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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

Idei első lapszámunk izgalmas szépirodalmi blokkjában Hajdu Ildikó, Szegedi Eszter, 
Gyarmati Dominik, Gulisio Tímea, Szabó Dárió és Benkő Imola Orsolya képviseli a líra 
műnemét, míg Oláh Péter rövidprózákkal mutatkozik be folyóiratunkban.

Nagyvizit rovatunk nyitányaként Juhász Tiborral második verseskötete megjelené-
sének apropóján Avramucz Tamás készített érdekfeszítő interjút, melyben a szegénység 
színrevitelével, a képviseleti költészet lehetőségeivel is számot vetnek a beszélgetőfelek, 
ezt követően pedig Tusz Ilona helyezi mérlegre az Amire teliket. Vincze Richárd és Hidi 
Boglárka egy-egy, a művészetközi átjárásokkal, transzmediális helyzetekkel kísérletező 
alkotást vizsgál, míg Asztalos Veronika Örsike és Biró Ákos tanulmányköteteket vesznek 
górcső alá, ugyanakkor a közelmúltban megjelent prózakötetek sem maradnak olvasat-
lanul: Harag Anita novelláskötetéről Goda Regina, Tamás Zsuzsa regényéről pedig Nagy 
Hilda írt értő kritikát.

Amennyiben mindenáron szeretnénk valamilyen hívószó köré szervezni a Szkholion 
idei első lapszámában megjelent írásokat, úgy az akár a ’tér’ is lehetne, hiszen a Juhász 
Tibor kötetéhez kapcsolódó szövegek mellett Császár Tímea Biró Krisztián debütáló ver-
seskötetéről írt kritikája is kiemelten foglalkozik térpoétikai tendenciákkal, tér és iden-
titás összefüggéseivel. Boncasztal rovatunkban emellett szerkesztőnk, Szilágyi Szilvia 
vizsgálja egy Bodor Ádám-elbeszélés, illetve adaptációja térszerkezeteit, míg Kusnyír 
Krisztina A boszorkány című filmet értelmezi a tér deszakralizációja és a felejtés gyakor-
latának kontextusában. Tóth Ramóna Mirtill a narratív történelemelméletek irányából 
olvassa Doctorow Ragtime című regényét, Lévai Dániel pedig a Foreign Affairs cikkei 
alapján von le következtetéseket az USA második világháború környéki külpolitikájával 
kapcsolatban. Ez utóbbi szerkesztésében nyújtott segítségéért külön köszönet illeti Dr. 
Lévai Csabát, a Történelmi Intézet egyetemi docensét.

A vizuális megjelenéséért jelen alkalommal Végh Júlia festőművész érdemel elisme-
rést – szerkesztőtársaimmal együtt kívánom, hogy a nyári rekkenő hőségben szellemi 
felüdülésként, frissítőként hasson olvasóinknak a Szkholion 2021/1-es lapszáma.

Pótor Barnabás
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Hajdu Ildikó (1999) Debrecen. Az ELTE Irodalom- és kultúratudomány tanszékének 
mesterszakos hallgatója, középkori és kora újkori specializáción.

Hajdu Ildikó

ANUBISZ

(félre)
Ez a halál nem a saját halálod,
dolgod annyi, hogy megérezd
a közösség gravitációját.

Hányj epét, először
csak csodáld és felejts,
ne maradjon emléked más színekről.
Vissza ne nyeld,
többé nem tartozik hozzád.

Idézd fel az utolsó imát,
és ismételd, amíg kiürül.
Ekkor már nincsen több teendőd,
hizlald pár napig a szíved, és hidd:
nem találtatik könnyűnek.
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4028 SZIGLIGETI UTCA 14.

A szomszédok nem hittek az esőben.
Minden nap meglocsolták
az ablakban a növényeket,
az eső nem jött.
Hetek múltak el így,
aszály sújtotta a lakótelepet.

A huszonegyedik napon
eltűntek a szomszédok növényei.
A szomszédok szomszédai
égették el őket, elásni már nem tudták.
Minden víz a föld felett lebegett.

Ekkor megnyílt az ég,
és három hónapon keresztül
egyenletes ütemben esett az eső.
A szomszédok először nem hittek abban,
hogy valaha eláll,
aztán megfulladtak.

Az eső elállt,
a vizek visszatértek régi medreikbe.
Csak a harmadikon élő
gőte háromszáz petéje maradt,
kifejlődtek mire elvonult az eső.
Összegyűjtötték a megmaradt csontokat,
és az emlékekből illesztették össze őket.
Így keletkezett az ember.
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Szegedi Eszter (1999) Debrecen. A Debreceni Egyetem hallgatója, radiográfusnak ta-
nul. Versei többek között a Hévíz, a Vigilia és a Prae irodalmi folyóiratokban, és olyan 
online felületeken jelentek meg, mint a kulter.hu és az f21.hu.

Szegedi Eszter

VIA STRATA

az idő elsorvad a menetszélben
pocsolyákat izzadsz a szervízútra
három sáv a homlokodon
visszapillantóba szélességi fokok gyűrődnek
fekete állat a felezővonalon
leomló vér-agy gát
megöröklöd minden pillanatban
a zuhanást

TÉRVÁLASZ

Sejtszinten kezdődik az idő,
szétárad a vérrel a testben.
Az anilinkék este
maga alá gyűri
kóborkutyák szimatát.

Az ember szürkületi lény.
Kerítés tövén hagyott sörösdoboz
vezet záródó utcákban,
a városhatáron túl
megskalpolt ég fogad.
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Szegedi Eszter

VIA STRATA

az idő elsorvad a menetszélben
pocsolyákat izzadsz a szervízútra
három sáv a homlokodon
visszapillantóba szélességi fokok gyűrődnek
fekete állat a felezővonalon
leomló vér-agy gát
megöröklöd minden pillanatban
a zuhanást

TÉRVÁLASZ

Sejtszinten kezdődik az idő,
szétárad a vérrel a testben.
Az anilinkék este
maga alá gyűri
kóborkutyák szimatát.

Az ember szürkületi lény.
Kerítés tövén hagyott sörösdoboz
vezet záródó utcákban,
a városhatáron túl
megskalpolt ég fogad.

TELEPMORFOLÓGIA

Mosolytalan vagy.
Tükröződő felület,
fantomminta a falakon:
romboló városban járunk.
Megolvadnak az óriáskijelzők,
lemállanak a reklámarcok.
Bérlakások sávjaiban
szennyeződés az erkélyajtó.
Konyhákban gázrózsák gyúlnak,
fényük megalvad az ablakkereten.

GÁTLÁSI ZÓNA

A szenvedélyt gyarmatosítom.
A férfi mellkas felhorgad,
zsombéklyából fürjek rebbennek.
Autópálya épül belső utak helyére,
az egyenlítő közelébe húzódok.
Igába hajtom a szelet,
kimarom belőle az energiát.
Elhervadnak a turbinamezők.
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Gyarmati Dominik (2000) Debrecen. Jelenleg a Debreceni Egyetem magyar szakos 
hallgatója. Legfőképp a zenében tevékenykedik, zenekarai a Gate69 és a Selfless Abuse, 
saját neve alatt futó szólóprojektjében verseket zenésít meg. 

Gyarmati Dominik

HA KINYITOD

egykulcskettőnyolchatöt

felgyújtom magam 
nem fáj csak szúr

biciklitároló-sötét balról
jobbra lépcsőforduló
muskátlik és kaktuszok

első emelet első ajtó
halott gyerekek parkettán
sarokban apa mandulafa
középen asztal serleggel
hánytatóan sós de kiiszom

lekapcsolom a villanyt 
majd én világítok

hiába várjuk az anyát
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NEM AZ ELSŐ

Az apa egy kókuszdióba
költözött, ahol minden
beszűrődő hang csak
mollként hallatszott.
Éles váltás a gépzsír-
és pálinkaszag után,
de benne semmi nem
változott. Hinni akart,
hogy vérezni normális,
és hogy a Nap nem
válogat fényosztáskor.
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Oláh Péter (1999) Budapest, Őrbottyán. A KRE BTK magyar szakos hallgatója, szöve-
geit a Kalligram, az Irodalmi Szemle, a Bárka, a Népszava, a Magyar Hang, a Prae, az Új 
Forrás közölték.

Oláh Péter

BAGLYOK SÍRNAK A BETONON

A poloskát a mellkasomhoz ölelem, és majdnem összeroppantom a karjaimmal, annyira 
félek. Baglyok sírnak a betonon. Ölel a vékony karjaival, érzem a test melegét, ezt a reme-
gő kocsonyát. Mi lesz, Petim, mi lesz? Baglyok sírnak a fülemben. Zselatinná válik, ami a 
két oldalán remeg, mert ki akar jutni, mert nem akar rettegni. Poloskám, nyugi, nem kell 
félni, ezek csak baglyok, nyugi. Ezek szárnyas állatok. Nem bántanak.

Semmi kedvem nem volt a mai naphoz, mert a barnapiskóta egű napokat nem aka-
rom, ilyenkor legszívesebben visszaaludnék, hogy eljöjjenek a vaníliás illatúak, ahol még 
dolgozni is van kedvem. Csokoládét kellett volna kennem a betonra, ahogy szoktam is, de 
ma képtelen voltam erre, pedig egyszerű feladat. Kiállok az útra, és táblacsokoládékat ha-
gyok egy percig a betonon, hogy a megolvadt, cseppfolyós csokoládékat elkenjem rajtuk. 
A baglyoknak ez olyan, mint a kamilla, megnyugszanak tőle, és nem sírnak. Bánom, hogy 
nem csináltam meg, de kicsit bíztam abban, hogy már nem sírnak amiatt, hogy a fákra 
nem tudnak visszajutni, mert mióta napelemek lettek, azóta félnek visszaszállni rájuk.

 A poloska kiszabadul a szorításomból, a falhoz lök. Eljött az a rész, hogy kitépi a 
karját, mert azt hiszi, hogy ha szétdarabolja magát, akkor nem fogja hallani, ahogy sírnak 
a baglyok. Rágom a szám szélét, nem nézek oda. A tegnapi vacsora van előttem, ahogy 
lassan szürcsögte a bort, és meggyőzően mondta, hogy nem lesz semmi baj, hogy csak 
ne csináljak semmit, ha úgy alakul holnap, mert nem akarja majd, amit szokott. Nem da-
rabolja fel magát. A fogason lógó malteros kabátot nézem. Közelebb lépnék, de megállít 
a hang, ahogy kifacsarodik a karja. A konyhába rohanok, mert a kabáton az nem malter, 
hanem tejföl. A baglyokra tejfölt kell kennem, hogy elhiggyék, a fákon állnak, és nem a 
betonon fekszenek. Nem találom a tejfölt, nagy rendetlenség van a konyhában. A keze 
bukfencezik, majd megáll előttem és rám mutat, mintha én lennék a hibás, mintha nem 
nyugtatott volna meg tegnap. Megmarkolom a kanalat, és nézem az arcom. Jobb lenne 
kikaparni a szemem. 

A sárga vére megnyugtat, mert az elfolyó tojássárgától is meg tudok nyugodni. A 
vödrös tejfölben kevés van, de rohanok, hogy bekenjem a tollukat a baglyoknak. Ma nin-
csenek sokan, gyorsan tudok haladni. Nem kapnak sokat, mert a poloskámnak is hagyni 
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kell. A csőrük beszakadt köröm lett a sírástól. A betonon fekszenek, némák, csak a szív-
verésük püföli ütemesen a koponyámat, amit nem tudok nem sírásnak hallani. Az autó 
reflektorfényétől menekülök, nem várom meg, visszamegyek a házba.

A padlón heverő kart megfogom, és bekenem tejföllel, majd visszarakom a helyére, 
ott, ahol sárga vér folyik. A szemét figyelem, de csak fel-lebuzog benne a tojássárga vér, 
mintha egy lift járna. Nem tudok megnyugodni, még mindig itt van a fülemben a sírás, ez 
a zselatin nem tud kifolyni. Nem akarja elhagyni ezt a lakást. 

Állunk egymás mellett, és nem tud hozzám szólni. A szemeiben nem látok megbánást. 
Nem emlékszik arra, amit tegnap mondott. A testével próbálja jelezni, hogy nem várhatom 
el tőle, hogy legyenek emlékei, ha a poloskák a jelenben mozognak. Idegesít, hogy nem 
szólal meg, hogy ezzel a szánalmas mozdulatsorral próbál megbánást kifejezni, idegesít, 
mert nem szégyelli magát, mert akkor legalább annyit mondana, hogy sajnálom. Utálom 
ezeket a barnapiskótájú napokat, hogy majd úgy kell lefeküdnöm aludni, hogy babapis-
kóta lágyságúra kell puhulnia bennem a bocsánatkérésnek.

Nem tudok így állni, mert összeesek az éhségtől. A konyhában kutatok élelem után. A 
poloska is jön, és kinyitja a hűtőt, azt mondja, hogy egy tojásrántottának örülne. A hangja 
éle le tudna vágni a hajamból, vagy mintha megragadná a hajamat, hogy csináld, mert ez a 
feladatod, mert ezért tartalak, és nem szeretlek, csak tárgy vagy nekem, a bögrének a füle. 

Felverem a tojást. Legszívesebben a 
szájába önteném, mert minek szerencsét-
lenkedjek begyújtani a gázt, és forgatni a 
tojást, ha tudom, hogy úgysem sikerül a 
legjobbra, mert megjegyzése biztos, hogy 
lesz rá. Mégis begyújtom a gázt, és az olaj-
ra öntöm a tojást, és próbálom forgatni, és 
jön, és fölém hajol, és gyomoridegem van, 
és csak hozzáteszi, hogy nem így kell. Ki-
veszi a kezemből, a fotókat nézem, miköz-
ben kanalak bontják le a hasfalam.

Arctalanok. Így hívom őket, mert csak 
körvonalaik vannak. Régen lehet, hogy 
volt arcuk, még voltak szemeik és moso-
lyuk, de a nehéz barnapiskótájú napok ki-
égették őket. Elmondani sem tudom, hogy 
kik ezek, hogy miért kerültek fel a falra. 
Itt vannak, és arctalanul figyelik, hogy mit 
csinálunk, mit kezdünk az élettel.

Megterítek. Nem lehet úgy helyez-
kedni, hogy ne lássam a képet. Ha nem 
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tudnám, hogy kik ők, akkor nem zavarna, akkor olyanok lennének a szememnek, mint a 
tányér vagy a szék. Jó lenne, ha nem kérnék számon rajtam, hogy mit csinálok, még így 
is, hogy kikoptak az arcaik. A pohár megreped, annyira erősen tettem le az asztalra, de 
a poloska nem figyel, a telefonján nézi az időt. Vacsora előtt mindig ezzel akarja jelezni, 
hogy tegyem elé az ételt.

Ha nem szedek neki, akkor nem fog enni. A serpenyőből a tányérjára teszem a rán-
tottát. Több borsot teszek rá, mint szoktam, hátha feltűnik neki, hátha emlékezni fog a 
tegnapi mondatára. A tányéromra már csak kevés jut, de nem baj, muszáj diétáznom. Elő-
veszi az apró kezeit, eszik. Zörög a hangja a borstól. Nem kell félned, csináld csak azt, ami-
hez kedved van, ha már ilyen jó rántottát csináltál. Ne aggódj, nem darabolom fel magam.

Mosogatok. A késről dörzsölöm le a reggeli vajat. Biztos nem volt ideje megcsinálni, 
biztos elfoglalt a növényeivel, ezzel a komoly munkájával. Legszívesebben apró darabok-
ra vágnám az ízelt testrészeit, és a házunk előtti árokba szórnám őket, ezért a mondatért, 
amit mindennap feltesz, és aminek a barnapiskótájú napokon hiszek is. 

A kanálról dörzsölöm le a tejfölt, ami most már inkább hasonlít a tojássárgájára. Nem 
tudom, hogy mire használtam utoljára, de nem sikerül elmosnom. Ideges vagyok, és le-
szakad a körmöm is, de akkor sem jön le. A kezemen sikálom, de inkább elenged a bőr, 
de nem jön le róla a folt. Még nagyobb erővel dörzsölöm, de makacsul rajta marad a kosz.

Kézfejemen húzom végig a kanalat, és nem a tojássárga kopik le róla, hanem a bőröm 
gombócként jelenik meg a kanálon. Előveszek egy tányért, hogy felszolgálhassam a desz-
szertet, mert erre várhat ez a poloska, ezt szeretné elérni, ezért ül itt. Hát akkor megkap-
ja, akkor felszolgálom a bőröm.

Alig fér már a tányérra, de a lábszáramról akkor is le akarom fejteni a bőrt. Egye 
csak meg ez az édesszájú poloska. Közben a fülemben megköt a zselatin, és nem mozog 
többet. A fülemben sírnak a baglyok. A kezemmel lapátolom a tányérra a gombócokat, és 
mindjárt elé teszem, csak nem tudok koncentrálni a síró baglyoktól, és mintha egy egész 
csapat akarna az előttem lévő ablaknak repülni, annyira kopog a fejem.

Hátrafordulok, de nem ül az asztalnál a poloska. Zavarnak a fényviszonyok, és nem 
tudom, hogy lett reggel, mikor ment el dolgozni, de itt vannak a tányéron a bőrgombóca-
im. Jöjjön és egyen, mert még meleg. Még sírnak értem a baglyok.

A DELFIN ÉS A LEOPÁRD

Meguntam hallgatni a feleségem köhögését. Kinyitottam az ablakot és elindultam a pati-
ka felé. Az utcán kezek és lábak váltották egymást. Emberi arccal nem lehetett találkozni. 
A tér egyik padja sopánkodott, hogy ezek már nem olyanok, mint a régiek, ők legalább 
leültek, foglalkoztak vele, lefestették, de ezek csak mozogni tudnak, mit se törődnek a 
lepergő nyelvemmel, az elkorhadt testemmel. Nem szoktam végighallgatni, mert nem ér-
dekel, és idegesít, hogy azt hiszi, nekem nincs gondom az életben. Sajnos meg kell állnom 
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egy percre, mert érzékem van nyitás előtt érkezni, és nem akarom, hogy megint rám szól-
janak, amikor dörömbölök az ajtón.

A patikában nem értik, hogy nekem nem kell a nagy kiszerelésű gyógyszer, mert még 
nincs akkora baj. Nem adják fel. A kezembe nyomják, tessék. Látom, hogy ott van a pol-
con, de nem szólok semmit, csak fújtatok, majd gépies mozdulattal átnyújtom a pénzt, de 
nem várom meg, hogy visszaadjanak, mert nem vagyok annyira szegény, hogy megtart-
sam az aprót. Még akkor is, ha egy fél kilóval kevesebb kenyeret tudok venni a boltban.

A házak meg vannak fordítva, ezért táboroztak le sokan az utcán, mert nem tudnak 
felmenni a lakásukba. Van, aki még próbálkozik, de ez már nem jellemző. Szerencsére a 
legfelső emeleten lakom, és az ablakaim az utcára néznek, így csak nyitva kell hagynom 
őket, ha be szeretnék jutni a lakásba. Mások nem merik nyitva hagyni, ezért különbőző 
módszerekkel próbálják zárni a bejáratot. Sokan Technokolt kentek az ablak nyílásaiba, 
majd meleg vízzel oldották fel a ragasztót, ha be akartak jutni. Az élesebb eszűek, akik 
tudták, hogy a forró víz aligha segít a ragasztón, illetve nem tartós megoldás, egy pisztolyt 
feszítettek ki kötéllel az ablakhoz, hogy aki be akar törni, és megrántja a kötelet, kapjon 
egy golyót ajándékba. 

A feleségem miatt nem féltem attól, hogy be akarnak törni a lakásunkba, mert leo-
párdként, mérgében könnyen csemegézik, ha húsról van szó. Egyszer bejutott egy kéz, 
ami után nagyon könnyen elterjedt a hír rólunk, hogy ide nem szabad betörni, mert itt 
elsőnek kellemes, régi emberi arcot látni, majd csak később vehetőek ki a leopárd éles 
fogai, amik a plafonról próbálják elkapni áldozatukat.

Ki nem állhatom ezt a fehérséget a lábaim alatt. Jobban szerettem a szőnyeget, ami-
nek mintáiból kamaszkoromban ki tudtam venni, hogy milyen lehet a sivatag. Ehelyett 
most folyton hideget érzek és fázom. Legalább a feleségem nem fázhat a plafonon, mert 
neki megvan mindene, még radiátora is, de nem tudok most irigykedni rá, mert lázas, és 
nagyon sokat köhög, amivel az őrületbe kerget, mert nem hajlandó bevenni gyógyszert 
ellene, mert ő nem mérgezi magát, neki ne adjanak semmit, magától is meggyógyul. 

A gyógyszert nem sikerül feldobnom neki, mert ütemesen rázkódik az épület, mintha 
a simára vasalt tetőn járna valaki. A feleségem mosolyog, de nem beszél a férjéhez. Túlsá-
gosan szereti a hallgatást. Nem beszélgethetünk a megérzéseinkről, mert az olyan, mint 
a még nem lyukas zokni. Nem bír még kiszakadni, és ameddig nem látszik ki belőle a lá-
bunk, addig nem beszélhetünk arról, hogy el fognak jönni, vagy lehet, hogy már felettünk 
járnak. De azt sem lehet megemlíteni, hogy várj meg itt, Szívem, mindjárt visszajövök, 
csak kinézek, hogy mi újság a fejünk felett. Hallgatni kell, és várni, amíg elmúlik, és sárga-
rézként folyik el tenyerünkben a csönd.

Kopogtak az ablakon, de nem nyitottam ki, hagytam, hogy a száj elmondja, amit el 
kell, mert a múltkor is túl sokat beszéltem neki. Nem akarom, hogy a kormány hülyének 
tartson, mert arról beszélek, hogy delfin akarok lenni, mert nem ide tartozom. Hozzanak 
egy akváriumot, a feleségemet pedig vigyék ki a sivatagba, ha van még olyan, ő ott jobban 
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élvezné a levegőt, és a köhögése, láza is elmúlna. A száj elkezdte a szövegét, mert nem 
arra van, hogy automata legyen, aki mindenki vágyait teljesíti. Jobb, hogy nem szólok, 
mondja, amiért jött.

Szemek ugrálnak a tetőkön. Arra kérnek minden polgárt, hogy kerüljék a pánikot. 
Türelmet kérünk mindenkitől. Ki fogjuk deríteni, hogy mit akarnak. Néhány hónapról van 
szó, amíg tolmácsaink dekódolják a nyelvüket. Addig kerüljék őket, ne ebben a nehéz idő-
szakban próbálják ki magukat a repülés mesterségében. Az álmainkat félre kell tennünk, 
hogy megoldást találjunk erre a váratlan helyzetre. Ismételten kérjük, ne aggódjanak.

Ellapította a két méternél is nagyobb szem. Elsőnek a szemgolyó hátát, fehér színét 
és a vérereket lehetett látni, amiből sejteni lehetett, hogy hosszú utat tettek meg, hogy 
eljussanak hozzánk. Több ezer évet is fizethettek ezért az egyetlen tekintetért, amivel 
most rám néz, hogy úgy tegyen, mint aki nem tudja, hol van, és végül ne mondjon semmit. 



17MŰ-TÉT    

Gulisio Tímea (1989) Budapest. Költő, író, újságíró. 2015-től a József Attila Kör, a Fia-
tal Írók Szövetsége, a Magyar Írói Szerzői Jogvédő Egyesület, 2017-től a Szépírók Tár-
sasága, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, 2019-től a Magyar Újságírók 
Szövetségének tagja. Folyamatosan publikál nyomtatott és online, magyar és idegen 
nyelvű folyóiratokban.

Gulisio Tímea

POGÁNY IMÁDSÁG

mint végét érző állat
vitustánca után
sípolva rogysz a szőnyegre
föléd hajolok
magadra rántasz
hogy ne kíméljelek
markoljak a hajadba
tépjem ki a maradékot

minden rendben lesz meggyógyulsz
mi mást mondhatnék
csak hogy akarom látni
a szemed igazi színét
a legmélyebbről feltörő
hangod hallani
pofozz fel
légy aki mással lennél

ezt a nagy véres csomót
ölembe veszem
mesét mondok neki
sose hallott mesét
add uram hogy
utoljára emberként szeressék
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BABÁK

Kérlek, ne bántsd.
Nézd, milyen kicsi.
Mintha a takaró alatt
Nem is lenne semmi.

Kérlek, ne bánts.
Nem tudom nem szeretni.
Itt van, mint a félig megevett alma,
A tálba száradt müzli.

Maradék ő.
A te maradékod,
Meg az enyém.
A miénk, mint egy közös gyerek.

Szeress bennünket.
Vagy pakolj el szép rendben,
Ahogy az álmos kislány
Levágott kezű babáit.

A HARMADIK

Örökre összeköt ő,
Akiért, aki ellen esküdtünk.
Tőle védjük egymást, 
Érte imádkozunk kézen fogva.
Ha ő nincs, azt sem tudod, hogy létezem.

Ő ott lesz köztünk
A legédesebb együttlétben,
Az ő szemét látom a szemedben.
Arra gondolsz majd,
Ezzel a kézzel érintettem őt is.
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Ő él és itt lesz köztünk,
Bármivé válunk is,
Ő közös lesz bennünk.
Ha magamért már nem,
Az ellenségemért szeress.

ANGYAL

Maszkja fekete
Madárorr.
Pestisdoktor-csőr.

Maszkja felett
Elszomorítóan szép szemek.
Maszkja alatt 
Hegyes fogakkal mosolyog.

Maszkja felett
Sárga hold a homlok.
Maszkja alatt
Csak sejthetem az arcot.

Túl sokáig ölel.
Pelyhes kabátja alatt
Démontojás vagyok.
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Szabó Dárió (1996) Bonyhád, Pécs. Költő, kritikus, szerkesztő, futballelemző. Főállás-
ban a Büntető.com főszerkesztője. 

