9. 
6  Bernhard Waldenfels, A normalizálás határa – Tanulmányok az idegen fenomenológiájáról, 
ford. Csatár Péter, Kukla Krisztián, Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005, 9–10. 
7  Bernhard Waldenfels, i.m., 123. 
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lógiai kontextusban – az a viselkedés, amely eltér a normától, anomáliának minősül – oly 
módon, hogy az valami negatív előjelű értékítéletet hordoz magában. Németh regényeiben 
tehát egy szociológiai terminussal élve, devianciaként jelenik meg a normától való eltérés, 
ami „a társadalom többsége által elfogadott és vallott normáktól, értékektől való eltérés, 
más szóval nonkonformnak tekinthető magatartás.”8 Ez talán nem mond ellent annak az 
előbbi állításnak, miszerint ez egy szükséges jelenség a rend megteremtésében. 

Németh László e két regényének főszereplői permanens módon „anormálisan” visel-
kednek, amit legfőképpen az okoz, hogy idegenjeivé válnak saját közegüknek, és ez „bizo-
nyos hatalomnélküliséget, az élet értelmetlenségét, az elmagányosodást, végül az érintett 
személy önmagától való elidegenedését, önértékelésének elveszítését és számára ezáltal 
norma nélküliséget jelent”9. Mindez Kárász Nelli és Kurátor Zsófi elidegenedésére egyaránt 
igaz. A kivétel csupán abban nyilvánul meg, hogy nem veszítenek önértékelésükből, sőt 
inkább annak megtartása érdekében választják a magányos életet: „Én nem fogok magával 
erről beszélni, de azt megmondom, hogy senki lánya, senki fia, az én házamba többé be 
nem lép.” (Gyász, 273.) Az idézett szövegrészlet a regény azon részére utal, amelyből az 
derül ki, hogy Zsófi nem tűri a románcaival kapcsolatos pletykákat, ezért kitiltja az embe-
reket a házából, remélve, hogy így megmarad személyének tisztessége a falu előtt. (A háza 
itt legszemélyesebb szféráját szimbolizálhatná, amelyből ki akarja vonni az idegeneket, de 
Kiszeláné érkezésével ennek a sugallt képnek az érvényessége ellehetetlenül.) Zsófi elzárja 
magát a közösségtől, így annak ítélete elől is, ami egyfajta védekezési mechanizmus részé-
ről, de azt látjuk, hogy ezzel még több támadási felületet biztosít a falu lakóinak. Németh 
a Gyászban Kurátor Zsófi karakterének konstrukciójával leképezi az egyén gyöngeségét, 
illetve tehetetlenségét a tömeggel szemben, akinek nincs menekülési lehetősége az ítéletek 
elől. 

Mindemellett fontos egy másik nézőpontból is tekintenünk e női szereplők helyzetére, 
nem felmentve őket tetteik alól. Nonkonform viselkedésüket helyzetük szüli, vagyis csele-
kedeteik mindig valamilyen külső hatás következményei: „a deviáns személyiség kialaku-
lásának egy lényeges mozzanatára mutat rá az ún. minősítési vagy stigmatizációs elmélet, 
amely szerint az egyén nem attól válik deviánssá, hogy normaszegő módon viselkedik, ha-
nem attól, hogy a környezete őt deviánsnak minősíti […], az egyén önképe is megváltozik, 
és megkezdődik a személyiség átalakulása. Elkezd úgy gondolkodni és érezni önmagával 
kapcsolatban, ahogyan azt a környezete sugallja […]. A helyzetet súlyosbítja, hogy a megbé-
lyegzés rendszerint együtt jár a kirekesztéssel.”10 A regényekben az idegenség megképző-
désében ez a kettős folyamat játszik közre. Ezek a nők pusztán valamilyen életbeli helyzet 
pressziója ellen tesznek apró anormális „lépéseket”, és az ítélkezés máris elindul velük kap-

8  Bőhm Antal, Társadalmi beilleszkedési zavarok = B. A., A XX. századi magyar társadalom, Buda-
pest, Korona, 1999, 127. 
9  Uo., 127. 
10 Albert József, Farkas István, Leveleki Magdolna, i.m.,76. 
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csolatban. Ennek következtében a közösség véleményével szemben dacolni kezdenek, és 
mivel ellene tenni nem tudnak – akár öntudatlanul is –, de ráerősítenek azokra. E jelenséget 
láthatjuk az Iszonyban, amikor a róla feltételezett „rossz feleség”-szerepre Nelli bútorvá-
sárlásokkal és Sanyi elhagyásával reagál. A Gyászban is megjelenik hasonló reakció: amikor 
Zsófit őrültnek kezdik titulálni a faluban, barátságot köt a „falu bolondjával”. 

Továbbá, kérdéses, hogy egy közösség mi alapján választja el egymástól a helyes 
és a helytelen viselkedést. Különböző tényezők befolyásolhatják ezt a döntést: a falusi 
életvitel, a szokásrend, a neveltetés hagyománya és a keresztény tanítások is egyaránt 
hatással lehetnek erre. Az is kijelenthető, hogy az anomáliás viselkedést az egyén 
tudattalanul megérzi, kortól, neveltetéstől függetlenül, tehát az erről való gondolkodás, 
illetve a kategorizáció nemcsak társadalmi, hanem egyéni is lehet. Ezáltal az individuális 
értékítéletek további differenciákat képezhetnek, amiből kiindulva kijelenthető, hogy a 
közösségi norma megítélése egyénenként is változó lehet. Ez azzal lehet összefüggésben, 
hogy minden emberi csoportosulás mikro- és makro-közösségekre tagolódik. Tehát 
ezekben a falvakban is – a társadalmi evidenciákból adódóan – léteznie kell egy olyan ré-
tegnek a helyiek között, amely réteg tagjait nem vagy kevésbé botránkoztat meg egy-egy 
kirívó viselkedésű személy, mert életformájukból adódóan nem tudnak, vagy nem akarnak 
behatóan foglalkozni ezeknek a személyeknek a tetteivel. Ezzel ellentétben Németh László 
Gyász és Iszony című regényeiben az említett réteg nem jelenik meg, mert a XX. századi 
faluközösségnek legerőteljesebben csupán egy szegmense tárul elénk, amelynek életvite-
le által betekintést nyerhetünk a közösségi viszonyrendszerbe, a munkamegosztásba és 
a mindennapi létezés nehézségeibe. A prezentált csoport pedig főként az idősebbek által 
alkotott közösség, akik életük utolsó harmadában vannak és szigorú, nevelő szándékkal 
szemlélik, sőt figyelik a fiatalok viselkedését (Kárász Nelli és anyósa, illetve Kiszeláné és 
Kurátor Zsófi viszonya is ennek feleltethető meg). 

Mindezeken túlmenően a falvak társadalmának – Waldenfels fogalmával élve – „nor-
malizálás-határai”, úgy tűnik, nem statikusak, inkább egy skálán érdemes elképzelni azo-
kat. A regénybeli hősnők ezen való elhelyezkedése a közösséghez való viszonyulásuktól is 
függ. Kárász Nelli életében nem jelenik meg az a közegtől való abszolút elidegenedés, ame-
lyet a Gyász hősnőjénél tapasztalhattunk, hiszen Nelli leginkább csak férjétől, illetve annak 
családjától és mindennemű asszonyi kötelékétől szeretne mindenképp távol maradni, 
pontosan azért, mert jobban ragaszkodik önmagához, mint a „cigányképű” Takaróhoz: 
„Énnekem tán nem is lett volna szabad férjhez mennem. Vannak lányok, akik nem arra 
valók, hogy férjhez menjenek. Szeréna néni miért nem ment férjhez? […] Szeréna néniben 
is megvolt, ami bennem. A magány. Hogy az emberek között is maga akart maradni. […] 
Az ember ne azt nézze, hogy az emberek mit tartanak normálisnak, hanem, hogy ő maga 
hogy maradhat meg önmagának.” (Iszony, 366.) Nelli nem akar kivonulni a társadalomból, 
csupán meg szeretné tartani önmagát önmagának: nem szeretne mások akarata alapján és 
mások birtokában élni. Autonómiára irányuló törekvései azonban sikertelenek maradnak – 
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ahogyan Kurátor Zsófi esetében is – leginkább a főhősnő életkörülményei miatt. Mindezek 
alapján jól látható, hogy Nelli és Zsófi egyaránt nem tudnak elegyedni saját közösségükben, 
miközben idegenségük megnyilvánulása és ezzel összefüggésben az említett közösséghez 
való hozzáállásuk más és más. Ezáltal különböző mértékben térnek el a normától: Zsófi 
testesíti meg az abszolút elidegenült személyt a Gyász regényvilágában, míg Nelli közösség-
hez való viszonya másról ad számot: neki nem a falusiakkal, az emberekkel és a szociális 
léttel van problémája, hanem a mikrokörnyezetével és a személyi autonómia megtartásá-
nak akadályaival, amelyek az ő esetében szorosan összefüggenek. A feleségszereppel azért 
nem tud azonosulni, mert – ahogy a „feleség” szó alaktanilag is mutatja – nem tud és nem 
akar valakinek a „fele” lenni. De mivel nem tesz eleget az elvárt társadalmi szerepnek, a kö-
zösség „normalizálás-határán” ugyanúgy kívül fog esni, mint Zsófi a Gyászban, mindössze 
az lesz a különbség, hogy a norma és az anomália közötti eltérés képzeletbeli skálájának 
más-más pontján fognak elhelyezkedni. 

A társadalmi anomália – mint már említettem – nemcsak a közösség által képződhet 
meg, az egyén is birtokolhatja a már említett waldenfelsi „normalizálás-határt”, amely le-
het ön-reflexív és a közösségre vonatkozó egyaránt: az Iszonyban az egyén is tudatában 
van annak, hogy viselkedése eltér a megszabott elvárásoktól: „az ember lelke sebet kap, 
s azon mocskos, idegen, erőszakos indulatok nyomulnak bele. Történhetik leánnyal iszo-
nyúbb? […] S ennek kell normálisnak is lennie, hisz minden asszonnyal megtörténik. […] 
Az, hogy én nem vagyok normális, itt, ezek közt a bakfiskori fényképnézések közt ötlött 
először eszembe. Akárhogy néztem a szembe siető férfiakat, olyan nem bukkanhatott elém, 
[…] akivel én azt megkívántam volna.” (Iszony, 162.) Kárász Nelli önanalízisében az látható, 
hogy a lányt nem az zavarja, hogy ő eltér a normától – ami esetében azt jelenti: nem akarja 
odaadni magát Takaró Sanyinak –, hanem az, hogy a nők többsége nagyon is vágyik a 
szexuális közeledésre. Tehát nem magában keresi a hibát, hanem a közösség viselkedésén 
botránkozik meg. Ebben az értelmezésben megfordul egyén és közösség viszonya: nem a 
közösség ítélkezik az egyén fölött, hanem épp fordítva.

A FALU MINT TÁRSADALMI KÖZEG HATÁSA A REGÉNYEK FŐSZEREPLŐIRE

A társadalmi „normalizálás-határok” nemcsak az adott közösség szabályai alapján konstru-
álódhatnak, hanem a csoport életvitelének térbeli elhelyezkedése is befolyásolhatja azt. A 
két elemzett regény terének középpontjában két XX. századi falu áll, amellyel kapcsolatban 
elmondható, hogy „a huszadik század első felében a magyar társadalom nagyobb része a 
paraszttársadalomhoz tartozott, azonban a parasztság a század első felében »társadalom 
alatti« helyzetben létezett, zárt, immobil világ jellemezte.”11 Az említett, faluspecifikus tér- 
 

11  Bőhm Antal, A parasztság és a paraszttársadalom átalakulása = B. A., A XX. századi magyar tár-
sadalom, Budapest, Korona Kiadó, 1999, 47. 
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beli meghatározottság hatással lehet az ott élő közösség viszonyrendszerére is: az emberek 
szoros kapcsolatban állnak egymással, ezáltal mindent tudnak egymásról, ha pedig ez kor-
látokba ütközik, különböző spekulációk képződhetnek meg, ami e regényekben pusztító 
hatással van az egyének jellemére. A következőkben ennek a megállapításnak a részlete-
sebb kifejtésére kerül sor. 

A falu kínálta természetközelség az irodalmi modernség korszaka előtt általában az 
idillel volt azonosítható, amelynek gyökeres ellentéte található e regényekben, ahogy ko-
rábban már Móricz alkotásaiban is: „Móricz az általa ábrázolt falu és parasztság életének 
azon mozzanatait rögzíti és veszi számba […], melyek már a megelőző idillikus népesség-
ideológia által befolyásolt parasztirodalomban is sokszor előfordultak, csak éppen […] el-
lenkező előjellel használja őket. Így pl. az egyszerű lélek helyére a zaklatott tépettség, a 
boldog érzelmesség helyére a vad ösztönösség […] lép […].”12 Az említett falukonvenciók 
inverze a tárgyalt Németh-regényekben is többféle módon jelenik meg: például a vallásgya-
korlás a társadalmi pozíció kialakításának eszközévé válik (Kiszeláné azért jár templom-
ba a Gyászban, hogy a falu elöljárósága közé ülhessen, megmutatva ezáltal a közösségnek 
azt, hogy a társadalmi hierarchiában ő hová tartozik, pontosabban hová szeretne tartoz-
ni). Emellett mindkét vizsgált műben a szűk közösség összetartása helyett a széthúzás ar-
tikulálódik, illetve a társadalmi elvárások dominálnak egymás érzéseinek számbavétele, 
toleranciája, vagyis az emberek empátiája helyett. Mindemellett nemcsak a falu poétikája 
változott meg a modern regények elbeszélésében a korábbi irodalmi hagyományhoz ké-
pest, hanem legalább ennyire markáns jelenség a szereplők idilli, túlesztétizált típusától 
való eltávolodás is: „Móricznál […] a szegénység és a gazdagság, az irigység, a büszkeség, a 
jószívűség, a fösvénység és a gonoszság megtestesítői ismerős személyek. Ismerős az isme-
rőst irigyli, ismerős az ismerőstől tart, azon akar elégtételt venni, azt gyilkolja meg (Judith 
és Eszter, Szegény emberek)”13. Németh a móriczi hagyományt tovább örökítve, ugyanezt a 
nézőpontot érvényesíti az Iszonyban és a Gyászban is.

Az Iszonyban megismerjük a közösségben lévő, felszín alatti ármánykodást, hűtlensé-
get (Takaró Sanyi megcsalja Nellit), a hazugságot és a képmutatást. Mindemellett a gaz-
dasági okokon alapuló motiváltság jelensége is erőteljes mindkét regényben: az Iszony-
ban Takaróék földbirtokos gazdák, Kárászék pedig elszegényedtek az apa halála után 
(és az így kialakult gazdasági státusz sürgeti leginkább a házasságot), míg a Gyászban 
Kurátor Zsófi keserűségét tovább erősíti az, amikor anyósa halott férjének a testvéréhez 
akarja őt hozzáadni, hogy a családban maradhasson a vagyonuk: „Zsófi eleinte csak ne-
vette az öregasszony mesterkedését. A Józsi nem volt rossz fiú, de hát az ő Sándora után! 
[…] Józsi volt az a nulla, akiről az ő ura értékét számította, s most hozzámenjen ehhez a 

12  Margócsy István, Kísérlet a narráció megújítására – Sárarany = A kifosztott Móricz? (Tanulmá-
nyok), szerk. Fenyő D. György, Budapest, Krónika Nova, 2001, 24. 
13  Szirák Péter, Az elveszett falu – Kép, színtér vagy poétika? = A magyar falu poétikái, szerk. Kor-
pa Tamás, Pataki Viktor, Porczió Veronika, Budapest, FISZ, 2018, 174.
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nullához?” (Gyász, 16.) Azt láthatjuk tehát, hogy az emberi sorsokat financiális tényezők-
nek vetik alá,14 ami elősegíti az egyén elidegenedését saját környezetétől, ahogy ez Kurátor 
Zsófival is történt a Kovács-házban: „Egyik napról a másikra megromlott köztük az élet. 
Amíg az öregasszonyban volt egy kis remény, az ő erőltetett türelme még csak mentette 
a helyzetet. Amikor ő is belátta, hogy Zsófit meg nem puhítja, hadizónába került a ház.” 
(Gyász, 18.)

A regények azt mutatják, hogy sem Zsófi, sem Nelli nem képes ennek a társadalmi be-
rendezkedésnek a korlátjait elviselni, amit pedig az adott közösség nem képes tolerálni. 
Kurátor Zsófi például férje halála után nem tud rögtön azonosulni az özvegyi identitással, 
annak ellenére, hogy házasságuk nem gazdasági kényszerből jött létre. De pontosan tisz-
tában volt azzal, hogy magára kell öltenie a gyászoló fiatalasszony szerepét, amivel megke-
serítette önmagát: „Zsófi tudta, hogy két hónap alatt nem illik kicsit sem megvigasztalódni 
[…] s utólag iparkodott olyan elkeseredett lenni, mint a szavai; de hogy ez a maga-búsítás 
egyre nagyobb fáradságba került, hozzászokott viselkedése és érzései közt ehhez a kis 
hazugsághoz, megtanult érzés nélkül válaszolni a fájdalmas tekintetekre […].” (Gyász, 8–9.) 
Ebből a szempontból a probléma gyökere a közösség kényszerítő erejében lakozik: „Zsófi 
gyászában a tágabb kör, a falusi közvélemény, a még tágabb kör, a társadalom megtestesítő-
je egyfajta kötelességet lát, elvárja az özvegyi kitartást. […] Tehát nem egyszerűen önként 
vállalt ez a magatartás, hanem a környezeti hatások beszűkítésének is eleget tevő.”15 Ezál-
tal megállapíthatjuk azt, hogy miközben a fiatal özvegy még nincs túl a gyászmunka folya-
matán, a környezete máris szerepkényszerbe taszítja. Ennek következtében még inkább 
traumatizálttá válik a főhős, akinek nemcsak a betöltetlen űrrel kell megbirkóznia, hanem 
önmagával is. A falubeliek miatt bűnösnek érzi magát azért, mert nem szenved olyan mér-
tékben, ahogyan ilyenkor „illene”: „Zsófi a hátába szegzett tekintetek alatt kissé begörbítet-
te derekát s lelkiismeret-furdalást érzett, hogy nem találta meg magában azt a nagy fájdal-
mat, amelynek ácsorgó emberek idegenkedő csodálata szólt.” (Gyász, 8.)