Szabó Dárió

ŐSZINTESÉG
Haza kéne érkezned a vonatútról, mielőtt 
a sínek öntudatra ébrednek és föléd másznak; 
mielőtt a vonat eléri azt a várost, ami csak 
temetőkből és meszes csontokból áll, de 
elfelejtették átnevezni. A jegyet ott kéne 
hagynod az ülésen valaki másnak, hadd 
rezegjen metaforaként a hiányodtól, amikor 
a zárt vonatablakon keresztül az utazás 
külső zajai tompán betérnek a kabinba 
megpihenni. Hadd találják ott a jegyed 
az öled helyett. Hadd hallják a pihenni vágyók 
a kalauztól, hogy volt egy nő a vonaton, aki egy 
kislányt tartott a kezében, amikor leszállt, 
de mégsem utaztak együtt. Hadd borzongjanak 
a pihenni vágyó hangok, hadd tapasztalják meg 
a némaságot, amit elhagysz, és amit tilos 
megtalálnia az emberi közösségeknek. Mondd hát, hogy vihetlek  
tovább.

Nyílik előtted az erdő, mint egy végnélküli mondat, 
azért jöttél, hogy lezárd és utána már csak kérdezni 
lehessen. A fák hasonlatok, a széltől nyúlni kezdesz, 
mint egy allegória. Lábnyomaid ívüket vesztik, 
síneket taposol, hogy a táj változékonyságát 
egy ösvényre tereld, amelyen kirabolhatod zsebéből 
a beláthatatlan utat. Derekad körül az alkony 
szonettkoszorúja elcsendesedik. Heveredj hát 
az évszakok közé, add át nekik az alacsony 
vérnyomást; mondd, hogy én küldtelek. 
A természet helyére szánlak, végig én beszéltem, 
és csak azt tudtam mondani, amit tőled tanultam, 
mert  gyermeked vagyok, az őszinteség óriásmadara, 
ami röptében viszi a vak világ szemeit.
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Benkő Imola Orsolya (1979) Temesvár, Szeged. Egyetemi tanulmányait magyar-szín-
háztudomány szakon végezte. A Homo Ludens Project független színházi alkotóközös-
ség művészeti vezetője. Rendez, tanít, ír.

Benkő Imola Orsolya

KÁVÉ

Jó reggelt kiskezicsókolom csak egy kávécskát egy 
csöppnyi feketét ha kaphatnék úgy elgémberedtek 
az ujjaim a rózsatövek metszésekor haha nem is el-
gémberedtek inkább összezsugorodtak nézze csak 
asszonyom milyen szépen megmetszettem a rózsá-
it míg édesen aludt talán még a párnája is nyálas 
bocsánat az illetlenkedésért nem tolakodom csak 
egy kis kávécskát egy valódi forró feketét ugye nem 
cikória kávét főz mint a mama a pótkávénál nincs 
rosszabb figyelte azt a kis macit az üvegen kinek 
jut eszébe macit tenni a pótkávé csomagolására a 
mamáról jut eszembe mindig kaptam egy hatalmas 
pofont ha nem vittem neki az ágyba a reggeli pót-
kávét valahogy nem tudta türtőztetni magát a drága 
mama kiskezicsókolom ahogy nézem magának is 
vannak gyerekei de még biztos alszanak mert jó dol-
guk van igaz nem úgy mint nekem kiskezicsókolom 
majd megveszek a hidegtől egy kis forró kávé rögtön 
rendbe hozza az embert felmelegíti egy kis gyöngéd-
ség az életbe kiskezicsókolom de jó itt a meleg kony-
hában ne zavartassa magát nem kell összehúzni azt 
a pongyolát amíg lefő a friss kávé engem nem zavar 
meg minek is erre a kis időre haha ezek a kávéscsé-
szék pont úgy vannak arannyal körbefuttatva ahogy 
régen a mama konyhájában kiskezicsókolom de 
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hát honnan tudná ezt maga asszonyom haha ez 
az illat mennyei valódi fekete várjon elveszem 
micsoda selymes puha úriasszony keze van ne 
remegjen csak simogatom kiskezicsókolom így 
lemetszem ezt a rózsaszálat ne sikoltozzon még 
felébrednek a gyerekek ugye nem akarja egyet a 
mama kedvéért metszek most sorba számlálom 
a pótpapákat édesem haha és már meg is va-
gyunk a tíz ujjacskával ugye gyerekek ne sírja-
tok a mama rossz volt a mamát meg kellett bün-
tetni a mama most már alszik a kávé meg kihűlt.  
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hát honnan tudná ezt maga asszonyom haha ez 
az illat mennyei valódi fekete várjon elveszem 
micsoda selymes puha úriasszony keze van ne 
remegjen csak simogatom kiskezicsókolom így 
lemetszem ezt a rózsaszálat ne sikoltozzon még 
felébrednek a gyerekek ugye nem akarja egyet a 
mama kedvéért metszek most sorba számlálom 
a pótpapákat édesem haha és már meg is va-
gyunk a tíz ujjacskával ugye gyerekek ne sírja-
tok a mama rossz volt a mamát meg kellett bün-
tetni a mama most már alszik a kávé meg kihűlt.  

Avramucz Tamás (1999) Kecskemét, Debrecen, Kazincbarcika. A DE-BTK harmadéves 
magyar–latin tanár szakos hallgatója.

SOKATMONDÓ HALLGATÁS – JUHÁSZ TIBORRAL 
AVRAMUCZ TAMÁS BESZÉLGETETT

Legújabb, Amire telik című köteted bizonyos szövegeiben vállaltan egy külső szemlélő 
nézőpontját érvényesíted (ezt a kötet végén a hivatkozásjegyzékkel jelöltté is teszed). Ezzel 
milyen hatást kívántál elérni?

A külső nézőpontokkal nem feltétlenül egy konkrét hatásmechanizmus elérése volt a 
célom, bár tény, hogy igyekeztem egy olyan nyelven beszélni, amely a 2015-ben megje-
lent első, Ez nem az a környék című verseskötetemtől eltérő megszólalásmódokat tesz 
lehetővé a számomra. Elsősorban továbblépésre, elmozdulásra törekedtem, szikár, visz-
szafogott nyelvet kerestem, csupaszítottam a szövegeket, hogy ne csak az olvasót, de ma-
gamat is elszeparáljam attól a látásmódtól, amelyet az imént említett könyvem jelzőkkel 
telített szövegeivel építettem föl. Mindezt nemcsak a tudatos pályaépítés koncepciója 
tette szükségessé a számomra, hanem többek között az is, hogy elkezdtem máshogy vi-
szonyulni ahhoz a szegénységtapasztalathoz, amely az elmúlt években az identitásom 
egyik legmarkánsabb eleme volt. Kételkedni kezdtem abban, hogy valóban hozzáfér-
hetek-e mások élettörténetéhez, valóban megismerhetem-e, tényleg képet kaphatok-e 
azoknak az embereknek a tapasztalati „valóságáról”, akik megnyíltak nekem. Elkezdtem 
félni attól, hogy minden, amit például a szegregátumokban megfigyeltem, csakis a saját 
percepciómhoz vezethet el, és szinte rögeszmémmé vált, hogy az empátia, amelyet az 
első szépírói próbálkozások óta fontosabbnak gondoltam a tehetségnél, a saját érzékeny-
ségemre irányuló, kiélezett figyelmet jelenti. Mert ha így van, akkor változtatnom kell a 
munkamódszeremen, és úgy kell dolgoznom, hogy ne fedjem el azt az egyébként áthi-
dalhatatlan distanciát, amely gyakorlatilag minden egyes ember között feszül. A kötet 
végén helyet kapó bibliográfia ennyiből valóban olvasható a külső nézőpont kijelölésé-
nek a gesztusaként is, hiszen nem a megnyilatkozók nevei, hanem az általam felhasznált 
szövegek elérhetőségei szerepelnek benne. 

Juhász Tibor (1992) Salgótarján, Debrecen. A Debreceni Egyetem doktorandusza. Az 
Irodalmi Szemle online, a Kortárs Online, a KULTer.hu és a Pannon Tükör szerkesztője. 
Kötetei: Ez nem az a környék (Apokrif-FISZ, 2015), Salgó blues (Scolar, 2018), Amire 
telik (Scolar, 2021).



SZKHOLION24

A Salgótarjánhoz kapcsolódó verseidben mennyiben érvényesül a külső szemlélő és meny-
nyiben a belső résztvevő megfigyelő szempontrendszere? Azaz mennyire kívántál szocio-
grafikus vagy éppen személyes hatást elérni a szülővárosodat reprezentáló szövegeidben?

A személyesség és a szociográfia az én értelmezésemben nem zárja ki egymást, sőt emlé-
kezetem szerint már az úgynevezett ősszociográfiák, különösen Szabó Zoltán Cifra nyo-
morúság című munkájának az olvasása közben is e két megközelítés összeférhetőségét 
éreztem a műfaj leginkább transzgresszív sajátosságának. Ettől függetlenül nem igazán 
tudok egyértelmű választ adni azzal kapcsolatban, hogy milyen megfigyelői pozícióból 
írtam az Amire telikben a szülővárosomról, hiszen nem vagyok már salgótarjáni, ugyan-
akkor debreceni sem. Otthon vagyok itt is, itthon vagyok ott is, és a leginkább akkor ér-
zem jól magam, ha onnan ide, innen pedig oda mehetek. Salgótarjánt a Salgó blues című 
kötetem megjelenése óta egyébként megszerettem, eltűnt minden harag belőlem, ismét 
őszinte érdeklődéssel tekintek rá, de már korántsem vagyok annyira része a városnak, 
mint amennyire az első verseim megírásakor voltam. 

Az Amire telik számos versét úgy is olvashatja a befogadó, mint egyfajta képviseleti költé-
szet darabjait. Mennyire volt szándékodban ezen hatás elérése? Azaz mennyire szeretted 
volna, hogy az olvasó úgy érezze, azoknak a hangját hallja, akiket a lehetőségeik meggátol-
nak a hangjuk hallatásában?

Az az igazság, hogy mostanra már a képviseleti költészet kifejezés is bántóan homogeni-
záló a számomra, jóllehet az elmúlt években én magam is sokszor ebből a hagyományból 
kiindulva határoztam meg a szépirodalmi munkásságomat. Őszintén szólva nem tartom 
elképzelhetőnek, hogy bárki képviselhetné azokat, akik nem tudják hallatni a hangjukat. 
Mert hogyan is kellene kialakítani azt a hangot, amelyet majd az olvasó azok orgánuma-
ként azonosít? Egyáltalán honnan fogja tudni az olvasó, hogy ez azoknak az embereknek 
a hangja, ha még összehasonlítási alapja sincs? És tulajdonképpen mi az, hogy hangot 
adni? Ebben a konstellációban egyfajta szócsőként kellene elképzelni a költőt? Közve-
títőként, aki felerősít bizonyos szólamokat? Vagy inkább egy olyan szereplőről van szó, 
aki a nyelvvel való foglalkozás révén képes létrehozni, előállítani egy orgánumot, amely 
alkalmas a társadalmi rétegek közötti kapcsolatteremtésre? Mire is gondolunk, milyen 
előfeltevéseket állítunk föl akkor, amikor képviseleti költészetként határozunk meg vala-
mit? Szándékosan sorjáztam ilyen hosszan a kérdéseket, mert magamnak is ezeket sze-
geztem a kötet összeállításakor, és többek között ezért is döntöttem úgy, hogy a versek 
után szerepeltetek egy bibliográfiát, valamint váltakoztatom a szövegek beszélőit. Hogy 
még véletlenül se lehessen azt mondani, hogy megtanultam egy társadalmi réteg nyelvét. 
Nem tagadom, a versek mögött az Amire telik esetében is valós élettörténetek vannak, de 
a negyedét sem tudtam megírni annak, amit megtapasztaltam. A Lyukóvölgyben végzett 
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terepmunkám alatt jöttem rá arra, hogy azt a nyomort, amely ott van, egészen egyszerű-
en nem lehet elbeszélni. Nincsen rá nyelv. Természetesen az is lehet, hogy nem vagyok 
elég tehetséges a feladathoz, vagy még több időre van szükségem a megoldásához, de 
most úgy érzem, hogy ha az ott élőkről, vagy egyáltalán a szegénységről mondani szeret-
nék valamit, akkor mindenekelőtt a hozzáférés és az előállítás kérdéskörével kell szem-
benéznem, és erre jelenleg ez a verseskötet a legépkézlábabb válaszom.

A magyar kortárs költészet befogadói közösségéről az a sztereotip kép él, hogy jellemzően 
kedvező szociális környezetben élő olvasókból áll. Mit gondolsz, mennyire átélhetők a verse-
id azok számára, akik soha nem tapasztalták meg a nyomort, vagy adott esetben még csak 
nem is szembesültek vele személyesen?

Azt hiszem, ha valakit így meg tudnának érinteni a szövegeim, akkor beszélhetnénk vol-
taképpen sikeres kísérletről, de őszintén szólva ezt nem tudom megítélni. Ami viszont a 
kérdésed első felét, pontosabban a felvezetőjét illeti, azt gondolom, hogy ma a magyar 
társadalom nagy részének elképesztően súlyos szociális problémákkal kell megküzdenie, 
és biztos vagyok abban, hogy mostanra már a legtöbbünknek van valamiféle szegénység-
tapasztalata. Valahogyan találkoztunk már, és ha így haladnak a dolgok, találkozni is fo-
gunk a szegénységgel, és kialakul(t) mindegyikünkben egy-egy vélekedés, amely persze 
a szocializációnktól kezdve a politikai meggyőződésünkön keresztül a személyiségünkig 
rengeteg mindentől függ. Ha a szövegeim képesek arra, hogy az olvasókat ezeknek a más-
más szegénységtapasztalatoknak a felülvizsgálatára vagy újragondolására ösztönözzék, 
akkor elértem a célom. 

A mostani köteteddel és más hasonló tematikájú szövegekkel kapcsolatos beszélgetésekben 
is szíven ütött, hogy a befogadók értelmezése mennyire érzéketlen tud lenni a napról napra 
való szürke küszködéssel vagy éppen a konkrét nyomorral szemben; mennyire alá tudja 
rendelni ezt a szempontot a nyelvi-poétikai kifejezőerő vizsgálatának. Erről mit gondolsz?

Azt, hogy a nyelvi-poétikai kifejezőerő vizsgálata fontosabb, mint gondolnánk. Hiszen 
ahhoz, hogy egyes szövegek érdemben tudjanak szólni például társadalmi jelenségek-
ről, mindenekelőtt esztétikai potenciállal kell bírniuk. A poétikai összetettségre irányuló 
figyelem tehát nem a kirekesztés gesztusa, az én értelmezésemben inkább a kirekesztés 
felszámolásának a lehetőségfeltétele. Egyre inkább úgy látom, hogy a megformáltsággal 
való elmélyült elemzői munka révén vezethet el az út oda, hogy egyáltalán a szövegek tár-
sadalmi relevanciájáról beszélgessünk. De ami ettől számomra fontosabb, az a transzpa-
rencia. Muszáj beszélnem a motivációimról, a műhelytitkokról, a szakmai alapvetésekről, 
hogy elkerüljem a kisajátítást, hogy ne a kolonializáció logikája szerint járjak el. Beszél-
nem kell a kételyeimről, arról a távolságról, ami köztem és mások között, pontosabban 
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közöttünk feszül, és arról, például ebben az interjúban is, hogy ezt a távolságot én hogyan 
éltem át az alkotás során. Láthatóvá kell tennem a problémáimat, és folyamatosan kutat-
ni azt a vonalat, amelyet nem szabad átlépnem.

A válaszaidban többször is említetted, hogy minden egyes ember tudata között áthidal-
hatatlan a távolság, hogy a világ jelenségeinek elbeszélése csupán az elbeszélő személyes 
reprezentációja a világról, és emiatt a tartalom legjobban a nyelvi forma felől közelíthető 
meg. Olyan gondolatok ezek, amik ezer szálon kapcsolódnak a posztmodern irodalomelmé-
letekhez. Ez mennyiben célirányos elméleti tájékozódás, kísérletezés, illetve egyéni intuíció 
eredménye?

Esetemben ez egy bonyolult tanulási folyamat eredménye, amely nagyon sok változást 
eredményezett bennem. Az első kötetemet úgy írtam, hogy még életemben nem olvastam 
egyetlen szakszöveget sem, és amikor 2014-ben elkezdtem tanulmányaimat a Debreceni 
Egyetemen, szó szerint úgy éreztem, hogy kinyílt a világ. A következő években alapjaiban 
változott meg a nyelvszemléletem, és ezzel egyidőben (vagy inkább ezzel összefüggés-
ben) az önmagamról, valamint a világról való gondolkodásom is. A könyv megjelenése 
után felgyorsult az életem, hirtelen rengeteg feladatom lett, rendezvényszervezés, újság-
írás, szerkesztés, elkezdtem a lyukóvölgyi terepmunkát, megírtam a Salgó blues-t, egy 
tucatnyi tárcát és novellát, lassan-lassan születtek versek is, szóval minden egyszerre 
történt, éppen ezért most nem is igazán látom át, hogy konkrétan mi minek is az ered-

ménye. De egyszer jó lenne leülni és átgondolni, 
hogy hányadán is állok magammal, kiegyenesí-
teni az elmúlt évek gombolyagját, hogy az ehhez 
hasonló kérdésekre legalább a tükörképemnek 
tudjak konkrétan válaszolni. 

A korábbi válaszodban megfogalmazottakkal 
egyetértve úgy látom én is, hogy ma Magyar-
országon egyre szélesebb rétegeknek kell napi 
szinten az anyagi és ebből fakadóan a kulturá-
lis javaktól való megfosztottságban élnie. Vagy-
is nagyon sok embernek nincs lehetősége olyan 
kulturális produktumokkal való találkozásra (és 
a találkozások révén a formanyelvük megismeré-
sére), amelyek reflektálttá teszik a megismerés 
nyelvi hordozóinak és folyamatának komplexi-
tását. Egy ilyen környezetben milyen lehetőségei 
vannak a posztmodern (nyelv)szemléleten ala-
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puló műveltség kibontakozásának? Illetve célod-e, hogy köteteiddel elérhetőbbé tedd ezt a 
kulturális paradigmát azoknak, akik számára még nem hozzáférhető?

A Latyak presszóban sem fogok elkezdeni papolni a női egyenjogúság nevében azoknak a 
részeg törzsvendégeknek, akik egy bizonyos pont után minden nőt lekurváznak, ahogyan 
a szomszédos utca sarkán a beherbálozott fiatalokat sem fogom megkérni, hogy legyenek 
szívesek csendesebben kiabálni, mert lehet, hogy esetleg valakit feszélyez a hangzavar. 
Tudom, hogy ezek bizonyos értelemben szélsőséges példák, de jól mutatják az egyide-
jű egyidejűtlenségeket, azt, hogy miért célszerűbb egy másik megközelítést alkalmazni 
ehhez a kérdéskörhöz. Itt szerintem inkább arra kellene figyelni, hogy a társadalmi ré-
tegek közötti különbségek mindenekelőtt kulturális különbségek, és az edukáció nem 
feltétlenül elég ahhoz, hogy ezeket a kulturális szakadékokat áthidaljuk. Az már a soka-
dik lépés, hogy ezt a paradigmát elérhetővé tegyük, nem hiszem, hogy nekem ez lenne 
a feladatom, hiszen végsősoron az Amire telik versei már ott vannak a nyilvánosságban, 
tőlem függetlenül élnek, és attól még, mert én most a posztmodern felől is értelmezhe-
tő összefüggésrendszerbe ágyazom őket, csak egyetlen lehetséges olvasatát nyújtom a 
verseknek, nem sajátítom ki őket. Abban viszont biztos vagyok, hogy a hozzáférhetet-
lenségnek az a tapasztalata, amelyre te is utaltál, nem írható a „posztmodern (nyelv)
szemléleten alapuló műveltség” számlájára. Valamiért más-más olvasás- és értésmódok 
képviselői szeretik kirekesztőnek látni, éppen ezért elmarasztalni a posztmodernt, amit 
én nem egészen értek, hiszen egyáltalán nem abban van a hiba. Hanem az intézmény-
rendszerben. Hozzáteszem, nem én vagyok az, aki ezt a kérdést pontosan meg tudja vála-
szolni, hiszen nem szociális munkásként, nem szociológusként, hanem alkotó emberként 
adok most válaszokat. Szerintem a szegregátumok lakói tudják, hogy miben és hogyan 
élnek, és megvan a nyelvük arra, hogy beszéljenek erről, hiba lenne őket nyelvtelennek, 
önmagukat kifejezni képtelen embereknek látni, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is 
tudják értetni magukat másokkal, például a szomszédos telepeken élőkkel vagy velünk, 
a többségi társadalom tagjaival. Viszont nekünk, akik birtokolják a változások kezdemé-
nyezéséhez szükséges tőkét anyagi és/vagy kulturális értelemben, nekünk talán kevés-
bé van alkalmas nyelvünk a kilátástalanságra, ezért sok esetben nem tudunk releváns 
következtetéseket levonni a nyomorral való találkozásainkból. A párbeszédképtelenség 
a mi hibánk, nem az övék, és ez mindenekelőtt nyelvi kérdés. Éppen ezért segíteni sem 
vagyunk képesek, mert még megnevezni sem tudjuk pontosan mindazt, amin változtat-
nunk kell. Én arra törekszem, hogy ezeket a kulturális különbségeket át- és megéljem, 
tudósítsak a határátlépésekről, nyelvet találjak mindehhez. Nem feltétlenül csak azoknak 
írok tehát, akikről a szövegeim szólnak, mert nem gondolom, hogy a szegénységről ilyen 
egyértelmű megfeleltetésekkel lehet beszélni. Értük, de másoknak is – nagyjából ezzel az 
ars poétikus kijelentéssel tudnám a legpontosabban leírni ezt. 
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Mennyire szeretnél „salgótarjáni költészetet” létrehozni, azaz a salgótarjániakról a salgó-
tarjániaknak írni? Vagy ezt a lokális szempontot nem tartod lényegesnek a verseid monda-
nivalója szempontjából?

Nem szeretnék egy közösség saját költőjeként fellépni, de ha a szövegeim alkalmasak 
lennének arra, hogy így használják őket, akkor az egyáltalán nem lenne ellenemre. Azt hi-
szem, a Salgó blues megtalálta a célközönségét, sok visszajelzést kaptam a néhai acélgyá-
ri munkások leszármazottjaitól, akiknek gyermekkora a város ipari örökségéhez kötődik, 
és az elmondásaik alapján azt a könyvet lehetett így működtetni. Ma már nem tartom kü-
lönösképpen sikerült vállalkozásnak, máshogy írnám meg, mégis, pont a lokalitás miatt 
vagyok nyugodt, mert a helyiek egy része visszaigazolni látta benne a saját tapasztalatait. 
Ebből is látszik, hogy fontos a számomra az általad felvetett szempont, hiszen a szöve-
geim sikerültségének egyik legfontosabb fokmérője az, ha a „helytapasztalatokkal” bíró 
olvasóim szerint valami számukra is ismerősről írok. Ugyanakkor mostanában inkább a 
mintázatok érdekelnek, azok a vezérfonalak, jelenségek, amelyek összekötnek helyeket, 
pontosabban gráfszerűen rajzolnak meg egy térképet. Az Amire telik összeállításakor is 
ez lebegett a szemem előtt.

Említetted, hogy a Salgó blues előtt haragudtál a szülővárosodra. A 2018-as novellásköte-
ted milyen módon segített neked a haragod feldolgozásában?

Az írás akkoriban terápia is volt számomra. Az alkotófolyamatnak ezt a felfogását egyéb-
ként én soha nem kedveltem különösebben, de be kell vallanom, hogy az írás révén képes 
voltam kiadni magamból mindazt a frusztrációt, amely az évek során egyre csak gyűlt, és 
amelyet akkor tudtam a legpontosabban kitapintani magamban, amikor már több mint 
egy éve Debrecenben éltem. De nem akarok önismétlő lenni, már több helyen is elmond-
hattam mindezt, szóval nem untatnálak téged és az olvasókat azzal, hogy most ismét be-
lekezdek az önmagammal való szembenézés folyamatának taglalásába. A lényeg, hogy 
eltűnt a csomó a gyomromból, és tudom, hogy éppen ezért leszek képes a jövőben ismét 
Salgótarjánról írni.
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Tusz Ilona (1998) Bakonszeg, Debrecen. A Debreceni Egyetem magyar-történelem ta-
nár szakos hallgatója. Első publikációja a KULTer.hu-n jelent meg.

Tusz Ilona

„A NYELV LESZ A LEGNAGYOBB JUSSOD”
JUHÁSZ TIBOR: AMIRE TELIK

Juhász Tibor megérkezett. Az Ez nem az a környékkel (2015) induló szerző legújabb al-
kotásának már a címe is izgalmasnak bizonyul. Telhet az idő, meg- vagy betelhet a pohár, 
érthető ez a kijelentés az anyagiakra, az egyéni kompetenciák korlátozottságára, általá-
ban a lehetőségek és az erőforrások szűkére, illetve lehet akár a szerző saját projektjére, 
teherbírására vonatkozó állítás is.

A versek meglehetősen szűkszavúak, egyik fontos alakzatuk az elhallgatás, amiért 
gyakran az elliptikus szerkezetek felelősek. A kauzális viszonyok tehát nincsenek kifejt-
ve a költeményekben, sok esetben hiányoznak az ezeket világossá tevő kötőszók, ezek a 
tényezők pedig szintén hozzájárulnak az értelmezés lezárhatatlanságához. A kötetben 
nem azonosítható egy egységes, kerek narratíva, a versek inkább csak felvetik a külön-
böző személyekhez kapcsolódó történetek lehetőségeit, de mivel azoknak csak egy-egy 
részletét emelik ki, így egy esetben sem válnak teljessé.

Juhász Tibor debütáló verseskötete, az Ez nem az a környék is felkeltette a szakmai 
olvasóközönség figyelmét a társadalmi-szociális problémák iránti érzékenységével, szi-
kár beszédmódjával, plasztikus képalkotásával. Bereti Gábor különösen izgalmasnak tar-
totta, hogy az olvasó a valós, illetve a fiktív világnak egyaránt részese: míg az utóbbinak 
értelmezője, addig előbbinek egyben szereplője is.1 Bihary Gábor az egyén és a csoport 
viszonylatában, a megszólalóról azt állította, hogy az én, bár ismerője a környéknek, 
nem részese annak, ez a „kívülálló bennfentes” arra törekszik, hogy ő is tagja legyen a 
közösségnek, még akkor is, ha személyisége, habitusa, gondolkodásmódja eltérő.2 Ez a 
fajta szembenállás, éles elhatárolódás az újabb verseskötet esetében másképp szituált. 
Az Amire telik pont attól lesz izgalmas, hogy a beszélőt nem tudjuk meghatározni. Nem 
ugyanaz a hang szólal meg az egyes költeményekben, többször történik perspektíva- és 
nézőpontváltás. Ebből kifolyólag felmerül a kérdés: mennyiben tekinthető az Amire telik 
az ezt megelőző verseskötet továbbírásának?

Juhász Tibor eddig megjelent líraköteteiben hangsúlyos az öröklés, a következő gene-
rációnak való továbbadás kérdése. A Ráhagyás című versben felsorolásra kerül mindaz, 
1  Bereti Gábor, Juhász Tibor: Ez nem az a környék, Kortárs, 2017/7−8, 179.
2  Bihary Gábor, Városemberek, Műút 2016/57, 86.
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amit a közösség tagjai hátra tudnak hagyni a gyerekeik számára: „Megkapod a falakat. 
/ Velük a salétromot, a hideget. / A ruhákkal a járatokat a bőrben, / a petéket is.” A leg-
markánsabb „örökségként” a beszélő azonban a nyelvet jelöli meg, azt a nyelvet, melyet 
csak a csoport tudhat magáénak. A megszólaló, mivel nem része a közösségnek, képes az 
objektívnek tűnő szemlélődés végrehajtására. Erre is utalhat a kötet címe, ebben az eset-
ben a verseket mindig az adott beszélő pozíciójából a csoport megjelenítésére irányuló 
kísérletekként azonosíthatjuk. 

Tematikus szinten könnyen találunk hasonlóságot az Ez nem az környék és az Amire 
telik között, hiszen mindkettő egy, illetve inkább több csoport életének ábrázolásán ala-
pul. Ezek a csoportok azonban nem tekinthetők homogénnek. A kötetek kísérletet tesz-
nek annak bemutatására, hogy az egyes deprivált kisközösségek tagjai között mekkora 
különbségek, eltérések tapasztalhatók. Akár egy-egy család tagjai között is mások a le-
hetőségei, ambíciói, mindennapi stratégiái a vendégmunkás apának, aki hétvégén haza-
tér, „hogy gyerekeit rugdalja részegen” (Vakvágány), a bolti eladóként dolgozó fiúnak, 
aki lopást látva maga is tolvajjá válik (Ugye, hogy nem nehéz), a munkanélküli anyának, 
akinek a világ a panellakásra, valamint a játszótérre korlátozódik (Négyzetméterek) vagy 
a fiatalon teherbe esett lánynak, aki még az utolsó hónapban sem képes megszabadulni 
káros szokásaitól (Gyerekgond). 

Meglehetősen izgalmas az Amire telik beszélőjének pozíciója, akiről semmi olyan 
információval nem rendelkezünk, mely alapján az egységes személyiségként felépíthető 
volna. A korábbi verseskötetben hangsúlyos volt az én, főleg a második ciklus verseiben, 
de a kötet egészét tekintve is a leggyakoribbak az egyes szám első, második, valamint a 
többes szám első személyű megszólalások, melyek váltakozása megteremti a beszélői 
pozíció összetettségét, egyben jelezheti az esetlegesen megvalósuló perspektívaváltáso-
kat. A megszólaló olykor egy közösség tagjaként, máskor pedig önálló személyként szólal 
meg. Gyakran saját élményeit, tapasztalatait tárja elénk, olykor reflektál is azokra (lásd 
például A harangszót várják című verset az Ez nem az a környékből). 

A mostani kötet legfontosabb változásai az elsőhöz képest egyrészt a beszédpozíci-
ók és a nézőpontok váltakozásában rejlenek, a megszólaló gyakran váltogatja a számot 
és a személyt: „Két-három óránként újra végigmentek / a kolónialakások sorai között, / 
ha szerszámaikkal nem tudták, / kézzel szedték föl / a papírfecniket, szilánkokat. / Föl-
dig hajolva haladtak / a gyár oltárszerű főbejáratáig” (Kolónia); „Megvárta, míg ketten 
maradtunk, / gratulált, büszkén rebegtette / műszempilláit, kérdezte, / ugye hogy nem 
nehéz. / Örültem, hogy büszke rám.” (Ugye hogy nem nehéz). Másrészt, a költői képek 
helyett a retorikai alakzatok dominanciájában, illetve a stiláris letisztultságban érhetők 
tetten az elmozdulások, gyakoriak az elhallgatások, a listázó-számszerűsítő leírások: „Az 
évszakok váltakozása kikezdte a betont. / Megroppantak a fedőanyagok, / és a falakról 
egyre hullik a vakolat.” (Ajnácskő felől).  
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A debütáló kötetben többször visszatért a transzcendens szféra, a hit kérdése, Isten 
alakja. Mindez a mostaniban is megfigyelhető, például az Eladósor című versben, melyben 
az elbeszélő azt az utcát írja le, ahol a társadalom által kirekesztettek élnek, akik azért 
kerültek erre a „száműzött” helyre, perifériára, mert egymást és magukat is pusztítják. 
A vers a teljesség igénye nélkül lajstromozza azokat a tevékenységeket, amelyeket az itt 
lakók végeznek. A transzcendencia keresése és a deszakralizálódott környezet közötti 
feszültség gyakran előtérbe kerül a kötetben, a Kolónia című versben például a szakrális 
és a profán szféra össze nem illéséből adódik a feszültség: ahogy a söprögetők visszaér-
keznek a gyár „oltárszerű főbejáratáig”.

Az Ez nem az a környékben egy helyen konkrétan szerepel Salgótarján neve, Juhász 
Tibor novelláskötete, a Salgó blues pedig (a két verseskötet között megjelent rövidpró-
zákból álló könyv, amely jelen kötethez nagyon hasonló szegénységtapasztalat közvetí-
tésére vállalkozik) már címében is megidézi azt a helyszínt, ahol a történetek játszód-
nak. Az Amire telikben viszont sehol sincs konkrét város megnevezve, csupán egy helyen 
történik utalás Salgótarjánra („Elnéptelenedik a megyeszékhely.” – A város és alkotói). 
Bizonyos terek azonban beazonosíthatóak, hiszen a második verseskötetben  megjelenik 
például a Mária Valéria-lakótelep, Ajnácskő stb. A helyszínváltások azonban nem jelen-
tenek „törést” az elmondottak vonatkozásában, hasonló stílusú leírásokkal találkozunk, 
bárhol is történjenek a versek.

Az Amire telik értékét az a leltározó, alulstilizált, archívumkészítő megszólalásmód 
adja, amely már a kötet mottójában, Oravecz Imre Roncstelep című művének részletében 
is megjelenik. A szerző jól használja ki a nyelv adta játéklehetőségeket. A város és alko-
tói című költeményben például a város tervezése egy feladat, egyenlet megoldásának 
allegóriájaként jelenik meg: „a feladatokat olyan egyenlettel oldották meg, / amiből ki-
hagyták az embert”. Nemcsak Oravecz Imréhez közelít Juhász Tibor, hanem – főként a 
záró egység verseiben – kapcsolódik József Attilához is. Az utolsó vers vége az utazás 
toposzán túl a birtoklás kérdésességét is felveti, de hangsúlyos benne a felnőtté válás is, 
ezek a jegyek József Attila műveiben szintén jelen vannak: „A sofőr még egyszer végig-
vezet / az úton, ami, mióta felnőtt, az övé, / és amit mindenki más is a magáénak tud” 
(Műszak után).

Juhász Tibor legújabb kötetében legalább annyira eltér debütáló lírájától, mint ameny-
nyire kapcsolódik hozzá. A szűkszavúság, az objektív kívülállás pozíciója megmarad, a te-
matikus hasonlóság is szembetűnő. Jelen kötet mégis izgalmasabbnak bizonyul az előb-
binél, ami a gyakori perspektíva- és nézőpontváltásnak, illetve a megszólaló személyéhez 
kapcsolódó bizonytalanságnak köszönhető. A kötet „legnagyobb jussa” mégis a nyelv, ez 
a leltározó, alulstilizált, archívumkészítő beszédmód.

(Juhász Tibor, Amire telik, Scolar Kiadó, Bp., 2021.)
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Vincze Richárd (1997) Vác, Budapest. Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézetének mesterképzéses hallgatója, az Alföld Stúdió tagja.

Vincze Richárd

MAKE PEACE WITH THE SZABÁLYTALANSÁG
ÁFRA JÁNOS – SZEGEDI-VARGA ZSUZSANNA: TERMÉKENY 
FÉLREÉRTÉS / PRODUCTIVE MISREADINGS

Az Új Alföld Könyvek sorozat hatodik darabjaként, Termékeny félreértés / Productive 
Misreadings címmel megjelenő komplex, intermediális art-teret megképző kötetükben 
Áfra János és Szegedi-Varga Zsuzsanna egyaránt saját munkásságuk több, egyformán meg-
határozó, ám kiváltképp eltérő aspektusaihoz nyúlnak vissza, amelyeket egy dialogikus, 
mediális átlépésekkel terhelt grafikai utalásrendszer keretei között kapcsolnak össze. 
Egyrészt Áfra továbbviszi az előző köteteire jellemző (és a recepció által is többször em-
lített), a képek plasztikusságára rájátszó, a látvány szerkezetére építő lírapoétikát, sőt 
a korábbi szövegeihez köthető, a natúra irányába orientálódó és biopoétikai affinitású 
megoldásokat felújítva, központibb pozícióba emelve írja újra egy diverz, disszeminatív 
vizuális szférában. Másrészt Szegedi-Varga eddigi munkásságának variatív tematikákban 
gondolkodó, noha egyénítő karakterjellemzőkkel felszerelt képnyelvét, komputerizált 
vizuális technikáját dolgozza tovább, és kapcsolja össze – az ut pictura poesis esztétikai 
imperatívuszát követve – a szöveg materialitására ez esetben sokat bízó költői megszó-
lalások különféle alakzataival. Ez a kétirányú kódoltság (jelesül a kortárs nyelvművészet, 
valamint a számítógépes szerkesztőprogramok platformjain létrejövő képi kifejezésmód 
diffúz, a keveredésre és a transzgresszív önműködő folyamatokra alapozó koncepciója) 
egy olyan platformot teremt meg, melyben a párbeszéd, az egymásra hatás, a kódrend-
szerek közötti határ destruálása és az így létrejövő effektív, kalkulálhatatlan félreérté-
sek eshetősége szolgáltatja a működésmódok alapvető forrását. Másként mondva: ebben 
az intermediális térben alapvetően három, egymástól eltérő aspektus (magyar és angol 
nyelvű szövegelemek, absztrakt/nonfiguratív grafikák) összjátéka adja meg azt viszony-
rendszert, amely e könyvtárgy (vagy a fülszöveg találó kifejezésével: equilibrium) struk-
turális vázát biztosítja.

Már a kötet paratextuális szerkezetét, a címadás metódusát és annak a transzláció 
folyamatához kötődő státuszát is a „termékeny félreértés” poétikája alakítja, hiszen a 
magyar nyelvű jelzős szerkezet átfordításával az angol nyelvű címszöveg („productive 
misreadings”) nemcsak annyiban módosul, hogy a(z) „(meg)értés” szintagma magával az 
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„olvasás” (reading) processzusával válik azonossá, hanem a fordítás folyamatában már 
mindig inherensen jelenlévő problémahorizontok felmutatásával képessé válik arra is, 
hogy a jelentésszóródás, vagy a nyelviesülés különféle fogalmi dilemmáira előzetesen 
ráirányítsa az értelmező figyelmét. Vagyis az angol és a magyar cím közötti szemanti-
kai ekvivalencia megszüntetésével (bár ez a nyelvi fordítás határairól való kérdezést is 
beemelheti) e paratextus mintegy előzetesen felvázolja annak a játéknak a dimenzióit, 
amelyben a jelentések permanens elmozdításából, a két nyelv által ütköztetett textuális 
valóságokból fakadó, sőt – és e kötet tekintetében talán ez a legfontosabb szempont – 
a két eltérő művészeti nyelv egymás félreértését/félreolvasását is tartalmazó kontami-
nációjából létrejövő új értelemösszefüggések voltaképpen egyfajta stratégiai elvként 
szituálódnak. Erre a játékos viszonyból fakadó termékenységre (és magára a termékeny-
ség jelenségére) erősíthet rá a könyvborítón megjelenő kép is, amely Szegedi-Varga egy 
korábbi, Fracture Analysis című projektéből származik. A Budapest Art Factoryban be-
mutatott kiállítási anyag egyfajta multimediális lenyomatként az emberi test különféle 
(akár poszthumánként értelmezhető), változásában állandó, mégis statikus, a techno-
lógiai eszközök konstans félrehasználatával („with the deliberate misuse of my iPhone 
camera”) létrejövő konstrukcióit tárja fel. Ezek a művek rámutatnak arra, hogy miként 
érzékelhető az emberi mozgás (és az azt feltételező test) „digitáltekinteten” (digital gaze) 
keresztül, és milyen új értelmezések alapját adhatja annak a technika általi széttördelé-
se, feldarabolása, megakasztása. E kiállítás részeleme tehát a borítón megjelenő alkotás, 
amely egyszerre a mozgásban lévő test, és a testből kilépő self mozzanatát vizionálja, 
valamint az eldöntés, a tengely körül történő elforgatás (technikai hátterét tekintve a te-
lefonkamera elforgatásának, elmozdításának) pillanatát kimerevítve egy petefészek mű-
vészi lenyomatát villantja fel, és azt állítja jelentésbeli párhuzamba a címben megjelenő 
„termékenység” fogalmával.

Az első oldalon (A8) szereplő textus mondataiban és a mellette megjelenő képen is 
a félreértés/félreértelmezés problémaköre kap hangsúlyos szerepet, kiváltképp a tük-
röződés, a fény és az üveg metaforikáival szoros viszonyban. Itt ismét egy kettős irányú 
egymásra hatás történik: (magyar nyelvű) szöveg értelmezi a(z angol nyelvű) szöveget, 
valamint tágabb perspektívában a nyelvi médium értelmezi a képi médium prezentált va-
lóságát. Az így egymás tükörképeként értett versrészletek („the enlightenment is / merely 
a misunderstanding caused by reflections” – „a megvilágosodás / csak a tükröződések kel-
tette félreértés”) éppen a fordítás elemi dilemmáira mutatnak rá, amennyiben a két kira-
gadott mondat – térbeli (tehát egymással szemben/melletti), grammatikai stb. – viszo-
nya egyúttal színre is viszi a jelentésszóródásnak, a konnotációk kisiklásának, valamint 
a rekontextualizáció(k) okozta változás(ok)nak a különböző fázisait, sőt a reflexiót/ön-
reflexiót, tehát az egymást dialogikus viszonyban értelmező textusok nyelvi folyamatát 
is megjeleníti. Az A9 és az A11-es oldal megegyező technikával létrehozott képi produk-
tumai egyfajta fúzióba lépnek a fentebb említett verssorokkal. Egyrészről a tükröződés 
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materiális prezentálása rokonságot mutat a szöveg által kimondott félreértés/félreérthe-
tőség aspektusaival, másrészt az A11-es oldalon megjelenő alkotás képi síkjába mintegy 
katakretikus erővel beíródó szövegelem („hasonmásokat gyártanak”) ismét a tükörkép 
képzetét aktiválhatja, sőt párbeszédes viszonyba kerülhet a fentebb említett textusok kö-
zötti transzlációs kapcsolat reflexióihoz kötődő horizontja miatt. 

A kötet további szövegelemei, nyelvi fragmentumai – a fentebb vázolt fordításbeli 
viszony okán – teljes mértékben elbizonytalanítják, gyakorlatilag a végletekig destruál-
ják a forrás- és célnyelven alapuló hierarchiaszerkezetet. Eklatáns példa lehet erre az 
A10-es oldalon helyet kapó szövegdialógus, amely erőszakos szituáltságában az angol 
nyelvű szóelemek mintegy összefoglaló, tömörítő hatást váltva ki, elveszik („Erőszako-
san elvesz, erőszakosan ad.”) a magyar nyelvű szöveg versbeszédének különböző eleme-
it: „[g]yümölcsök a fán / magok a gyümölcsben” – „[f]ruit / seed”. A következő magyar 
nyelvű strófaszerkezetbe a versbeszéd materiális épségét/egységét felbontva egy angol 
nyelvű szóalak vésődik be („vajon melyik oldalon or not”), elbizonytalanítva így a mon-
dás intencionált feltételezettségét. Vagy éppen a két eltérő nyelvű megszólalás közötti 
kibékíthetetlen, antagonisztikus kapcsolat hívhatja fel a figyelmet az ilyetén értett elkü-
lönböződésre: „Milliók hitetlen várakozásban.” – „Few believers in suspense.” (itt a milliók 
és a kevés, valamint a hitetlenek és a hívők között feszül ellentét [Ω55–54]); „Állatot eszik 
és állattá lesz, / növényt és növénnyé változik, / ha embert, elsorvad, amije van.” – „Eat 
animals and become one, / eat plant and turn into one, / eat people and waste away all you 
have.” (itt pedig az affirmatív kijelentés változik imperatívusszá [Ω42]). 

További szöveghelyeken még erőszakosabb, egymás mondásába beleavatkozó, azt 
kitörlő, sőt néha aszemikussá változtató gesztusok jelennek meg, amelyek egyúttal to-
vább is mélyítik a két szöveghorizont között húzódó teoretikus árkot, valamint a mor-
fológia és a szintagmák szintjén megjelenő nyelvi diffúzióról is érdekes elgondolásokat 
közvetíthetnek. Az A13-as oldalon éppen e szövegabúzus megy végbe, ahogy az angol 
nyelvű szintaktikai szerkezetek (a legibilitást szinte minimálisra redukálva) felülírják a 
magyar nyelvű szövegelemeket (pl. a „kerítés” kifejezésre ráíródik a „FENCE” szó, illetve 
egész mondategységek kerülnek alárendelt pozícióba: „összes mérges kutyája” / „EVERY 
ANGRY DOG” stb.). Ezek a részek önmagukon túlmutatva felhívják a figyelmet arra a 
(magyar) vokabuláris készletetet megváltoztató – diffúzióval és nyelvi elemek cseréjével 
járó – folyamatra is, mely az angol nyelvet (a többi nyelv ellenében) a digitális forrada-
lom diszpozíciójának központi eszközévé avatta. Ugyanakkor az Ω22-es oldalon ennek a 
viszonynak a megfordítása vagy átrendezése figyelhető meg: itt az egységbe rendezett 
angol nyelvű mondattömböt kezdik el (és itt talán fontos hangsúlyozni a mozgás folyto-
nosságát és időbeliségét) a magyar nyelvű szóelemek dekonstruálni, amit lehet egyfajta 
nyelvvisszaszerzési kísérlet mozzanata felől (is) olvasni.

Ugyan a kötet strukturális szerkezetét szinte alig határozza meg a lineáris olvasás-
mód rendszere, erre erősít rá például a több irányból megkezdhető értelmezés, olvasás, 
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felfejtés lehetősége: „Where you start, it ends, and closes everywhere.” (Ω8), vagy szöveg-
egységek közötti laza kapcsolat is. Két aspektus mintha mégis ennek a befogadásmódnak 
az érvényre juttatását vagy megalapozását próbálná meg – kissé játékosan – visszaírni a 
kötet szisztémájába. Egyrészről dupla irányú oldalszámozást applikál a kötet (a két bo-
rító felől kezdve a számozás A8–A60, valamint Ω8–Ω60), és ezzel teremti meg a folyto-
nosság látszatorientációját – bár ez az oldalszámozási metódus is a keveredés eshetősé-
gének van kitéve, amennyiben több ugyanolyan A- Ω kezdőjelű szám is szerepel a lapok 
alján, eltérő sorrendben (itt ismét a tükörjelenség jut érvényre: a kötet a két borító felől 
kezdve A és Ω jeleket társít a sorban álló számokhoz, vagyis: a kötet számainak sorrendje 
ugyanaz, csak az irányuk ellentétes). Másrészről pedig – és ezzel a szövegstruktúra és a 
képzőművészeti alkotások közötti viszony is feltárhatóvá válik – a textuális médium és 
az imaginárius, grafikai médium korrelációjának egyfajta temporalitásba ágyazott alaku-
lása voltaképpen az első laptól az utolsóig tart: az A8-tól indulva a vizuális tartalom még 
illusztratív funkcióval bír, az Ω8 felé haladva ez a kötelék komplexebbé, egyenrangúbbá, 
azonban néhol hierarchikussá válik. E viszony megváltozásának indexálására számos pél-
da emelhető ki: az A24–A25 oldalpár felületén – az eddigi gépelt, szerkesztett morfémák 
láncával ellentétben – a kézírás egyénítő karakterjellemzőit kiaknázó szöveg jelenik meg, 
amelybe a vizuális médium törlő, eltüntető, a textus szemantikáját felülíró módon avat-
kozik bele, fekete csíkokkal „javítva ki” az írás bizonyos szóelemeit. Érdekes, hogy éppen 
ezen elfedő fekete téglalapokra parazitaként az angol nyelvű szövegek egységei tapadnak 
rá, kihasználva azok megsemmisítő funkci-
óit. Vagy éppen arra is lehet utalni, hogy a 
hagyományosnak tételezett strófaszerkesz-
tési módok a vizualitás hívásának engedel-
meskedve, pozíciójukból kimozdulva, saját 
magukat matériaként értelmezve; elforgat-
va, elcsúsztatva, szétdarabolva, megcson-
kítva jelennek meg. Egészen „termékeny” és 
új horizontokat nyitó dialógusok jönnek így 
létre képek és szövegek között, melyekben 
mindkét elem saját elemi meghatározottsá-
gaival szakítva, a másik karakterjellemzőit 
elvéve, más fénytörésbe állítva prezentálja 
magát. Sőt, kézenfekvő annak a hatásnak a 
felmutatása is, melyben a vizuális térszer-
kezetnek engedelmeskedve jelennek meg 
a szövegfragmentumok: az A55-ös oldalon 
például a tükröződés irányvonalait követi a 
verselem, az Ω26-os lapon pedig a függőle-
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ges képi szerkesztésnek megadva magukat a grafémák is vertikális tengelyen helyezked-
nek el.

Bár ilyen összetett, disszeminatív teret használó, a jelentésszóródás lehetőségére 
ilyen eklatáns szerepet bízó szöveg/kép-komplexum esetében felettébb nehéz egységes 
tematikai, szemantikai hátteret meghatározni, az ökológiai katasztrófa eshetősége, az 
antropocén világrendbe vetett hit megrendülése, valamint a poszthumán létállapot és 
az azzal kapcsolatos disztópikus világértelmezések mégis valamiféle egységesítő jelen-
téshorizontot rajzolhatnak fel a kötet verselemei és a számítógépes vagy egyéb technikai 
eszközökkel létrehozott képzőművészeti produktumok között. A poszthumán, ember-
központúságot meghaladó interpretációs mezőre mind a versbéli állítások („Adatóriások 
koporsóba szórják az emlékeket.” [A20], „Készülődő gép / szól a tegnap áldozatainak” 
[A41], „A fiatalság elpárolgó víz, / de nincs lecsapódás, / csak áramlása az énnek, / beha-
tolás egy gépbe / a lemásolt tudat / interfészre kapcsolva” [A42]), mind a középpont nél-
küli, széthulló, szétforgácsolódó, gépiessé váló vizuális szerkezetek felhívják a figyelmet. 
E viszonynak megfelelően az állatokat kegyetlenül megkínzó környezeti hatások felfe-
désével operáló és a biodiverzitás elvesztésére rámutató jelentéskonstrukciók egyaránt 
meghatározzák a szövegi valóság számos (nyelvi) aspektusát és a vizualitás orientációit 
is: az Ω38-as lap szövegfragmentumai („Rettegés bozótja, láva szilárdult rojtja, / nem is-
merni rá a rajban égő állatokra.”), valamint az Ω48-as oldalon megjelenő verssorok („Éle-
lemért merészkedik közel, / heteken át próbálják visszakergetni, / de már nincs hová”) 
feltehetőleg éppen a természetes élőhelyeknek a globalizációs folyamatok melléktermé-
keként való felszámolódásának mozzanataival szembesítenek. Mindehhez kapcsolódnak 
– itt inkább illusztratív vagy báziselemként – a képi alkotások natúra és kultúra ütköző-
pontjára reagáló, a flóra és fauna különféle egyénítő jegyeit feltüntető aspektusai is.