Hasonlóan történt az Iszony főszereplőjével, Kárász Nellivel is: a már említett okok 
miatt belekényszerült egy rossz házasságba, továbbá anyósával is konfliktusai voltak. Nelli  
édesanyja, Kárászné sem bírta a lányával és a Takaróval való életet, de nem támogatta Nelli 
férjével szembeni lázadását sem. Nellinek a család és a faluközösség véleménye miatt is 
viselnie kellett a rendes feleség, az alázatos meny, majd a szerető édesanya szerepét. Az 
Iszony szövegéből kiindulva Nelli ezt a „megfelelő” magatartást nem érezte önazonosnak, 
 

14  E gondolatmenethez hozzáfűzném, hogy a regények történetének idejében ez a házasságkötési 
motiváció nem volt idegen, de annak kíméletlen mivoltát korunk nézőpontjából joggal állapíthat-
juk meg, mindamellett, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egyes esetekben a szerelmi boldogság 
mást jelentett egykor és ma. 
15  Bakonyi István, A cselekvés buktatói. Az elidegenedés problémája (Gyász, Iszony) = B. I., Elidege-
nedés és társadalmi cselekvés (Tanulmány Németh László szépprózájáról), Székesfehérvár, Vörös-
marty Társaság, 1990, 63–64. 
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ami számos elfojtáshoz vezetett. A tragikus végkifejlet előrehaladását az is támogatja, hogy 
Nelli „terhei” sosem enyhülnek, csak nehezednek. Például amikor lányuk, Zsuzsika szüle-
tése után Takaró Sanyi azt mondja Nellinek, hogy „a Takaró ház nem lehet el egy fiú nélkül. 
Minek dolgozom én akkor? Hogy egy vő elvigye mindenem.” (Iszony, 325.) Azt látjuk, hogy 
Nelli nehezen birkózik meg a rendszeres házasélettel és az ebből következő anyasággal: 
most pedig tovább súlyosbítja ezt férje azáltal, hogy szüljön végre egy örököst is, hiszen 
ahogy Takaró fogalmazott: „Nézd meg Zsuzsit, már ő is fiúnak készült, csak csorba lett.” 
(Iszony, 326.) A fiatal feleség Sanyi tervéről hallani sem akar: „Utálnám őt a méhemben. […] 
S ha egészségesek lesznek is, mint Zsuzsi: énnekem nem kellenek. Én nem akarom ilyen kis 
Takaró purdékkal tarkázni be a világot.” (Iszony, 326.) Ez az erős elhatárolódás a második 
gyermektől csak további konfliktusokat szül házasságukban, amely még inkább segíti Nelli 
totális elidegenedését férjétől, de nem közösségétől: viselkedésének ezen aspektusa is jól 
mutatja a már említett „egyirányúságát” idegenségének, amely nem válik kollektív érzetté 
(mint a Gyászban), ehelyett az csupán saját férjére irányul. 

Végtére, ahogy Bertha Zoltán írja Németh főhőseiről, „az egyén nem szorítható ke-
retek közé,”16 Kárász Nelli pedig szélsőséges példája ennek, hiszen gyilkosa lesz legfőbb 
„kényszerítőjének”. 

(SORS)DETERMINÁLÓ TÉRPOÉTIKÁK

A közösség szerepének bemutatása után a továbbiakban a Gyász és az Iszony térpoétikáját 
és annak közösségre gyakorolt befolyásoló erejét vizsgálom. Ha a két regényben reprezen-
tált térvilágra koncentrálunk, akkor azt láthatjuk, hogy a művek térhasználata majdnem 
egymás tükreként értelmezhető. Mindkét regényben három-három helyszínt járunk be, 
amelynek első pillére a főszereplők kiegyensúlyozott életét szimbolizálja, a második térben 
következik be a személyiség deformációja, míg a harmadik a megtalált otthont jeleníti meg. 

A Gyász tere egyetlen falut ölel fel, tehát az Iszonyhoz képest immobilabb világot 
mutat. Kurátor Zsófi a regény kezdetén Kovácsék (a férje családjának) házában él, 
ahonnan később elköltözik az anyósával történő konfliktusok miatt. Igaz, itt következik 
be az első tragédia is, férjének halála, de ebben a házban élt boldog házasságban. Tehát 
Kovácsék háza a felbomlott rend kiindulási pontja. Ezután Zsófi a szülői házba nem akar  
visszamenni, ezért sajátba fog költözni: „Elébb visszadugják a csibét a tojásba, mint hogy 
ő hazajöjjön lánynak az anyja keze alá.” (Gyász, 20.) Saját házában ‒ amely a falu legszélén 
elhelyezkedve segíti az önkéntes elszigetelődést a külvilágtól ‒ kezd Zsófi a történtek ha-
tására „anormálisan” viselkedni: elzárkózik a faluközösségtől, rögeszméi lesznek, és nem 
elhanyagolható az a tény sem, hogy itt hal meg kisfia, ami talán az ő gondatlanságából adó- 
 

16  Bertha Zoltán, A létszerű ambiguitás regénye (Németh László: Gyász) = A prózaíró Németh 
László, szerk. Görömbei András, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 138. 
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dott. Ebben a házban alakul ki a legtöbb konfliktusa mind Kiszelánéval, mind a családjával, 
és a közösség egészével is, amely végül kiközösíti őt. A falu lakóitól való (kölcsönös) elide-
genedés a nyugodt gyászt teszi lehetővé számára, amely végül életének egyetlen lételemévé 
válik. Ennek tere a temető lesz, ahol a főhős a regény végére a legtöbb idejét tölti. Ez a szak-
rális tér lesz az új otthon számára, ahol békére talál és ahol a kisfiával együtt lehet. 

A főhősnő számára problematikus helyszínként már a férje halálakor megjelenik a 
temető, amikor Kovácsék nem hagyják, hogy Zsófi oda temesse férjét, ahová szeretné: „A 
Kovácséknak valami kriptaféléjük volt, az volt a divat a módosabb parasztok közt […], ott 
feküdt Sándor a széles kő alatt, melyet még Kovácsné csináltatott apósának. […] Zsófi ez-
előtt a kő előtt mindig úgy érezte, hogy a Kovács-család visszavette tőle az urát, neki itt 
nincs mit keresnie.” (Gyász, 75–76.) Zsófi fájdalmát mindez tovább erősíti, megnehezítve 
a gyászmunkáját is, hiszen megfosztják a temetőbe járástól, az emlékezés lehetőségétől. 
Mivel a megemlékezés csupán elméjében következhet be, ezért a férjéről való emlékezés 
mesékbe, képzelgésekbe fog torkollni. Zsófi így a sír helyett egy fényképet fog bálványoz-
ni, amely Kovácsot ábrázolja: „Akkoriban ajánlkozott egy fényképész ügynök, hogy ő ké-
peket nagyít. Zsófi kapott rajta, így legalább lesz egy hely, mely előtt az urára gondolhat.” 
(Gyász, 76.) A fénykép és a gyász jelentőségteljes kapcsolatáról Roland Barthes meglátásait 
kommentálva Bónus Tibor így értekezik: „A fénykép az archiválás jövőre utaltsága révén 
is a testamentalitás, a halál mozzanatára mutat rá a jelenben és a jövőben, egész pontosan 
a halál, a spektralitás, a gyász mozzanatainak az élő jelenbe történő beíródását mutatja 
meg. Lényeges, hogy a fényképnek a Barthes által hangsúlyozott referenciális implikáció-
ja intencionális és noematikus, vagyis nem a fotogramma hordozójához és érzéki testéhez 
tartozik.”17 Mindemellett, bár Zsófi saját házzal rendelkezik, amelyben funkcionálisan új 
otthonra lelhetne, de végül ehelyett egy saját „kriptát” alakít ki belőle: mindenki elől elzárja 
magát, és nem él semmiféle társas életet, ahogy gyermeke halála előtt is már egyre kevésbé 
mozdult ki a házból, később pedig a szobájából, ezáltal totálisan leszűkítve saját életterét. 
Gyermekét már maga temetheti el oda, ahová szeretné, így sírját rendszeresen látogathatja 
(amit mindennap meg is tesz). Sanyika temetőhöz kötött „jelenléte” fogja számára az új, 
ideális otthont megteremteni: „Nekem már csak az a jó, ha odakint vagyok. – […] Zsófi.” 
(Gyász, 210.)

Az Iszonyban reprezentált regénytér szintén három fő helyszínre tagolódik. Az ideál-
világot Huszárpuszta, Nelli gyermekkorának helye képviseli, majd innen, a tanyáról el kell 
költöznie férjével a faluba, Fáncsra. Nelli eredendően nem szeretne Fáncson élni, de anyagi 
helyzetük miatt meg kell tennie: „Nem értettem, […] hogy miért kell engem a falusi élettel, 
kártyázó jegyzőkkel és tanítókkal kecsegtetni. Hiszen itt vagyok itthon; édesapám lelke itt 
kerülgeti a határt, itt tudtam valahogy Sanyit elviselni.” (Iszony, 277.) Maga a Takaróval tör-

17  Roland Barthes, Világoskamra, ford. Ferch Magda, Budapest, Európa, 1985, 108., idézi: Bónus 
Tibor, A csúf másik - A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról (Kosztolányi Dezső: Pacsir-
ta), Budapest, Ráció Kiadó, 2006, 91. 
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ténő házasságkötés is iszonytató Nelli számára, az otthon elhagyása ezt pedig még inkább 
felerősíti. Fáncs testesíti meg Nelli életének rossz időszakát, ahol el kell viselnie férjét, har-
colnia kell anyósával, és folyton bajlódnia kell Takaró Zsuzsikával. Egyetlen dolog ad értel-
met életének: az állandó munka, később pedig Sanyi folyamatos kínzása. Itt éri a legtöbb 
elfojtással járó esemény, aminek végkimenetele férje meggyilkolása lesz. Miután sikerül 
Nellinek eltussolnia az ügyet, új életet kezdhet. Az abszolút kiutat számára később Cenc 
jelenti majd, ahol boldogan élhet élete végéig a Takaró-vagyonból kislányával és ápoló lehet 
egy gyermekkórházban. A Gyásztól eltérően tehát ebben a regényben a főhős számára van 
kiút sanyarú életéből, és nem elhanyagolható tényező az sem, hogy, a falu határain kívül. 

A zárt, ideális falukép alapján az a kérdés merülhet fel, hogy Nelli (és Zsófi) normától 
eltérő viselkedése és személyisége térspecifikusnak tekinthető-e. Vagyis kérdéses, hogy 
egy nagyvárosban, ahol kevésbé ismerik egymást az emberek, hangsúlyos lenne-e ekkora 
mértékben a korlátozásokat nem tűrő egyén fellázadása, miután az ott meglévő társadalmi 
közegben nem is igazán léteznek a szóban forgó korlátozások. Ez bizonyára azzal lehet 
összefüggésben, hogy „a vidéki, falusi élet […] minden szempontból arra utal, hogy itt az 
emberek közötti közösségi érzés erőteljesebb és elevenebb: a közösség az együttélés valódi 
és tartós formája, a társadalom csak átmeneti és látszólagos.”18 Mindemellett a városokban 
is léteznek persze szorosabb közösségek, de a globális ítélkezésnek – amely miatt például 
el kellene hagyni az adott települést – sokkal kisebb az esélye, mint falun. 

Természetesen nemcsak a tér az, ami ezeket a hősöket sorstragédiába taszította, de a 
falu szűkössége, a lehetőségek hiánya és a bezártság nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
Nelli és Zsófi e falvak lakói számára kívülállókká váltak. Ezt is alátámasztja Nelli életének 
megoldása, vagyis az, hogy elhagyja ezt a közösséget, és nővérként kezd el dolgozni egy 
kórházban. Egy lehetőséggel teli, nyitott közösségben megtalálja számításait az az egyén, 
akit gyilkolásra kényszerített előző környezete és életkörülményei. A Gyász esetében pedig 
a temető lesz az, amelyben Zsófi nyugalmat talál, ami azért jelenthet számára egy új ott-
hont, mert ebben a térben nincs jelen a társadalmi ítélkezés, de kisfia emléke igen. 

Azt láthatjuk tehát, hogy a főhősök kiindulási létközegükben nem találják a helyüket, 
de egy másikban – legyen az egy város vagy egy alternatív helyszín – már békére találnak 
önmagukkal és a környezetükkel. Ebben az olvasatban „anormális” viselkedésük valóban 
térspecifikus, amelyet azzal egészítenék ki, hogy – miképp munkámban igyekeztem is arti-
kulálni – nemcsak a tér lesz befolyással a főhősnők személyiségének alakulására, hanem az 
ahhoz kapcsolódó közösség ítélkező magatartása, és annak személyiségdeformáló hatása is. 

18  Ferdinand Tönnies, Közösség és társadalom, Budapest, Gondolat, 2004, 11. 
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Szirák Anna Mária (1996) Debrecen. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának anglisztika mesterszakos hallgatója.

Szirák Anna Mária 

„ÉS ÍGY MAJD MIND EGYÜTT LESZÜNK”1: 
NŐI SZEXUALITÁS ÉS KETTŐS TUDAT 
MARGARET ATWOOD ALIAS GRACE CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Az őrült nő a padláson – így lehetne magyarra fordítani Sandra Gilbert és Susan Gubar 
The Madwoman in the Attic2 tanulmánykötetének címét, mely 1979-ben valósággal át-
formálta a nyugati irodalomkritikát. Klasszikus angol regények radikális újraolvasása 
(és még inkább újjáolvasása) által Gilbert és Gubar többek között azt vizsgálja, hogyan 
testesítik meg a női szereplők az ‘angyalit’ és a ‘démonit’ a 19. századi nőirodalomban. A 
cím a hazánkban is jól ismert Brontë-regényre, a Jane Eyre-re utal, melyben Rochester a 
padláson tartja elzárva őrült feleségét, Berthát. Charlotte Brontë regényének ma is igen 
népszerű feminista olvasatában Bertha, az őrült nő valójában Jane hasonmása (double), 
őrülete pedig Jane szorongásának és elfojtott dühének kivetülése.

Margaret Atwood 1996-os Alias Grace című regényében is megjelenik az őrült vagy 
őrültnek vélt nő alakja. A mű egy 19. századi hírhedt kanadai gyilkos történetét dolgoz-
za fel: a cselekmény gyilkosnője – a valóságban is létezett Grace Marks – egy pszicholó-
gusnak, Dr. Simon Jordannek meséli el élettörténetét. Elbeszélését, melyből kirajzolódik 
Grace gyermekkora, traumája, illetve a férfiakhoz és nőkhöz fűződő viszonyrendszere, 
végül orvosi diagnózis követi: Jordan doktor a skizofrénia egy formáját fedezi fel Grace-
en, kinek testében egy Mary Whitney nevű nő is lakozik. Grace életében két nő játszik 
meghatározó szerepet: testi-lelki barátnője, Mary Whitney, akit tragikus körülmények 
között elveszít, és az a Nancy Montgomery, akinek 1843-as meggyilkolásával vádolják. A 
Jordan doktorral folytatott beszélgetései a hármuk viszonyát tárják fel.

A regényben – némileg anakronisztikusan – megállapított diagnózis, a dédoublement 
(kettős tudat) szimbolikus olvasatához szükséges tehát értelmezni a női double korábban 

1  „And so we will all be together.” – Margaret Atwood, Alias Grace, London, Virago Press, 2009, 
534. A tanulmányban szereplő magyar nyelvű idézetek az alábbi kiadásból származnak: Margaret 
Atwood, Alias Grace, ford. Csonka Ágnes, Bp., Jelenkor, 2018. A további idézetek oldalszámait a 
főszövegben, zárójelben közlöm. (Sz. A. M.)
2  Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the 
Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven, Yale University Press, 2000.
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említett alakját. Ennek az alaknak a The Madwoman in the Attic óta jelentékeny hagyomá-
nya van az angolszász kultúratudományos diskurzusban. Az őrült nő toposza (a Jane Eyre-
példából kiindulva) ugyanis rendszerint egy páros része; annak megjelenítése, hogyan 
kénytelen az ‘angyali’ és a ‘démoni’ – amely minőségek a maguk összetettségében léteznek 
együtt – különválni és két különböző női alakot felvenni, mintegy kettéhasítva a pszichét.

A gondolatmenetem alapjául szolgáló double-kontextus értelmezése részben a nyel-
vek közötti különbségek miatt lehet problematikus. Míg az angol terminus közismert és 
átfogó jellegű, addig a magyarul ideértendő kifejezések (az alteregó, a hasonmás vagy az 
alakmás) jelentésköre egyszerre túl általános és túl konkrét. Talán a német Doppelgänger 
adja vissza leginkább azt a hasadást, amely végbemegy a pszichében, és a két identitást 
egymástól elválasztja. A double-t és párját ugyanis egy sajátos „egymásról nem tudás” 
jellemzi, s a hasonmásosság sok esetben nem is válik explicitté magában a szövegben, ha-
nem megmarad a sejtetés szintjén, és csak az értelmezés során nyeri el jelentéseit (mint 
a Jane Eyre esetében). Az Alias Grace ebben a tekintetben kivételt képez, hisz a Mary-
identitást a regényben szereplő orvosi szemszög és nyelvezet is azonosítja, mikor kettős 
tudatnak nevezi azt. Viszont azáltal, hogy a műben szereplő orvos megragadja és nevesíti 
a Grace Marksban rejlő másik hangot, egyszersmind létre is hozza azt, s a 19. századi 
kontextus „őrült nőjeként” teszi olvashatóvá Grace-t.

A viktoriánus korban jellegzetesen nem csupán a test, hanem a női psziché is szoro-
san kötött, fűzőbe szorított formákban létezett: a represszió úgyszólván a jómodor részét 
képezte a közép- és a felsőbb osztályok számára. A szexualitás történetében Michel Fou-
cault is megjegyzi, hogy a szexualitás „nemcsak, hogy nem létezik, de nem is szabad létez-
nie, és el is kell tüntetni rögtön, mihelyt felbukkan.”3 Az Alias Grace-ben is megfigyelhet-
jük, hogy az Én egy részének ilyen jellegű elnyomása kóros következményekkel járhat. 
Ha rákérdezünk, hogy hol van Grace sze-
xualitása magában a szövegben, arra a 
Foucault-mű Mi, viktoriánusok című fe-
jezetének következtetésével adhatunk 
választ – el van tüntetve, ám nem tűnik el 
egészen. Félmondatokban, metaforákban, 
elhallgatásokban sejlik fel, beleíródik a 
szövegbe. Ennek a beleíródásnak pedig 
neve is van: Mary Whitneynek hívják.

Mielőtt belép a lacani értelemben vett 
szimbólumok és szignifikációk világába,4 

3  Michel Foucault, A szexualitás története I. – A tudás akarása, ford. Ádám Péter, Bp., Atlantisz, 
1999, 8.
4  Jacques Lacan, Écrits: The First Complete Edition in English, ed. Bruce Fink, New York, W. W. 
Norton and Company, 2007, 799–801.
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Mary Whitney mint szereplő bukkan fel, ő a radikális szellemiségű szolgálólány és Grace 
egyetlen barátja. Olyan fiatal nő, akinek határozott véleménye van magáról és a világról. 
Mary az elbeszélés elején Grace tanítója: a politikáról, a női testről és a szexualitásról 
beszél a lánynak. Ugyanakkor sok tekintetben Grace ellentéte is: „igen kajánul és meré-
szen beszél”, Grace-t pedig meghökkenti, „miféle szavakat használ” (244.).5 Már a regény 
első részében is felfedezhetjük a Mary Whitneyben rejlő kettősséget (doubleness): „a 
nála idősebbekkel meg a feljebbvalókkal tisztelettudó volt, és illedelmes”, viszont „a há-
tuk mögött tréfát űzött belőlük, utánozta az arcukat meg a járásukat” (244.).6 E kettőség 
a keresztnevében is megtalálható, amely talán a két Máriára utal: a tiszta Szűz Máriára, 
és a hagyományosan prostituáltként kezelt Mária Magdolnára. Mindez egyfajta mise en 
abyme, mely Grace tudatának hasadását sejteti; a lány ugyanis apránként átveszi Mary 
gondolkodásmódját és gesztusait, ám soha nem „sajátítja el” azokat, mindvégig Mary 
Whitneynek tulajdonítja őket: „Igyekszek arra gondolni, hogy mit mondana erre a Mary 
Whitney, s néha ki is tudom mondani.” (104.)7 Ugyanakkor Mary szavai nem véletlensze-
rűen hangzanak el, hanem akkor, amikor Grace-ben nyers vagy határsértő (transgressive) 
gondolatok támadnak. E tekintetben a két nő bináris oppozíciót képez egymással: Grace 
a szelíd és a naiv, Mary pedig a durva és a szexualitásba beavatott. Valahányszor szóba ke-
rül a saját teste vagy a férfiak Grace kifogásként idézi fel Mary Whitney alakját („Vegyed 
le a kezedet a csöcsömről, te mocskos disznó, Mary Whitney ezt mondta volna” [58.]),8 
és így eltávolítja magától az ilyesfajta beszédmódot. E távolság eredménye a megkettő-
ződés: Grace maga az ártatlanság és a tisztaság, tiltott tudása pedig Mary Whitneytől 
származik, aki mintha egy teljesen önálló entitás lenne Grace fejében – mindez már előre 
jelzi, hogyan törekszik Grace saját személyiségének Mássá, Másikká (Other) képzésére.

Ez, a másiktól származó tiltott tudás (mely a női testre és a szexualitásra irányul) köti 
össze és választja is szét a két lányt. Grace számára ismeretlen és rémisztő az első menst-
ruáció, ám Mary magyarázattal szolgál arra, és beavatja őt az új életszakaszba: „Most már 
nő vagy.” (269.)9 E jelenet teszi világossá azt is, milyen szörnyű haragot táplál Mary a 
férfiak felé: „Éva igazi átkáról” (270.)10 beszél Grace-nek, és közli vele, hogy „a férfiak ter-
mészettől fogva hazugok” (271.).11 Fontos megjegyezni, hogy Mary nem csupán barátja 
Grace-nek – kedvessége és praktikus asszonyi tanácsa anyafigurává emeli őt. Maga Grace 

5  „Mary Whitney was […] very mischievous and bold in her speech when we were alone. […] I was 
often astonished at the words that came out of her mouth.” Atwood, i. m., 173.
6  „But towards her elders and betters her manner was respectful and demure. […] But behind 
their backs she made jokes about them, and imitated their faces and walks and ways.” Uo.
7  „I try to think of what Mary Whitney would say, and sometimes I can say it.” Uo., 72.
8  „Take your hand off my tit, you filthy bastard, Mary Whitney would have said.” Uo., 38.
9  „You are a woman now” Uo., 190.
10  „[…] the real curse of Eve was having to put up with the nonsense of Adam.” Uo.
11  „I asked her innocently, Why was that, and she said it was because men were liars by nature.” Uo.
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is említést tesz a két nő közötti hasonlóságról: „[…] megvigasztalt, jobban, mint ahogy a 
saját anyám tudott volna.” (269.)12

Mary Whitneynek és Grace édesanyjának egymás mellé állítása időről időre meg-
ismétlődik a történetben, ennek csúcsjelenete egy olyan esemény, amely meghatározza 
Grace kettősségét, valamint a nőkhöz és a férfiakhoz való hozzáállását. A Marks család 
Kanadába tartó hajóútján Grace anyja megbetegszik, és kezelés híján, nem sokkal később 
életét veszti a hajó fedélzetén. Ez Grace legelső találkozása a halállal, s e találkozás egy-
szerre traumatikus és jelképes. Halálos ágyán az asszony „egy szót se szólt”, csak „nyi-
tott, merev szemmel feküdt” (197.).13 E haláljelenet egyrészt sejteti Mary későbbi halálát, 
másrészt annak szöges ellentéte is: Grace édesanyja a hiány, míg Mary Whitney maga 
a jelenlét. édesanyja pedig, akinek valójában (Mary helyett) ez lett volna a felelőssége, 
némán hal meg. A szülő elvesztése sokkoló és elidegenítő hatással van Grace-re, úgy érzi, 
nem is saját édesanyja hunyt el, „hanem egy másik nő” (199.).14 Ezt követi a már-már gó-
tikus irodalomba illő látomás anyja szelleméről, aki „csapdába esett a hajófenékben […] 
s dühös [rá]” (200.).15

E látomás Mary Whitney tragikus halálakor újból megkísérti Grace-t és így az olvasót 
is. A két nő közötti párhuzamot a szövegbeli ismétlés erősíti: mindketten „tágra meredt 
szemmel” (290.)16 halnak meg, a lélek (soul) kilépését az élők világából pedig mindkét 
esetben az ablak motívuma jeleníti meg. Csakúgy, mint édesanyja esetében, Grace a Mary 
halála okozta sokk miatt sem tudja a halott lelkét kiereszteni az ablakon – csakhogy itt 
a lélek, mintegy ablakként használva Grace testét, megszállja őt: „Eresszél be.” (294.)17 
A test megszállását követő enigmatikus sorokban arról olvashatunk, hogy Grace elájul, 
és mikor órákkal később magához tér, nem azonosul a Grace-identitással, sőt: meggyő-
ződése, hogy Grace eltűnt és meg kell keresnie. Ugyan nem egyértelmű, milyen hang 
szólal meg itt – a folyvást Mássá képzett Mary Whitney vagy pedig egyszerűen Grace 
poszttraumatikus hangja –, e jelenet mégis döntő fontosságú a történet szempontjából. 
Ekkor valósul meg ugyanis a két lány közötti egyesülés, amely pillanat feltehetően egybe-
esik Grace tudatának kettéhasadásával.

Hogyan értelmezhető tehát Mary Whitney mint Grace Doppelgängere? Noha a 
kettős tudat talán csak a trauma eredménye, nem volna bölcs dolog kizárólag orvosi  
 
12  „But she put her arms around me, and comforted me, better than my own mother could have 
done.” Uo.
13  „[…] for she did not say a word […] and when I woke up in the morning she was dead as a mack-
erel, with her eyes open and fixed.” Uo., 138–139.
14  „I had the notion that it was not really my mother under there, it was some other woman.” Uo., 
140.
15  „I thought it was my mother’s spirit, trapped in the bottom of the ship because we could not 
open a window, and angry at me.” Uo., 141.
16  „And when I did, there was Mary, dead in the bed, with her eyes wide open and staring.” Uo., 204.
17  „Let me in.” Uo., 207.
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szempontból megközelíteni Atwood szövegét: az Alias Grace ugyanis posztmodern mű, 
amennyiben történelmisége valójában áltörténelmiség: a mű a historiográfiai metafikció 
(historiographical metafiction) egy példája. E poétikai stratégia, melyet Linda Hutcheon 
kifejezetten a posztmodernhez köt,18 fikcionálja a történelmet, és reflexív módon keveri 
a jelent és a múltat.19 Ez történik az Alias Grace-ben is: Atwood metaforikus szervező-
désű regénye nem belépni kíván az 1840-es évek zárt orvosi és jogi világába, hanem a 
jelen felől nyitja meg annak diskurzusait. E szemszögből érthetővé válik a tudathasadás 
anakronisztikus jelenléte is. A Mary-identitás nem pusztán skizofrénia-diagnózis, hanem 
annak a színtérnek a szociokulturális reflexiója, amelyben a regény játszódik: a kor nemi 
konstrukcióinak tükörképe.

A tudathasadás így nem más, mint a jelenből szemlélt múlt: metaforikusságának hát-
terében mégpedig az a harag áll, amely Mary Whitney és Grace édesanyjának is sajátja. 
Ahogy az a fentebbi idézetből is nyilvánvalónak látszik, Grace azt képzeli, hogy édesanyja 
szelleme dühös rá – és ugyanilyen düh lengi körül halála előtt Maryt is, aki „hideg, 
gyűlölködő pillantást” (287.)20 vet Grace-re, mintha irigyelné tőle az életben maradást. 
A harag alapjaiban határozza meg Grace más nőkkel való kapcsolatát, az anyai szeretet 
mellé frusztráció és féltékenység is társul. Gilbert és Gubar megkerülhetetlen szövege 
(The Madwoman in the Attic) alapján az őrült nő irodalmi alakja sok esetben nem más, 
mint „az írónő hasonmása, saját szorongásának és dühének leképeződése.”21 Bár e tanul-
mánynak nem célja, hogy a regény életrajzi olvasatát nyújtsa, az mindenesetre megálla-
pítható, hogy Atwood gyilkosnője (aki orvosának meséli el élettörténetét) fokozatosan 
elsajátítja nőismerősei haragját és frusztrációját. Mary Whitney temetésekor Grace meg-
jegyzi, hogy a lány „épp olyan volt, mint egy menyasszony” (324.),22 utalva a bosszúszom-
jas menyasszony igen populáris alakjára: az ilyen nőt elhagyták, megbélyegezték, és a 
társadalom peremére száműzték. Ez az utalás nem lehet véletlen, hisz Mary halálát egy 
úriemberrel folytatott viszony, majd egy sikertelen abortusz okozta, a lány tehát a bosz-
szúszomjas ara iskolapéldája lehetne. Ám Mary meghal, mielőtt bosszút állhatott volna, 
és a barátnők közti szolidaritás azt diktálja, hogy Grace-nek kell felvennie a lány kereszt-
jét. Ebben az értelmezési keretben Grace testének megszállása egyenlő lehet Mary szo-
rongásának továbbélésével. Mary menyasszonyhoz való hasonlítása pedig alátámasztja 
mindezt: az eggyé válást követően Grace Mary testére vetíti ki saját igazságtalanságérze-
tét, és bosszút esküszik a lány nevében.

18  Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, London, Routledge, 1988, 105.
19  Uo., 110.
20  „And she gave me a cold and resentful look.” Atwood, i. m., 202.
21  Gilbert, Gubar, i. m., 78. – Saját fordítás. (Sz. A. M.)
22 „[…] laid out all in white like that, she was just like a bride.” Atwood, i. m., 229.
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Sandra Kumamoto Stanley is társadalmi motivációt tulajdonít Grace Marksnak. Ta-
nulmányában, 23 mely az osztálykülönbség jelentőségét vizsgálja a regényben, kitér arra a 
„kollektív identitásra”,24 amelyen Grace nemcsak a szintén szolgálólány Mary Whitneyvel, 
hanem Nancy Montgomeryvel, a házvezetőnővel is osztozik. Mindkét nő ugyanahhoz a 
társadalmi osztályhoz tartozott, mint maga Grace, valamint mindkettejük halálát ma-
gasabb rangú úriemberek csábítása idézte elő – ezek a férfiak pedig kihasználták a 
szolgálólányok „alapvetően szexuális töltetű”25 pozícióját. Stanley szerint Grace haragja 
és bosszúvágya szociális frusztrációjából ered; s mivel úgy tekint a két nőre, mint „önma-
ga meghosszabbítására”,26 frusztrálja, hogy társai saját társadalmi helyzetük áldozatául 
estek, és a mű végére egyedül ő, Grace marad életben.

Stanley gondolatmenetét követve semmiképpen sem elhanyagolható a Grace által 
utoljára készített ágyterítő mintázata, amelybe Grace „szimbolikusan beleszövi Mary 
alsószoknyájának, Nancy ruhájának és saját börtönben viselt egyenruhájának egy fosz-
lányát, összevarrva hármuk életét.”27 Ez a ruha, amelyet Grace a kollektív identitás létre-
hozásához használ, a regény egészében kulcsfontosságú metafora. Mikor először beszél 
Mary Whitneyről Jordan doktornak, Grace megjegyzi, hogy a lány „néha a ruháit is köl-
csönadta” (166.)28 neki – ez az ártalmatlannak tetsző sor a regény tetőpontján tér vissza, 
amikor a Mary Whitneynek tulajdonított hang kijelenti: „[Grace] semmiről se tudott! Én 
csak kölcsönvettem a ruháit egy időre.” (663.)29 A ruha kölcsönadása újra meg újra fel-
bukkan a történet folyamán; Grace megjegyzi magának Nancy Montgomery ruháját, ami-
kor először lép be a Kinnear-házba, később pedig, amikor szökést kísérel meg, magára 
ölti e ruhát, a meggyilkolt nő öltözékét. Amikor Grace kölcsönveszi nőismerősei ruháit, 
tulajdonképpen jelmezként használja azokat: a ruha mint az identitás hordozója lehetővé 
teszi a mássá válást. Ebből következik, hogy mikor Grace idegen ruhát hord, nemcsak a 
másik identitását ölti fel, hanem annak terhét is, amelyet a ruha fizikalitása képvisel. Ez 
a teherfelvétel magyarázza Grace társadalmi egyenlőtlenségek miatt érzett haragját is: 
magára hagyták, és neki kell cipelnie „ennek a terhét” (751.).30 Ez a félmondat elárul-
ja, hogy Grace úgy érzi, köteles Nancy és Mary nevében cselekedni, mert „megörökölte” 
tőlük a túlélést: ő az, aki élhet, s akinek élnie kell.

23  Sandra Kumamoto Stanley, The Eroticism of Class and the Enigma of Margaret Atwood’s Alias 
Grace, Tulsa Studies in Women’s Literature, 2003/2, 373. http://www.jstor.org/stable/20059158 
[Letöltés ideje: 2018. október 1.] – A tanulmányból vett idézetek mindegyike a saját fordításom. 
(Sz. A. M.)
24  Uo., 383.
25  Uo.
26  Uo.
27  Uo.
28  „She sometimes lent me her clothing, too.” Atwood, i. m., 117.
29  „She knew nothing! I only borrowed her clothing for a time.” Uo., 468.
30  „I had a rage in my heart for many years […] against Mary Whitney, and especially against 
Nancy Montgomery […] for leaving me behind with the full weight of it.” Uo., 531–532.
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A ruhamotívum végül egy rejtélyes és kísérteties jelenethez vezet, amelyben a már 
idős, és a fogságból kiszabadult Grace még egyszer utoljára ágyterítőt készít, a Paradicsom 
Fáját. E Fa mindhárom nő identitáshordozóját egy közös mintába szövi egybe, megerősítve 
egységüket, emellett a Grace és nőismerősei közti viszony egy másik oldalát is feltárva: 
nemcsak haraggal, hanem gyengédséggel is viseltetik irántuk. Ahogy összevarrja a ruha-
foszlányokat, Grace tulajdonképpen egy képzelt paradicsomot alkot, egy textilmennyorszá-
got, amelyben csak e három nő létezik. A Paradicsom Fájában férfinak, gyermeknek nem jut 
hely, Mary és Nancy az, akivel Grace azonosul, akikkel „mind együtt” lesznek. (756.)31

Grace nemcsak az ágyterítőn nem biztosít helyet a férfiaknak, hanem kvázi a narrá-
ciójából is száműzi alakjukat. Mikor Simon Jordan Thomas Kinnear megjelenéséről fag-
gatja, Grace csupán annyit mond, hogy „úri modora volt neki […] meg bajusza”, Simon 
pedig megjegyzi: „Nem figyelted meg túl alaposan!” (341.)32 Mivel Grace memóriája ettől 
eltekintve már-már fotografikus, Mr. Kinnear homályba merülése olyan mozzanat, amely 
valami alapvetőt fed fel. Maga Grace is megvallja, hogy az úr „képe megfakult”, és csak egy 
„halvány minta” (492.)33 maradt belőle. Egykori munkaadójával ellentétben nőismerősei 
élénken élnek az emlékezetében, hosszasan írja le külsejüket. Mary Whitney leírásában 
több helyütt is szerepel, hogy „szép, vidám leány volt […] a haja sötét, a fekete szeme csil-
logó.” (243.)34 Grace ráadásul többször utal a Mary és Nancy közötti hasonlóságra: a Nan-
cyvel való első találkozás elbeszélésekor a szolgálólány külsejét a házvezetőnőével állítja 
párhuzamba: „Hasonlított Mary Whitneyre, vagy legalábbis akkor úgy hittem.” (332.)35

Mindebből nyilvánvaló, hogy a nőalakok a férfiakétól eltérő szerepet játszanak Grace 
életében. A férfiakra nem mer, vagy nem akar ránézni, míg Mary vagy Nancy arca sosem 
halványul el benne. Ez a kötődés, melyet a ruházat kölcsönadásának motívuma is erősít, 
mélyről fakad – ezekben a viszonyulásokban mutatkozik meg Grace szexualitása. Grace 
akár anyát keres, akár társat, az intimitás és az érzékiség egyáltalán nem áll távol a nők-
höz fűződő kapcsolatától. A fizikai közelség természetesen sok esetben betudható a lány 
társadalmi helyzetének, szolgálóként ugyanis elvárják tőle, hogy Maryvel közös szobája 
legyen. A lányok azonban egy ágyban is alszanak, az ágy pedig rendszerint az intimitás 
és a szexualitás színtere – önleleplezően Grace is „veszélyes helynek” (264.)36 titulálja. Az 
aktus, amely „végbemegy a férfi meg a nő között” (263.)37 explicit módon sosincs jelen 
 
31  „And so we will all be together.” Uo., 534.
32  „He had a gentlemanly bearing, Sir, I say, and a moustache. Is that all, says Dr. Jordan. You did 
not observe him very particularly!” Uo., 240.
33  „But I can’t rightly remember. The truth is that despite everything I once thought about him, 
he has faded.” Uo., 343.
34  „[…] she was a pretty and cheerful girl, with a tidy figure and dark hair and sparkling black 
eyes.” Uo., 172.
35  „She resembled Mary Whitney, or so I then thought.” Uo., 234.
36  „And so, Grace, he says, looking up, you consider a bed to be a dangerous place?” Uo., 186.
37  „And it is where the act takes place between men and women.” Uo.
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a regénynek ebben a szakaszában, és mivel itt még Grace is jóformán kislány, feltételezhető-
en nincs is tudatában saját szexualitásának. A fenti idézet azonban sokat elárul a nemiség-
ről alkotott képéről: az aktus kizárólag férfi és nő között mehet végbe, Másnak az intimitás-
ban nincs helye. A Maryvel való közelsége mégis nevezhető Grace nemi ébred(ez)ésének: 
ebben a közelségben lappang az a kimondatlan és eltüntetett, amely összeköti őt más nők-
kel. Grace-ben és az ágyban ott lapul a Más(ik), és mivel viktoriánus nőként nem nyílt meg 
számára egy olyan tér, ahol vágyai ki tudtak volna bontakozni, azok a szimbolikusba való 
belépéssel manifesztálódtak. Eme folyamat csúcspontja tudatának kettéhasadása, amely 
így nemcsak szociális, hanem szexuális irányú olvasatot is megenged.

Grace Mary általi megszállásának társadalmi vonatkozásait vizsgálva a lány célja-
ként egyfajta szociális töltetű bosszú volt azonosítható. Grace és Mary egyesülésének van 
azonban egy másik olvasata is, amely Grace Marks nemi identitásához kötődik. Ha Mary 
Whitneyre mint arra a személyre gondolunk, aki beavatja Grace-t a nemiség és a nőiség 
világába, akkor egyértelművé válik, mekkora jelentőségű kettejük kapcsolata Grace szá-
mára: Mary a legelső barátja és a legelső ember, akihez közel áll. Így az, hogy Mary halála-
kor Grace-szel eggyé válik, tekinthető a köztük lévő szeretet megnyilvánulásának is. Ezen 
a ponton szükségesnek tűnik felidézni a nyilvánvalót: a homoszexualitás tabuját és jogi 
értelemben (is) vett bűnét a viktoriánus korban. Két nő (vagy akár két férfi) számára lehe-
tetlen volt az egység, az egymáshoz tartozás publikus kifejezése. Így azáltal, hogy magába 
fogadja Mary Whitney „lelkét”, Grace kinyilatkoztatja a kettejük közti szó szerinti és átvitt 
értelmű lelki kapcsolatot, és Grace teste és elméje átváltozik egy olyan térré, amelyen ő 
és Mary osztozhatnak. Ez a szimbolikus teret képező női test pedig automatikusan hasadt 
térré lesz a viktoriánusok38 szemében, hisz a szexualitást és pláne az azonos neműek iránt 
érzett vágyat, Foucault szavaival élve, „rögtön el kell tüntetni.”39 Ebben az olvasatban Grace 
arra tett megjegyzése, miszerint Mary olyan volt, mint egy menyasszony szintén új értel-
met nyer: a két lány között egyfajta egyesülésre, „titkos esküvőre” utalhat.