Miközben tehát a kötet alapvetően a lineáris olvasás- és (inkább) befogadásmód ki-
siklatását, megkérdőjelezését, a kísérletezést pozícionálja, voltaképpen nem nélkülözi 
azokat a téteket sem, amelyek ráirányíthatják az értelmező figyelmét a XXI. század el-
kerülhetetlen problémahorizontjaira (vagyis: a játék terét megképző alkotás nem válik 
maga is játékká, komolytalan játékká, hanem kurrens kérdéseket is mérlegre tevő műként 
értelmezi önmagát). Ugyanakkor nem kizárólag ezekhez a koncepcióhoz kötött perspek-
tívák miatt emelhető ki ezen alkotás mint jelentőségteljes vállalkozás, hanem azért is, 
mert a textuális és a vizuális médium olyan fúziójára, dialógusára képes tárgyat hoztak 
létre alkotói, amilyenre manapság bár egyre több példa mutatkozik, azonban (továbbra 
is) annál nagyobb szükség van.

(Áfra János – Szegedi-Varga Zsuzsanna: Termékeny félreértés / Productive misreadings, 
Alföld Alapítvány – Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2020.)
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Hidi Boglárka (1999) Miskolc, Budapest. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának harmadéves magyar alapszakos és színházi stúdiumok mi-
nor hallgatója, a Rakpart3 Íróműhely és a Nincs online folyóirat színházrovatának tagja. 
Kritikáit eddig a Prae.hu, prózáit a Rakpart3, a Nincs online és a III. Kóspallagi Írótanya 
antológiája közölték.

Hidi Boglárka

EGY KAOTIKUS ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN  
A 2020-AS TEXTÚRA ONLINE KÖZVETÍTETT ELŐADÁSÁRÓL

Tavaly novemberben hatodik alkalommal indult el az évről évre nagy érdeklődésnek 
örvendő Textúra. A képzőművészetet, az irodalmat, a színházat és ebben az évben a ze-
neművészetet is magába foglaló összművészeti előadássorozatot ez alkalommal ismét 
a budapesti Szépművészeti Múzeumban mutatták be. A Textúra alatt egy este folyamán 
szemtanúi lehetünk, ahogyan nyolc múzeumi alkotás nyolc kortárs író, költő szövegén 
keresztül, nyolc színész előadásában megelevenedik. Azonban az ősszel bekövetkező 
újabb, koronavírus-járvány okozta korlátozásokat a Textúra sem kerülhette el: mindösz-
sze két alkalommal tudtak élő előadást bemutatni. De nem kellett sokáig várni, és csak-
hamar megjelent az e-színház oldalán a Textúra Stream – Összművészet online. A Textúra 
online térbe kerülése kihívások elé állította az alkotókat, de új lehetőségeket is nyújtott 
számukra. A kérdés az, hogy hogyan reagáltak a kihívásokra. 

Elöljáróban fontos tisztázni a streamelt és az online elérhető előadás közötti 
különbséget. Előbbi során élő közvetítést látunk, míg utóbbi esetén a darabot korábban 
vették fel, a lejátszás idejében nem zajlik élő műsor. Ebben a tekintetben a Textúra Stream 
elnevezés helytelennek minősül, hiszen jegyünk megváltása után nem egy streamelt, élő 
előadást kapunk, hanem minden alkalommal ugyanazt az online elérhető produkciót 
láthatjuk, amit egyszer felvettek, majd összevágtak. A Textúra online bemutatása előtt 
Martin Esslin A színpad és a filmvászon jelei című írását segítségül hívva szeretnék pár 
alapvető distinkciót húzni az élőben látható és a felvételről közvetített előadások között. 
Az élő színház fontos „képessége, hogy közvetlen kölcsönhatást tud létesíteni az előadók 
és a közönség között, így folyamatos a reagálások visszacsatolása is”.1 Itt „többszörös 
visszacsatolás-effektusról” van szó: nemcsak a közönség és az előadók reagálnak egy-
másra, hanem a közönség minden tagja reflektál a közönség más tagjainak a reakciójára 

1  Martin Esslin, A dráma vetületei, ford. Licsicsányi Rita, Szeged, JATEPress, 1998, 92.



SZKHOLION38

is.2 Aki korábban már járt Textúrán, tudja, hogy itt nem a megszokott, sötétben ülő szem-
lélői attitűdöt kell felvennie a látogatónak, hanem egy rendhagyó múzeumi túrában van 
része. A nézők általában tetszőleges sorrendben egyik műalkotásról – és egyúttal egyik 
előadásról is – a másikra járják a múzeumot, nincs egymástól elkülönített színpadi tér és 
nézőtér. Ennek következtében a Textúra előadásai rendszerint egy-egy intim térben zaj-
lanak le, ahol a nézők egymáshoz és a színészhez is elérhető közelségben helyezkednek 
el. Az online hozzáférés következtében a testi közelség okozta „tömegpszichológiai rea-
gálás”3 értelemszerűen elvész: a közönségnek nincs közvetlen kapcsolata sem a közön-
ség többi tagjával, sem a játszókkal. Az előadás a kamera közvetítésével jut el hozzánk. 
Tehát a színház, amely alapvetően közvetlen művészet, hiszen a saját szemünkkel látjuk, 
ami benne történik, és testünkkel ugyanabban a térben vagyunk, mint a játszók, a filmhez 
hasonlóan közvetett művészetté válik: azt látjuk, amit a felvevőgép lát.4 Az élő produk-
ció esetén a néző szabadon szerkesztheti meg a cselekményt, oda nézhet, arra a pontra 
fókuszálhat – a Textúra esetén oda állhat –, ahova szeretne. Az online vagy a streamelt 
előadás megfoszt ettől a szabadságunktól, és a kamera-látással egyfajta „ideális néző” 
szemszögéből nézzük végig az előadást.5

Az online közvetített előadások mindegyikéből hiányzik az, amit oly sokan a szín-
ház alapvető lényegének tartanak: az „itt és most” hatás. Walter Benjamin A műalkotás 
a technikai reprodukálhatósága korában című írásában így fogalmaz: „a műalkotás Itt és 
Most-ja – egyszeri jelenléte azon a helyen, ahol van”.6 A szerző alaptétele: a „műalkotás 
alapvetően mindig reprodukálható”. De mindegy, milyen tökéletes egy reprodukció – le-
gyen szó fametszetről, nyomtatásról, fényképről vagy egy előadásról készült felvételről 
– az eredeti műalkotás „itt és most”-ja, ami a valódiság fogalmát adja, mindig hiányozni 
fog belőle. Ennek a hiánynak a betöltése a legnagyobb kihívás ezekben az időkben min-
den színpadi alkotás számára, így a Textúrának is, melyet eredetileg jelenléti előadásnak 
szántak, majd ezt a koncepciót átdolgozva készült el új mediális formája: az online elér-
hető, közvetített előadás.

A hatodik Textúra megrendezésére Székely Krisztát, a Katona József Színház mun-
katársát kérték fel. Koncepciója szerint a múzeumi tárgyak és az általuk megihletett köl-
tők, írók alkotásait egy-egy múzeumi dolgozó mutatja be az Antik, az Egyiptomi, a Régi 
Magyar Gyűjtemény, a Régi Képtár termeiben és a Román Csarnokban. Székely az elő-
adást egy abszurd, komikus eseménnyel indítja, melynek keretbe foglalása és lezárása 
a produkció végén sajnos kevésbé hatásosan sikerül. Az említett indító jelenet – amely 

2  Uo., 93. 
3  Uo., 101. 
4  Susan Sontag, Film és színház = A film és a többi művészet, szerk. Kenedi János, Bp., Gondolat, 
1977, 365. 
5  Martin Esslin, i. m., 95. 
6  Walter Benjamin, A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, ford. Kurucz Andrea 
http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html [Letöltés ideje: 2021. március 16.]
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megrendezettségét vagy valódiságát illetően kezdetben elbizonytalaníthatja a nézőt – a 
múzeum egyik földszinti csarnokában megtartott fiktív megnyitó. Péterfy Bori mint pro-
jektvezető Horváth Eszter (Jordán Adél) múzeumpedagógus társaságában ünnepélyes 
keretek között megnyitja a programsorozatot, mely egyben Damian Schmitz (Tasnádi 
Bence), dán művész három szakaszos performanszának utolsó állomása. A performansz 
célja – melyről előzőleg a konferálása során értesülhetünk – a misztikus ihlet megtalá-
lása a művészet múzsájának spirituális közvetítése által. Damian Schmitz megjelenése 
végül parádésan végződik: a művész átszakít fejével egy múzeumi festményt, és a keretet 
ékszerként a nyakába akasztva, elrohan a csarnokból. Kitör a teljes káosz. Ájulás, sikoltás, 
menekülés. A múzeum összes jelenlévő dolgozója a szökésben lévő performert üldözve 
távozik a helyszínről. 

Az előadás felvétele nemcsak a szemünk által történő szabad cselekményszerkesz-
téstől fosztja meg a nézőt. Az offline Textúra során általában tetszőleges sorrendben jár-
hatjuk egyik helyszínt a másik után, a felvételen azonban a rendező és a vágó által meg-
komponált sorrendben láthatjuk az előadásokat. A nyolc, egymástól különálló, hét-kilenc 
perces epizód mindegyike előtt feltüntetik az előadó, az író, költő nevét és művének cí-
mét, valamint a múzeumi alkotás nevét. Ez persze azok közé a lehetőségek közé tartozik, 
amit az online tér tett lehetővé. Az élő Textúra előadásait Székely Kriszta eredetileg két-, 
esetenként háromfős szereposztással tervezte. Az offline megvalósulása tehát azt a sza-
badságot is megadta a látogatók számára, hogy az aznap szereplő színészekkel kövessék 
végig az egész estés programsorozatot. Az előadásról készült felvétel ebben sem adhat a 
nézőnek szabad kezet: az alkotók által előzőleg kiválasztott színész előadásában láthat-
juk az egyes epizódokat.

A megnyitó jelenetet követően az előadók elfoglalják kijelölt helyüket a rájuk osztott 
műalkotás termében. Sorrendben az első etűdöt Czakó Julianna előadásában láthatjuk, 
aki Berta Ádám Múzsa vagyok című szövegét eleveníti meg Michele Pannonio Thália mú-
zsa festménye előtt. A jelenet elején civil, restaurátori munkáját végzi, de egy katartikus 
ponton a hisztérikus Thália, a múzsa szólal meg. Ez a katartikus pont, a váratlanul meg-
szólaló ihlet, mind a nyolc előadásban bekövetkezik. A múzeumi dolgozók átlényegülnek, 
és a szépirodalmi szövegek közvetítésével megszólaltatják a műalkotásokat.

A második epizódban egy iszogató, kiégett műtárgytechnikus (Szabó Zoltán) val-
lomását (Háy János Találkozás Érosszal) hallhatjuk. Bár a lelkileg összetört múzeumi 
dolgozó és a testileg megcsonkított Érosz (Érosz torzója) látszólag egy csónakban evez-
nek, a szerelem istenétől mégsem érkezik segítség. A harmadik jelenet Keresztes Tamás 
bravúrosan megformált, állatias alakításával a Textúra ez évi előadássorozatának csúcs-
pontját képezi. A kordonnal körbekerített múzeumi teremőr Jan Brueghel Paradicsomi 
táj bűnbeeséssel című festményének majomfiguráját magára öltve Lövétei Lázár László 
Majomszózat szövegének tolmácsolásában panaszolja el kiábrándultságát az emberekről 
és a világról. A következő jelenetben egy Pantera metál pólós, rózsaszín gumikesztyűs 
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takarító (Dankó István) átlényegülésének lehetünk tanúi. Spielenberg rózsájának (Száraz 
Miklós György) viharos útját meséli el nekünk, mindezt rendkívül kreatív eszközhaszná-
lattal tarkítva: a takarítós kosarában található kukászacskó, felmosó és törlőkendő így 
válik hasznossá. 

Ekkor, az előadások fele után a Textúra elmozdul a muzikalitás irányába, bővítve ezzel 
a felsorakoztatott művészeti ágak sorát. Jordán Adél mint múzeumpedagógus egy mini 
szintetizátor kíséretével dalba öntve adja elő Szécsi Noémi A vég és a kezdet című művé-
nek megterhelő sorait. A biztonsági őr (Vizi Dávid) előadásában hallhatjuk a felújított 
Román Csarnok echójával megvívva Terék Anna Zuhanás című szövegét. Ezt követően, a 
sorozat vége felé haladva a szervezéssel járó feszültséget és magánéletének problémáját 
pezsgővel enyhítő projektvezető (Péterfy Bori) kétségbeesésbe áthajló bosszúdalát adja 
elő (Harag Anita Back to Cario). Utolsóként újra a dán performert láthatjuk, aki a terem 
mellszobrai között szlalomozva recitativóhoz hasonló módon adja elő Balla Zsófia Sza-
kállas férfi portréját. 

A lezárásban a kezdő jelenet csarnokában találjuk a padló hatalmas csempéihez 
mérten kínos pontossággal, egymástól azonos távolságra beállított színészeket. A csar-
nok akusztikáját kihasználva egy jól hangzó a capellával búcsúznak a nézőktől. A Textúra 
általában megrendezett lezárás nélkül marad, hiszen a látogatók különböző időpontok-
ban végeznek az előadások sorával. A kényszerhelyzet okozta mediális átállás lehetőséget 
kínált, hogy az előadás elején megkezdett kerethez befejezés társuljon. Bár lehet, hogy 
az alkotók érzékelték a fennálló helyzet potenciálját, mégis csak egy kissé diákszínjátszó-
hangulatú közös éneklésre telt tőlük, mely hiába hangzott jól – ezzel esztétikailag talán 
növelve az előadás értékét –, az online program egészét tekintve hiányérzettel engedi el 
a nézőket.

Kezdetben a legfiatalabb művészeti ágra, a filmre a színház gyakorolt hatást. Manap-
ság azonban ez megfordulni látszik: a film hatását érzékeljük a színházon, amit a járvány 
okozta helyzet csak még inkább felgyorsít. A „haladó” színház nem(csak) versenyez az 
új médiákkal, beleértve a filmet is, hanem termékeny együttműködésben találja magát 
vele.7 A Textúra évről évre összművészeti alkotásként valósul meg. Szerkezete – textúrá-
ja – az irodalom, a színház és a képzőművészet, valamint rendezéstől függően gyakran 
a zene együttműködésével épül fel. Samuel Weber szövegében a színház médiuma mint 
összművészeti laboratórium aposztrofálódik. A 2020-as Textúra összművészeti laborató-
riuma akarva-akaratlanul, de ezúttal egy újabb művészeti ággal bővült, a filmművészeté-
vel, és ugyan az alkotók a kényszerben lehetőséget próbáltak látni, de inkább sikertelenül 
integrálták az előadásba.

7  Samuel Weber, Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás, ford. Fogarasi György, Aper-
túra, 2010/1. https://www.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-elektronikus-
media-es-teatralitas/ [Letöltés ideje: 2021. március 16.]
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Nagy Hilda (1995) Budapest. A kolozsvári BBTE-n, majd az ELTE-n végezte egyete-
mi tanulmányait. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. 
Kritikákat, tanulmányokat ír.

Nagy Hilda

FÁJDALOMTÜSKÉK
TAMÁS ZSUZSA: TÖVISMOZAIK

A 21. századi kompetenciák felsorolása között kiemelt pozíciót szokott elfoglalni a rugal-
masság és az alkalmazkodás, illetve a problémamegoldás. Tamás Zsuzsa Kicsi Mimi-soro-
zata jó eszközként használható arra, hogy a gyerekeket rávezesse, hogyan lehet, illetve 
szükségszerűen hogyan kell a változásokhoz viszonyulni, valamint a negatívumokon túl 
miként lehet, ha nem is kizárólag a pozitívumot, de valamely hozzáadott értéket kinyerni 
a nehéz, megpróbáltató szituációkból. A Tövismozaik ezt a sikeres vállalkozást folytatja, 
viszont ez alkalommal nemcsak a célközönség változik meg, hanem a szereplők is a fel-
nőttek világából kerülnek ki: egy családtag és egy tipikus se veled, se nélküled kapcsolat 
elgyászolása/elgyászolhatatlansága bontakozik ki egy, az anyának felmondott, (pszeudo)
monológgá formált életközépi krónikából.

Tamás Zsuzsa nemcsak meseíróként, hanem költőként is ismert, a 2016-ban megje-
lent Mit tud a kert című verseskötetének több szövege is kapcsolatba hozható első kis-
regényével. Az Egy pontpontvesszőcske arcvonása elemei nemcsak visszatérnek, hanem 
fontos jelentéssel telítődnek a Tövismozaikban: „pont-pont-vesszőcske arcok, a szemük 
kettőspont, a szájuk zárójel. Képzeld, te jutsz róluk eszembe, valami ősrégi emlék, ami-
ben anya nem is arc és nem is test, anya egy mondóka, hogy pont, pont, vesszőcske, készen 
van a fejecske, anya török basát rajzol, anya szeret, anyát szeretem.” (39. – kiemelés tő-
lem: N. H.); „sugárzol, mint egy pont-pont-vesszőcske, nem arc, nem test, csak fény, és én 
nem tudlak elítélni téged.” (120. – kiemelés tőlem: N. H.) Úgy a verscímből, mint a kiemelt 
részekből jól érzékelhető, hogy az anya nem emberi teljességében képződik meg gyere-
ke számára, ami még nem keltene akkora megdöbbenést, ha ez a definíció csak halála 
után aktualizálódna, viszont az anya kiterjedése élete során is egyértelműen erre az egy-
dimenziós kondícióra redukálódott (a félreértés elkerülése végett hozzátenném, hogy 
nem Herbert Marcuse az egydimenziós ember köré szerveződött teóriája aktualizálódik 
a kötetben). Az arc ugyanakkor, bár inkább hiátusában van jelen, fontos, generációkat 
összekapcsoló elemként kerül elő a családban, és elsődlegesen nem a genetikai hasonló-
ságokban gyökerezik, sokkal inkább a fájdalom képezi a közös metszetet (női ágon örök-



SZKHOLION42

lődő fejfájás). A fájdalom kiterjed az egész testrészre, domináns jeggyé válik, és miköz-
ben ez adja a karakterét, el is tünteti az arcvonásokat, lényegében az emberi karaktert a 
személy mögül. Az anyja azt mesélte, hogy neki hatéves korában kezdett el fájni a feje, 
az elbeszélőnek akkor, amikor az apja hozzájuk költözött, de ahogyan neki sem hittek 
a szülei, amikor fejfájásra panaszkodott, ő is kétségbe vonta gyerekei szavahihetőségét, 
annak ellenére, hogy korábban nemcsak a fejfájás kínzó érzéséről voltak emlékezetes ta-
pasztalatai, hanem arról is, hogy milyen az, amikor a valós szenvedés ellenére saját szülei 
kérdőjelezik meg panasza valóságát. Jóllehet a narrátor konkrétan kimondja, hogy nem 
akar mindent a családdal vagy a gyerekkorral magyarázni, mégis úgy tűnik, hogy nem 
lehet ebből a körből/kötelékből teljes mértékben kiszakadni, lehetetlen vállalkozás olyan 
makulátlan szülőnek lenni, akinek később ne lenne, amit a szemére vessenek. A fájdalom 
ellen mindenki más módszert keres, anyja így vált gyógyszerfüggővé: az egyik betegséget 
egy másikkal licitálta túl. Ehhez képest az elbeszélő az őt ért sérelmeket képzőművészeti 
alkotásokká transzformálja. Viszont a zárlat felől olvasva kérdéses marad, hogy milyen 
más módszerrel tudja csillapítani szenvedését, ha ezt az életformát feladja. Az alkotás 
jelen esetben nem a napjainkban széleskörűen elterjedt művészetterápiával kapcsolható 
össze, azaz nem egy külső tanácsadás, beavatkozás nyomán kezdett el alkotni, hanem 
már kezdetben is művészi tevékenységként definiálható. Ugyanakkor ezen a ponton ér-
demes megemlíteni, hogy a lelki fájdalmak fizikaivá tétele a három alkotás elkészítése 
által még nem tekinthető elégségesnek ahhoz, hogy az elbeszélő túllépjen a benne lévő 

feldolgozatlan eseményeken, hanem azokat 
verbalizálnia is kell. Ily módon az anyával 
most már meg lehet osztani azokat az érzé-
seket, amelyeket életében nem mert, vagy 
egyszerűen nem volt rá nyitott a hallgató-
ság. A halottnak nyilvánítás mutatkozik az 
egyetlen lehetséges megoldásnak arra, hogy 
valakit el lehessen engedni. Így nemcsak az 
anya gyásza tematizálódik, hanem a még 
életben lévő János is ugyanebbe a halott po-
zícióba kerül. A két személyt összekötheti 
a függőségük, illetve a beszélőre gyakorolt 
toxikus hatásuk is, viszont sokkal inkább az 
válik hangsúlyossá, hogy a gyászfolyamat 
során milyen lépések szükségesek ahhoz, 
hogy az elbeszélő meg tudjon szabadulni 
mindkét tehertől, számolva azzal, hogy a 
férfi még feltűnhet hús-vér kísértetként az 
életében.
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Ugyanakkor érdemes számot vetni azzal is, hogy a képzőművészet mint választott 
művészeti ág mindössze a szöveg világában érvényesül, és nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy végső soron egy szépirodalmi produktum a beszéd tárgya. Éppen ezen a 
helyen érhető tetten a Tövismozaik egyik gyenge vonása. A regényben szereplő műalko-
tások illusztráció nélkül is hitelesen olvashatóak, ami Szabó Attila kurátori munkájának 
is köszönhető, mint az a köszönetnyilvánításból kiderül (jóllehet a Tövismozaikon kívüli 
leírásokat túlzás lenne ekphrasziszként értelmezni). Ennek ellenére az irodalmi meg-
formáltságra mintha kevesebb hangsúly esne. Különösen zavaró, hogy a beszélő olyan 
gyakran szólítja meg az elsődleges címzettet, az anyját, hogy ez sok esetben redundáns-
sá, funkciótlanná válik, főként a szöveg előrehaladtával, hiszen nem annyira bonyolult a 
szövegszervezés, hogy azt akár a kevésbé figyelmes olvasó is ne tudná követni. A narrátor 
hangjának monotóniája, túlmagyarázása a regény témájából, esetleg a beszélő lelkiálla-
potából is adódhatna, viszont a szövegnek ez a jellemvonása inkább hátrányként, kidol-
gozatlanul hat.1

A Mit tud a kertből az Egy pontpontvesszőcske arcvonásához hasonlóan egy másik 
vers is jelentéses szerepet kap a regényben. A holtak birodalmában megjelenő kínos kö-
telesség, ami a halott nagymama után maradt lakás kipakolását jelenti, a Tövismozaikban 
is megjelenik, de itt már nemcsak a nagymama, hanem az édesanya után maradt szemé-
lyes holmikat is szelektálnia kell a beszélőnek, ami ismét arra emlékezteti, hogy anyja 
helyett kellett felnőttként viselkednie ez alkalommal is. Ugyanakkor ebben a helyzetben 
tetten érhető az egyenlőtlen, deviáns szereposztásból következő feszültség is: míg anyja 
helyett viselkedhet felnőttként, elláthatja annak feladatait, addig saját pozíciója elől, a 
családi mintához hasonlóan, nem bújhat el, mivel nincs gyereke, akire ezt a feladatot át-
testálhatná. Részben ebből az öröklődő tradícióból való kitörésre tesz kísérletet, amikor 
az első férjével felbontja a házasságot, viszont egy kapcsolatnyi kitérő után ismét abba a 
szituációba kerül vissza, ahonnan elindult, de már más férfi mellett, tényleges anyaként, 
nem csak pszeudoanyaként, mint korábban. Így a család intézménye a sok rendellenes-
sége, nyomasztó öröksége ellenére is biztos pontként jelenik meg, legalábbis biztonságo-
sabbnak tűnik, mint egy reménytelen kapcsolatban tengődő, egyedülálló képzőművész-
nek lenni, jóllehet az nem derül ki, hogy a bizonytalanságot miért hagyta maga mögött az 
elbeszélő: képtelen volt kiszakadni az ismerős mintákból vagy valóban a hagyományos 
berendezkedés vált be neki. A saját pozícióját nem jelöli ki ebben a dilemmában, viszont 
a regényben megjelenő családon kívüli női karakterekhez fűzött kommentárok mintha 
éppen erre a kérdésre reflektálnának: „Kata a két kisfiával volt otthon, a festésről ő is 
rég lemondott, a férje lett a művész a családban.” (45.), valamint Ani néni esetéhez jegyzi 
meg, hogy „[t]alán másképp alakult volna a pályája, ha a magánélete is másként alakul” 
(83.), utóbbi azonban legalább a pályán maradt.

1  A túlírásra, némely részlet didaktikusságára Zsembery Borbála is felhívta a figyelmet A termékeny 
gyász című recenziójában: Zsembery Borbála, Termékeny gyász, ÉS, 2021/7, 2021. február 19.
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A képzőművészeti alkotásokon túl a hármas szám a szöveg egészében kitüntetett 
szerepet kap: a regényt három fejezet alkotja, mindegyik középpontjában egy-egy mű-
alkotást hoz létre (Tövismozaik, Otthon, Gyász), három férfi jelenlétéről beszél vagy ép-
pen utóbbi esetén hallgat az elbeszélő (Zoltán, az első férj, János, a reménytelen művész-
szerelem, Ádám, a második férj), a Schaár-projekthez három fotót készít, a családban a 
narrátor a harmadik generációhoz tartozik a nők sorában, anyja betegségét gyerekként 
a trigeminus neuralgiához hasonlítja, ami az „arc hármas osztatú idegének megbetege-
dése”, ugyanakkor a címadó műalkotás (mely ugyancsak három napon át készült) is a 
megfeszített megváltót ábrázolja, aki bár művészi állapotában még nem támadt fel, de a 
keresztény kultúrtörténetből ismerve harmadnap fel fog. Ráadásul, ha ez még nem lenne 
elegendő (vagy éppen túlterhelt), a beszélő kedvenc filmje Tarkovszkij Andrej Rubljov-
ja, melyben a címszereplő leghíresebb munkája a Szentháromság-ikon. A túlhasznált-
ság ellenére a felsoroltak közül a vallási konnotáció a szöveg világában értelmet nyer, 
hiszen a Tövismozaikban lényegében a krisztusi szenvedéstörténet profanizálódik. A 
böjti időszaknak és a húsvétkor bekövetkező kríziseknek az elbeszélő magánéletében is 
megfeleltethető mozzanatai kapnak teret – „Az igazi munkát nagyhét első napján kezd-
tem el.” (18.) –, de a Jánossal való kapcsolatával is csak akkor tud véglegesen leszámolni, 
és újrakezdeni (ha nem is újjászületni), amikor volt férje, Zoltán szemébe nézve, a kará-
csonyi ajándék átvételekor rádöbben arra, hogy mennyire egyoldalúak a viszonyok: míg 
első férje felé ő nem tudja viszonozni a lelkesedést, addig János éppen feléje nem képes.