Ebből a szemszögből Nancy Montgomery szerepe is átalakul. Halálának tragikuma 
továbbra is fontos marad, ám ezúttal több lesz számkivetett szolgálólánynál: tekinthe-
tünk rá Grace homoromantikus és -erotikus vágyainak tárgyaként. Grace számos alka-
lommal írja le Nancy megjelenését és ruházatát, és köti össze a nőt Mary Whitneyvel; bel-
ső narrációjában így, tudatosan vagy öntudatlanul, de összeláncolja kettejüket. Jóllehet 
Nancy és Mary a lány fejében összekapcsolódnak, Grace hozzájuk fűződő viszonya igen 
különböző – míg Maryvel minden pillanat játékos és melegséggel teli, addig Nancyvel 
való kapcsolata jóformán egyből megkeseredik. Mikor első találkozásukkor Nancy nem 
indul el felé, Grace szíve „összeszorul” (343.),40 a lány elveszítette egyetlen társnőjét, és 

38  Foucault, i. m., 8.
39  Uo.
40  „She waved a hand daintily in my direction, but she made no move to come over to me, and 
something squeezed tight about my heart.” Atwood, i. m., 242.
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hasonló barátságot keres Nancy személyében, de mivel ilyet nem talál, megvetést, dühöt 
és irigységet kezd táplálni a nő iránt.

Mindezen keserűség mellett gyengédség és érzékiség is jellemzi Grace és Nancy vi-
szonyát. Nancy megkéri Grace-t, hogy fésülje ki a haját, és megdicséri a lányt: „Ó, Grace, 
mondta, ez igazán fényűző érzés, finom kezed van; én meg ezt hízelgőnek találtam. De 
eszembe jutott Mary Whitney.” (408.)41 Látható, hogy Grace hiába lel élvezetet ebben a 
találkozásban, Mary emléke mégis felbukkan: Grace talán bűntudatot érez, amiért mással 
pótolja barátnőjét. A Nancy és Grace közti gyengédség dacára a két nő kapcsolata sosem 
mélyül el igazán, és egyre csak fokozódik köztük a megvetés, amíg Grace végül ráébred, 
hogy nem lehet olyan kettejük viszonya, mint „egykor Mary Whitneyvel.” (369.)42 Ez a fel-
ismerés pedig előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy a Mary-identitás uralma alatt álló, hasadt 
Grace részt vesz Thomas Kinnear és Nancy Montgomery meggyilkolásában.

Grace Marks tudathasadása és identitásának kettőssége tehát erősen szimbolikus. 
Akár a társadalmi egyenlőtlenség okozta frusztráció, akár a szexualitás felől olvassuk, az 
Alias Grace kettős tudata mindenképpen szoros összefüggésben áll a regény női szereplő-
ivel és egymáshoz való viszonyulásaikkal. A Grace, Mary Whitney és Nancy Montgomery 
közötti kapocs egy olyan kollektív identitásként olvasható, amelynek tetőpontja hármó-
juk együttléte a Paradicsom Fájának mintázatában. Ez a mintázat haragot, féltékenységet 
és gyengédséget rejt, a felszín alatt pedig minduntalan megbújik a szexualitás, – a mű így 
belép egy olyan diskurzusba, amely izgalmas kérdéseket tesz fel Grace-ről mint az „őrült 
nőről”, illetve testéről mint metaforikus térről, amely magában foglalja a feminint, a lá-
tenciát és a skizofréniát.

Mary Whitney alakja úgy emelkedik ki e diskurzusból, mint Grace hasonmása: nem 
más, mint a lány haragjának, szeretetének és szorongásainak projekciója, valamint 
homoromantikus vágyainak tárgya. Legfőképp pedig ő a Másik Én, azaz a Doppelgänger, 
akit Grace választott és konstruált meg magának, akivel megosztja testét és önnön identi-
tását. Ez a női double – ami erősen merít korábbi, viktoriánus munkákból – testesíti meg 
a kor által kitaszított sötétséget, valamint transzgressziót. Az Alias Grace ugyanakkor 
neoviktoriánus regény, ráadásul historiográfiai metafikció, és mint jellegzetesen poszt-
modern textus egy lépéssel tovább megy: ahelyett, hogy az ‘angyalit’ és a ‘démonit’ két 
különálló alakként hagyná meg, közös térbe és testbe szövi őket össze, így a két félalak 
„kiegészítheti” egymást. A mű zárlatában Grace mindennek dacára közös textilidentitást 
teremt a három nőnek, s ezzel a regény már-már mintha túllépne azon a frusztráción, 
amely a 19. századi nőírókat sújtotta: a kettős tudatot hármas tudattá emelve nem várt 
rétegzettséget ad az őrült nő-diskurzus dichotómiájának.
41  „Oh Grace, she said, that feels most luxurious, you have a good touch; and I was flattered. But I 
remembered Mary Whitney.” Uo., 287.
42  „I thought we would be like sisters or at least good friends, the two of us working together side 
by side, as I had done with Mary Whitney. Now I knew that this was not the way things were going 
to be.” Uo., 260.
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„PISZTÁCIA… TEJSZÍN… CITROM…” 

CSEHOV UNALMAS TÖRTÉNET CÍMŰ ELBESZÉLÉSE 
A MINDENNAPISÁG ELMÉLETEINEK TÜKRÉBEN

Anton Pavlovics Csehov munkásságával kapcsolatban gyakran találkozunk azzal a kijelen-
téssel, hogy mindennapi alakokat, hétköznapi szituációkat ábrázol. Jelen tanulmány célja 
a mindennapiság értelmezési keretének kijelölése, valamint annak feltárása, hogy milyen 
elemek segítségével tematizálódik, hogyan válik poétikai tényezővé a mindennapi lét a 
művészi szövegben. A vizsgálat fókuszában az író Unalmas történet című elbeszélése áll, a 
művet a mindennapi lét automatizmusaira ráébredő szubjektum eszméléstörténeteként 
értelmezzük.

ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK

A hétköznapiság fogalma, illetve a mindennapi kulturális gyakorlatok vizsgálata a 20. 
század során egyre nagyobb teret hódított magának. Heidegger szerint a mindennapiság 
és a nem-tulajdonképpeni lét, vagyis az „akárki” (das Man) között szoros kapcsolat áll 
fenn: „A mindennapiság létmódját az akárki írja elő, aki nem valaki meghatározott, ha-
nem mindenki, habár nem összegként az”.1 Rita Felski a mindennapiság két aspektusát 
különíti el: szerinte a fogalom egyrészt jelenti a mindennapi (akár szimbolikus) tevé-
kenységeket, másrészt a világ befogadásának egy módját, azokat a rutinszerű, automati-
zálódott cselekvéseket, melyek nem igénylik aktív figyelmünket.2

Heller Ágnes elmélete szerint a mindennapiság minden korban és helyen megtalál-
ható, filozófiai kategóriáját lehet és szükséges is volna alkalmazni. A kutató szintén fel-
hívja a figyelmet arra, hogy maga a fogalom történetileg változik, de alapvető dinamikája 

1  Martin Heidegger, Lét és idő, ford. Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz Ist-
ván, Vajda Mihály, Bp., Osiris, 2007, 153–158.
2  Rita Felski, Introduction, New Literary History, 2002/4, 607–622.
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ugyanaz marad.3 Jurij Lotman kultúraszemiotikai elmélete alapján a hétköznapi gyakor-
latok akkor válnak láthatóvá, amikor szemiotizáltak lesznek, amikor a külső megfigyelő 
pozíciójába helyezkedve tekintünk rájuk,4 tehát Lotman kiemeli a reflexió momentumát. 
Az említett elméletekből kiindulva fontos látnunk, hogy a mindennapi mindig valamihez, 
a nem mindennapihoz képest határozható meg, a két kategória különbségének tapasz-
talata Heller szerint empirikusan egyetemes. Ez hozza létre az olyan oppozíciókat, mint 
hétköznap és ünnepnap, otthonosság és idegenség, valamint, a heideggeri kategóriákhoz 
visszatérve, az „akárki” (das Man) reflektálatlan, automatizált létezése és a „tulajdonkép-
peni lét.”

Az irodalomelméletben az orosz formalisták foglalkoztak a mindennapi és nem 
mindennapi határproblémájával. Viktor Sklovszkij a mindennapi élet automatizált vol-
tát negatívnak értékelte, ellenszereként a művészetet, annak tudatos befogadását jelölte 
meg, valamint különbséget tett a kettő időbeli kiterjedése között is: míg a mindennapit 
tartósnak, az intenzív és reflektált befogadás állapotát időlegesnek tekintette. Sklovszkij 
bevezette a „elkülönösítés” (остранение) fogalmát, amely mint művészi technika külö-
nössé teszi az ábrázolt tárgyat, így „növeli a befogadás nehézségét és időtartamát”, tehát 
kizökkent a mindennapiból.5 Jurij Tinyanov az irodalmat mint dinamikus rendszert látta, 
fejlődéséről alkotott modellje szerint egy meghatározott forma bevetté, mindennapivá 
válása ellentétes konstrukciós elvet vált ki, ez jelenti az újdonságot, a nem mindennapit, 
ami egy idő után szintén automatizálódik, átkerülve ezzel a mindennapiság tartományá-
ba, majd maga is ellentétes konstrukciós elvet vált ki.6 Bár Sklovszkij és Tinyanov is első-
sorban az irodalom működésmódjáról beszélnek, nagyon fontos azonban mindkét eset-
ben a látásmód, a percepció kérdése. Véleményünk szerint így kijelentéseik tágabb, az 
általános befogadás kontextusában is értelmezhetők. Tinyanov modelljében régi forma, 
vagy korábban nem irodalminak gondolt elem is válthat ki új konstrukciós elvet, tehát 
nem maga a dolog változik, hanem az, ahogy azt látjuk. Sklovszkij szerint: „A többször 
érzékelt dolgokat felismerés útján kezdjük érzékelni: a dolog előttünk van, tudunk róla, 
de nem látjuk. Így nem tudunk semmit mondani róla.”7 Az elkülönösítés fogalmán ke-
resztül így megfogható lesz a kizökkenés a mindennapokból, az automatizált látásmód 
megszakadása, illetve ennek következményeként a reflexió momentuma, a ráébredés az 
automatizmusra.

3  Heller Ágnes, A szégyen hatalma: két tanulmány, Bp., Osiris, 1996, 93–94.
4  Ю. М., Лотман, Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века = Ю. М. Л., 
Избранные статьи в трех томах. Том I. Статьи по семиотике и топологии культуры, Таллин, 
«Александра», 1992, 248–268.
5  В. Б. Шкловский, Искусство как прием = В. Б. Ш., О теории прозы. Москва, «Федерация», 
1929, 7–23.
6  Ю. Н. Тынянов, Литературный факт = Ю. Н. Т., Литературная эволюция: избранные труды. 
Москва, «Аграф», 2002, 167–188.
7  Шкловский, i. m., 13. 
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A MINDENNAPISÁG POÉTIKÁJA A MŰVÉSZI SZÖVEGBEN – UNALMAS TÖRTÉNET

Csehovot a 19. századi orosz próza utolsó jelentős megújítójának tekinthetjük,8 a vonat-
kozó szakirodalom szerint a csehovi alakok és helyzetek hangsúlyozottan mindennapiak. 
Borisz Eichenbaum kiemeli, hogy Csehov „részletezve és tárgyilagosan mesélt az orosz 
életről – a mindennapi tevékenységükkel elfoglalt, legkülönbözőbb rétegekhez tartozó és 
foglalkozású emberekről.”9 Dukkon Ágnes szerint Csehovot „az átlagember belső, lelki fo-
lyamatai, tudatának struktúrája, működése érdekli.”10 A következőkben Csehov Unalmas 
történet című elbeszélésének a szoros olvasás elvét követő interpretációján keresztül kí-
séreljük meg bemutatni, hogyan van poétikailag ábrázolva a mindennapiság tartománya.

Az elbeszélést Peter Alberg Jensen úgy értékeli, mint azt a művet, amely „programsze-
rűen megnyitja Csehov munkáiban az élet bonyolultságának ’komoly’ tematizásálását.”11 
Kiemelten foglalkozik a szöveggel Lev Sesztov, aki a művet a „leginkább önéletrajzi írá-
sok” közé sorolja.12 Az Egy öregember feljegyzéseiből alcímet viselő történet egyes szám 
első személyű elbeszélője az orvos és egyetemi oktató Nyikolaj Sztyepanovics, aki a halál 
közeledtét megérezve egyrészt reflektál saját életútjára, másrészt ezzel összefüggésben 
felismeri létének monotonitását, a mindennapi gyakorlatok fogságát.

A mű teljes egészében homodiegetikus elbeszélővel van dolgunk, tehát az elbeszé-
lés belső nézőpontot közvetít, az írás aktusa így az önmegismerés és a léthelyzetre való 
reflexió eszközeként jelenik meg. Ez a módszer nem szokatlan az orosz irodalomban, hi-
szen hasonló elbeszélői szituáció figyelhető meg Turgenyev Egy felesleges ember naplója 
című művében, de ugyanilyen fontos előkép Dosztojevszkij odúlakója, a Feljegyzések az 
egérlyukból elbeszélője, amihez az Unalmas történet műfajmegjelölésében (feljegyzések 
– записки) is szorosan kötődik. Turgenyev műve szintén fontos kapcsolódási pont abból 
a szempontból, hogy az önreflexió, vagyis a naplóírás ösztönzője a közeli halál tudata. 
Ebben a vonatkozásban meg kell említenünk az orosz irodalom két másik emblemati-
kus darabját is: Dosztojevszkij Karamazov testvérek című regényének egyik részletét, A 
nagy inkvizítor poémáját, illetve A félkegyelmű című regényt, melyek a halál előtti utolsó 

8  Gintli Tibor, Schein Gábor, Az irodalom rövid története. II. A realizmustól máig, Pécs, Jelenkor, 
2007, 85.
9  Borisz Eichenbaum, Csehov = B. E., Az irodalmi elemzés, ford. Follinus Gábor, Gellért György, 
Szántó Gábor, Bp., Gondolat, 1974, 306–309.
10  Dukkon Ágnes, Csehov = Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, szerk. Zöldhelyi 
Zsuzsa, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 179–188.
11  Peter Alberg Jensen, Narrative Description or Descriptive Narration: Problems of Aspectuality 
in Čechov = Verbal Aspects in Discourse. Contributions to the Semantics of Time and Temporal 
Perpective in Slavic an Non-Slavic Languages, ed. Nils B. Thelin, Amsterdam, John Benjamins, 
1990, 383–410.
12  Lev Sesztov, Teremtés a semmiből (A.P. Csehov) = L. S., Teremtés a semmiből, ford. Patkós Éva, 
Bp., Osiris, 1999, 7–48.
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pillanatot szintén mint a tisztánlátás, az átlényegülés momentumát ábrázolják. Sesztov a 
mű fontos előzményének tekinti Tolsztoj Ivan Iljics halála című elbeszélését.

Fontos különbség azonban, hogy míg a fent említett művek hősei valóban meghal-
nak, Nyikolaj Sztyepanovics csupán várakozik a halálra, a vélt időpont így kitolódik a mű 
keretein túlra. Az eszmélést Nyikolaj Sztyepanovics esetében nem a megváltás, a változás 
követi, hanem az, hogy immár saját helyzetét felismerve kell tovább élnie. Kitörni nem 
képes saját megkötöttségeiből, így az eszmélést megelőző boldog tudatlanságot a meg-
keseredettség, a már teljes valójában látott, de őt mégis fogva tartó világ iránti engesztel-
hetetlen gyűlölet váltja fel, amely a történet végére teljes közönnyé válik, így a felismerés 
ereje, az eszmélés mechanizmusa visszájára fordul.

A változás hiányának okát abban kereshetjük, hogy Nyikolaj Sztyepanovics, bár két-
ségtelenül rokon Turgenyev és Dosztojevszkij alkotó, a halál árnyékában feleszmélő hősei 
habitusával, nem tartozik tisztán egy csoportba azokkal. A professzor jellemében ugyanis 
mélyen gyökerezik a megszokás rabságában élő köznapi alak, így a két eltérő típus sajá-
tos ötvözeteként jelenik meg, ami karakterének meghasonlottságához vezet. A további 
vizsgálatunkban elsősorban az elbeszélés azon pontjaira fogunk fókuszálni, amelyek azt 
mutatják meg, hogyan jelenik meg a Nyikolaj Sztyepanovics habitusát megkötő hétköz-
napiság szférája, illetve életének mely területeivel szemben válik az értelmezhetővé.

Az elbeszélés nyitányának fókuszában az önazonosság hiányának motívuma áll, ame-
lyet kapcsolhatunk a szereplő már felvázolt kettős természetéhez. Egyrészt létezik Nyikolaj 
Sztyepanovics, „egy érdemes orvosprofesszor,” akinek munkásságát az egész orosz társada-
lom elismeri. Vele szemben határozza meg magát az a Nyikolaj Sztyepanovics, akinek neve 
„egybeforrt egy híres, rendkívül tehetséges és kétségtelenül hasznos ember képével,”13 aki 
magát jelentéktelennek ábrázolja, a híres tudós szellemi erejét saját testi gyengeségével 
állítja oppozícióba. Az éles kontraszt miatt az olvasó nem tudja eldönteni, hogy a két alak 
csak névrokonságban áll-e egymással, vagy egyazon személyről van-e szó. Hamar kiderül, 
hogy az utóbbi igaz, tehát az önmagát gyengének és jelentéktelennek látó elbeszélő a nyil-
vánosság terében, a környezete szemében maga a professzor, aki a halál közeledtét érezve 
nem tekinti többé azonosnak magát a mindenki által nagyra becsült tudóssal.

A halál közeledtének érzése ekkor még csak impliciten fogalmazódik meg, mások 
véleményébe ágyazva: „По-видимому, этот человек скоро умрет.”14 Nemcsak fizikai, 
hanem szellemi hanyatlásáról is beszél, veszélybe kerül intellektuális fölényének tudata 
és szellemi teljesítőképessége, az a terület, amely professzorként addigi életének szerves 
 
13  Anton Pavlovics Csehov, Unalmas történet, ford. Devecseriné Guthi Erzsébet = A. P. Cs., Unal-
mas történet. Elbeszélések 1887–1891, Bp., Osiris, 2005, 560.
14  Антон ЧЕХОВ, Скучная история = A. Ч., Полное собрание повестей, рассказов и юморесок 
в дух томах. Том второй. Повести и рассказы 1887–1903 гг, Москва, Издательство Альфа-
книга, 2017, 463. (vö. „Látszik szegény emberen, hogy már nem sokáig húzza.” [Csehov, i. m., 
561.])
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részét képezte, kiemelve őt környezetéből. Bár Nyikolaj Sztyepanovics igyekszik követni 
mindennapjainak addigi ritmusát, álmatlanság gyötri, ami miatt zavar támad életének 
megszokott rendjében. Ennek hatására a professzor elkezdi érzékelni életének rutinizált 
jellegét.

A hat részre tagolt elbeszélés első három fejezete a professzor egy tipikus napjá-
nak leírása, melynek az álmatlanság ad keretet, hiszen ez a nap kezdő- és egyben vég-
pontja is.15 Az iteratív szerkesztettségű elbeszélésmód a monotonitás érzetét kelti a be-
fogadóban (ezt hangsúlyozzák például a folyamatos szemléletű, jelen idejű igealakok az 
orosz szövegben, illetve az olyan formulák, mint каждое утро [minden reggel], каждую 
минуту [minden percben], всякий раз [minden alkalommal]). Ezt az elbeszélési mó-
dot jelenetek szakítják meg, ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy ezek sokszor nem 
a cselekmény előre mozdítását szolgálják, hanem egy-egy tipikus helyzetet jelenítenek 
meg, mintegy illusztrációként ágyazódva az elbeszélésbe. E technikának köszönhetően 
már a mű kezdetétől érzékelhető Nyikolaj Sztyepanovics életének monotonitása, melyet 
ő narrátorként leíró jellegűen, szinte filozofikus nyugalommal tár az olvasó elé, ugyanak-
kor már itt is érzékelhetők azok a reflexív momentumok, amelyek az elbeszélés folyamán 
explicitebben is kifejezésre jutnak.

A rutinizált mindennapok az élet különböző területein tematizálódnak: a családi 
élet intim szférájától egészen a tudományos munkáig. Nyikolaj Sztyepanovics családjával 
való viszonyát leginkább a kiszámíthatóság jellemzi. Feleségével kapcsolatban a profesz-
szor pontosan tudja, hogy az asszony mikor mit tesz, sőt még azt is, hogy mi lesz a kö-
vetkező mondata, a spontaneitásnak már csak a látszata létezik kapcsolatukban: „День 
начинается у меня приходом жены. 
[…] с таким видом, как будто вошла 
нечаянно, и всякий раз говорит 
одно и то же.”16 Tehát a reggeli beszél-
getés már rutinszerű és kiszámítható, 
igazi bensőséges tartalma már nincs, 
teljesen kiüresedett. Feleségét nézve 
Nyikolaj Sztyepanovicsnak különös 
gondolatai támadnak, amelyeket 
a kialvatlansággal magyaráz: Я 
слушаю, машинально поддакиваю 
и, вероятно, оттого, что не спал 
15  Az álmatlanság (бессонница) orosz irodalmi hagyományáról Kroó Katalin ír (vö. Kroó Kata-
lin, Egy Gogol-szöveghely Puskin-hivatkozásáról (A démon című költemény szerepe Az arcképben), 
Slavia Centralis 1, University of Maribor, 2009, 144–157.).
16  ЧЕХОВ, i. m., 464. (vö. „A napom azzal kezdődik, hogy bejön hozzám a feleségem. […] olyan 
képet vág, mintha csak véletlenül nyitott volna be, és minden alkalommal ugyanazt mondja.” [Cse-
hov, i. m., 562.])
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ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и 
удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, 
очень полная, неуклюжая женщина, […] умеющая говорить только о расходах и 
улыбаться только дешевизне — неужели эта женщина была когда-то той самой 
тоненькой Варею, которую я страстно полюбил […]?17 Ezt az eszmélés első momentu-
maként értékelhetjük. Míg a felszínen a gépies bólogatás, a már megszokott, automatizált 
tevékenység folyik, gondolati szinten Nyikolaj Sztyepanovics felismeri a változást, amit 
addig egyáltalán nem érzékelt. Ezen meglepődik, kisgyereknek nevezi magát (Sklovszkij 
szerint az elkülönösítés egyik módja Tolsztoj regényeiben a hétköznapi tárgyak és jelen-
ségek idegenként, először látottként való ábrázolása18), azonban elsősorban nem meg-
ismerésről, hanem annak újrafelfedezéséről van szó, ami egészen addig folyamatosan 
körülvette. Meglepődve tapasztalja, hogy felesége már nem is emlékezteti őt arra a nőre, 
akit egykor megismert, számára észrevétlenül egy teljesen másik ember lett. Tehát ami-
kor az újdonság, az ünnep varázsa elmúlt, és a hétköznapok, az automatizmusok vették 
át a hatalmat az élet fölött, a fokozatos változások ebbe az állandóságba ágyazva nem 
érintették már meg az átélő szubjektumot. Így, mikor észreveszi a különbséget felesége 
egykori és jelenlegi alakja között, ez szinte sokkoló hatással van rá, az ismerősből hirte-
len idegen lesz: „Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, 
ищу в ней свою Варю.”19 Láthatjuk tehát, hogy Sklovszkij koncepciójához hasonlóan 
miként lép működésbe az elkülönösítés, hogyan zökkenti ki a recepció alanyát a különös-
ként megélt momentum a megszokottból, a hétköznapiból, és kényszeríti – jelen esetben 
az elbeszélőt – reflexióra. 

Feleségével való kapcsolatához hasonlóan, a gyermekeihez fűződő viszonya is meg-
változik Nyikolaj Sztyepanovicsnak. Lányával való játékos érintkezése ugyan megmarad, 
de ez is csupán kiüresedett gesztussá alakul: „И теперь, по старой памяти, я целую 
пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит 
у меня совсем не то.”20 Mind lányára, mind fiára szemrehányással gondol, amiért nem 
tesznek semmit a család pénzügyi helyzetének javításáért. Így ők is megkettőződnek, de 
feleségével ellentétben nem múltbeli alakjukkal ellenpontozódnak, hanem valamilyen 

17  ЧЕХОВ, i. m., 464–465. (vö. „Hallgatom, gépiesen, egyetértően bólogatok, és közben – valószí-
nűleg azért, mert az éjszaka nem aludtam – különös és meddő gondolatok foglalkoztatnak. Né-
zem a feleségemet, és ámulok: mint egy kisgyerek. Hitetlenkedve kérdezem magamtól: lehetséges, 
hogy ez az öreg, elhízott, lompos asszony, […] aki csak a kiadásokról tud beszélni, ajkára csak az 
árak csökkenése tud mosolyt csalni – lehetséges, hogy ez az asszony ugyanaz a valaha karcsú Var-
ja, akibe egykor oly szenvedélyesen beleszerettem […]?” [Csehov, i. m., 562–563.])
18  Шкловский, i. m., 14–17.
19  ЧЕХОВ, i. m., 465. (vö. „feszült figyelemmel nézem e nehézkes, félszeg öregasszony arcát, kere-
sem benne az én Varjámat.” [Csehov, i. m., 563.])
20  ЧЕХОВ, i. m., 465. (vö. „Régi szokásom szerint most is végigcsókolgattam Liza ujjait, közben 
azt motyogtam: »pisztácia… tejszín… citrom…« – de már egyáltalán nem érzek úgy, mint régen.” 
[Csehov, i. m., 564.])
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elképzelt, csupán elméleti szinten létező változatukkal: „Я думаю, если бы у меня был 
отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей 
бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся 
бы в работники.”21 Ugyan tisztában van elvárásai irrealitásával („Таить в себе злое 
чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий 
или озлобленный человек.”),22 mégsem tud ezektől a gondolatoktól szabadulni, tehát 
ebben a tekintetben is egyfajta kettősség, önellentmondás alakul ki. Egyrészt erősen 
megmarad benne addigi szerepe, a szerető családfő, másrészt egyre élesebben kezdenek 
kirajzolódni előtte a körülötte lévők hibái és emberi kapcsolatainak kiüresedettsége.

A választott téma szempontjából kiemelt helyen kell vizsgálnunk az ebédjelenetet, 
hiszen itt nem az egyes családtagok kerülnek a középpontba, hanem a családi életnek, 
az otthon intim szférájának látjuk egy átfogóbb képét. Csakúgy, mint felesége esetében, 
a jelenlegi helyzet megint a múlttal, vagyis annak egy ideális momentumával, az 
automatizmusok előtti állapotával szembeállítva értelmeződik. Ez az állapot sok szem-
pontból egyszerűbbnek, érthetőbbnek tetszik a hős számára, ezzel szemben mostani 
élete mesterkéltnek és díszletszerűnek hat. A változásért rangját hibáztatja, hiszen a tár-
sadalmi státusz tekintetében a család ugyan felemelkedett, ez együtt járt a bensőséges-
ség és a hagyományos életmód elvesztésével.

A jelen formális keretei, nyomasztó hétköznapjai szembehelyeződnek a múlt nem 
hétköznapi minőségével, amikor az együtt töltött idő örömforrást jelentett, a munka 
rutinjából való ritka kiszakadást: „для меня, занятого человека, обед был временем 
отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым 
и радостным.”23 Az expliciten kifejezett ünnep éles kontrasztot képez a jelenben Nyik-
olaj Sztyepanovics feleségének „ünnepélyes” arckifejezésével: míg az első az otthonos-
ság, a másik a külsőségek és a formalitás szféráját jeleníti meg.

Varja és Liza idegensége fokozódik, expliciten kifejeződik a kontraszt két, a régi Nyik-
olaj Sztyepanovics számára még mindig valódi, és az eszmélés hatására felfedezett új alak-
változat között: У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей 
семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу не настоящую Лизу. 
Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому 

21  ЧЕХОВ, i. m., 466. (vö. „Úgy hiszem, ha idős apám lenne, és tudnám, hogy vannak pillanatai, 
amikor a szegénysége miatt szégyenkeznie kell, leköszönnék tiszti rangomról és elmennék dol-
gozni.” [Csehov, i. m., 564.])
22  ЧЕХОВ, i. m., 466. (vö. „Haragudni hétköznapi emberekre pusztán azért, mert nem hősök? 
Ilyesmire csak a szűk látókörű vagy rosszindulatú emberek képesek.” [Csehov, i. m., 564.])
23  ЧЕХОВ, i. m., 479. (vö. „az ebéd számomra alkalom volt a pihenésre, a meghitt családi együtt-
létre, a feleségem és a gyermekeim számára pedig rövid, de ragyogó és vidám ünnepet jelentett.” 
[Csehov, i. m., 582.])



SZKHOLION92

эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю.24 Az idézett 
részlet alapján belátható, hogy a történet ezen pontján nem csupán a két állapot közötti 
különbség tűnik fel Nyikolaj Sztyepanovicsnak, hanem bár eredménytelenül, de igyek-
szik megérteni a változás okát is.25 Szintén tudatosítja azt, hogy nem egyik napról a má-
sikra történt az átalakulás, a meghökkentő hatásnak sokkal inkább abban kereshető az 
oka, hogy ő nem figyelt oda.

Az automatizált lét felismerése nemcsak a család szférájában érvényesül, hanem a 
Nyikolaj Sztyepanovicsot körülvevő többi szereplő esetében is. Ugyan a kiszámítható-
ságnak itt is nagy szerepe van, nem a múlt és a jelen szembeállítását, nem a változást, 
a bensőséges viszonyok kiüresedését láthatjuk, hanem a professzort körülvevő alakok 
klisészerűségét. Kollégái, Nyikolaj és Pjotr Ignatyevics komikus karakterek, akiket a vál-
tozatlanság jellemez. Nyikolaj Sztyepanovics látogatóit is típusokba sorolja, ezek az em-
berek számára teljesen kiszámíthatók, így érintkezése velük bevett sémákra épül, auto-
matizálódott: tudóstársával udvariaskodnak, a diák csak jobb jegyet akar, a doktorjelölt 
pedig témavezetőt keres. Nyikolaj Sztyepanovics számára ezek mind már végtelenszer 
lejátszott jelenetek, nem csodálkozik rá semelyikre, így a szereplőikre sem, és mivel 
számára jelentéktelenek, automatizálódott jellegüknek eleve tudatában van, itt nem is 
beszélhetünk a felismerés megragadható momentumáról. Az elbeszélés szempontjából 
funkciójuk kimerül a komikumban és annak illusztrálásában, hogy a professzor életének 
gyakorlatilag minden szféráját a megszokás uralja.

Ebből a környezetből emelkedik ki Kátya, a professzor nevelt lánya. Alakja egyrészt 
kötődik a Sirály Nyinájához, másrészt pedig Turgenyev Klara Milics című elbeszélésének 
címszereplőjéhez. Csakúgy, mint ők, Kátya is színésznő volt, Klarahoz hasonlóan sze-
relmi csalódását követően meg akarja mérgezni magát és csakúgy, mint Nyina, elveszíti 
gyermekét. Sorsát a karaktertípus egy harmadik variációjának tekinthetjük: Klarával el-
lentétben nem hal meg, és nem is választja Nyina nyomdokain saját sorsának megélését, 
hanem megpróbáltatásai után hazatér, és gyakorlatilag nem csinál semmit. Alakja szem-
behelyeződik Nyikolaj Sztyepanovics feleségével és lányával, akik a felszínen állandóan 
tevékenyek, a társadalomba teljesen beágyazottak, de valójában üresek. Velük szemben 
Kátya a társasági élet perifériáján helyezkedik el, nem függ senkitől. Bár látszólag sem-
mit sem tesz (vagy a professzor dolgozószobájában vagy otthonában „a török díványon 

24  ЧЕХОВ, i. m., 480. (vö. „Olyan érzés fog el, mintha régen a valódi családommal éltem volna az 
otthonunkban, most pedig mint meghívott vendég ebédelnék itt, és nem a valódi feleségemet, 
nem a valódi Lizát látnám magam előtt. Mindkettő feltűnően megváltozott, mivel pedig ez a válto-
zás lassan ment végbe, észre se vettem, hát nem csoda, hogy most nem értem a dolgot.” [Csehov, 
i. m., 582.])
25  Regéczi Ildikó a professzor analizációra épülő, „több szempontúan intellektuális 
előadásmód[ját]” dialektikának nevezi (vö.: Regéczi Ildikó, Csehov és a korai egzisztencialista böl-
cselet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000, 39–40.).
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vagy a kis pamlagon hever”26 és olvas), ő az egyetlen, aki megérti Nyikolaj Sztyepanovics 
állapotát, és aki nyíltan meg tudja és meg is meri fogalmazni környezetük hibáit, ő ösz-
tönzi a professzort saját élete tevékeny alakítására. Alakját nem kíséri az elkülönösítés 
jelensége, nem változik meg a professzor szemében, ő maga pedig az egyetlen „rokon-
szenves lény.”27 Tere a családi házzal ellentétben otthonos, így itt is érvényesül a saját 
és idegen tér problematikája, melynek az orosz irodalomban kialakult hagyományairól 
többek között Regéczi Ildikó írt részletesen tanulmánykötetében.28 Kátya az, aki vissza-
kozás nélkül kimondja, amit Nyikolaj Sztyepanovics eszmélése hatására csak gondolni 
mer. Bár kezdetben Nyikolaj Sztyepanovics próbál nem azonosulni ezekkel a nézetekkel, 
lassan maga is nyíltan hasonló álláspontra helyezkedik, vagyis megváltozik a világhoz 
való addigi viszonya.

Az elbeszélés harmadik és negyedik része közötti ellipszis körülbelül fél évet tesz 
ki, pontosan annyit, amennyit Nyikolaj Sztyepanovics az első részben még hátralévő 
életidejeként kijelölt magának, halála azonban nem következik be. Az eltelt idő alatt 
az elbeszélő attitűdje megváltozik, az önironikus, komikus hangvétel eltűnik, tehát az 
ellipszis funkciója a kontraszt érzékeltetése, az attitűdváltás kiemelése. A professzor 
környezetével közömbös és ingerült, már nem dolgozik, társasági élete pedig kimerül 
a Kátyánál tett látogatásokban. Láthatjuk tehát, ahogy környezete valódi természetének 
felismerése az attól való elfordulást eredményezi. Az addigi mindennapi gyakorlatokból, 
a konvencionális érintkezésből való kivonulás, az ellenük való lázadás kísérlete egyfaj-
ta mizantrópiával párosul. Kátya az egyetlen, akivel barátsága erősödik, kapcsolatukban 
azonban egyértelműen a nő tölti be a vezető szerepet, ő él igazán a konvenciókon kívül, 
az ő magatartásmintáját próbálja követni a professzor.

Ugyanakkor Nyikolaj Sztyepanovics nem tud teljességében azonosulni ezzel a látás-
móddal, az új konstrukciós elv kudarcba fullad, a professzor képtelen túllépni a konven-
ciókon, mindennapjainak meghatározottságán. A felismerés azonban már megtörtént, 
így a boldog tudatlanságba sem tud visszatérni. A várt halál nem következik be, és a 
konformitásnak engedelmeskedő természet felülkerekedik, de a régi rendet nem tudja 
visszaállítani, ennek hatására egy harmadik konstrukciós elv lép életbe: a közöny. Ez a 
folyamat kevésbé reflexív, mint az eszmélés volt, a professzor egyszerűen megállapítja: 
„Я в Харькове,”29 vagyis engedett felesége kérésének, elutazott, hogy felderítse Liza ké-
rőjének hátterét, amit a történet alatt következetesen megtagadott. Az, hogy pontosan 
hogyan született meg a döntés, kimarad a cselekményből, a fordulópontot így megint 
annak hiánya, ellipszis jelöli az ötödik és hatodik rész között. Nyikolaj Sztyepanovics cél-
ja elméletileg a családi kapcsolatok, a régi rend helyreállítása, de tette csupán egy üres 

26  Csehov, i. m., 585.
27  Csehov, i. m., 585.
28  Regéczi Ildikó, Térképzetek az orosz irodalomban, Pozsony, Kalligram, 2015.
29  ЧЕХОВ, i. m., 498. (vö. „Harkovban vagyok.” [Csehov, i. m., 605.])
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gesztus, amely minden meggyőződést nélkülöz. Állapotát tekinthetjük egyfajta tudatos 
passzivitásnak. A tény, hogy időközben Liza és udvarlója egybekeltek, szintén nem 
vált ki belőle semmilyen érzelmi reakciót, bár megdöbben, de csak azon, hogy egyálta-
lán nem érdekli az esemény – mint megállapítja: „равнодушие — это паралич души, 
преждевременная смерть,”30 tehát bár pontosan tisztában van helyzetével, ellene már 
nem tud és nem is akar tenni. Visszatér önmegkettőzöttségének motívuma is, a neve le-
választása önmagáról („Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову”),31 illetve a 
halál időpontjának újbóli kitűzése („месяца через три”),32 amely mintegy keretbe fog-
lalja az elbeszélést. A mű végén újra megjelenik Kátya, aki segítséget, sorsdöntő taná-
csot vár Nyikolaj Sztyepanovicstól, cselekvésre kívánja buzdítani, de a professzor már 
nem tud neki segíteni, közönyössége teljesen cselekvőképtelenné teszi, így Kátya és vele 
együtt a kitörés lehetősége is eltűnik életéből.

Az Unalmas történetet a felvázolt folyamatok mentén tehát egy kudarcba fulladt esz-
méléstörténetként értelmezhetjük, amely megjeleníti a konvenciók, a mindennapiságba 
való beágyazottság felismerését, az ebből való kitörési kísérletet, a tulajdonképpeni lét 
elérésének lehetőségét, majd annak meghiúsulását. Az elemzés során egyrészt láthattuk, 
hogy hogyan lép működésbe az elkülönösítés, hogyan zökkenti ki és készteti felismerésre 
a befogadó szubjektumot, másrészt megfigyelhetővé vált, hogy – amennyiben a tinyanovi 
modell kontextusában gondolkodunk – hogyan váltják egymást dinamikusan a konstruk-
ciós elvek. Az elemzés során hangsúlyos szerepet kapott a narratológia - egyrészt a néző-
pont problémája, másrészt az elbeszélésben megfigyelhető időkezelés vonatkozásában. 
Így a narrációban a homodiegetikus elbeszélő, valamint az iterativitás és az ellipszisek 
használatának elemzése megmutatja, milyen eszközök segítségével jeleníti meg a szöveg 
a mindennapiságot a narráció szintjén. A térpoétika szintjén szerepet játszik a saját–ide-
gen tér oppozíciója (Kátya háza és az otthon formális terének ellenpontozása), motivikus 
szinten hangsúlyos az alakok megkettőződése. A szöveg ezen vonatkozásai tehát nagy-
ban hozzájárulnak a mindennapiság irodalmi megjelenítéséhez.