A hármas szám Tamás Zsuzsa regényében is a befejezettséget, teljességet jelenti, a 
harmadik fejezetben az elbeszélőnek sikerül elgyászolnia édesanyját és szerelmét egy-
aránt, létrejön a harmadik műalkotás, férjhez megy a harmadik férfihoz, de lényegében 
művészi pályájának is véget vet, hiszen visszamegy rajztanárnak az iskolába, és a kiszá-
míthatatlan, egyedülálló művészélet helyett a családanya, a feleség biztonságos(abb) stá-
tuszát választja, amiből éppen kitörni akart néhány évvel korábban. Tarkovszkij filmjét 
sem nézi meg többet, ami szimbolikusan szintén a művészettől való eltávolodást sugall-
hatja. Úgy tűnik, hogy végső soron nem kettős, hanem hármas gyászt érdemes említeni. 
Anyja és János mellett, akarva-akaratlanul saját művészetét is elbúcsúztatja. Egy újabb 
megalkuvó magyar anya?

(Tamás Zsuzsa, Tövismozaik, Bp., Magvető, 2020.)
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Császár Tímea (1997) Erdőszentgyörgy, Kolozsvár. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom mesterszakos 
hallgatója. Az F21.hu irodalmi rovatának újságírója, a Prae.hu művészeti portál gya-
kornoka.

Császár Tímea

ÚTON A TÖRÉSVONALAKBAN
BIRÓ KRISZTIÁN: ELDORÁDÓ OSTROMA

Egyensúlyjáték, célkeresés és a folyamatos úton levés dominál Biró Krisztián első ver-
seskötetében. A versekben úton vagyunk és (ki)utat keresünk, legyen szó ismeretlenről, 
betegségről, önmagunkról, vagy egy eddig be nem lakott, de befogadó térről, közegről. 
Viszont a versekből kitűnő bizonytalan lét miatt megkérdőjeleződik a városi tér befoga-
dó jellege, így megkérdőjeleződnek a viszonyok, a pozíciók és az én is. Ahogy Mohácsi 
Balázs a kötet fülszövegében fogalmaz: „Kapaszkodni kell, segítség kell, egyensúly kell. 
Mert bizonytalan az én. Mert bizonytalan a világ.” A versek precízek, kidolgozottak és 
feszes zárlatokkal rendelkeznek, így képesek az ingatag érzésvilág színrevitelére. A mű 
tétje egy olyan léttapasztalat közvetítésében rejlik, amely egyszerre képes megnyugtatni 
és aggodalmat okozni.

Biró Krisztián debütálását feszült várakozás előzte meg, hiszen a szerző hét éve kez-
dett el dolgozni első kötetén. Az Eldorádó ostroma a hosszú alkotói folyamat lezárásaként 
2020 őszén jelent meg a Jelenkor Kiadónál, Lapis József szerkesztésében. A harmincegy 
versből álló műalkotás polcokra kerülése után rövid időn belül pozitív fogadtatásban ré-
szesült. A kötet egyik előnye, hogy bár viszonylag kevés verset tartalmaz, mégis a kiépí-
tett utaláshálózat által a szövegek között megteremtődik egy komplex jelentésrétegző-
dés, ami fokozottan felkínálja az újra- és másként olvasás lehetőségét. 

A nyitóvers egy olyan gesztussal indít, amelyben a beszélő felidézi nagyapja emlékét 
(„ide hordtunk ki mindent a nagyapámtól, / ruhát, bútort, gyógyszert” [Ha most kezdenék 
el valamit]), számot vet az akkori tapasztalataival és körforgásba helyezi a mindennapok 
kialakította rutinos cselekvést, egy olyan életkörforgásba, ami központi szerepet tölt be a 
kötetben. („Amint a végére érek – ahol régen a málna volt –, / kezdhetem majd az egészet 
újra innen.”) A vers egy olyan szövegvilágba hív meg, ahol az ismeretlentől való félelem 
és az ezzel való szembenézés kihívása tárul fel. Ahogyan Závada Péter fogalmaz: „Úgy nő 
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belénk ez a versnyitány, ahogy a remegés nő bele valakibe.”1 A nyitóverset három szá-
mozott ciklus követi. A kötet kompozíciójából kitűnik, hogy a szövegben lévő történések 
ideje konkrétan, évszámmal jelölt. Az első és második ciklusban lévő versekben temati-
kus átjárhatóság fedezhető fel, viszont a beszélő én hangja különböző attitűdöt mutat. 
Míg az első ciklusban megmutatkozó beszélő én szorong és bizonytalan („Vigyorgok és 
integetek. / Még kötetet is írtam, hogy kikopjanak a válaszaim” [Duga–2]), addig a máso-
dik ciklusban mindezt felváltja a határozottság, viszont a szorongás nem tűnik el. („Mi a 
büszke mellkas titka, / barátom? Kihúzom / magam, mielőtt válaszolnék: / a beszorított 
levegő.” [Rutin]) A harmadik ciklus egyetlen verse az úton levés ábrázolásával úgy zárja 
keretbe és alakítja egésszé a kötetet, hogy emlékeztet a nyitóversben már megjelenő 
körforgásra, a folyamatos kihívásokra, az azokkal való megbirkózásra. „Egy Nissan, egy 
Kispolszki és egy Suzuki / a harminc éve égő lombok között: / hogy melyikünk ér haza 
előbb, nem számít.” (Hogyan nyugtassam meg anyámat a visszapillantón keresztül) – ol-
vasható a záróversben, amely a haladás és az égés motívumával is visszacsatol a kötet 
nyitóverséhez: „Hallgatnék arról, / mekkora zaj van egy tűzre dobott fiókban, / hogyan 
visít a flakon, ha ég. Haladnék.” (Ha most kezdenék el valamit).

A kötet borítója, melynek tervét Váradi Zsolt készítette, a címben is megjelölt miti-
kus dél-amerikai országot idézi meg a sötétben felvillanó aranyszínű, csillogó képi világa 
által. A káprázat okozta sejtelmesség bizonytalanságot eredményez. Mindez előrevetíti 
a mű hangulatát, utal arra az ingatag lét általi egyensúlyjátékra, valamint a sziszüphoszi 
abszurditásra, amely a kötetben lévő verseken végigvonul: „Úgy néz ki, hogy maradok itt, 
feladom / és újrakezdem.” (Duplaüveg) Ebben a billegő létállapotban jelenik meg a lírai 
én és indul el sajátos útján. „Az egyén semmit sem tud tenni, tehetetlen, mégis mindenre 
képes. Az a csodálatos benne, hogy bármi lehet belőle, ezért magasztalom és ezért tapo-
som el. A világ zúzza porrá, s én szabadítom fel. Én adok jogokat neki.”2 – írja Camus a Szi-
szüphosz mítosza című művében. Hasonló én van jelen az Eldorádó ostromában is, amely 
az identitásszilánkjainak felszedegetése által fokozatosan építkezik az egymást követő 
versekben. „Itt már nem illik összeesni” – olvasható a Sziszüphosz című versben, és ez az 
akarat érzékelhető a kötet többi szövegében is az énre vonatkozóan.

A lírai én útját meghatározza a szűnni nem akaró szorongás, a bizonytalan létálla-
pot és az ebből fakadó hangulat, ami átjárja az utat alkotó és építő verseket: „darabon-
ként / hagyni el azt, ami eltört, táskánkat / szorongatva utazni mindig / a rossz irányba” 
(Eldorádó ostroma). Nemcsak az úton levés, hanem maga az út is nyugtalanná és zak-
latottá teszi az ént: „Te otthont érzel a vonatútban / én még csak hangosodó fékeket / 
a vállaim közt.” (Eldorádó ostroma) A testképzetek által megjelenített én szorosan ösz-
szefügg az útkereséssel és az utazással. A testekbe épülő utak („Bőröd alatt zsákutcák az 

1  Závada Péter, Megtanullak élni, Biró Krisztián verseskötetéhez, Alföld Online, 2020.09.25. http://
alfoldonline.hu/2020/09/megtanullak-elni/ [Utolsó letöltés: 2021.02.18.] 
2  Albert Camus, Sziszüphosz mítosza, ford. Győry János, Vargyas Zoltán, Bp., Európa, 2001, 358.
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erek / csendes környék, nem feszül itt semmi” [Csendes környék]) úgy tágulnak, nőnek 
városokká, hogy a felismerés által teremtik meg magukban az emlékeket hordozó he-
lyeket: „Krematóriumok vannak benned, / a nyakadon mind kitapintható. / Kiket ham-
vasztottál el magadban?” (Csendes környék) Az identitásszilánkok test általi keresése a 
városélmény pusztító, de önfelfedező lehetőségeként teremtődik meg: „A téglapor és a 
beton alatt kezdtem / el keresni a bőröm.” (Beton) Az úton levés és a városélmény adta 
új és felfedezésre váró önkeresési lehetőségek mellett a lírai én testképzetei szorosan az 
emlékekkel összekapcsolódva reprezentálódnak: „Néha érzem a kavicsokat a hátamban, 
/ emlékszem, ahogy a jeges víz átöleli / a tüdőmet.” (Kölyök); viszont gyakoribbak azok a 
reprezentációk, melyek a városhoz és az utazáshoz kötődnek.

Vonat, busz és „[t]arkómon metró” (Dzsenga). A tömegközlekedési eszközök hasz-
nálata adta rutin, a megszokás fogja nyújtani azt a majdani léthelyzetet, amely a kötet 
elején még bizonytalan volt. Ez a későbbiekben felerősödik az elfogadás által: „Addig 
gyakoroltam a kapaszkodást, / amíg el nem hittem, hogy az én / egyensúlyom tartja a 
buszt az úton.” (Kölyök) A bizonytalanságot meghatározza többek között az ismeretlen 
időtapasztalat, a hirtelen felgyorsulás, ahogyan az egy nyüzsgő városban természetes. 
(„Talán csak így lehet élni / egy várost: egyik késésről a másikra.” [Máshol nőttem]) Ez a 
fajta természetesség egy olyan rideg és a befogadást, megszokást kihívássá formáló vá-
rosélményt teremt meg, mely magával hozza a magány és a kiszolgáltatottság érzésvilá-
gát. Az ezzel szembesülő lírai én joggal érzi, 
hogy „[m]intha ezt / a várost a szélcsenden 
kívül / nem tartaná össze semmi” (Időben 
mérni). Az én ebben a létállapotban, vala-
mint a versek egymásra épülésében pró-
bálja megtalálni újra önmagát, különösen 
a kötet első ciklusában, ahol folyamatos 
egyensúlyjátékban van saját magával és 
az idegen városélmény adta szorongással. 
Mindez egy olyan újrateremtő kihívással 
jár, amelyben szükséges „bízni azokban, / 
amik bármikor eltörhetnek” (Kölyök). Az 
útonlét magába foglalja azt a küzdelmet, 
amit a gyógyulás, a felismerés és a rámu-
tatás által tud megvalósítani: „Elneveztem 
betegségnek, / hogy le tudjam küzdeni.” 
(A második roham) Az első ciklust megha-
tározó pársoros versek címeik által is egy-
másra utalnak (A második roham, Az utolsó 
roham), és így alakítják azt az utat, amely 
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a gyógyulás felé vezet. „Gyógyulásra cseréltem az éveim.” (Az utolsó roham) – az idő és 
a konkrétumok általi rámutatás segít az identitásszilánkok megtalálásában. Az első cik-
lus végén található Duga–2 című versben megtörténik a lezárás: „Ezentúl nevezzük az 
egészet / 2015-nek.”, ami úgy ér véget, hogy a konkrét megnevezés által már megnyitja 
a második ciklust, amire annak kezdőverse, a Duga–1 címe is rájátszik összekapcsolva, 
ugyanakkor el is választva a két szakaszt.

A kötet második fele a konkrétumoké. Letisztultabb, határozottabb. Míg a mű elején 
csak sejteni lehet, hogy hová utazunk, honnan utazunk és melyik városban szállunk le, 
addig itt már a ciklus első versében kiderül az eddig csak feltételezhető azonosság, hogy 
a kirajzolódó város Budapest: „Aztán hamar megunva / a falut, a mindenféle madara-
it, megnéztük, / meddig lehet eldobni a bányató mellől. // Úgy tűnik, nekem egy pesti 
sörpadig / sikerült.” (Duga–1) A szövegek sodrását követve folyamatosan tárulnak fel a 
lírai énnel kapcsolatos információk. A Limonádé című vers olyannyira konkrétumokkal 
teljes, hogy e többszörös jelöltség képes megteremteni és feltárni azokat a kapcsolódási 
pontokat, melyek az első ciklusban lévő versekkel való egybeolvasást segíti elő. Megtud-
juk, hogy a lírai énnek a barcikai, kurityáni, felsőnyárádi és borsodi környékekben is van 
jártassága. („A nyár macskaalom és húsleves / egy barcikai lépcsőházban.”), ezzel párhu-
zamosan azonban más, budapesti ismeret is megjelenik, például a Hableány elsüllyedé-
sének látványa vagy közben a saját pozíciója („Kávézóban dolgozom, / bocsánatot tudok 
kérni mindenért. / Olyan, mintha köszönnék.”), és mindez egy versen belül. Ezt követő-
en továbbra is feltárulnak azok a helynevek, melyeknek tapasztalata szervezi és alakítja 
a lírai én létállapotát, azt a létállapotot, amely már az első versekben hangsúlyos lesz. 
A konkrétumok kimondása, a történések hely- és időbeli megnevezése által feloldódni 
látszik a szorongó léthelyzet, de nem tűnik el: „Fóbiává táguló újbudai úttest, / az még le-
het nyár.” (Limonádé) Ebben a ciklusban is folyamatosan úton vagyunk, egy Miskolcra tar-
tó gyorsjáraton, egy újlipóti albérletbe menet vagy épp munkából hazafele tartva. Viszont 
ezt az utat már a megszokás határozza meg és az ebből adódó, biztonságérzet nélküli 
készenlét: „Amíg a munkából hazaérünk, végig / a jobb kezünk alatt van / az úttest, ha 
valaha megmozdul, / mi készen leszünk rá.” (Rutin) A versek világában az útonlét olyany-
nyira hangsúlyos, hogy a terek, helyek, utcák dominanciája meghatározza a bennük lévő 
ént és az én által érzékelt környezetet: „Az utcákat ilyenkor / tekintetek tartják ébren, 
rejtegetem, / hogy máshol nőttem fel.” [Máshol nőttem] A környezet intenzív érzékelése 
a versekben fokozatosan erősödik mindaddig, ameddig bizonyos terek szinte önállóan 
létezve próbálják uralni a benne lévőket („Az autók kerekeit lenyelte / az aszfalt” [Séta]). 
Erre játszik rá az égés, égetés egész köteten végigvonuló motívuma, valamint a hallga-
tásban lévő hangok fontossága: „Mindkét szemem nejlonba van csomagolva, / a zajokból 
kell tudnom, hogy mi történik.” (Doppler) Az égés motívuma már a nyitóversben megje-
lenik: „Ott álltam, ahol most te állsz, könnyű tűz volt, / elcsöpögött magának a műanyag.” 
(Ha most kezdenék el valamit) Innen indítva haladunk mi is a kötetet lapozva a szirénák-
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tól hangos utcákon, a testbe rejtett krematóriumokon, az elképzelt leégő lakásokon és 
egy szeméttel tüzelő falun át az M3-asig, ahol újra úton vagyunk egy anya nyugtatására 
igyekezve: „Amikor balra a bátyám, / amikor apám vezet, amikor anyámnak mutogatom, 
/ amit ő tanított nekem: hogyan bírjuk ki az M3-ast.” (Hogyan nyugtassam meg anyámat 
a visszapillantón keresztül)

Az útonlét állapotának színreviteleiben a kötet egészében jelentős szerepet tölt be 
a család, különösen az anya és a nagyapa. Emellett hangsúlyossá válik a nővérke alakja, 
mely több versben is feltűnik mint segítő, a bizonytalan ént gyógyító szerepét betöltve. 
(„Ő az egyetlen / nővér az egész kórházban, / aki még elhiszi, hogy létezem.” [A bál után]) 
A segítségre szoruló énhez folyamatosan a kölyök megszólítás kapcsolódik, leggyakrab-
ban az első ciklusban a sorok közé beékelve, amely hasonló módon van jelen, mint a nő-
vérke alakja, ugyanis emlékezteti, segíti és bátorítja a lírai ént („Ne aggódj, kölyök, / be-
karikáztam, hogy hol tévedtél.” [Lecke])

A harmadik ciklus egyetlen versében, melynek címe egy előző szövegben verssorként 
már feltűnik, (Hogyan nyugtassam meg anyámat a visszapillantón keresztül) lezárásként 
újra úton vagyunk. A szöveg az autóbaleset becsapódásával vezeti vissza és teszi élessé 
a test és az aszfalt kapcsolatát, valamint hangsúlyozza az anya iránti felelőségvállalást és 
aggodalmat: „A nyugalomért mászni kell, édesanyám – / és máris molylárvák vagyunk 
félúton a plafon felé.” A záróvers egy sziszüphoszi értelemben vett lezárhatatlansági 
tapasztalattal szembesít, ugyanis újra útra helyez, ezzel megteremtve azt a körforgást, 
amely lehetőséget ad a folyamatos perspektívaváltásra és a jobbulás esélyére. „Amit ma-
gaddal cipelsz, elárulja, / meddig mész.” (Sziszüphosz) – a sziszüphoszi abszurditás tetten 
érhető az egész kötet metapoétikus reprezentációjában, valamint fellelhető az az egzisz-
tenciális kontingencia is, amelyet a versek egymásra épülve megjelenítenek.

Biró Krisztián első verseskötete úgy teremti meg a sziszüphoszi értelemben vett eg-
zisztenciális szorongásban levő ént, hogy kikerüli az identitáskeresést. Ez az én határo-
zottan szórja szét az identitásszilánkjait ahhoz, hogy újra megtalálhassa, és így a töré-
sekben újra fellelje önmagát. A versek olyan tartópillérekké alakulnak a befogadás során, 
hogy azok egyenként is megállják a helyüket, ugyanakkor a kötet kompozíciós elvének 
megfelelően egymásra épülve is képesek betölteni azt a pozíciót, amely megteremti az 
én számára azt a magabiztos egyensúlyjátékot, melynek segítségével az én létezni próbál 
sajátos törésvonalaiban és hát „[m]i bizonyítaná / jobban az összetartozást ezeknél a / 
törésvonalaknál?” (Időben mérni).

(Biró Krisztián, Eldorádó ostroma, Bp., Jelenkor, 2020.)
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Goda Regina (1994) Balassagyarmat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalom-
tudományi Doktori Iskolájának hallgatója.

Goda Regina

KAPCSOLATI BÉKLYÓK
HARAG ANITA: ÉVSZAKHOZ KÉPEST HŰVÖSEBB

Harag Anita Évszakhoz képest hűvösebb című kötete az emberi kapcsolatok tablója. 
A könyvben található tizenhárom novella középpontjában többek között a szülők és 
gyermekeik, a nagyszülők és unokáik közötti viszonyok, generációs különbségek állnak. 
Olvashatunk továbbá szerelemről vagy ennek elmúlásáról, illetve a családi közegen túl, a 
hétköznapi élet egyéb területein, a munkában szerzett emberi kapcsolatokról is. A szöve-
gek azonban nemcsak arról szólnak, mi teszi ezeket az embereket egymáshoz tartozóvá, 
mi fűzi szorosabbra viszonyaikat, hanem a kapcsolatok működ(tet)ésének nehézségeire, 
az egymástól való elszakadásra, az öregedésre is reflektálnak. Fókuszba kerül az elmúlás 
kérdése, különösen abból a perspektívából megvilágítva, hogy mi marad az élők számára 
szeretteik halála után.

Több novellában hangsúlyos szerep jut a nagyszülő és az unoka közötti viszonynak, 
mint például a kötet nyitószövegében (Ásványvíz) is. A történet középpontjában Nóra 
áll, aki anyjával és nagymamájával él együtt, utóbbival folyamatos harcot vív. Az egyes 
szám harmadik személyű elbeszélő mindentudóként jelenik meg, részletesen beszámol a 
családtagok szokásairól, gondolatairól, illetve Nóra és a nagymama generációs különbsé-
gekből fakadó konfliktusokkal teli viszonyáról. Az idős nő többször is a leskelődő pozíci-
ójában jelenik meg, ezzel megsértve a többi családtag intim szférájának határait. A nagy-
mama effajta jelenléte Nóra életének rögzült részévé válik, olyannyira, hogy az asszony 
halála után a kórházból távozva az unoka „[c]sak arra emlékszik […] a szeme sarkából 
észrevette, hogy az egyik ablakban meglebbent a függöny” (14.), éppen úgy, mint amikor 
nagyanyja odahaza az ablak mögül figyelte. A krumpli kicsírázik című történetben is a 
különböző generációk közötti kapcsolat kerül a fókuszba. Egy unoka én-perspektívájából 
látjuk a nagymama öregedésének folyamatát, illetve az ezzel együtt járó testi és szellemi 
változásokat. Az öregséghez társuló feledékenység „orvoslására” a nagymama percre 
pontosan feljegyzi noteszébe a napok történéseit, a narrátor ehhez hasonlóan a hely-
zeteket aprólékosan, színek, hangok, mozdulatok és érzések rögzítésének stratégiájával 
festi le. Az előző novellához hasonlóan mintha a személyes tér határai itt is kitolódnának, 
máshol lennének az idősebb generáció tagjai számára. A nagymama az, aki meztelensé-
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gével átlépi az intimitás küszöbét, ezzel elbizonytalanítva az unoka saját testéhez fűződő 
viszonyát. Az emberi testek a szövegben több helyen is naturalisztikus módon ábrázolód-
nak, a testiség kérdése, valamint a meztelen test látásához és láttatásához való hozzáállás 
az öröklődés szempontjából is fontos: „Dédanyád volt ilyen szégyellőske. […] takargatta 
magát.” (83.)

A szövegek mindegyike a hagyományos műfaji jellemzőknek megfelelően kevés sze-
replőt, helyszínt alkalmaz, ugyanakkor a novellát alapvetően meghatározó fordulatot, 
de még fordulatos eseménysort sem fedezhetünk fel az elbeszélésekben. Így van ez a 
Huszonöt méter esetében is, amelynek középpontjában szintén egy család áll, az eddigi-
ekkel ellentétben azonban a szülő-gyerek viszony kerül előtérbe. Ennek a két pólusnak a 
mentén oszlik meg az élettér: a gyermek nem léphet be a szülők világába, csak titokban, 
a beszélgetések kihallgatásával. Igaz ez a novella homodiegetikus elbeszélőjére is, aki al-
koholfüggő apjával, a családot fenntartó anyjával és testvérével él együtt. A tradicionális 
családmodell, amely szerint a férfi feladata a munka, a nőé pedig a gyerekek körüli teen-
dők ellátása, az édesapa szenvedélybetegsége miatt a visszájára fordul, ő az, aki a gye-
rekeket iskolába, úszásra viszi, amíg az édesanya dolgozik. A két szakaszból álló szöveg 
első fele az apa halálával ér véget, a második a gyász különböző formáit reprezentálja. A 
báty „mint egy csukott ajtó”, az édesanya pedig a szülőktől elvárt szerepet tölti be: „Tartja 
magát.” (45.) Az elbeszélő – velük ellentétben – hagyja, hogy érzelmei felszínre törjenek. 
Az előző szövegekhez hasonlóan a halál, az elmúlás, illetve a testiség itt is fontos sze-
rephez jutnak. A novella két része nemcsak a halál-gyász kettőse mentén választható el, 
hanem az édesanya testének ábrázolása is éles kontrasztot teremt. Kinézetével hasonló 
reakciókat vált ki másokból, megbámulják az utcán, az első szakaszban ez szépsége, a 
másodikban ugyanakkor a rák okozta testi tünetek miatt van. A halál és a betegség motí-
vumainak folyamatos jelenléte az elmúlás-emlékezés-felejtés egymáshoz való viszonyait 
is játékba hozza. Az elbeszélő retteg attól, hogy apja halálát követően az évek múlásával 
elkezd majd felejteni, éppen ennek „legyőzésére” vagy inkább megelőzésére részletesen 
regisztrálja anyja tevékenységeit.

A Minden csütörtökön, októbertől novemberig gyerekalakjainak is az édesapjuk halála 
okozta veszteséggel kell megbirkózniuk. A családfő elvesztésével felbomlott a gyerekek 
számára biztonságot adó családi közösség, ezzel pedig az elbeszélő számára problémás-
sá vált, hogy elhelyezze magát a különböző szociális viszonyokban. Az apa hiánya mellett 
azzal is meg kell küzdenie, hogy eldöntse, a körülötte lévők gondoskodása őszinte-e, vagy 
csak az iránta érzett sajnálatból fakad.