30  ЧЕХОВ, i. m., 499. (vö. „A közöny a lélek paralízise, idő előtti halál.” [Csehov, i. m., 607.])
31  ЧЕХОВ, i. m., 500. (vö. „a nevem most nyugodtan sétál Harkov-ban” [Csehov, i. m., 609.])
32  ЧЕХОВ, i. m., 500. (vö. „úgy három hónap múlva” [Csehov, i. m., 609.])
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Biró Ákos (1995) Nyíregyháza. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
filozófia mesterszakos hallgatója.

Biró Ákos

AZ ANARCHIZMUS LEHETSÉGES 
TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETEI

A folytonosság, mint a történelem linearitásának perspektívája, amelyből ez az esszé is 
kiindul, egy jól nyomon követhető filozófiai jelenség – mégis csak egy adott kontextusban 
értelmezve adhatunk neki igazi jelentést. Vizsgálható történelem és ideológia szempont-
jából, külön, illetve együtt, mint ahogy Marx és Engels a Kommunista Kiáltványban a tör-
ténelmet az osztályharcok, azaz a szüntelen ellenállás történeteként értelmezik. Ez a harc 
pedig ideologikus és – Lenin morálfilozófiai írásai és beszédei révén – erkölcsi küzdelem 
is egyben.1 Valamint a folytonosság, ahogy azt a 20. század második felének filozófiatör-
ténete is megmutatja, vizsgálható az angolszász analitikus filozófia irányából is, amely a 
tudat státuszát és annak folytonosságát helyezi a középpontba. Ebben a gondolatkörben 
viszont a történelem mozgásának sajátosságaként kell értelmezni. 

Az esszé célkitűzése az anarchizmus történelemszemléletének vizsgálata a folyto-
nosság problematikájának perspektívájából. Ebből az igencsak széles értelmezési spekt-
rumból csupán egy kérdésre koncentrál a szöveg, amely egyszerűen megfogalmazható: 
az anarchia az örök lázadás filozófiája lenne? A kérdésben szereplő kifejezések (anarchia, 
örök, lázadás és filozófia) értelmezése vagy meghatározása egzakt, átfogó módon aligha 
lehetséges, mivel például az anarchikus állapot nagyon tágan értelmezve utópikus jegye-
ket mutat és ebben az esszében is laza szinonimaként értelmezhető, ez pedig alapvető-
en nehezíti meg az értelmezést. Csak nagyon mély vizsgálatok és alapvetések, valamint 
absztrakt gondolatmenetek elfogadása révén lehet releváns alternatívának tekinteni ezt 
a közösségszervezési módot.

A célkitűzések szintjén az anarchista filozófia és a kommunista politikai akarat2 két-
ségkívül különbözik minden más ideológiától, de értelemszerűen a módszerek tekinte-
tében egymástól is. Egy hagyományos állami keretekben gondolkodó irányzatban, mint 

1  Vlagyimir Iljics Lenin, A kommunista erkölcsről, szerk. Uray Lászlóné, Bp., Kossuth, 1970.
2  A két eszmerendszer kiválasztása és szembeállítása önkényes módon történt, abból az okból 
kifolyólag, hogy az eszmerendszerek szelekciójánál a tiszta, ideális állapotot vettem figyelembe 
(az állam, A hierarchia és az uralom nélküli közösség létrehozatala), amely mind az anarchista/
anarchokapitalista, mind a kommunista állapotnál elég hasonló.
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például a konzervativizmus, a folytonosság az államra, a társadalomra és bizonyos te-
kintetben a természet törvényeivel fennálló viszonyra vonatkozik. Ez a politikai gondol-
kodásmód lassú és megfontolt reformokkal halad előre. A klasszikus liberalizmus vagy 
a szocialista ideológia (főként utóbbi) már sokkal nagyobb elvárásokkal él, és saját elvei 
mentén kívánja lényegileg alakítani az államstruktúrát, de teljesen új kezdőpontot törté-
nelmileg nem akar kijelölni. A tisztán anarchista filozófia és politikai akarat szakítani kí-
ván a fennállóval. Így a klasszikus anarchista filozófusok mindig egy kritikával kezdenek. 
A történelmi állam, a szabadság és a társadalom viszonya kerül központi pozícióba a vizs-
gálataik során. De igaz ez minden, teljesen új „genezisre” törekvő és racionálisan építkező 
alternatív mozgalomra is. A Port Huron-i nyilatkozatban például az SDS (Students for 
a Democratic Society) ezt fogalmazza meg: „Mi ennek a generációnak a tagjai vagyunk, 
egyszerű kényelemhez szokottak, egyetemek az otthonaink s kényelmetlenül tekintünk a 
világra, amit örököltünk.”3 A nyilatkozat további részei reflektálnak az 1960-as évekbeli 
amerikai társadalmi állapotokra (elsősorban a faji szegregációra), illetve a nemzetközi 
anarchizmusra.4 Később ez a szerveződés szétszakadt, és egységei egyre inkább radiká-
lis, baloldali, maoista eszméket kezdtek vallani, így a történelemhez való viszonyuk is 
átalakult. Kezdetben viszont ez a nyilatkozat nem anarchikus indíttatásból keletkezett, 
mégis egy olyan kritikát képviselt, amely illeszkedett az anarchista kritikai attitűdhöz. 
Ezt az állítást további szövegrészletekkel is alá lehet támasztani a Port Huron-i nyilatko-
zatból: „Ezt a kiáltványt úgy írjuk, tárgyaljuk és követeljük, hogy közben nem jelentjük 
ki, hogy megvannak a végső megoldásaink, inkább megerősítjük, hogy a problémákkal 
tevékenyen cselekedve, a tudás és érték kinyilatkoztatásával kell szembenézni. Ebben a 
nyilatkozatban szeretnénk megtagadni azt, hogy a problémákra megoldásként szolgál az, 
ha azt állítjuk, hogy nem léteznek vagy azt, hogy a kormány szakértelemmel meg tudja ol-
dani őket.”5 Ez a szövegrészlet bizonyos szintig összeegyeztethető Kropotkin állam elleni 
kritikájának egyik alapjával, amely szerint az állam alkalmatlan a közösség boldogulásá-
nak és boldogságának kialakítására. Ahogyan a szerző írja: „[Az állam] működése egyre 
nehezebbé válik és állandóan növekszik a hiányosságai által előidézett elégedetlenség. 
Minden nap új követelést szül. »Reformáljuk meg ezt«, »reformáljuk meg azt« – hallatszik 

3  Saját fordítás (B.Á.), eredeti: “We are people of this generation, bred in at least modest comfort, 
housed now in universities, looking uncomfortably to the world we inherit.”
4  A „nemzetközi anarchizmus”, az IR – International Relations – vizsgálatában alapvetően egy ne-
gatív kifejezés, melynek értelmében nincs olyan vezető elv, amely békére sarkallná az államokat. 
Ad hoc stabilitást akkoriban az atomháború fenyegetése, és így az erőegyensúly jelentett.
5  Saját fordítás (B.Á.), eredeti: „We write, debate, and assert this manifesto, not as a declaration 
that we have the Final Cure, but to affirm that problems must be faced with an expression of 
knowledge and value, and in action. In this affirmation we deny that problems can be faced by 
claiming they don’t exist anymore, or that the government through expertise will solve what 
problems there are.”
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mindenfelől.”6 Továbbá: „Mégis valamennyien tudják, hogy lehetetlen a dolgokat átala-
kítani, vagy bármit is változtatni, hiszen minden összefügg minden egyébbel, mindent 
egyszerre kellene átalakítani, és hogyan lehet a társadalmat újjá formálni, ha egyszer 
két ellenséges táborra [elnyomókra és elnyomottakra, B.Á.] oszlott? Ha az elégedetlenek 
kedvére tesznek, ezzel csak új elégedetleneket teremtenek.”7

Mindezek tükrében egy állandó meghatározást vagy definíciót adni ennek az eszme-
körnek problematikus vállalkozás. Mégis nagyon sokan törekedtek egy megfelelő vagy 
éppen frappáns kifejezéssel elégséges módon meghatározni azt. Rudolf Rocker szavaival 
élve például az anarchia lehetőség, egy újfajta irány megszabása.8 Ez az összefoglalás (le-
hetőség) jobban értelmezhető, ha a kropotkini filozófia megállapításával társítjuk, misze-
rint az anarchia végeredményben a szabadelvűségen alapszik.9 Így az újfajta irány meg-
szabása kijelenti, hogy kényszerből igazi anarchia nem születhet.10 Ezt az újfajta békés 
irányt a legegyszerűbben úgy lehetne kifejezni, mint az önszabályzáson alapuló spontán 
rend.11 Bár az utóbbi definíció alapvetően ellentmondásosnak minősülhet, hiszen a rend 
és az anarchia a köznapi nyelvben ellentétpároknak tekinthetők, mégis van benne filozó-
fiailag ráció, mivel Ulrich Klug (és végeredményben minden anarchista filozófus) érvelé-
sében megállapítja, hogy, „téves az a felfogás, hogy az anarchia a rend ellentéte, azaz a ká-
osz.”12 A „rend” esetünkben egy nagyon lazán értelmezett ad hoc társadalmi szervezőerő 
(ez lehet morálisan vagy gazdasági alapon elképzelt erő), amely nélkülözi mindazt, ami 
a történelemben addig hegemón pozíciót birtokolt, amely nem más, mint maga az állam 
minden elnyomó tulajdonságával és mechanizmusával együtt. Az anarchisták lényegileg 
inkább az uralmat és a vertikális hierarchiát vetik el. 

Számos anarchista irányzat fejlődött ki szerte a világban, melyek sok tekintetben el-
térnek egymástól, mégis közös pontjaik között van például, hogy feltételezik az alapve-
tő vágyat az emberekben a szabadságon alapuló egyenlőségre, továbbá, hogy folytonos 
kritikai álláspontra helyezkedtek az állandóval (állam) szemben. Jelen esszé két nagyon 
markánsan eltérő módot lát arra, hogy az anarchista történelemszemléletet vizsgálja. Az 
egyik feltételezett vizsgálni kívánt pozíció az örök lázadás, a másik pedig az úgynevezett 
tabula rasa. Míg előbbi lehetőségnél az új “kezdőpont” vagy időszámítás csak egy jelen-
tőségteljes forradalmi mozzanat a történelem folytonosságában – amely valóban egy új 

6  Pjotr Kropotkin,, A lázadás szelleme, ford.: Gáthy Vera = Anarchizmus, szerk. Bozóki András, 
Sükösd Miklós, Bp., Századvég, 1991, 130. 
7  Uo. 130.
8  BOZÓKI András-SÜKÖSD Miklós, Az Anarchizmus társadalomfilozófiája és mai öröksége = Anar-
chizmus, szerk. Bozóki András, Sükösd Miklós, Bp., Századvég, 1991, 442.
9  Pjotr Kropotkin, Az anarchia filozófiája és eszménye, Világtörténet, 1983/1, 91.
10  A fegyveres anarchista csoportok önmeghatározása és hozzáállása ettől eltér(het).
11  MIKONYA György, Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői – anarchisták és a ne-
velés, Bp. Eötvös, 2009, 16.
12  Ulrich Klug, Az anarchia fogalma és gyakorlata, Valóság, 1967/2, 121. 
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időszakot és struktúrát hoz létre, mégis erősen kötődik a múlthoz –, addig utóbbi telje-
sen megfosztaná a történelmi tudattól a közösséget. Ez persze nem csak fizikai erővel 
lehetséges, ahogyan ez a későbbiekben láthatóvá is válik. Az újkori utópikus irodalom 
legkorábbra datált művében, amelynek Morus Tamás az Utópia címet adta,hatástörténeti 
szempontból különleges, mivel az „u” fosztóképzővel ellátott „toposz” kifejezés (amit ma-
gyarra Seholsincsként fordítottak le) nagy karriert futott be az irodalmi, a filozófiai és 
természetesen a politikai diskurzusban is. Ebben a leírásban Morus az utópikus, azaz az 
ideális állapot modellezésére az emberek csoportját egy szigetre helyezi, így lehetőséget 
sem teremt, hogy ez a képzelt közösség kapcsolatba kerüljön a világ többi részével. Mo-
rus művében és a későbbiekben felvázolt értelmezések során a közösségek anarchikus/
utópikus történelemtudata önmagukban nyilvánul meg. Bármilyen elhajlás a történelem 
kollektív értelmezésétől vagy a normák be nem tartása tiltott lépés is egyben. Ha kiemel-
jük Morus Tamás művét az irodalmi fikció státuszából és filozófiailag vizsgáljuk, akkor 
azzal találhatjuk szembe magunkat, hogy a tabula rasa irányú megközelítés filozófiai-
lag ehhez a leíráshoz hasonlít legjobban. A modern államok kialakulásakor, főleg német 
nyelvterületen a sokrétű állami oktatás vált általánossá. Ez a filozófiai Bildung eszméjétől 
kezdve az általános poroszos iskolarendszer kiépüléséig mindent felölelt. Ez tette igazán 
hatékonnyá az államot, és segítette a polgári társadalom fejlődését. A társadalom képzé-
se mindkét vizsgált megközelítésben kulcsfontosságú lesz, viszont már nem azzal a céllal, 
hogy hogyan kell jó állampolgárt, hanem hogyan kell felelősségteljes közösséget és ezen 
feladat ellátására alkalmas individuumot nevelni. A tabula rasa koncepciója a képzés fe-
lől tekintve egy teleologikusan véges, reflektív viszony a közösség részéről, melynek célja 
az emlékezet ösztönözte felejtés, míg végül a múlt árnyai örökre el nem tűnnek. Ernest 
Renan Mi a nemzet? című tanulmányában alapvetően így értelmezi a történelemtudo-
mányt s vele a történelemírás gyakorlatának kitett történelemtudatot: „A történeti vizs-
gálat ugyanis fényt derít azokra az erőszakos cselekedetekre, amelyek minden politikai 
formáció eredetének kísérőjelenségei, azokéi is, melyeknek következményei felettébb 
gyümölcsözők. Az egység mindig brutálisan jön létre […].”13 A fájdalmas múlt felismeré-
séből bekövetkezett ideologikus szelekció ebben a tanulmányban felejtésként14 jelenik 
meg. Bár Renan az állam kialakulásának körülményeiről értekezik, az elv igaznak mond-
ható minden közösség újra vagy esetlegesen az alapokról való felépítésére. A jelenlegi-
ektől eltérő közösségi szerveződés nem alakul ki csak úgy: szükséges hozzá vagy egy 
mindent megrengető esemény, amely elsöpri az addig fennálló rendszert, vagy az az út, 
melyet Kropotkin javasolt, hosszú és fáradalmas és legfőképpen békés érveléssel átalakí-
tani a társadalom nézőpontját. Ez utóbbi viszont sosem valósult meg, a történelem nem 
igazolta Kropotkint. Bár filozófiai és természettudományos műveiben egy merőben más, 

13  Ernest Renan, Mi a nemzet? = Eszmék a politikában: a nacionalizmus, szerk. Bretter Zoltán, 
Deák Ágnes, Pécs, Tanulmány, 1995, 174–175. 
14  Uo. 174-175.
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szelídebb közösséget, embert, illetve morált középpontba helyező antropológiát vázolt 
fel a darwini paradigma ellenében, mégsem érhetett el olyan hatást, amilyet feltételez-
hetően szeretett volna. Ez annak is köszönhető, hogy az 1917-es orosz polgárháborúban 
az anarchista mozgalmak vállalták a fegyveres harcot, melyben végül természetes szö-
vetségeseik árulták el őket. A bolsevik erő elsöpörte ezeket a csoportokat és egyéneket. 
Később ez megismétlődött a spanyol polgárháborúban is, amikor Sztálin maga rendelte 
el az anarchisták eltüntetését, így jelentősen gyengítve a köztársaságiak erejét. Ennek 
oka alapvetően – a nyilvánvaló politikai és gazdasági érdekektől eltekintve – az ideoló-
giai ellentét lehetett. Kropotkin a Forradalmi Kormányokban és egyéb alkotásaiban15 is 
felvázolja ezt az ellentétet – burkoltan, de egyértelműen a „lenini út”-tal szemben szólal 
fel – és megmutatja, hogy igazi szocialista forradalmat a bolsevik hatalom és a forradalmi 
kormányok képviselői nem tudnak véghez vinni, mivel az állam fenntartója nem lehet 
az, aki meg is akarja dönteni azt. Ha mégis megteszi, akkor csak az állam átmázolásának 
jelensége megy végbe. Ahogyan írja: „A kormányt megdönteni – a forradalmi polgárság-
nak ez minden. Nekünk [anarchokommunistáknak, B.Á.] ez csupán a szociális forrada-
lom kezdete.”16 Mindemellett egy kommunista politikai alapvetést is tagad, amikor azt 
mondja, hogy: „erre a kérdésre [mit fognak tenni a forradalmárok, ha kivívták a korlátlan 
cselekvés jogát, B.Á.] csupán az anarchisták felelnek ilyképpen: semmiféle kormányt! Ez 
csak az általános választójog által az államnak vagy községnek adandó kormányzat for-
májában tér el egymástól; részint ugyanis forradalmi diktatúrát kívánnak.”17 A semmiféle 
kormány elvét, amely anarchista alapvetés is – de Kropotkin vonatkozásában a kommu-
nista ideológián belül –, eszmetörténetileg törésként lehet értelmezni, és visszavezethető 
egészen Marx-Engels Kommunista Kiáltványáig. A szerzőpáros így ír a forradalmi polgár-
ság szükséges hatalomvállalási kötelezettségéről: „A proletariátus arra használja fel po-
litikai uralmát, hogy a burzsoáziát fokról-fokra megfossza összes tőkéitől, hogy minden 
termelőeszközt az állam kezében, azaz az uralkodóosztállyá szervezett proletariátus ke-
zében összpontosítson és a termelőerők tömegét a lehető leggyorsabban szaporítsa. Ez 
természetesen egyelőre úgy történik meg, hogy a proletariátus zsarnokian beleavatkozik 
a tulajdonjogba […].”18

A baloldali anarchizmust – idealizmusa révén – átjárja az emberbe és annak értel-
mébe vetett bizalom, így erre az álláspontra építik a bizonytalanságukat az államiság-
gal szemben. A kommunista anarchizmus irányelveiben nagyon erősen támaszkodik a 
kognitív és morális felelősségvállalásra: „A jog és jogtalanság tudása az ember szociális 
öntudata.”19 Ez a gondolat összefoglalja azt, ami a baloldali eszmekör alapvetése, célja is 
15  Kropotkin, i.m., 91.
16  Kropotkin Péter, Forradalmi kormányok; Bp., Pallas, 1919.
17  Uo. 2.
18  Karl Marx, Friedrich Engels, Kommunista Kiáltvány, Bp., Szakszervezeti, 1948, 48. 
19  ILLÉS László, Mi a kommunista anarchizmus?: Erich Mühsam 1878-1934, Ezredvég, 2012/2. 
103–110. 
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egyben. Ezt az eszményt pedig a társadalom tagjai megfelelő szocializáció révén képesek 
is lehetnek megvalósítani. 