Az eddigiekben az öröklődés kérdése testi szempontból került előtérbe, a Székesfe-
hérvártól Nyugatra főszereplőjének életében a tárgyi örökség is meghatározó a genetika 
mellett. A novella középpontjában Barbara édesapja által hátrahagyottakkal való szem- 
benézésének folyamata áll. A nő apja halála után annak házát takarítja. Az épület a ben-
ne található fényképekkel, használati tárgyakkal a múlt konzerválója, őrzi az apa-lány 
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kapcsolat sérüléseinek emlékét. A narrátor úgy próbálja feldolgozni a veszteséget, hogy 
mindentől meg akar válni: apja ruháit a Vöröskeresztnek adja, a hűtő és a tévé a szomszé-
doké lesz. A szabadulás vágya már korábban is jelen volt életében, amikor házasságkö-
tésekor családi nevét elhagyta és férjéét vette fel. Az apjától való eltávolodás tükröződik 
abban is, hogy a férfit keresztnevén, Istvánként emlegeti. Bár a fényképek, a tárgyak 
felidéznek benne múltbeli eseményeket, az emlékezés a ház kiürítésének aktusával a 
felejtés, a feldolgozás, a veszteség tudatosításának egy formájává válik, amelyet a szoba 
leírásához használt negatív festés képe is megerősít: „Üres a szoba. A csukott szekrényaj-
tó mögött nincsenek ruhák. A polcokon nincsenek tárgyak, a fényképek eltéve, még nem 
tudom, mit csináljak velük. Nincs itt a tévé […]. Nincs itt István.” (35.) A tárgyi örökség 
eltávolításán túl a gyász részét képezi az apjával való hasonlóság megállapítása is. A tü-
körbe pillantva sorra veszi, mit örökölt apjától, az ehhez való viszonyulásának reflektá-
lása is a feldolgozás része: „Nézem az arcomat. Gyerekként szerettem a vastag számat, 
egyenes orromat, kék szememet. Anyu is szerette István vastag száját, egyenes orrát és 
kék szemét. Örült, hogy ezt a tengerkék szemet örököltem. Most már se nem szeretem, se 
nem gyűlölöm, hogy ennyire hasonlítok rá.” (33.)

A Családi anamnézis elbeszélőjének (aki a Huszonöt méter című írás 
gyermekszereplőjével azonosítható) életében az örökség nem tárgyak formájában, ha-
nem genetikai szempontból jut szerephez. Retteg attól, hogy édesanyjához hasonlóan 
mellrákos lesz. A Huszönöt méterben is a gyermek saját külsejét az anyjával való összeha-
sonlításon keresztül szemléli, így a későbbiekben az anya szenvedésének végigkövetése 
olyan trauma átélését jelenti, amely felülírja saját testéhez való viszonyát. Félelmét táp-

lálja az a felismerés is, hogy melle anyjáéhoz ha-
sonló. A betegségtől való rettegés a rögeszméjévé 
válik, ez tükröződik az orvosi vizsgálatok kény-
szeres látogatásában. Mind a Családi anamnézis, 
mind a Székesfehérvártól Nyugatra elbeszélőjé-
nek életében meghatározó tapasztalat a szülőkkel 
való hasonlóság felismerése, amely egyben a múlt 
állandó jelenlétének, az azzal való elszámolás le-
hetetlenségének alapja is.

Az eddigiekben azokról a családi közegekről 
volt szó, amelyekbe beleszülettek az emberek, 
ugyanakkor néhány novellában (Évszakhoz képest 
hűvösebb, A Lánchíd északi oldala) a választott 
partnerek, a férfi-nő kapcsolatok kerülnek előtér-
be. Utóbbi elbeszélés egy „tipikus jó kislány” és 
egy „rossz fiú” (55.) kapcsolatát mutatja be. A két 
fél közötti viszony a nő szempontjából értelmez-
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hető a komfortzónájából való kilépésként, hiszen csupa olyan dolgot tesz, amely érték-
rendjével nem összeegyeztethető, mint például, hogy párja kedvéért betegnek hazudja 
magát munkahelyén. Az intimitás, a személyes tér határainak megsértése, felbomlása 
itt másféle értelemben jelenik meg a korábban említett szövegekhez képest, ebben az 
esetben már az egyén szabadsága, személyisége torzul a másik félnek, a férfinak való 
megfelelés iránti vágy miatt. Elkerülhető-e a két ember között szövődő kapcsolatban az 
összeolvadás, a megalkuvás, az alárendelődés, megőrizhetők-e az egyének saját határai? 
A novella elbeszélője olyan dolgokat csinál, hogy a szeretett férfi kedvére tegyen, amelyek 
számára kényelmetlenek, de vajon hol kezdődik az önmagáról való lemondás?

A valahová tartozás, a megfelelésre való igyekvés nemcsak a családi kapcsolatok és 
a szerelmi viszonyok esetében jelenik meg meghatározó elemként, hanem olyan hétköz-
napi szituációkban is, melyek a munkahelyi környezetben fordulhatnak elő. A Magyarul 
című novella főszereplője Ukrajnából származik, nem beszél magyarul, így próbál meg 
egy magyarországi cégnél boldogulni. Kívülállóságát az irodában elfoglalt helyével is rög-
zítik: „Luca mellé ültették először. Ő volt az egyetlen külföldi rajta kívül, gondolták, jó lesz 
őket egymás mellé ültetni.” (19.) A munkatársaival a közös nyelvet az angol jelentené, ám 
azokban a helyzetekben (például az ebédeknél), amikor lehetőség lenne a szociális vi-
szonyok kiépítésére, a kollégák csak ritkán beszélnek angolul. A magyar nyelv használa-
tával kizárják Ljubovot a társalgásból, ezzel együtt pedig a közösségből is. A kívülrekedés 
arra készteti, hogy állandóan a többiekkel való viszonyát elemezze. A csapatépítő tréning 
után, ahonnan „[k]ét óra múlva kimenti magát” (23.), a kollégák róla alkotott véleményét 
a nyelvismeret alapján, a másik külföldivel való összevetésen keresztül próbálja kitalál-
ni: „biztos azt mondták, milyen kedves, már most is több magyar szót ismer, mint Luca.” 
(23.) A kötet többi novellájához hasonlóan ennek a vége is nyitva marad, hiányzik a meg-
oldás. A kollégákkal közös program egy lehetőség a beilleszkedésre, az azonban már nem 
derül ki, hogy Ljubov próbálkozása sikeres-e.

Harag Anita írásait nehéz a novella műfaji kereteinek megfelelően elemezni, egysé-
gekre osztani, hiszen az írónő folyamatosan megbontja azokat. Szövegeinek nagy része 
hiányos, a szereplők életének nincs megoldása, lezárása. A halál, a betegség, a függőség, 
a szerelmi bánat, a párkapcsolati problémák mindegyike nyomasztó téma, a szövegeket 
mégsem elégikus-tragikus, sokkal inkább tárgyilagos hangnem jellemzi. A történetekben 
lefestett életképek középpontjában hétköznapi emberek állnak, az ő életüket ismerjük meg 
különböző perspektívából, hol egyes szám első, hol harmadik személyű elbeszélőn keresz-
tül. Ezek azok a nézőpontváltások, amelyek a hangnem objektivitást erősítő funkciójának 
segítségével lehetővé teszik, hogy a novellák figuráiban önmagunkat, generációnkat, min-
dennapi élethelyzeteinket ismerjük fel, és rákérdezzünk az egymáshoz, a szenvedéshez, az 
elmúláshoz és a nehézségekhez való viszonyainkra. 

(Harag Anita, Évszakhoz képest hűvösebb, Bp., Magvető, 2019.)
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Asztalos Veronika Örsike (1996) Nagybánya, Kolozsvár. A Szegedi Tudományegyetem 
Irodalomtudományi Doktori Iskola elsőéves doktorandusza. Írásai megjelentek a ko-
lozsvári Helikonban, Irodalomismeretben, Korunkban, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közleményekben, Studia UBB Philologiaban, Tiszatájonline oldalon, Versoban.

Asztalos Veronika Örsike

MEGOSZTÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
GÁCS ANNA: A VÁGY, HOGY MEGHATÓDJUNK

Az önreprezentációs dokumentumok mindenhol jelen vannak: ellepik az internetet, a 
közösségi média felületét. Megszokott tevékenységgé vált, hogy mások bejegyzéseit, ref-
lexióit, történeteit nézzük, halljuk, olvassuk, és ezeken keresztül nyerjünk akarva-akarat-
lanul betekintést (a nyilvánosságnak szánt) magánéletükbe. Az autobiografikus művek 
kutatása által láthatóvá válnak azok a mediális váltások, megnyilatkozói pozíciók, körül-
mények, amelyek befolyásolják és meghatározzák a kortárs önéletrajzi elbeszéléseket, 
és válaszokat kaphatunk azokra a kérdésekre, hogy ezen alkotások hogyan alakítják a 
befogadói attitűdöt, milyen etikai kérdéseket vetnek fel, hatásukra milyen befogadói kö-
zösségek jönnek létre. A szerző úgy vizsgálja az önéletrajz-kultúrát, hogy a fókuszt folya-
matosan eltolja, kitágítja, a vizsgálatok tárgyai más-más perspektívából szólnak hozzá a 
kortárs jelenségekhez. 

Gács Anna kötetének borítója megelőlegezi a tanulmányok dinamikáját a gondo-
san megvágott, részleteiben felnagyított, bensőséges hangulatot keltő képrészleteivel 
és provokatív címével. Lényeges a vizuális tartalom szimbolikussága, mivel Jo Spence 
fotográfus Beyond the Family Album című művének felhasználásával készült, tehát már 
önmagában az önéletrajzi elbeszélések nem szöveges formáját képviseli. A borító és a 
cím egymásra játszik, a kép daraboltsága a kukkolás tevékenységének mozzanatszerű-
ségét juttatja eszünkbe, amely korlátozza az egységben látást, a teljes azonosulást, és ki-
jelöli az ambivalens érzelemteli megfigyelői pozíciót. A vágy, hogy meghatódjunk címben 
úgy kerül középpontba a meghatódás vágya, hogy egyúttal magában foglalja elérésének 
problémáját, a meghatódás akadályba ütközését, és az iránta érzett nosztalgiát is. Az első 
személyű többes szám jelzi, hogy olyan általános érvényű jelenségekről van szó, amelyek 
alól a vizsgálódást végző szerző sem kivétel. Ugyanakkor fenntartja annak a lehetőség-
nek a gondolatát, hogy többet megtudjunk erről az elementáris vágyról, felfedezzük, kör-
bejárjuk, megéljük, megértsük a működését – és noha az elemzéseknek nem célja ennek 
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a kifejtése, mégis meghatározó szemponttá válik az érzelmi töltet elhelyezése az önélet-
rajz-kutatásban. 

A kilenc fejezetből álló kötet szerkezetileg viszonylag egyszerűen, tematikusan azon-
ban komplex módon fonódik össze. Az előszó a szerző motivációját fedi fel az olvasó előtt, 
a kötet létrejöttének folyamata és ennek fázisai körvonalazódnak benne. A második és 
harmadik fejezet elméleti megalapozással, az önéletrajz-kultúra aggodalommal és rosz-
szalló tekintettel átitatott történeti változásának felvázolásával adja meg az alaptónust, 
megágyazva a következő hat fejezet részletes elemzésének. Ezek tárgya az elmúlt húsz 
év művei és jelenségei, amelyeket a szerző hazai és nemzetközi összefüggésben vizsgál. 
Érzékeny különbségtételek, határozott állásfoglalások és terminusdefiníciók gazdagítják 
a kötetet. Az értekezői hangnem nem dominál erőteljesen, a kutatás tárgyának aktuali-
tásából adódóan nemcsak szakkönyvként olvasható. A főszöveg informatív jellege nem 
igényli a laikus olvasó számára a lábjegyzetekkel való párhuzamos összevetést.

Mérvadó és szükséges a szerteágazó témapaletta szempontjából az az elméleti meg-
közelítés, amely az önéletrajzot sokkal inkább történetileg változó kommunikációs for-
maként, mintsem jól körülhatárolható műfajként határozza meg, ami multidiszciplináris 
jelleget kölcsönöz a kötetnek. Hasonlóan fontos nyilvánosságtörténetileg Lauren Berlant 
„intim nyilvánosság” koncepciójának a bevezetése, amely az átláthatatlan mennyiségű 
önéletrajzot nemcsak a hanyatlás, az egyéni nárcizmus túltengése vagy a tömegkultúra 
produktumaként kezeli, hanem megteremti a közös alapot a semleges viszonyuláshoz az 
eltérő médiumú és minőségű énelbeszélések között. Az időben változó és médiumfüggő 
intimitásélmény tematizálása és a katarzisélmény közösségteremtő erejének elemzése 
az affektuselméletek bevonásával termékenyen járul hozzá a jelenségek megértéséhez. A 
kortárs önéletrajz-kultúra terminus meghatározásának, korpuszának és időbeni elhelye-
zésének kijelölésére tett kísérlet, az összetett folyamatok szétszálazása egyúttal nemcsak 
felmutatja a definiálás korlátait, hanem fogódzókat is nyújt a lehetséges határok meg-
húzásához. Ez azért elkerülhetetlen, mert az elemző fejezetek tárgyának sokszínűségét 
teszi lehetővé, így megfér egymás mellett a Booktube, az autopatografikus fotósorozatok, 
az irodalmi szöveg és filmadaptáció multiszubjektivitása, az önazonosság problémája 
egy filmen belül, az affektusok közösségteremtő ereje irodalmi művek befogadásában, s 
a holokausztról szóló videós tanúságtételek is – határozottan kijelölt célokkal és követ-
keztetésekkel, izgalmas problémafelvetésekkel. 

 A kötet erőssége, hogy nem értékelő perspektívából értelmezi az önéletrajz-
kultúrával kapcsolatos változásokat, nem nyújt táptalajt az előítéleteknek, ezeket 
tudományos igényességgel mutatja fel és értelmezi. A szerző megfigyelő-kutató pozíci-
ója már önmagában létrehozza a távolságot a vizsgált jelenségektől, de nem érvényesül 
egy kívülálló, ezektől élesen elhatárolódni képes perspektíva: a hétköznapi jelenségek 
vizsgálatának vágya hangsúlyos, az olyasmin való folyamatos gondolkodással együtt, ami 
ritkán képezi tudományos kutatás tárgyát, legyen szó a booktuberek olvasási szokásairól 
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vagy a blogok körül kialakult közösségek részvételi habitusairól. Többek között ennek 
tulajdonítható a kötet lendületessége. A mű interdiszciplináris működésmódja folyama-
tos kutatásra ösztönzi az olvasót, aktívan vonja be az elemzés egyidejű műveletébe. Noha 
több kép is bekerült a kötetbe az elemzések kiegészítéseként, a mű apellál a közremű-
ködésre, hiszen úgy a digitális történetmesélés, mint a Booktube jelenségének megérté-
sében, nélkülözhetetlen a jegyzetek között megtalálható Youtube-csatorna felkeresése, 
a tárgyalt videók megtekintése, de ugyanez az érdeklődő keresgélés jellemzi az elem-
zésekben tárgyalt archívumok felkutatását, a fotósorozatok és filmek megnézését vagy 
irodalmi szövegek olvasását.

Az előszó Bálint György-mottója megadja a felütést, az idézett részlet precízen vá-
zolja az alaphelyzetet: a közönség nem tud mit kezdeni a rendhagyó eseménnyel, tanács-
talan, „amikor hirtelen és szabálytalanul egy lány esett le a magasból”. (7.) Mit tehetne 
a közönség a szabálytalanság láttán? – ez a kérdés áll a középpontban mindvégig: mit 
tehet a kutató egy történettel, jelenséggel, érzéssel, ami sehova nem illik, ami szétfeszíti 
az ismert határokat? Az előszó nélkülözhetetlen az értelmezéshez, a szerző kulcsot nyújt 
általa a további fejezetek olvasásához. Ebben található a kötetszervezőelv szempontjából 
is fontos eset: a Vitrinmesék – A Soá családi narratívái, a digitális történetmesélés műfa-
jával kísérletező projekt egyik történetében a videó narrátora, Gergő, nemcsak vallomást 
tesz egykori rasszizmusáról, hanem arról is tanúskodik, hogy van ebből kiút. Nem áldo-
zati, szenvedésre emlékező hangot üt meg, önéletrajzi filmje lezárt, pozitív kicsengésű és 
zárlatú történetté konstruálódik. Ez ugyan katartikus élményt okozhat a videó megtekin-
tésekor, de gyanúra ad okot. A szerző megjátszott pátosz nélkül fedi fel, hogy a fiú törté-
nete „csak ígéretes anyagnak tűnt, kutatásban, előadásban, születésnapi köszöntő esszé-
ben jól hasznosítható nyersanyagnak” (7.), és ennek beismerése kardinális jelentőségű 
az Előszó: Egy vallomás nyomában hitelességét illetően. Az olvasó tanúja a vizsgálódás 
elmesélt fázisainak. A szerző motivációja, hogy miért épp ez a történet ösztönzi válasz-
keresésre, lépésről lépésre derül ki. A gyanakvás, a kíváncsiság már a kezdő mondattól 
magában hordozza A vágy, hogy meghatódjunk alapproblémáját: hogyan viszonyuljunk 
mások önelbeszéléseihez? Mit kezdjünk a befogadás és interpretáció folyamatában szü-
letett érzésekkel, hatásokkal, reakciókkal?

A szerző előszóbeli és a befejezésben is erőteljesen visszatérő reflexiója a saját ér-
zéseire, gondolataira, a kutatásokra emel a kötet minőségén, melynek narratívája épp 
azáltal válik valószerűvé, hogy a szerző nem hallgatja el, hogy csupán azután érdeklődik 
Gergő sorsa felől, miután megkérdezik tőle, mit tud a fiúról. Az explicit vallomáson ke-
resztül bebizonyosul, hogy mennyire vékony a határa annak, hogy mihez és meddig van 
közünk, mi az, ami elmesélhető. A saját tapasztalatok megosztása a nyilvánossággal (a 
feltételezett olvasói közönséggel) épp arra játszik rá, amit a továbbiakban a tanulmányok 
is vizsgálnak: arra, hogy milyen hatása van ez esetben egy önelbeszélést tartalmazó vide-
ónak a befogadóra, milyen kételyeket vet fel, milyen érzéseket vált ki belőle. És ezt nem 
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hagyja annyiban, hiszen egy idegen utáni kutakodás problémája, az ettől való ódzkodás 
és az emiatti szorongás, az optimális megfigyelői távolságtartásról való lemondás ered-
ménye, hogy végül a szerző kíváncsi lesz Gergő videó utáni életére. A határok összemo-
sódnak a vizsgáló és vizsgált között. Az előszó és a kötetet lezáró gondolatok keretének 
metareflexív jellege megtámogatja a különben önmagukban is helytálló esettanulmányok 
érvelését, keretbe vonja a tárgykörök sokszínűségét, és hangsúlyozza: „attól még, hogy az 
élettörténetek fullasztó özöne vesz körül, nincs minden történet elmesélve”. (249.)

(Gács Anna, A vágy, hogy meghatódjunk, Tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról, 
Bp., Magvető, 2020.)
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Biró Ákos (1995) Nyíregyháza. A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori 
Iskola elsőéves hallgatója.

Biró Ákos

VALÓBAN A TÖRTÉNELEM GYERMEKEI VAGYUNK?
TREMBECZKI ISTVÁN: A TÖRTÉNELEM VÉGÉNEK FILOZÓFIÁJA

1989 optimista hangulatából mára semmi nem maradt. Az egyre gyakoribb politikai és 
gazdasági nehézségek (gondolok itt például a 2000-es évek világgazdasági válságaira, 
a klímaváltozás körüli bizonytalanságokra, vallási radikalizmusra, politikai rendszerek 
szélsőségesebbé válására, államok újra fegyverkezésére stb.) mind olyan problémák, 
amelyek eddig is komoly veszélyt jelentettek. Manapság pedig a pandémia az, melynek 
következtében a felsorolt faktorok fokozódni látszanak. Ezen jelenségek magyarázatára 
a politológia, a filozófia, a jogteoretika és más tudományos diszciplínák külön, de akár 
egyesítve is (mint az Earth System Science1) igyekeznek minél hatékonyabb, a prag-
matikai dimenzióban is alkalmazható elméleteket felmutatni. Többek között ezekkel a 
témákkal foglalkozik Trembeczki István 2019-ben, a L’Harmattan kiadó gondozásában 
megjelent A történelem végének filozófiája – Makrotörténelmi és környezetetikai perspek-
tívák című könyve. Ebben a szerző az elmúlt években írt tanulmányait gyűjtötte össze 
és rendezte sorba, melyek kifejezetten makrotörténelmi és környezetetikai szempontból 
vizsgálják meg a posztindusztriális korszak fejlődési tendenciáit.

A cím láttán könnyen asszociálhatunk arra, hogy a kötetben Francis Fukuyama el-
mélete fog dominálni. Ez bizonyos tekintetben igaz is, hiszen az okfejtés kiindulópontja a 
Fukuyama által kirobbantott politikatudományi vita aspektusait és hatásait mutatja be, 
amelyek a kétpólusú világrend felbomlása utáni lehetséges államközi rendszerről való 
ellentétes elképzelések köré szerveződtek. Trembeczki vizsgálódásának homlokterében 
Fukuyama „történelem végének” koncepciója mellett helyet kapnak még Samuel P. Hun-
tington politikatudós „civilizációk összecsapása” és Immanuel Wallerstein szociológus, 
társadalomtörténész „világrendszer koncepciójának” elméletei is. E szerzők a képviselői 
azoknak a nagyívű történelmi elbeszélésmódoknak, amelyek historicista alapokon pró-
bálják meghatározni koruk állapotát és ezzel bizonyos előrejelzéseket tenni a jövőre néz-

1  Az Earth System Science (ESS) egy olyan (inter)diszciplína, amelyben többek között az öko-
lógia, a közgazdaságtan, a földrajz, a geológia, a meteorológia, az oceanográfia, a klimatológia, a 
paleontológia, a szociológia és az űrtudomány területén szerzett eredményeket igyekeznek közös 
értelmezési keretbe foglalni. Képviselői ezzel akarnak holisztikus képet létrehozni a földi öko-
szisztéma változékonyságáról, stabilitásáról és instabilitásáról. 



59NAGYVIZIT

ve. Természetesen egyik esetben sem – és ez igaz Trembeczkire is – futurológiáról van 
szó. Ezzel kapcsolatban a szerző Kelemen János filozófust idézi, aki szerint a futurológia 
„bár egyre nélkülözhetetlenebb, de sohasem lesz tudomány”. (217.) Igyekszik megkö-
zelítésének módszertanát – a szigorú rekapitulációt és a folyamatos kritikagyakorlást, 
óvatos becslést – úgy alkalmazni, hogy megmutassa az olvasónak: ezek a világmagyará-
zó vagy jobbító szándékú elméletek csak egy bizonyos aspektusból nézve értelmezik az 
események bonyolult és komplex hálózatát. Trembeczki nem feltétlenül metarendszert 
kíván létrehozni, azaz nem kívánja egyesíteni a három nagy történetfilozófus külön-
böző teorémáit, hanem azokat egymás mellé helyezve, együtt olvasva, de különbsége-
iket megtartva próbálja értelmezni többek között korunk legnagyobb fenyegetését, a 
klímakatasztrófát. 

Felmerül a kérdés, hogy miért törekszik a szerző a két nagy vitapartner – Fukuyama 
és Huntington – együtt olvasására. Hogyan kapcsolódik ehhez Wallerstein? A válasz a 
fentebb említettekben keresendő: mind különböző nézőpontból vizsgálják a történése-
ket. A szerző rámutat arra, hogy Fukuyama inkább történetfilozófiai szemszögből közelít 
és megállapítja, hogy az ideológiák harca tulajdonképpen véget ért, és hogy a techno-
lógiai-szellemi tőke a liberális gazdaságban működik a legjobban, ami a szükségletki-
elégítő voltából adódóan alkalmasabb a nemzetközi rendszer megszervezésére. (8–9.) 
Huntington ezzel szemben inkább politikatörténeti perspektívából szemlélődik és a ci-
vilizációk, kultúrák közötti folyamatos súrlódásokban látja azokat az okokat, melyek a 
nemzetközi államrendszert szervezik. (11.) Wallerstein pedig a nemzetközi gazdaság-
tan elosztásra vonatkozó nézeteit fejti ki, amelyben a periféria-félperiféria-centrum hár-
masára koncentrál. (20–33.) Trembeczki komparatisztikai olvasatában ez a három egé-
szen eltérő elmélet egy megfelelően balanszolt sémába illeszkedik. Véleménye szerint 
Fukuyama sokkal jobban koncentrál az elismerésre, szellemi tőkére, valamint a liberális 
gazdaságtan és ideológia versenyképességére. Huntington ezt azzal egészíti ki, hogy a 
civilizációk közötti különbségek nem tűntek el a világunkból, valamint Wallerstein lesz 
az, aki tematizálja, hogy a civilizációk és a technológiai forradalom vesztesei milyen hát-
rányokat és igazságtalanságokat szenvednek el pusztán a földrajzi elhelyezkedésük és 
történelmük miatt.