Murray N. Rothbard ugyanakkor arra figyelmeztet minden olvasót, hogy ne 
romantizáljuk túl az ember pozícióját.20 Érvelése szerint a teljes történelem a bizonyíték 
arra, hogy a bizalmat nem az emberbe, hanem inkább a piacba, pontosabban a kapitalista 
piacgazdaságba kell helyezni. Ebben a tekintetben különbözik más anarchista gondolko-
dóktól, hiszen elméletében – és kész programjában – a történelemhez fűződő viszonya 
pozitív. Minden tapasztalat, intézmény megvan, ami egy szabad, állam nélküli közösség 
létrehozásához kell, csak az állami uralom és az intézményrendszere béklyóit kell leráz-
ni. Így Rothbardnál az új „kezdőpont” a történelem folytonosságával együtt mozog. Any-
nyiban tér el más gondolkodóktól, hogy az állam ezen a történelmi úton már semmi több, 
csak egy rosszabb időszak emléke. Ez a megközelítés a tiszta lap elvének egy harmonikus 
perspektívájaként azonosítható. A felejtés Rothbardnál nem olyan radikális és draszti-
kus, mint az erőszakosabb módszerek szükségességét vallóknál. Ugyanez igaz Kropotkin 
filozófiájára is – alapvető nézetbeli különbségük ellenére. Így a tabula rasa megközelítés 
egy olyan állapotot feltételez a gyakorlatában, mikor már kikoptak a régi reflexek az em-
berekből. Az állam kevésbé hatékony működése és ezt palástoló elnyomása már nem szít 
ellentétet a polgárok között, így már nem képes megosztani az embereket, ezért az em-
lékét is elvethetjük. Ha működőképesnek bizonyul egy kropotkini vagy rothbardi modell, 
feltételezhető, hogy egy-két generáció múlva eltűnik a történelem „káros tudata”. Jogos 
kritikaként jelenhet meg viszont az a felvetés Rothbard és az anarchokapitalizmus elle-
nében, hogy ami addig az állami uralom volt, azt az emberek közössége – közmegegyezé-
sen alapulva – egy ugyanolyan erejű, azonban más természetű autoritásba helyezi, így az 
anarchizmus értelmezése nem lesz más, mint a köznapian értelmezett államnélküliség, 
de nem az uralomtól való mentesség.

Az örök lázadás lehetősége a másik út ebben a tárgyalási univerzumban. Itt már 
nincs helye az ún. nulladik lépésnek.21 A Bildung már csak dogma, a képzés pedig felülről 
diktált. Az örök lázadás a permanens forradalom, amely félrevezetően az „átmenet ko-
ra”22. Ez a szükséges átmenet (permanens állapot) viszont meg is szilárdulhat. Nyesztor 
Mahno így hívja fel a figyelmet arra, hogy a progresszív ígéretek ellenére a kormányzat 
útján szabadságot ígérő ideológiák mögött nem olyan politikai akarat van, amely ezt biz-

20  Murray N. ROTHBARD, Az Állam nélküli társadalom = Anarchizmus Ma, szerk. Bozóki András, 
Seres László, Sükösd Miklós, Bp., T-Twins, 1994, 206–218. 
21  A nulladik lépés egy feltételezés arra vonatkozóan, hogy van egy bizonyos szervező elv, amely 
meghatározza cselekedeteinket és gondolkodási sémáinkat. 
22 Karl Marx a Kommunista kiáltványban szükségszerűségből a proletárforradalmat (majd a szo-
cializmust) teszi meg átmeneti időszaknak, ahol maga a nép (forradalmi kormány) neveli ki a 
kommunista embertípust, aki tisztában van szükségleteivel, és ahhoz igazítja igényeit, hogy min-
denkinek jusson elég. Erre referenciát csak a szovjet időszak adhat, mivel ott az új szovjet ember 
megteremtése katasztrofális eredménnyel zárult.
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tosítani tudná: „De az anarchizmus mellett sok más elgondolást adnak még elő: a »libe-
ralizmust«, a szocializmust és a bolsevik kommunizmust. Ezek a tanok annak ellenére, 
hogy nagy hatásuk van a modern társadalomra, s annak ellenére, hogy legyőzték a re-
akciót is meg a szabadságot is, ingatag alapokon állnak, mert mesterkéltek, elutasítják a 
szerves fejlődést, és hajlamosak a tehetetlenségre.”23

A Lenin beszédeiből és műveiből összeállított Kommunista Erkölcs című posztumusz 
kötet viszont mást mutat be, mint amit Nyesztor Mahno állít. Egy 1920-as beszéde egy-
értelműen kötelezi az ifjakat az osztályerkölcs betartására, és előirányozza azt is, hogy a 
nevelés erre vonatkozóan milyen fontos szerepet fog játszani a kommunizmus eljövetelé-
ben: „Önöknek kommunistákat kell magukból nevelniük”24, továbbá „[…] a mi erkölcsünk 
teljesen alá van rendelve a proletár osztályharc érdekeinek.”25 Beismeri, hogy a perma-
nens forradalmi államnak inkább pragmatikus okai vannak.26 Ez viszont máshogyan (Az 
állam és forradalom című könyvétől eltérően) is megfogalmazható: „A cárt elkergetni 
nem volt nehéz – ehhez mindösszesen néhány napra volt szükség. […] Nem volt nagyon 
nehéz a földbirtokosok elkergetése sem. Az osztályok megszüntetése azonban hasonlít-
hatatlanul nehezebb […] Ha az a paraszt külön parcellán él és visszatartja a gabonát, 
amelyre sem neki, sem a jószágainak nincs szüksége, mindenki más pedig kenyér nélkül 
marad, akkor a paraszt már kizsákmányolóvá válik. Minél több gabonát tart vissza, annál 
előnyösebb az neki […]: minél jobban éheznek, annál drágábban adom el ezt a gabonát.”27 
Lenin felismert valamit – méghozzá a már megrontott osztályokban rejlő veszélyt. Ő és a 
forradalom vezetői nem a proletariátus köreiből származtak. Az orosz paraszti életvitel-
ről vagy a faluközösségek viszonyáról nem tudtak sokat. Szelényi Iván és Konrád György 
az Értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyvükben leírják, hogy voltaképpen a 
vezetők nem a munkások közül kerültek 
ki – mint például ideális esetben, egy szin-
dikalizmusban –, hanem az értelmiség fog-
lalta el a vezető pozíciókat. Az értelmiségi 
osztály felől érkező „atyáskodó” magatar-
tása mutatja meg, hogy Lenin és később a 
szovjet vezetés mennyire nem bízott az em-
berekben. Ez a felismerés okot adhat arra, 
hogy a már fent említett kropotkini kritikát 
(amelyben egyszerre vonja kétségbe a “for-
radalmi polgárság” szabadság iránti vágyát 
23  Mahno, Nyesztor, Az anarchista Forradalom = Anarchizmus, szerk. Bozóki András és Sükösd 
Miklós, Bp., Századvég, 1991, 410.
24  Vlagyimir Iljics Lenin, A kommunista erkölcsről, szerk. Uray Lászlóné, Bp., Kossuth, 1970, 167. 
25  Uo., 168- 172. o.
26  Lenin, Állam és forradalom, Bp., Kossuth, 1977, 130-132. 
27  Vlagyimir Iljics Lenin, A kommunista erkölcsről, szerk. Uray Lászlóné, Bp., Kossuth, 1970, 169.
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és a Kommunista Kiáltványban foglalt kommunista irányzatok pszeudo egységesítő tö-
rekvését) bizonyos tekintetben igaznak vélhetjük, mivel megmutatkoznak olyan csopor-
tok, melyeknek sokkal erősebbek voltak az érdekérvényesítő képességei, továbbá Lenin 
állama és a későbbi Szovjetunió politikája beigazolta azt a félelmet, amelyet Kropotkin 
megfogalmazott.

Hogy a problémákat és az ideológia bukását az elmélet vagy a gyakorlat okozta, en-
nek az esszének nem tiszte eldönteni. Az érvelés próbált egy olyan filozófiailag is meg-
határozó ívet megmutatni, amelyben nemcsak a történelemszemléletek milyensége kap 
helyet az anarchista filozófiában, hanem az az idealista és reálpolitikai álláspont között 
meghúzódó ellentét is, amely azóta jelen van, mióta létezik politika. 

Míg a tabula rasát egy idealista elképzelésként próbáltam felvázolni, amelyben a 
múlt elfelejthető és a sérelmek kikopnak, így nem enged teret a közösségek közötti el-
lenségeskedésnek, addig az örök lázadást egy sokkal reálisabb, történelemhez közelibb 
elemzéssel kívántam bemutatni, így az érvelés és a történelmi tapasztalat is megmutatja, 
hogy melyiknek van nagyobb érvényre juttató képessége. A két perspektíva egymást ki-
záró volta ellenére egy bizonyos értelmezésben azonos természetűnek tekinthető. Ez az 
értelmezés pedig – a már említett „lehetőség” és „önszabályzó spontán rend” definíció-
kon túl, új megvilágításban – az általánosító, viszonyított állapot. Ameddig programszerű 
megvalósulhatóságról beszélünk és nem mint filozófiai diszciplínáról – amelynek meg-
léte esetén már a fogalmiságunk is kialakult az értelmezésre (például nem csak negatív 
meghatározás áll rendelkezésünkre), s így a társadalom részéről a befogadhatósági kedv 
is megnő –, addig kénytelenek vagyunk az állam kontextusát és fogalmi kereteit használ-
ni. Viszont addig a negatív meghatározás miatt megfoghatatlanként tekintjük az elméle-
tet, de a túlzott programbéli meghatározás pedig rugalmatlanná teszi az eszmét, és így 
túl sok kötődése lesz ahhoz, amit meg akar haladni. Az esszé végén egy apóriát figyelhe-
tünk meg, amely nemcsak a nézőpontok összeegyeztethetetlenségéből adódik, hanem 
abból is, hogy az anarchiának saját maga meghatározására sincs meg a független fogalmi 
kerete. Mivel az anarchia a teljes szabadság eszméjeként is értelmezhető – amelyben már 
az állami természetű (totális) hatalom nem képes elnyomni a közösséget –, ez a fogalom 
önmagában tartalom nélkülivé válik, így elhagyható ebben a diskurzusban, viszont új fo-
galmi kategóriák kialakítása nélkül ennek az eszmének a tárgyalása folyamatos regresz-
szióba fog torkollni.
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nak anglisztika szakos, kommunikáció- és médiatudomány minorszakos hallgatója, a 
Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium tagja.

Tisza Eleonóra

KÖNYVBORÍTÓK ÉS KÖNYVESBOLTOK: 
AZ ÚJMÉDIA ÉS A KÖNYVKIADÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI

BEVEZETÉS

Írásomban két esettanulmányon keresztül igyekszem feltérképezni a mai, modern könyv-
kiadás és a web 2.0 kapcsolatát, különös tekintettel az egyik legnépszerűbb képmegosztó 
alkalmazás, az Instagram könyvkiadásra, terjesztésre, borítótervezésre és vásárlási kedv- 
re gyakorolt hatásaira. Elsőként az Instagramon is népszerű, független könyvesbolt, a The 
Last Bookstore Instagram-kommunikációját vizsgálom, mely elemzésben kitérek az online 
és offline boltok közötti különbségekre is. Ezután egy, a Penguin Random House blogján 
megjelent bejegyzéssel foglalkozom, mely kapcsolatban áll az Instagrammal és a kortárs 
könyvborító dizájn kérdéseivel – a felvetett problémákat több magyar és nemzetközi pél-
dával is ki szeretném egészíteni. A feldolgozott eseteknél közös jellemző a könyv mint 
(dekor)tárgy fogalma, a könyvborító jelentősége, továbbá az Instagram, szűkebb értelme-
zésben a bookstagram (ami a könyvekkel foglalkozó profilok gyűjtőneve) hatásainak elő-
térbe kerülése. A The Last Bookstore tevékenysége és a borító jelentőségének átalakulása, 
melyet az említett blogbejegyzés közelebbről is tematizál, szorosan kapcsolódik egymás-
hoz, közös vizsgálatukkal pedig képet kaphatunk a mai könyvkiadás kommunikációs pro-
blémáiról, a web 2.0 könyviparra gyakorolt előnyös és hátrányos hatásairól.

OFFLINE ÉLMÉNY AZ ONLINE VILÁGBAN: A THE LAST BOOKSTORE

Az Instagramon talán legtöbbször megörökített könyvesbolt, mely mára már zarándok-
hellyé vált a felületet használók körében, a Los Angeles-i székhelyű The Last Bookstore 
(továbbiakban TLB). Az üzlet 2011-ben költözött a jelenlegi, könyvesbolthoz képest ha-
talmas, kétszintes épületbe, ezzel Los Angeles legnagyobb, új és használt könyveket áru-
sító boltjává vált. A tulajdonos, Josh Spencer, több interjúban beszél a vásárlási környe-
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zetben rejlő lehetőségekről és az épület adottságairól.1 E lehetőségek kihasználásának 
módozatait szeretném feltérképezni én is, kitérve az online és offline vásárlás közötti 
különbségekre, valamint a független könyvesboltok helyzetére a könyvpiacon.

Annak ellenére, hogy az online könyvvásárlás napjainkban virágkorát éli, egy ideje 
már szemtanúi lehetünk a független könyvesboltok térnyerésének is – a TLB mellett a 
Books Are Magic (New York) vagy a Shakespeare and Company (Párizs) is megemlíthető. 
Ebből adódóan izgalmas lehet az említett üzletek kommunikációját közelebbről is megis-
merni, és megpróbálni rávilágítani arra, hogyan örvendhetnek ekkora népszerűségnek. 
Választásom a három bolt közül a TLB-ra esett, mivel az Instagramon ez a legjobban lát-
ható független könyvesbolt, és bár nem rendelkezik kiemelkedően nagy követőbázissal, 
a hozzá tartozó hashtagek – mint például a #thelastbookstore – igen népszerűnek bizo-
nyulnak: a platformon több mint 98.000 fotót találhatunk ezzel a hashtaggel ellátva.

A kilencvenes évek óta jelentős változásokon ment keresztül az online könyveladás 
és a klasszikus üzleti modellel rendelkező, úgynevezett brick-and-mortar könyvesboltok 
helyzete – a piacnak ehhez az átalakulásához az Amazon megjelenése is jelentősen hoz-
zájárult. A verseny nem újkeletű, hiszen a Barnes and Noble (az Egyesült Államok leg-
nagyobb könyvkereskedő vállalata; továbbiakban: B&N) már 1997-ben beperelte az 
Amazont arra hivatkozva, hogy a vállalkozás mottója („a Föld legnagyobb könyvesbolt-
ja”) valótlan állítás.2 A B&N vádja összefüggésbe hozható Chris Anderson long tail, vagy-
is „hosszú farok”3 elnevezésű üzleti modelljével. Anderson kifejti, hogy azok az üzletek, 
amelyek nem rendelkeznek kézzelfogható árukészlettel, csupán az online térben létező 
választékkal, sokkal nagyobb forgalmat képesek generálni, mint azok, amelyek csak ma-
teriális árukészlettel dolgoznak.4 Az Amazon és a hozzá hasonló, online könyvesboltok 
sokkal több címet képesek kínálni (raktáron tartani), ugyanis nagykereskedőktől vásá-
rolják fel a könyveket, kiiktatva a raktár szükségességét az értékesítési folyamatból.

A klasszikus, offline könyvesboltok ezzel szemben folyamatosan küzdenek a túl nagy 
példányszámban berendelt, majd nem jól fogyó, készleten maradó könyvekkel, amelyeket 
végül általában raktárkisöprések során értékesítenek. A kiadók és a kereskedők számára 
mindenképpen fontos pénzzé tenni ezeket a megmaradt példányokat, akár az eredeti ár 
 
1  Danny Jensen, Inside The Last Bookstore, Downtown’s Sprawling Temple Of Tomes, LAist.com, 
https://laist.com/2016/03/02/the_last_bookstore_los_angeles.php#photo-1 [Letöltés ide-
je: 2019.09.09.]; Chad Howitt,  The Man Behind ‘The Last Bookstore’, The Atlantic, https://www.
theatlantic.com/video/index/495605/the-man-behind-the-last-bookstore/ [Letöltés ideje: 
2019.09.09.]
2  Liz Janetschek, Amazon and Barnes & Noble: The Tale of Two Online Booksellers, Publishing 
Trendsetter.com, 2012.11.07., http://publishingtrendsetter.com/industryinsight/history-ama-
zon-barnes-noble-abridged/ [Letöltés ideje: 2019.09.08.] 
3  A „hosszú farok” név a modell grafikonon való ábrázolása során kirajzolódó görbére utal.
4  Chris Anderson, The Long Tail, Wired.com, 2004.10.01., https://www.wired.com/2004/10/
tail/ [Letöltés ideje: 2019.09.09.]
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töredékéért is. A két értékesítési módot összevetve nem meglepő, hogy az offline könyves-
boltok válságukat élik. Online társaik nem csupán költséghatékonyabb megoldást kínál-
nak a vásárlóknak, de az egyéni igényekhez is könnyebben igazodnak. A webáruházak 
algoritmusa, figyelembe véve az adott profilról korábban vásárolt vagy megtekintett ter-
mékeket, számos új címet ajánlhat a vásárlónak. A webáruházak legnagyobb előnye a 
hagyományos, független könyvesboltokkal szemben az, hogy nemcsak a bestsellerek és 
a legjobban fogyó címek érhetők el náluk, hanem a nehezebben fellelhető, ritka, kevés 
példányszámban nyomtatott könyvek is, amelyek kifejezetten rétegközönséget céloznak 
meg.5 Szemléltetésként: a 2008-as adatokat megvizsgálva láthatjuk, hogy ekkor a B&N 
könyvesbolt 130.000 címet tartalmazó adatbázissal rendelkezett, mely persze főként a 
legtöbbet vásárolt, jól fogyó könyvekből állt; ellenben az Amazonon ugyanebben az idő-
szakban eladott könyvek fele nem szerepelt az 130.000 cím között. Anderson elmélete 
ebben az esetben is helytálló, hiszen a „hosszú farok” „alatt” szereplő, kevésbé népszerű 
címek tették ki az eladások 50%-át.6

Mindeddig a brick-and-mortar könyvesboltok hátrányait taglaltam az online üzletek-
kel szemben, itt azonban kitérnék arra, hogy miért lehet mégis életképes ebben a ver-
senyhelyzetben egy ilyen vállalkozás. Talán az egyetlen pont, ahol egy független, vagy 
bármilyen más offline könyvesbolt képes „megnyerni” egy olvasót, az a személyes él-
mény, maga a könyvesboltban történő vásárlás, nézelődés, a könyvek böngészésének 
gyakorlata. Bár ez empirikus módszerekkel nehezebben hozzáférhető terület, azt azon-
ban talán elfogadhatjuk, hogy az üzletben való vásárlásnak, a könyvek érintésének, kézbe 
fogásának, kiválasztásának és a nézelődésnek sok olvasó számára különleges jelentősége 
van. Ebből következően, ha egy könyvesbolt sikeresen alkalmazza a rendelkezésére álló 
eszközöket, jól használja ki az adott épület kialakítását, a berendezési tárgyakat, egy-
úttal megteremti a kívánt hangulatot, esetleg még a közösségi médiát is bevonja a mar-
ketingkommunikációjába, akkor sikeres lehet az online könyvesboltok masszív jelenléte 
mellett is. Spencer hangsúlyozza, hogy a TLB marketingjének és márkájának megalkotá-
sában ezeket a fentebb említett aspektusokat is figyelembe vették, így viszonylag rövid 
időn belül a legnépszerűbb, legnagyobb könyvesbolttá tudtak válni Los Angelesben.

Azok a dizájnelemek, amelyeket eleinte alkalmaztak az üzletben, csupán a hangulat-
keltést szolgálták, hiszen például remekül mutatott a boltban néhány rendezetlenül elhe-
lyezett könyvhalom; majd amikor az üzlet munkatársai felismerték a dizájnban és a bolt 
kialakításában rejlő lehetőségeket, tudatosabban kezdtek el dolgozni az üzlet arculatának 

5  Giles Clark, Angus Philips, Inside Book Publishing, New York, Routledge, 2008, 244–245.
6  Prakash Reddy, Jian Fan, Jim Rowson, Steven Rosenberg, Andrew Bolwell, A Web Service for 
Long Tail Book Publishing, 2008, https://www.researchgate.net/publication/221614136_A_Web_
Service_for_Long_Tail_Book_Publishing [Letöltés ideje: 2019.09.09.]
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fejlesztésén.7 A bolt második emelete teljesen eltér egy hagyományos könyvesbolt elren-
dezésétől: találhatunk itt könyvekből készült szobrokat, installációkat, könyvfolyosót és 
könyvfalat. Az utóbbiban egy ablakszerű, kör alakú lyuk van, itt készül az Instagram-fotók 
legtöbbje. A tér tudatos, a vásárlókra gyakorolt hatását is számításba vevő, kialakítása egy-
értelműen megmutatkozik, ahogy arra Katie Orphan, a TLB menedzserének kijelentéséből 
is következtethetünk: „A felső szintet – mi csak labirintusnak hívjuk – úgy terveztük meg, 
hogy az emberek, ha belépnek, azt érezzék, hogy elvesznek a könyvek világban.”8 Az emlí-
tettekből kifolyólag nem véletlen, hogy a dizájn és elrendezés hatására a bolt országszerte 
a bookstagrammerek egyik kedvenc üzletévé vált. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a sze-
mélyes jelenlétben megbúvó potenciálra is, az üzletnek külön eladói vannak arra a speciális 
helyzetre, hogy a belépő Instagram fotósokat valós fogyasztókká változtassák.

Offline vásárlás esetén a könyv kiválasztásában és a vásárlásban egyaránt nagy segít-
séget nyújthat egy eladó. Az online webáruházakból ez jelenleg teljes egészében hiány-
zik. Ha valaki betéved egy könyvesboltba, sokkal több esély van rá, hogy egy segítőkész 
alkalmazottnak hála vásárolni fog, mint arra, hogy a számítógép előtt böngészve teszi 
ugyanezt, bár léteznek már kísérletek és kutatások arra vonatkozóan, hogyan lehet egy 
bolti eladó személyes jelenlétét az online térben létező avatárral helyettesíteni.9 

Amikor egy könyvesboltot könyvekből készült tárgyakkal, szobrokkal dekorálnak, 
fel kell tennünk a kérdést, hogy hol húzódik a határ a könyvek tárgyként való kezelése, 
és aközött, hogy a tudás és az ismeretterjesztés hordozóiként tekintünk rájuk. Janice A. 
Radway ír arról, hogy a húszas években számos lakásdekorációval foglalkozó újságban 
jelentek meg cikkek a könyvek jelentőségéről az otthonunkban.10 Az egyik ilyen cikk író-
ja, Jane Guthrie szerint az otthon fogalma legtisztábban a lélek nélküli, csupán bebúto-
rozott szállodai szobák ellentéteként ragadható meg. Míg az utóbbi anonim, személyes 
tárgyakat és egyéniséget nélkülöző, addig az otthon, Guthrie szerint, arról ismerszik meg, 
hogy kényelmet és intimitást sugárzó tárgyakkal töltjük meg.11

Az bizonyos, hogy néhány szép, bőrkötésű könyv pozitív hatást gyakorolhat a kör-
nyezetünkre, de vajon felülírhatja-e a dekorációs cél a könyvek gyakorlati jelentőségét? 
Fontosabb az, hogy egy dolgozószobában a tapétához illő színű könyvek legyenek, vagy 
szigorúan olyan könyveknek van ott helye, amelyekkel az illető dolgozik, akár napon- 
 
7  Nisha Chittal, Instagram is helping save the indie bookstore, Vox.com, https://www.vox.com/
the-goods/2018/12/19/18146500/independent-bookstores-instagram-social-media-growth 
[Letöltés
ideje: 2019.09.07.]
8 Uo. [Saját fordítás – T. E.]
9 Kathleen Keeling, Peter McGoldrick, Susan Beatty, Avatars as salespeople: Communication 
style, trust, and intentions, Journal of Business Research, 2010/63, 793–800.
10  Janice A. Radway, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-
Class Desire, Chapel Hill/London, The University of North Carolina Press, 1997, 147.
11  Uo., 148.
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ta forgatja őket? E kérdések kifejtése jelenleg parttalanná tenné a vizsgálódást, csupán 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nehéz meghatároznunk azt, hol húzódik a ha-
tár a könyv materiális, illetve esztétikai jelentősége és tényleges használata között. A 
bookstagrammereket legtöbbször emiatt az attitűd miatt érik támadások: azért, mert 
a fotóikon a könyveket dísztárgyakká redukálják. Példa lehet erre, amikor az olvasók a 
könyveket a szivárvány színeinek sorrendje szerint csoportosítják a polcon, illetve egy 
talán még kevésbé praktikus megoldás, a könyvek gerinccel befelé fordítása. Megszám-
lálhatatlanul sok képet találhatunk ezekről Instagramon és Pinteresten is, a bírálók pedig 
leggyakrabban az ilyen megoldások haszontalanságát kritizálják.

Mivel Spencer és csapata képes volt megteremteni a Guthrie által is megrajzolt ott-
hon hangulatot, továbbá már-már vidámparki látogatáshoz hasonló élménnyé tudták vál-
toztatni a könyvvásárlást, az odalátogatók tetemes része visszajáró vásárlóvá vált. Erről 
bárki megbizonyosodhat, amikor végignézi az első száz legnépszerűbb #thelastbookstore 
hashtaggel ellátott fotót. A kommenteket és a leírásokat olvasva különösen feltűnő, hogy 
mennyi, az Instagramot aktívan használó, komoly követőbázissal rendelkező személy láto-
gat el az üzletbe, így akarva-akaratlanul tovább növelve annak népszerűségét a platformon.

A KÖNYVBORÍTÓ SZEREPE AZ ÚJMÉDIÁBAN

A Penguin Random House, mely az Egyesült Államok egyik legnagyobb kiadója, hi-
vatalos blogján tett közzé nemrég egy hosszabb, 21 könyvet bemutató listát, amely az 
Instagramon legjobban mutató borítókat vonultatta fel.12 Gérard Genette paratextusokról 
szóló elmélete óta tudjuk, hogy a szöveget körülvevő elemek, mint a cím, alcím, különbö-
ző lapszéli jegyzetek vagy akár a könyvgerinc is, mind hatást gyakorolnak a befogadó ér-
telmezési metódusára. Genette kifejezetten nehezen körülhatárolható területként, egy-
fajta alkonyzónaként jelöli meg a paratextusokat, amelyek bár függetlenek a szövegtől, 
mégis szervesen kapcsolódnak hozzá.13

Marco Sonzogni a könyvborítók öt funkcióját különíti el, melyek közül három függ 
össze szorosabban a dolgozat által felvetett kérdésekkel. A borító egyik lehetséges funk-
ciója, hogy eláruljon némi információt a szövegről és hűen tükrözze az olvasottakat. 
A szerző különböző országok más-más borítóit vizsgálja, illetve azt, hogyan módosult 
egyes esetekben a jelentéstartalom (például a Lolita egyik török kiadásának borítóján 
középkorú nőként ábrázolják az egyébként tizenkét éves címszereplőt).14 Az ehhez ha-

12  The Most Instagrammable Book Covers List, Penguin Random House, https://www.penguin-
randomhouse.com/the-read-down/the-instagrammable-book-covers-list [Letöltés ideje: 2019. 
09. 07.]
13  Gerard Genette, Richard Macksey, Paratexts: Thresholds of Interpretation, ford. Jane E. Lewin, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 2.
14  Marco Sonzogni, Re-Covered Rose: A case study in book cover design as intersemiotic translation, 
Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2011, 11–14.
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sonló jelenségeket Genette a paratextusok flexibilis mivoltával indokolja: szerinte a szö-
veg képtelen arra a rugalmasságra és adaptálhatóságra, mint a paratextus, amit a szocio-
kulturális háttér és a politikai változások könnyedén formálhatnak.15 Sonzogni második 
pontja a borító figyelemfelkeltő mivoltára és marketingeszköz-jellegére utal. A harmadik 
állítása visszanyúlik egészen a könyvkiadás gyökereihez: azt fejti ki, hogyan alakult át a 
borító, mely először védelmi céllal készült, mára pedig a könyvmarketing egyik legfonto-
sabb eszközévé vált.

Manapság az olyan web 2.0-ás alkalmazások számára, mint az Instagram, a borító 
nem csupán egy kép vagy illusztráció, amely kiegészíti a könyv tartalmát, hiszen komo-
lyan befolyásolhatja az eladási mutatókat az, ha a borító segítségével egy adott könyv 
népszerűvé válik a platformon. Természetesen a könyvborítóra mint marketingeszköz-
re nem a népszerű képmegosztó alkalmazás talált rá először, azonban a bookstagram 
megjelenése új lehetőségeket nyújtott a könyvkiadóknak. A bookstagramok manapság 
nemcsak együttműködnek a világ legnagyobb és legnépszerűbb kiadóival, de folyamato-
san formálják is a követőik vásárlási szokásait és ízlésvilágát. Nem meglepő tehát, hogy 
a Penguin Books számon tartja ezeket az Instagramon „jól teljesítő” borítókat, hiszen az 
eladásokat is komolyan befolyásolhatja egy-egy könyvborító. Mivel elsősorban vizuális 
természetű platformról beszélünk, így nem a fülszöveg vagy a cím az elsődleges, sokkal 
inkább a borítódizájn.

A könyvborítókat bemutató lista alapján nyomon követhetjük a különböző 
bookstagram- és Instagram-trendeket. Ilyenek például a növényi, illetve zöld, kör-
nyezettel kapcsolatos témák: a 21 könyvborító közül például heten találhatunk növé-
nyi motívumokat. Észrevehetünk különböző absztrakt, geometrikus mintákat, ezek is 
gyakran fordulnak elő a minimalizmust hirdető Instagram-profilok fotókínálatában. 
A Penguin Random House borítódizájnjai az Instagramon kívül is ikonikusak, komoly 
hatást gyakorolnak a brit irodalmi életre, kultúrára és könyvkiadásra. A kiadó leghí-

resebb borítótervezői között olyan neve-
ket találhatunk, mint Germano Facetti, aki 
a Penguin Classics sorozatért felelt, vagy 
Romek Marber, akinek neve a kiadó védjegyé-
vé vált az úgynevezett Marber Grid megálmo-
dójaként;16 a fiatalabb generáció képviselői  
közül pedig Chip Kidd neve említhető, aki 
az ikonikus T-Rex koponya megalkotója a 
Jurassic Park borítóján. A legnagyobb figyel-
met a bookstagramon egyértelműen a könyv-

15  Genette, Macksey, i. m., 408.
16  How the Marber grid was made, Penguin Series Design, https://penguinseriesdesign.
com/2017/02/15/how-the-marber-grid-was-made/ [Letöltés ideje: 2019.09. 07.]
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borítók kapják, a Penguin borítói is kifejezetten sok bookstagrammert inspirálnak. Ha 
a The Last Bookstore-ban található installációk és szobrok kapcsán felmerült a könyvek 
dekortárgyakként való értelmezésének kérdése, akkor az Instagram színterén is meg 
kell fontolnunk ezt a problémát. Nehéz eldöntenünk, hogy a könyvek ebben az esetben 
csupán egy jól megkomponált minimalista flatlay elemei a jegyzettömb és a kávéscsésze 
mellett, vagy valóban az olvasásnépszerűsítés eszközeinek tekinthetők.

Maga a borító nem túlságosan régi jelenség a könyvkiadásban. Genette szerint az első 
nyomtatott könyvborító 1825-ben jelent meg,17 mégis ezalatt a rövid idő alatt a teljesen 
üres, csak a címet és a szerző nevét feltüntető borítóktól eljutottunk a díjnyertes, már-már 
műalkotásnak számító darabokig. Egy, a Penguin Random House borítótervezőivel készített 
interjú során a kérdések egyike arra vonatkozott, hogy vásárolnak-e manapság kifejezetten 
a borítók miatt az emberek.18 A tervezők kifejtették, hogy egy klasszikusnak számító könyv 
általában több borítóval is elérhető, így a vásárlónak része lehet abban a luxusban, hogy ő 
választhatja ki, melyik a neki tetsző darab. A moly.hu könyves közösségi felületen egy adott 
könyv oldalára kattintva könnyedén végigkövethetjük az évek során megjelent kiadásokat, 
így a sokféle borítót is. Jane Austen klasszikusa, a Büszkeség és balítélet eredeti nyelven 96, 
míg magyarul húsz különböző kiadásban és borítóval érhető el, míg Charles Dickens Twist 
Olivérje eredeti nyelven 39, magyarul pedig 24 kiadásban található meg a moly.hu adatbá-
zisában. Természetesen ezek között a könyvek között bőven találunk régebbi kiadásokat, 
amelyek ma már nehezen fellelhetők, de ennek ellenére jól érzékelhetjük, hogy mennyire 
felértékelődött a könyvborítók jelentősége az újmédia korában.

A Könyvmolyképző Kiadó Facebook-oldalán gyakran találkozhatnak a követők azzal a 
módszerrel, hogy az úgynevezett crowd voting (a crowd sourcing egy szavazásos formája) 
során a kiadó az olvasókra bízza bizonyos borítók kiválasztását. Az egyik legsikeresebb 
kortárs magyar ifjúsági sorozat, az Ambrózy báró esetei új részének megjelenésekor azon-
ban ez nem így történt. A kiadó közzétette azt az egy verziót, amelyet majd az olvasók meg-
vásárolhatnak, emellett informálták a követőket, hogy elindult a kiadási folyamat, vagyis 
Böszörményi Gyula könyve hamarosan a polcokra kerül. A végleges borítót olyan szokatla-
nul sok támadás és ellenérzés fogadta a rajongók részéről, hogy a kiadó azonnal lépett, és 
leállította a kiadási folyamatot, tartva attól, hogy ez az eladási adatokra is kihathat.

A problémát az okozta, hogy az újabb borítón nem a jól megszokott modell volt látha-
tó, mint ahogyan a korábbi részeken, hanem egy egészen más, „kevésbé előnyös külsejű” 
figura. A hatodik kötet borítóján lévő kép a könyv új főszereplőjét ábrázolta, hiszen a ko-
rábbiakban központi szerepet játszó karakter ebben a történetben kissé háttérbe szorult. 
Több kommentelő nyíltan a figura csúnyaságát sérelmezte, továbbá azt, hogy nem illik a 
sorozat korábbi köteteinek dizájnjához. A kiadó néhány órával később előrukkolt egy új 

17 Genette, Macksey, i. m., 23.
18  Be My Cover: A Conversation with Acclaimed Penguin Random House Book Cover Designers, 
https://www.youtube.com/watch?v=uBQaX0mP-TE [Letöltés ideje: 2019.09.07.]
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borítóval, ami az eredeti modellt használta, illeszkedve a sorozat korábbi darabjaihoz. 
Megnyugtatták a rajongókat, hogy a könyv mindkét borítóval a boltokba kerül, viszont 
az eredeti, néhány száz forinttal drágább kiadás lesz a gyűjtői, míg az új az olcsóbb – így 
mindenki kedve szerint választhat majd.

A kiadó remekül kezelte a problémát, kielégítették a felmerülő igényeket és pénz-
ügyileg is a maximumot hozták ki az esetből. A történtek néhány napra felkorbácsolták 
az indulatokat a kiadó Facebook-oldalán, a szerző, Böszörményi Gyula pedig egy rövid 
közleményben fejezte ki csalódottságát: szerinte a borító kiválasztása elsősorban a kiadó 
és az író feladata, ő pedig okkal ragaszkodott ehhez a verzióhoz; azt, hogy a rajongók 
önkényesen kényszerítették ki a változtatást, elszomorítónak tartja.

KONKLÚZIÓ

Írásomban a könyvkiadás, a könyvvásárlás és az újmédia, elsősorban a közösségimédia-
oldalak kapcsolódási pontjaira világítottam rá. A The Last Bookstore esetében megjelenik 
egy újfajta vásárlási mód, amely a fogyasztás mellet már sokkal inkább az élményre fóku-
szál. Manapság egyre több ilyen könyvesbolt jelenik meg világszerte, Magyarországon is, 
melyek igyekeznek egyesíteni a könyvvásárlást, a könyvek böngészését egy olyan tapasz-
talattal, amelyet a vásárló az otthona kényelméből, online felületeket használva nem kap-
hat meg. Számos példát láthatunk erre: a Shakespeare and Company estében úgy, hogy a 
fogyasztók az üzletben éjszakázhatnak, vagy a Libri Könyvesboltokban, ahol a Cafe Frei 
és az üzlet együttműködésének hála ételt és italt vásárolhatnak.

A második példában a legfontosabb szerep a könyvborítónak jutott, amely vizuális 
volta miatt a közösségi média felületei közül az Instagramon kaphatja a legnagyobb teret. 
A Böszörményi-könyv kapcsán láthattuk, mekkora befolyásoló erővel bír ma akár egy 
egyszerű, Facebookon létrehozott szavazás is, hiszen ezáltal egy addigra már kész könyv-
borítót is megváltoztathat az olvasók akarata (akár az író igényei ellenére is).

Mindkét vizsgált esetben a digitalizáció és a közösségi média térnyerésének a könyv-
kiadásra, könyvvásárlásra gyakorolt hatásait láthattuk. Ezek a tendenciák hosszútávon, 
ha nem is gyökeresen, de részleteiben befolyásolhatják a könyvipar működését. A kö-
zösségi média platformjai egyértelműen felértékelődni látszanak az olvasók szemé-
ben, ha könyvválasztásról van szó, így egyre hangsúlyosabbá válik a különböző népsze-
rű bloggerek vagy bookstagrammerek véleménye egy adott kötetről. Szintén értékes 
lehetőségek rejlenek a hagyományos könyvesboltok számára a vásárlási élmény átalakí-
tásában és a közösségi médiához való kapcsolódásban. Az ilyen üzletek vonzó célpontok 
lehetnek a fogyasztók számára, ugyanis amellett, hogy egy hagyományos könyvesbolt ér-
tékeit képviselik, igyekeznek kapcsolódni az Instragram felhasználók olvasási, vásárlási 
szokásaihoz is.
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SZERKESZTŐI ÜZENET

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

 ESSZÉ 
 TANULMÁNY 
 FILMKRITIKA
 KÖNYVKRITIKA
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 SZAKFORDÍTÁS
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A lap szabályos ISSN-számmal ellátott sajtótermék, tehát a megjelenés hivatalos pub-
likációnak számít. Az írásokat magyar nyelven (max. 30.000. karakter), Microsoft Word 
Documentum formátumban kérjük eljuttatni elektronikusan (szkholion@gmail.com). A 
közlésben előnyt jelenthet, ha a szerkesztőséggel levélben előre megbeszélt témában ér-
kezik a szöveg! Bármilyen kérdést, észrevételt, javaslatot is szívesen és köszönettel foga-
dunk!

 Honlapunkról letölthető a folyóirat PDF változata,
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HTTP://WWW.SZKHOLION.UNIDEB.HU
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