Bár kiindulási pontjaik és hivatkozási rendszereik eltérnek, de történelemközpontú 
vizsgálódásaik mégis összekötik az említett teoretikusokat. A szerző módszere abban áll, 
hogy a kötet további, a klímakatasztrófát központba állító részében változatosan hívja 
elő azokat az elméleteket, illetve azokat a természettudományi kutatásokat – többek kö-
zött a Freedom House jelentéseit és egyéb környezeti változásokat jegyző kutatóintéze-
tek eredményeit, úgy, mint az USA Nemzeti Óceán- és Atmoszférakutató Intézet (NOAA) 
és az ENSZ beszámolóit –, amelyek közelebb állnak az adott problémához. Ám könnyű 
azt feltételezni, hogy ez a módszer csak a szerző szándékát szolgálja, aki minden szal-
maszálat megragad azért, hogy alátámassza pesszimista szemléletű filozófiai meglátá-
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sait. Trembeczki elemzéseiben a három nagy teoretikus mellett helyet kap még például 
Paul Kennedy brit és Niall Ferguson skót történész, Jared Diamond evolúcióbiológus, 
biogeográfus, de felbukkan Al Gore amerikai politikus, üzletember és Nobel-békedíjas 
környezetvédelmi aktivista, volt amerikai alelnök, illetve Jacques Attali francia gazdasági 
és társadalmi teoretikus, író is. Ezen neves, nemzetközi kutatók, közéleti személyiségek 
mellett a kötet számos magyar témát érintő gondolkodóra is hivatkozik, például Vajda 
Mihályra, Kiss J. Lászlóra, Boda Zsoltra, Takács-Sánta Andrásra.

Csak a fentebbiekben említett módszertani séma fényében értelmezhető a kritika cí-
mében feltett kérdés: valóban a történelem gyermekei vagyunk? A kérdésre a szerző egy-
értelműen igennel válaszol, ám még mindig kétséges, mi is ez a „történelem gyermekei” 
szókapcsolat, és mit is jelent ez ránk nézve, a kötet tanulságát figyelembe véve. „Egy olyan 
gondolatkísérletről van szó, amely a jelenünket megrázó súlyos politikai eseményeket az 
utóbbi időszakban született két történetfilozófiai és globális politikai elmélet hátterében 
helyezi el.” (7.) A kötet első tanulmányának – amely előszónak is tekinthető – és a máso-
dik, Wallerstein gondolkodását rekapituláló szövegének zárómondata is az, hogy „Mind-
annyian a történelem gyermekei vagyunk.” (19., 32.) Nem lenne meglepő, ha az olvasónak 
rögtön Cicero híres szállóigéje jutna eszébe: „a történelem az élet tanítómestere”. „Cicero 
azonban nem egészen ezt akarta mondani. Legrészletesebb szónoklattani munkájában 
a teljes mondat ugyanis így hangzik: „A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság 
fénye, az emlékezet élete, az élet tanítómestere, a múlt idők hírnöke.”2 Ez az idézet abban 
segítheti az olvasót, hogy közelebb kerüljön a „történelem gyermekei” koncepcióhoz. A 
szerző és az általa megmozgatott teoretikusok is nagyívű történeti vizsgálatokat végez-
nek, így próbálva meg tanulni és megoldásokat találni azokra a problémákra, amelyekkel 
az emberiségnek szembe kell néznie. De kötete szerkesztésekor a szerző implicite szem 
előtt tartja a történelemírással kapcsolatban a Fernand Braudel által vázolt problémát is, 
mely szerint „nagyon nehéz megragadni a gyorsan változó és éppen változásai és látvá-
nyossága miatt előtérben lévő történelmet, és a mélyben zajló, a szemtanúk és szerep-
lők által szinte nem is észlelt történelmet”.3 Emiatt Trembeczki externalista módszerhez 
nyúl, és a lehető legtöbb korreláló szempontot összegyűjtve próbálja értelmezni a jelen-
ségeket. Koncentrál specifikumokra is, például a nagy természeti változások egyre fo-
kozódó jeleire, de inkább a tendenciákat és ezek megoldáslehetőségeit helyezi előtérbe. 
Trembeczki gondolatmenete ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a 
történelem gyermekei nem tanulják meg a felelősségteljes értelmezést és az átfogó isme-
retek logikus összefűzését, akkor nem lesznek mások, mint azok a passzív megfigyelők, 
akik páholyból nézhetik, ahogyan a világ szépen lassan szétesik. Éppen ezért szükséges 
minél hamarabb felismerni, hogy „úgy tűnik, tényleg történelmi korszakhatárhoz érkez-

2  MARÓTI Egon, Historia est magistra vitae, Belvedere Meridionale, 2008/1–2, 92.
3  Katus László, Sokszólamú történelem, Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, Pécs, 
2008, 405.
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tünk” (201.), és ennek tudatában kell mérlegelni a lehetőségeinket. Ha viszont a világ mai 
állapotának kilátásait nézzük, akkor inkább azokat a geopolitikai tendenciákat figyelhet-
jük meg, amelyek mind a káosz felé mutatnak. (235.)

A kötet megkérdőjelezhetetlen erényei közé tartozik, hogy nagyon is aktuális témákat 
feszeget. A tanulmányok, mivel készültük idejében érzékenyen rezonáltak a világban fo-
lyó események hátterében megbúvó összefüggésekre, finom előrejelzéseket is tettek, 
melyek főleg pesszimista meglátásoknak tekinthetők. Ezek a „szomorú jóslatok” azóta 
beigazolódni látszanak: így például a kőolajkészlet rohamos csökkenése, a klímaváltozás 
egyre erősebb megmutatkozásai, a demokratikus rendszerek torzulásai. 

A szerző éleslátásának példájaként meg kell említeni Jacques Attali francia közgaz-
dász felvetésének szerepeltetését, amely globális megoldással kíván szolgálni a globá-
lis gondokra. Attali világkormány-elgondolása arra mutat rá, hogy megvan a történelmi 
alapja a világállam-koncepciónak, mivel minden történelmi korszakban volt egy hege-
món módon a nemzetközösséget összefogó kereskedelmi-katonai központ, és ez a poli-
tikai erő döntötte el sok esetben a nemzetközi kapcsolatok irányát – legyen szó egy-egy 
terület gazdasági hanyatlásáról vagy fellendüléséről. (218–221.)

Jacques Attali szerint a világkormány egy szövetségi államrendszer lenne, amely nem 
helyettesíti a nemzetállamokat, csak a globális, rendszerszintű fenyegetésekkel foglalko-
zik. Ebben a szövetségi rendszerben az egyes nemzetek földrészek szerint rendeződve, 
a jogok és hatáskörök szeparációja, az autonómia és az elfogadás elvei mentén töltenék 
be funkciójukat szimmetrikus vagy aszimmetrikus szuverenitással rendelkezve. A világ-
kormány felügyelné a minden embert alanyi jogon megillető világpolgári státusszal járó 
jogokat és kötelességeket, és az tartatná be a szubszidiaritás elve mentén az úgynevezett 
„világtörvénykönyben” összegyűjtött világtörvényeket és nemzetközi szerződéseket. Eh-
hez társulna egy háromkamarás világparlament is, amely a „világgyűlésből”, a „nemzetek 
szenátusából”, és a „türelmi kamarából” állna. (226–227.) „Természetesen ez felügyelné 
az emberiség erkölcsi fejlesztésének dilemmáit, de az éghajlatváltozás megállítására, a 
szélsőséges körülmények elviselésére, a világűr meghódítására és a túlélés más formá-
ira is képes genetikailag átalakított ember létrehozásának kérdései is ide tartoznának.” 
(226). Itt már a szerző is óvatosságra inti az olvasót – ennek kapcsán eszünkbe juthatnak 
akár Fukuyama bioetikai vonatkozású figyelmeztetései is – rávilágítva arra, hogy a kel-
leténél nagyobb Attali optimizmusa az államok és az emberek együttélési viszonyainak 
tekintetében.

Attali koncepciójának prezentálása a kötet szempontjából azért érdekes, mert me-
rész vállalás korrekt és komoly elemzésnek alávetni egy olyan elképzelést, amely nem-
csak Magyarországon, de a világ felvilágosultabb országaiban is összeesküvés-elmélet-
ként van számontartva. Abban a bizonyos világállamban, amelyben a nemzetállamok 
megszűnnek, az irányítási, a jogi, az erkölcsi sokféleségből egység lesz. Hol lesz ott a val-
lásos hit, a nemzeti, a faji érdek? A homogén masszában hol lesznek a különbözőségek? 
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Ilyen kérdések merülnek fel Attali koncepciója körül, amelyekre Trembeczki egyértelmű 
válaszokat ad, és elhessegeti a tévhiteket is. A szerző – kutatói módszertanát követve – 
Attali elméletének szoros rekapitulációjával kezd, ami nemcsak elvont teóriaként, hanem 
lehetséges társadalompolitikai megoldásként kezeli azt. Ezzel Trembeczki valóban az út-
kereső teoretikus terhét veszi vállára. Végeredményben viszont arra jut, hogy ez a kon-
cepció contradictio in adiecto, mivel a megvalósulás ontológiai szinten akadályozott. Egy 
hegemón ciklusokra épülő elméletben a domináns gazdasági-politikai erő sosem egye-
dül létezett a világban, hanem másokkal érintkezni kényszerült, aminek természetesen 
voltak földrajzi és politikai határai. Ontológiai akadálya és a ciklikusság létrejötte pont 
a dominanciából ered. Egyrészt a világ túl nagy ahhoz, hogy egy politikai erő uralhassa, 
és még ha expanzív törekvései térben relatíve akadálytalanok is, előbb-utóbb felemészti 
erőforrásait, meggyengül, és megjelennek a vetélytársak, vagy a régi ellenfelek erejének 
a megnövekedésére figyelhetünk fel. Egy ilyen világkormány tehát a világra való kiter-
jedtségéből adódóan nem tud érvényre jutni. Ezzel a kritikai érveléssel a szerző követi 
azt az irányt, amelyet Fukuyama a „történelem végével” kapcsolatban vezetett be. Attali 
koncepciója, a kommunista társadalmi ideálhoz hasonlóan, a történelem valódi végét 
hozná el. Ha megvalósul és működőképes lesz, az új időszámításnak minősül, ahonnan 
nincs visszaút. Vagyis ezt gondolhatnánk, hiszen bár Fukuyama is meghirdette a liberális 
demokráciák győzelmét, az idő végeredményben sajnos nem őt igazolta. 

A kötet erősségei ellenére hiányosságai felett sem hunyhatunk szemet. Az aktuális és 
érdekfeszítő tematika ellenére olvasása néhol nehézkesnek, redundánsnak érezhető. Ez 
viszont csak a kötet szerkesztéséből adódó hiba, nem az egyes tanulmányok strukturá-
lis felépítéséből, hisz ezek a szövegek időben egymástól távolabb keletkeztek. Egyesével 
erősek és kimerítőek, egymás után olvasva azonban fárasztónak hathat ugyanazokat az 
elméleteket szinte ugyanolyan megfogalmazásban látni. Amellett, hogy vannak esszék, 
amelyek rövidítésért kiáltanak, furcsa módon vannak olyan szövegek, amelyek bővebb 
kifejtést vagy akár összevonást is megérdemeltek volna. Utóbbira példa A növekedés ha-
tárai – történelmi korszakhatár? és az Egy újtörténelmi korszak küszöbén című esszék, 
amelyek tematikájukat tekintve szorosabban együtt olvashatók, mint más részek.

Mindent mérlegelve elmondható, hogy Trembeczki kötete olyan hiánypótló alkotás, 
amely kellő komolysággal és alapossággal elemzi korunk legnagyobb kihívásait és lehet-
séges „megoldáspróbálkozásait” (Karl R. Popper). A szerző józan belátással veti el az ir-
reálisnak bélyegzett koncepciókat, és inkább a nem állami szereplőkbe helyezi bizalmát. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az állami szereplőket kihagyná a cselekvésből, 
mivel „a világméretű rendszerszintű problémák kezelésére mégis csak egy út marad: az 
államok tárgyalásos együttműködése, multilaterális egyezmények végrehajtása, vagyis a 
globális konszenzus”. (235.) A probléma detektálásán túl, amellyel kapcsolatban a szerző 
egyáltalán nem derűlátó – mivel állítja, hogy „ma az alapszintű kooperációhoz szükséges 
értékközösség egyre inkább csak papíron létezik” (235.) – a kötet nekünk, a történelem 
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gyermekeinek szánt legfontosabb intelme a következő: „a környezeti és társadalmi ve-
szélyek mérséklésére a globális döntéshozók motiválása lenne a megoldás, akik közül 
bizonyára sokan úgy vélekednek, hogy a gazdagok ki tudják védeni a természeti csapá-
sokat. De az ökológiai krízis társadalmi hatásai őket is elérik, a fogyasztás csökkenése, 
a migráció, a növekvő bűnözés, a politikai instabilitás következtében. Tehát nem lenne 
jó megvárni, amíg a kényszerhelyzet pánikszerű döntéseket vált ki, mert ezek radiká-
lis politikai lépésekre sarkallhatnak. Egy dologban biztosak lehetünk: a ’nagy légóceán’ 
egyetemlegesen veszi körbe a Földet, a klímaváltozás hatásai elől nem lehet elmenekülni. 
Még az elitnek sem.” (117.) 

Az iménti idézetben látható a Trembeczki István számára legmegfelelőbb eljárás-
mód. Egyrészt megjelenik benne a belátás az elitre irányulóan, vagyis, hogy amíg a boly-
gón tartózkodik, addig őt is eléri a klímakatasztrófa, másrészt azon nem állami szereplők 
– civil társadalom, NGO-k – komolyabb szerepvállalása, amelyek rábírhatják a politikai 
döntéshozókat a változásra. Ennek egy pozitív példája a Greta Thunberg-jelenség, amely 
képes volt egy világ figyelmét és lelkiismeretét ráirányítani egy pillanatra az égető prob-
lémákra. Hogy eredményes lesz-e ez a motiválás? Nem tudni, de egyelőre úgy tűnik, nincs 
minden veszve, ám égjen bele mindenki elméjébe a könyv utolsó mondata: „Csak kevés 
idő maradt a cselekvésre!”

(Trembeczki István, A történelem végének filozófiája, Bp., L’Harmattan, 2019.)
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Tóth Ramóna Mirtill

A POSZTMODERN TÖRTÉNELEMFELFOGÁS NYOMAI 
E. L. DOCTOROW RAGTIME CÍMŰ REGÉNYÉBEN

E. L. Doctorow 1975-ben megjelent Ragtime című regénye a történelemről való 
gondolkodás paradigmaváltó időszakában született. Az 1960-as évektől a modernista 
történelemszemlélet több szempontból is érvénytelenné vált. A 20. század végére ez 
meghatározó változásokat hozott: a múlt és a történelem fogalmainak bizonytalanná vá-
lásával a történetírás és a történelmi regény is megújulásra „kényszerült”.1

Az 1900-as évek második felétől a történetírás dialógusba lép az irodalomelmélet 
szemléletmódjával. A párbeszéd a történelem és annak lejegyzésére vonatkozó nézetek 
központi állítását őrli fel, miszerint a történész feladata a történelem leírása vagy vissza-
tükrözése. Ez az állítás magában hordozza azt az előfeltevést, mely szerint a történelem 
alapvetően leírható, és a lejegyzésében a nyelv áttetsző médiumként viselkedik. A történe-
lem elmesélhetőségének irányában kétségek fogalmazódtak meg,2 a nyelv mint médium 
szerepe pedig ezzel arányosan növekedett. A történetírás mint tiszta közvetítés ideáját 
a történetírás mint interpretáció gondolata cserélte fel. Hayden White mutat rá először: 
„a történeti diskurzus legalább annyira poétikai konstrukció, mint kognitív tevékenység 
eredménye.”3 A történetírás működésmódja tárul fel ebben az elméleti megközelítésben, 
azáltal, hogy a tudományterület vezérelvei között az eddig előtérbe helyezett faktualitás 
mellett a fikció fogalma is helyet kap.4 Ez a fikcionalitás szorosan összefügg azzal, hogy 
a történelemről, vagy alapvetően a világ egészéről az ember csak egy adott narratívában 
képes gondolkodni, hiszen a „történeteinket – legyenek azok a leghétköznapibb életszi-
tuációk utólagos reflexiói vagy akár közel- vagy régmúltunk történelme – szükségkép-

1  Toldi Éva, Múltreprezentáció és történelem. Adalékok a kortárs magyar próza lehetséges törté-
netelméleti előzményeinek kérdésköréhez, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2008, 7. 
2  Uo.
3  Hayden White, Előszó, ford. Braun Róbert = H. W., A történelem terhe, ford. Berényi Gábor, Bra-
un Róbert, Heil Tamás, John Éva, Bp., Osiris, 1997, 7.
4  Toldi, i.m., 10.
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pen narratív formában, egy lehetőség szerint egységes, koherens elbeszéléssé alakítva 
értelmezzük.”5 A történész tehát a narrativizálás és a fikcionalizálás eszköztárával képes 
feldolgozni és egységgé szervezni a történelem eseményeit.6 Így maga az írás aktusa, és 
a szöveg is mint médium meghatározza a lejegyzett tartalom szemantikai jellegét, hi-
szen ezek a „rögzítés” alapfeltételeiként és vonalvezetőiként viselkednek. A történelem 
logikai összefüggésekre épülő koherenciája pedig illúzió, melyet a narrativizálás tevé-
kenységével hozunk létre. A múlt különálló darabjait a történetírás koherens egésszé, 
egy átfogó történetté alakítja, melyet történelemnek nevezünk. Ennek az illúziónak a 
megtörése, majd felszámolása következik be a posztmodern gondolkodásban. A poszt-
modern tekintet inkább afelé irányul, amit Frank Ankersmit fogalmaz meg: „»A múlt lé-
nyege nem a múlt lényegében rejtőzik«, hanem a forgácsokban, az elszólásokban, azok-
ban a ritka pillanatokban, amikor a múlt spontán módon megnyilatkozik. Ezért fordul a 
történetírás figyelme a makrotörténeti struktúrák helyett a mikrotörténeti szituációk, az 
életkörülmények felé. […] a modernista történettudományt a lényegkeresés jellemezte, a 
posztmodern célja nem az integráció, a szintézis, a totalitás, hanem a történeti forgácsok 
vizsgálata. Elszigetelt pontok vannak: szövegek, események, eszmék. Ezeknek ugyan van 
bizonyos társadalmi kontextusuk, de ezek mélyén nem található átfogó struktúra, mely-
nek ezek az elemek puszta kifejeződései lennének.”7 A cél így már nem a koherencia illú-
ziójának fenntartása, hanem a reflexió annak hiányára.

A szemléletmódbeli váltás egyik eredménye a posztmodern történelmi regény, 
amely magába foglalja az egység megbomlásának alapérzetét, valamint a múlt és a visz-
szaemlékezés konstruktív voltából fakadó összes problematikát. Ezekben a regényekben 
a fókusz tehát az összeilleszthetetlen darabokra, a narratíva elcsúszásaira vagy illúzióira 
és a konstruktivitásra kerül, melyek érzékeltetéséhez eszközként szolgál a fikcionális és 
faktuális természetű diskurzusok tudatos ötvözése. Ahogy Linda Hutcheon is kifejti tanul-
mányában, a posztmodern szemléletben a múlt és annak reprezentálása közé többé nem 
állítható egyenlőségjel. Ahogy a fikció nem visszatükrözi, nem reprodukálja a valóságot, 
úgy a múltról szóló diskurzus és a múlt között is szakadék húzódik.8 A fikció lehetséges 
valóságokkal, perspektívákkal, a múlthoz szükséges elbeszélőmódokkal szolgál a min-
denkori jelen számára. Ezek fragmentált, heterogén nyelvi aktusok a referencialitáshoz, 
a történelemhez és a világhoz való közelkerülést, vagy ennek a közelkerülésnek az illúzi-
óját tartják fent.

5  Uo., 13.
6  White, i. m., 11.
7  Idézi: Toldi, i. m., 15.
8  Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, theory, ficton, New York, Routledge, 1988, 
40. = „Fiction does not mirror reality; nor does it reproduce it. It cannot. There is no pretense 
of simplistic mimesis in historiographic metafiction. Instead, fiction is offered as another of the 
discourses by which we construct our versions of reality, and both the construction and the need 
for it are what are foregrounded in the postmodernist novel.”
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A fikciós karakterek, történetek és anekdoták beemelése a történelmi regények vi-
lágába hozzájárul ahhoz, hogy a történelem viszonylagossága és fikcionális vonása meg-
mutatkozhasson. A fikcionális és faktuális természetű karakterek, történetek egymás-
mellettisége kapcsán Brian McHale az ontológiai botrány9 fogalmát vezeti be. Eszerint 
ontológiai botránynak azt a narratív eljárást tekinthetjük, amikor valós történelmi, köz-
életi karakterek fiktív szituációk részévé válnak. Ez a referenciális biztonság megtörésé-
vel két, Doctorow Ragtime-ja kapcsán elengedhetetlen jelenséget vonz magával. Az egyik 
a fikcionális és faktuális elemek keveréséből származó bizonytalanság, mely a múlt kohe-
renciáját és a standardizált igazság képét bontja meg. A másik pedig a történelem rejtett, 
erotikus-botrányos narratíváira utal. McHale szerint a történelemnek feltehetően mindig 
van egy tudati és egy tudatalatti vonulata: egy rendszerezett, elfogadott, narrativizált, 
írott múlt a szuperegó irányítása alatt, és ennek egy tabusított, szóbeli, pletykák, botrá-
nyok, és a fantázia által szervezett erotikus párja. A fikció és a referencialitás keverése 
tehát egyben a tudatalatti, néma vagy elnémított múlt lehetőségével játszik felszabadítva 
a történelmi tudat olyan szólamait, melyek konvencionálisan kitagadottak a történelem 
nagy narratívájából, az egységesített, szentesített múltból.

Doctorow Ragtime című művének megjelenése majdnem pontosan egybeesett az 
USA alapításának 200. évfordulójával. A Ragtime megalkotása párhuzamba vonható 
azzal az írói attitűddel, vagy küldetéstudattal, amely Tolsztojt a hazájához kötötte. Ez a 
törekvés egy ország történelmének megírása, pontosabban: egy ország megírásának az 
ideája. Viszont a Ragtime azáltal, hogy magán viseli a posztmodern történelemszemlélet 
összes kételyét, nem csak a törekvés folytatója, hanem megkérdőjelezője is. Kérdésessé 
válik, hogy megírható-e egy ország történelme, hiszen történelemmé formálva az egymás 
mellett létező heterogén történetek elnémulnak és a diskurzus egésze egy szólammá re-
dukálódik, mely mindig a diskurzus centrumát elfoglalók hangján szól. Így egy ország 
vagy egy nemzet egészét nem lehet reprezentálni. Ebből a szempontból a történelmi 
egységről való gondolkodás egyben sztenderdizációs folyamat is. Egy domináns és kol-
lektivizált hang, egy történetvonal, egy narratíva kerül a szerteágazó történetek helyére, 
a diskurzus periférikus szólamai viszont képviselet nélkül maradnak. Ehhez hozzákap-
csolódik a nyelv működéséből adódó azon dilemma, miszerint a múlt reprezentációja 
alapvetően instabil, hiszen az emlékezés aktusa mindig átformál, alakít, így az elmúlt idő 
eseményei már csak a jelen narratívájában lesznek elbeszélhetőek, amely mindig egy 
szubjektív interpretáció eredménye. A Ragtime a múlt és a történelem működésmódjaira 
reflektálva egy olyan történelemszemléletet igyekszik teremteni, amelyben egyrészt az 
eddig tárgyalt problematikák kiemelése, és nem elrejtése a cél, illetve amely – másrészt 
– a heterogenitás és a történetiség ideáját emeli a történelmi koherens narratíva helyébe.

Az egységes és leíró történelemkép megtörése a történelmi regények ábrázolás-
módjára és narratívájára is hatást gyakorolt. A konstruktivitás lelepleződése, a nézőpont 
9  Brian Mchale, Postmodernist fiction, New York, Routledge, 2004, 85. 
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központi szerepének elismerése és a diskurzus résztvevői közötti szakadékokra való rá-
mutatás mind nyomot hagyott a történelmi regény műfaján. A Ragtime esetében ennek 
legszembetűnőbb jele a fikció és a valóság egymásba játszása.

A Ragtime a fikcionális és a faktuális jellegű diskurzusok közötti határátlépéssel 
játszik: az amerikai múlt valós szereplői és történetei lépnek dialógusba a fikció 
határtalan világával. Az ötvözés természetessége a legfőbb kulcs, hiszen ahogy a fikció 
és a referencialitás képzete egybeér, a hangsúly végérvényesen a viszonylagosságra és 
a konstruktivitásra kerül. Mindez pedig két jelenséget kelt életre. A regény többé nem 
a múltat „meséli el” vagy tükrözi vissza, hanem a múltról való beszélésről szól.10 Tehát 
egyfelől a múlt elbeszélhetőségét és ennek lehetséges beszédmódjait teszi kérdésessé, 
másrészről el is veti a múlt ábrázolásának a szükségességét, és fő elvként vezeti be a 
reprezentálhatatlanság „problémáját”.11 Miliőt idéz, egy múltbéli világ szabályrendsze-
rét festi fel, melybe beleköltözve nem az mutatkozik meg, ami történt, hanem az, ami 
az adott rendszer keretein belül megtörténhetett volna. Az adott episztemikus közegről 
tehát úgy képesek ezek a szövegek valami legitimet állítani, hogy a referencialitás illúzi-
ójának felbontására vállalkoznak, pontosabban, hogy a fikció határterületei felől közelí-
tenek a múlt felé. Ez éppen akkor válik narratívaszervező döntéssé, mikor a szöveg maga 
a referencialitás bénító vágya helyett önmaga fikcionalitásában, a jelölő és jelölt közötti 
törésben veti meg a lábát. 

 Így kerülhet egy cselekmény- vagy viszonyhálózatba Houdini, Evelyn Nesbit, Freud, 
valamint Táte, Anya Öccse és Walker Coalhouse. Viszont nemcsak a karakterek, hanem 
a felhasznált történetmodell is érdekes mintázatokat mutat. A Ragtime cselekmény-
szálainak, vagy történetdarabjainak egy része valós történelmi eseményeken alapszik 
(például: a gyilkossági per, a Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett merénylet), más részük 
viszont fikcionális természetű (Táté története). Mindehhez hozzárendelhetjük azt is, 
hogy a Ragtime egy európai történet modelljéhez nyúl vissza, hiszen – Walker Coalhouse 
történetszálában – Kleist Kohlhaas Mihály című művét „adaptálja”. A regényben a kleis-
ti mintához való visszanyúlással nem csak a Kohlhaas Mihály adaptációját hajtja végre, 
hanem egy olyan történetmodell át-, illetve szétírására tesz kísérletet, amely az euró-
pai kultúra egy őstapasztalatát rögzíti. A 16. századi valós eseményt feldolgozó kleis-
ti történetmodell egy archetipikus történetsémát idéz meg – a próféta története ez, aki 
Isten akaratából a Föld pusztulásának hírnöke vagy katalizátora –, mely az 1900-as évek 
Amerikájának anekdotáival és botránytörténeteivel, valamint fikciós cselekményekkel 

10  Többek között a regény születésekor domináns, a ragtime-korszakról idealizált képet festő 
szólamot dekonstruálja: „Doctorow uses and abuses that idealized picture as reflected from the 
patriotic perspective of the white middle-class at the turn of the century; he openly exposes the 
falsely sentimental nature of these received images of the past.” – Jesus Benito Sánchez, Doctorow’s 
Ragtime: a breach in the frame of history, Atlantis, 1997/2, 18.
11  „We could even say that what Ragtime represent is the very imposibility of representation.” – 
Uo., 24.
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társul. Kérdéses, hogy a lovaitól megfosztott lócsiszár példázata miért használható fel 
újra és újra különböző kultúrák tereiben egyaránt. Az igazsághoz való megrendíthetet-
len ragaszkodás hol fordul át az igazságtalanságot generáló világ elpusztításába? Ez az 
applikálhatóság örökérvényűvé teszi a történetmodellt: az egyén mindenkori küzdelme 
artikulálódik benne, egy harc tapasztalata, mely mindig egy „felsőbb igazságért” folyik.

Ennek a bibliai próféta-pozíciónak az újraértelmezését is felfedezhetjük a regény-
ben. A Ragtime elbeszélése több ponton is apokaliptikus, látomásszerű jelenetekben csú-
csosodik ki. Coalhouse lázadása – Kohlhaas Mihályhoz hasonlóan – kozmikus jellegű: a 
maga mögött felégetett világ elpusztítása a cél. A világ szabályrendszerében felfedezett 
elcsúszások hatására megtörik a világ és az egyén dialogikus viszonya. A szubjektum 
számára felbomlik annak a képzete, hogy ura, irányítója, felülírója lehet környezetének. 
Ennek hatására a világtól való elfordulás, a néma ellenállás a narratív tekintet szerep-
körének felszámolása is egyben. Ha az egyén elfordítja az arcát a szemlélni kívánttól, a 
narratíva darabokra hullik a perspektíva homogenizáló ereje nélkül. Ennek jelei lehetnek 
az égő épületek, a regényben meghatározó víz12 és föld motívumai,13 valamint a halál, a 
pusztulás egyszerre fenyegető és „megtisztulást hozó” képei. 

Ennek az apokaliptikus történetmodellnek és az egyéni igazságkeresésének egy ér-
dekes nézőpontját nyitja meg a Ragtime névválasztása. Az eredeti Kleist-mű egy olyan 
valós eseményt rögzítő történeti feljegyzésre épít, melyben Hans Kohlhase neve szere-
pel. Kohlhaas Mihály karakterének a megalkotásakor tehát Kleist megváltoztatta a veze-
téknevet, Hansból Michael, azaz a magyar fordításban Mihály lett. A névváltoztatásnak 
meghatározó szerepe lehet a mű értelmezésében. A Mihály név, egyben sorsmegjelölés 
is, hiszen „a héber Mikaélből származik, jelentése különböző fordításokban annyit tesz: 

12  pl. „A tenger ettől súlyosan, tompán fenyegetővé lett, és hidegen csillogott a New England-i 
part szirtjein és zátonyain. Elő-előfordultak megmagyarázhatatlan hajótörések és merész tengeri 
mentések. A világítótornyokban és a parti kökény közt megbúvó kalyibákban fura dolgok foly-
tak. A szex és a halál Amerika-szerte alig volt megkülönböztethető. Családjuktól megszökött nők 
lelték halálukat az eksztázis görcsében.” = E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 4.; „It 
gave the sea a heavy dull menance and shone coldly on the rocks and shoals of the New Eng-
land coast. There were unexplained shipwrecks and brave towline rescues. Odd things went on 
in lighthouses and in shacks nestled in the wild beach plim. Across America sex and death were 
barely distinguishable. Runaway woman died in the rigors of ecstasy.” – E. L. Doctorow, Ragtime, 
New York, Bantham Books, 1976, 4-5. Illetve: „A tetemek arca fölfelé volt fordítva a vízáramba, 
mely saját könnyük holtán immár elállíthatatlanul ömlött.” = E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz 
Árpád, 10.; „The faces of the dead were upturned into the streams of water that poured over them 
like the irrepressible mechanism in death of their own tears.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New 
York, Bantham Books, 1976, 18.
13 „Aztán élve eltemették, és nem szabadult ki, úgy kellett kimenteni. Sietve kiásták. – A föld túlsá-
gosan nehéz – mondta, és levegő után kapkodott.” = E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 
6.; „He was buried alive in a grave and could not escape, and had to be rescued. Hurriedly, they dug 
him out. The earth is too heavy, he said gasping.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, Bantham 
Books, 1976, 8.
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„az Istenhez hasonlatos”, avagy harcias kérdésként: „ki, ha nem Isten?!”. A bibliai Mihály 
arkangyal a mennyei seregek fejedelme, a választott nép védelmezője, az Úrral szem-
beszállók letiprója.”14 Ez a tudatos névváltoztatás magában hordozza Kohlhaas legfőbb 
jegyeit, kiválasztottságát és az igazságközvetítő erejét. Ezzel szemben a Ragtime hősét a 
magyar fordítás Walker Coalhouse-ként jegyzi. A kleisti névváltoztatás jelentésteremtő 
voltához hasonlóan Doctorow választása is árulkodó lehet. A Walker vezetéknév a világ 
több pontján15 is nagyon gyakori, jelentésköre16 ehhez hasonlóan a hétköznapiságot idézi 
meg. Walker univerzalitása feszül itt neki Mihály kiválasztott, küldött szerepkörének. Míg 
azt érzékelhetjük, hogy Mihály szerepe az egyedüliség és a kiválasztottság alapigényén 
nyugszik, Walker az általánosság arca. Az általánosság itt pedig pont azzal a vezérképpel 
megy szembe, ami a prófétaszerep esszenciális része volna. Walker azért nem (lehet) 
kiválasztott, mert egy olyan szabályrendszerben tűnik fel, egy olyan narratív elrendezés 
részszólama ő, ahol pont a kiválasztott lét narratív megvalósulásának lebontását, kriti-
káját figyelhetjük meg. Ezt mutatja az is, ahogy a regény előrehaladtával Walker követői 
számára a Coalhause név univerzális jelölővé válik: „Hisz előtte mindent megbeszéltünk 
– mondta az egyik. – Most meg ezt csinálod. Ezt nem teheted, ember! Mi mind Coalhause 
vagyunk.”17 Ahogy az idézetben is érzékelhető, a homogenizáció, az ideológiai, az egy név 
alatti egyesülés vágya a Ragtime egyik fő kérdése, amire nem fél újra és újra kritikai pers-
pektívából rákérdezni.

Emellett az, ahogy a szöveg által a történetek színre vitelre kerülnek, felidézi az anek-
dotaképzés aktusát is. A Ragtime tehát amellett, hogy felhasznál és összeolvaszt külön-
böző történetsémákat és anekdotákat, ezek születésére is reflektál. Ahogy egy történet 
darabjai, úgy konstruálódik meg a Ragtime egysége is, minden mindennel kapcsolatba 
lép és az „összefüggéstelen” történések mögül felsejlik egy belső logika vagy összefüggés-
rendszer. Ez az összekapcsolás a narratív elrendezés által jön létre, és akárcsak a történe-
lem egysége, illúzió. Erre az eljárásra az egyik legszemléletesebb példa lehet a regényen 
végig vonuló kétely a narrátor személyét illetően. A gyermeknézőpont bár újra és újra 
felmerül – ahogy ez az Anya Öccse, Apa, Anya elnevezésekben is tetten érhető – a nar-
ráció a gyermeki szubjektivitástól minduntalan elkalandozik, esszészerű, retrospektív, 

14  Békés Pál, A harlemi zongorista és a brandenburgi lócsiszár, Holmi, 1993/8, 1123–1124.
15  „With close to 100,000 bearers, Walker is the 18th most common surname in England. As of 
the 2000 U.S. Census, 501,307 people had the surname Walker, making it the 28th most common 
surname in America. It is the 14th most common surname in Australia, with 26,688 people as of 
2007.” – https://en.wikipedia.org/wiki/Walker_(surname) 
16  „Walker is an English and German surname derived from either a fuller, from the Middle 
High German walker, meaning „a fuller of cloth”, or an officer whose duty consisted of walking or 
inspecting a certain part of a forest.” – https://en.wikipedia.org/wiki/Walker_(surname)
17  E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád,184.; „We always talked before, one of them said. 
Now you doing this. You can’t, man! We all Coalhouse!” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, 
Bantham Books, 1976, 336. 
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lélektani, magyarázó-értelmező szerepbe lép.18 A szólamok így egymásba érnek, mindig 
más nézőpontból halljuk a történetet, a regény pedig közel sem törekszik a koherenciára. 
Helyszínt, tekintetet, szemléletet vált, anekdoták, töredezett életrajzok segítségével épít 
narratívát. 

A történelem működésmódja ezen túl a regényt szervező többszólamú narratíva el-
rendezésében is megmutatkozik. Ebből a szempontból Houdini karakterének feltűnése 
adja a regény keretét. A történet kezdetén Houdinihez – az illúzió nagymesteréhez – így 
szól a kisfiú: „Figyelmeztesd a főherceget”.19 Majd a regény végén ezt olvashatjuk: „[Hou-
dini] Fejjel lefelé lógott a Broadway fölött. 1914-et írtak, s a hírek szerint meggyilkolták 
Ferenc Ferdinándot. E pillanatban egy kép villant fel Houdini agyában. A képen egy kis-
fiút látott, aki egy automobil csillogó réz fényszórójában nézi magát.”20 Ahogy az idézett 
részlet olvasása alapján láthatjuk, a regény cselekményének két végpontja Houdini visz-
szaemlékezésében ér össze. Az emlékezés vagy felidézés aktusa árulkodó lehet, hiszen a 
történetírás is, ahogy a Ragtime egésze emlékezésre és jóslatokra épít, a jövő és a múlt 
egyaránt beláthatatlanok. Az is lényeges, hogy mi kerül felidézésre, hiszen Houdini nem 
a figyelmeztetésre emlékszik: valahogy így működik a történelmi emlékezet is, szelektál, 
elmos és kiemel.

Mindemellett, a különböző történetsémák egymáshoz rendelésének eredménye a re-
gény többszólamúsága. A már említett egység-problematika lényegisége mutatkozik meg 
a mű szerkezetében: a történelem egyszólamúsága és homogenitása ellen lépnek fel a 
szerteágazó történetszálak. Ezeknek a heterogén történeteknek az egymás mellé rende-
zésével a Ragtime modellezi a történetek a történelem helyett ideát. Bizonyos szempont-
ból a regény így válasszal szolgál arra a kérdésre, hogy miként működhet a diskurzus a 
különböző szólamok egyidejű érvényesítésével. A Ragtime ebben a többszólamúságban 
képes felmutatni a világ és a múlt széles spektrumát, hiszen egyszerre szólaltatja meg a 
társadalom szinte egészét.21 Így képes olyan valóságot teremteni, ahol a diskurzus (és a 
18  „A gyermeki bölcsességnek és ismeretnek abba a korába ért, amire a felnőttek körülötte nem 
számítanak, következésképpen észre sem veszik.” – Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 5.; 
„He had reached that age of knowledge and wisdom in a child when it is not expected by the adults 
around him and consequently goes unrecognized.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, Bantham 
Books, 1976, 7.
19  E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 7.; „Warn the Duke” – E. L. Doctorow, Ragtime, 
New York, Bantham Books, 1976, 11.
20  E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 199.; „He was upside down over Broadway, the 
year was 1914, and the Archduke Franz Ferdinand was reported to have been assasinated. It was 
at this moment that an imagine composed itself in Houdini’s mind. The imagine was of a small boy 
looking at himself in the shiny brass headlamp of an automobile.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New 
York, Bantham Books, 1976, 356.
21  Ahogy erre Linda Hutcheon is utal: „Ragtime’s fragmented, iterative structure challenges 
the traditional realist narrative conventions of the inscription of the subject as coherent and 
continuous, suggesting perhaps that fragmentation and replication are also, in fact, conditions of 
subjectivity.” – Hutcheon, i.m., 84. 
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társadalom) perifériájára szorult rétegek narratívája is a történelmi emlékezet részévé 
válhat. A névadás aktusa itt is mérvadó lehet. A szöveg maga így emeli ki a név és az iden-
titás kapcsán felmerülő problémakört: „Ezek a tisztviselők megváltoztatták a neveket, 
amelyeket nem tudtak kiejteni, embereket szakítottak el a családjuktól, visszairányítva 
az öregeket, a rossz szeműeket, a söpredéket s még azokat is, akiket szemtelennek néz-
tek. Szédítő volt ez a hatalom. A bevándorlóknak a hazájukat juttatta az eszükbe.”22

A műben reprezentált hatalmi pozíciót elfoglaló réteg – Anya, Anya Öccse, Apa – 
mind egy család belső elnevezéseit viselik magukon. Ezzel szemben Coalhause tényleges, 
jelölőként működő nevet kap. A diskurzusban a megnevezés pedig nem elhanyagolható 
tényező. A néven nevezés kiemel és a viszonylagosság ellenébe megy, így egyfajta hang-
adó aktus is lehet. A megszólítás lehetőséget ad a felszólalásra, a felelősségvállalásra, a 
részvételre. 

A már eddig ismertetett heterogenitást előidéző elemeken túl a regény strukturá-
lis szintjén is érzékelhető a polifonikusság. A Ragtime többszólamú beszédmódjának 
alapjait tehát a regény szerkezeti sajátosságai teremtik meg. A szöveg így egy olyan 
struktúrát működtet, amely lehetőséget ad különböző hangok egyidejű érvényesítésére. 
Ennek vázát a cselekményszálak és szereplők végtelen kapcsolódási ponttal rendelkező 
hálózata és a ragtime mint metafora alkotja. 

A ragtime terminusát a szöveg több ponton is megidézi. A legszembetűnőbb ezek 
közül, a cím- és a mottóbeli megjelenés. A regény értelmezéséhez fontos motívum lehet a 
ragtime zenei műfaja és annak jellegzetességei. A ragtime 1890 és 1910 között, a jazz el-
terjedése előtt jelentkező műfaj, zongorajátékstílus, melyben a „bal kéztől kivert erős rit-
must a jobb kéz ugyancsak erősen szinkópás melódiája kíséri –, furcsa felelgetés jön így 
létre a bal kéz olykor már „ingázó” basszusa és a jobb kéz dallama között.”23 Másrészről a 
ragtime egy olyan zenestílus, amely ritmikájában az afro-amerikai vonatkozású zenéhez 
nyúl vissza, viszont forma- és harmóniavilága európai kötöttségű.24 A ragtime kettősége a 
két kultúra együtthatását, találkozását is rögzíti. Ebben megmutatkozik egyrészről a kü-
lönböző hagyományok, stílusok és kultúrák együttéléséből származó sokszínűség, amely 
a regény szerkezeti sémájához is igazodik. Másrészről a ragtime utóélete és elterjedése 
egy, a Doctorow-regényben szintén artikulálódó problémát is magában hordoz: a rag-
time idővel az amerikai fehér társadalom érdeklődésének középpontjába került. Ennek 
a fókusznak a mozgatójaként az integráció és az egyenjogúság lehetőségén túl, fel kell 
vennünk az idegenség és az egzotikum jelenségeit is. A ragtime ellentmondásos gyökerű 

22  E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 10.; „These officials changed namesthey couldn’t 
pronunce and tore people from their families, consigning to a return voyageold folks, people with 
bad eyes, riffraff and also those who looked insolent. Such power was dazzling. The immigrants 
were reminded of home.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, Bantham Books, 1976, 17.
23  Ungvári Tamás, Ragtime, Nagyvilág 1976/11, 1734.
24  Ittzés Tamás, Mi a ragtime?, Jazzkutatás.eu, 1999. = http://www.jazzkutatas.eu/article.
php?id=28&skey [Letöltés ideje: 2021. 07. 20.]
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népszerűsége a korszak égető problémáit láttatja: a két társadalmi és etnikai csoport 
közeledése helyett egy hatalmi pozícióból konstruált „afroamerikai-kép” született, amely 
nem tényleges, hanem sztereotipizált és távolságtartó értelmezése csupán egy adott kul-
túrának. Ehhez társul még az a tény, hogy a műfaj kapcsán idővel egymásnak feszült az 
a két törekvés, hogy míg az egyik közösség a ragtime európaivá, fehér-amerikai zenévé 
formálásán dolgozott, a másik a műfaj gyökereit megtartva próbálta kiszolgálni a több-
ségében fehér, tőkével rendelkező célközönséget.25 Mindez rámutat arra a problémahal-
mazra, amely a regényben az idegenség, a szegregáció és a társadalmi egyenlőtlenségek 
fogalmai köré szerveződik.

Mind a cím, illetve a mottó is olyan értelmezést implikál, amelyben maga a regény 
a ragtime zenei műfajához hasonul, vagy annak egy megvalósulásaként láttatja a mű-
vet. A Scott Joplintól kölcsönzött mottó mintegy átmutat a szövegre: amit olvasni fogunk 
ragtime, vagy ragtime-lényegű alkotás. András Csaba tanulmányában a regény szerke-
zetében is felismerni véli a ragtime kettős szerkezetét: „Míg a bal kéz a háttérben folya-
matosan, egyenletesen és időben lineárisan előre haladva „játssza” a történelmi hátteret, 
addig a jobb kéz folyamatosan ugrál a különböző dallamok (a történet különböző szálai) 
között.”26 Ez az észrevétel szorosan hozzákapcsolható a fentebb már elemzett fikció-
referencialitás fogalompárhoz, mely a történelemről való írás újfajta perspektíváját adta. 
Ezenfelül, a két szólam egyenrangú együttélése a heterogenitást idézi meg. A vezérszó-
lam hiánya, és az a kultúrtörténeti vonatkozás, amely szerint a ragtime-ot egészestés ze-
nés mulatságokon, a különböző darabokat egymástól nem elválasztva, hanem egymásba 
érve játszották mind-mind a történetek a történelemmel szemben nézőpontot erősítik. A 
zenedarabok és a szólamok ilyen természetű összekapcsolása pedig átvezet a rizóma-elv 
kérdéséhez.

A Ragtime szerkezete – ahogy már fentebb részlegesen érintettem – azon alapszik, 
hogy különböző történek, epizódok egymásmellé helyezésével kialakít egy olyan háló-
zatot, amelyben minden szólam egyenrangúan és végtelen kapcsolódási pontokkal sze-
repel.27 Ez a rizomatikus szerveződés tartalmi szinten abban mutatkozik meg, hogy a 
regény cselekményszálai újra és újra egymásba érnek, majd ismét elválnak. A legfőbb 
érintkezési pontok a karakterek, akik sokszor rögzítetten (Houdini és a kisfiú találkozá-
sa, Anya öccse és Evelyn kapcsolata), máskor viszont sugalmazottan találkoznak (Táté 

25  Uo.
26  András Csaba, Csak a történet létezik, A Ragtime poétikája és politikája, Pécs, 2012, 13.
27  Uo., 11.
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és kislánya első lehetséges találkozása Anyával és a kisfiúval).28 Ez a rizomatikus szerve-
ződés adja azt a lehetőséget, amely a heterogenitáson keresztül a diskurzus kiszorított 
rétegeinek a megszólaltatásában teljesedik ki.

A regény egyik fő jellemvonása, hogy érzékletesen mutatja be egyrészt azt, hogy a 
többségi társadalom milyen hibás, vagy adott esetben hazug modellek és meghatáro-
zások segítségével interpretálja a centrumból kiszorult közösségeket. Másrészről az a 
felismerés is tükröződik a szövegben, hogy a diskurzus (vagy társadalom) perifériája a 
kollektív történelem vagy emlékezet elnémított szólama, amely miatt az eddig érvényes-
nek tartott történelem-kép alapvetően hiányos. Ehhez társul az a ráébredés is – melyre 
többek között a feminista kritika, vagy a posztkolonialitás elmélete is felhívja a figyelmet 
–, hogy a diskurzus és a nyelv olyan bevésődött hatalmi pozíciókat őriz, amelyek megkér-
dőjelezik az egyenrangú nyelvi reprezentáció, vagy a többszólamúság lehetőségét. Ennek 
a nyelv iránt állított kétségnek az opcionális megoldási modelljét nyújtja a regény: azzal 
kísérletezik, hogy miként lehet megszólítani a diskurzus kiszorított tagjait – a nőket, a 
bevándorlókat, a szegényeket vagy a feketéket – és egyidejűleg, rizomatikus hálózatba 
rendezve képviseltetni a történeteiket a diskurzusban és a történelemben egyaránt.

Ehhez a szöveg a reprezentálhatatlanságra való reflexióhoz, a hiányok és az elcsú-
szások kiemeléséhez és az értelmező-értelmezett pozíció hatalmi beállítottságának 
színreviteléhez nyúl. Az utóbbi problémakör azt foglalja magában, amikor a regényben a 
többségi társadalom tagjai által interpretálni próbált „mások” félreértelmezését, hamis 
identitással való felruházását, bekebelezését vagy „gyarmatosítását” figyelhetjük meg. 
Mindezt például a szegény-kultusz elterjedésével29, és azzal a vággyal viszi színre a mű, 
28  „Táte és a kislány leszállt a Főutca és a North sugárút sarkán, és várta a csatlakozást. Egy kisfiú 
ment el mellettük az édesanyjával. A kislány megnézte a kisfiút. Lenszőke volt. Matrózblúz volt 
rajta, sötétkék térdnadrág, fehér zokni és fényes fehér cipő. Keze az édesanyja kezében, s ahogy 
elment a kislány előtt, aki vénséges vén apjával állt ott, a kisfiú belenézett a kislány szemébe.” – E. 
L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 60.; „A boy and his mother passed by. The little girl 
looked at the boy. He was tow-headed. He wore a sailor blouse, dark blue knickers, white socks 
and polished white shoes. His hand was in his mother’s hand and as he passed the little girl stand-
ing with her ancient father, the boy’s eyes looked into hers.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, 
Bantham Books, 1976, 104.
29  „Divatossá vált megbecsülni a szegényeket. New York és Chicago palotáiban szegény bálokat 
rendeztek. A vendégek rongyokban érkeztek, pléhtányérról ettek, és csorba csuporból ittak. A 
báltermeket gerendákkal, sínekkel, bányászlámpákkal díszítették, mintha bányák lennének. Dísz-
letező cégeket alkalmaztak, hogy a díszkerteket parasztgazdasággá, az ebédlő termeket pamut-
szövödévé alakítsák át. A vendégek szivarvégeket szívtak, amit ezüst tálcán kínáltak elébük. Az 
énekesek feketére mázolták a képüket.” – E. L. Doctorow, Ragtime, ford. Göncz Árpád, 26.; „It 
became fashionable to honor the poor. At palaces in New York and Chicago people gave poverty 
balls. Guests came dressed in rags and ate from tin plates and drank from chipped mugs. Ballrooms 
were decorated to look like mines with beams, iron tracks and miner’s lamps. Theatrical scenery 
firms were hired to make outdoor gardens look like dirt farms and dining rooms like cotton mills. 
Minstrels performed in blackface.” – E. L. Doctorow, Ragtime, New York, Bantham Books, 1976, 
46.
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mikor a fehér karakterek a fekete társaik identitását próbálják önkényesen meghatároz-
ni. Ennek példája mikor Apa Coalhause kapcsán arról elmélkedik, hogy talán a zongoris-
ta nincs is tisztában azzal, hogy fekete bőrű, hiszen nem viseli magán azt az identitást, 
ami Apa számára az afroamerikaik egészére, sztereotipikusan ráaggatható. Ez az aktus, 
amely során Apa előbb kérdőjelezi meg Coalhouse önmagáról alkotott képét, mint a saját 
berögzült sztereotípiáját, magába foglalja azt a fő axiómát, melyet Franz Fanon így fogal-
maz meg: „Egy feketének ugyanis nem elég feketének lennie; a fehér emberrel összefüg-
gésben kell feketének lennie.”30

A többszólamúság megjelenítését a szöveg kétfelől közelíti meg. Azzal például, ahogy 
a regény kezdetén szinte néma Tátéból az identitása feladása után egy gazdag és fecsegő 
báró válik, arra reflektál a szöveg, hogy a diskurzusban miként vannak kijelölve a megszó-
lalási lehetőségek. A diskurzus perifériájából a centrumába kerülő Táté többé nem néma 
szereplő: az ő szólama már nem a heterogenitás ábrázolását szolgálja, hanem pont ezzel 
ellenkezően, annak hiányára hívja fel a figyelmet. Részben ezzel párhuzamos jelenség 
Coalhouse szótlansága is. Coalhause nem egy szónok-forradalmár. Ő elődjével szemben 
nem lehet a világ igazságtalanságának legyőzője és az elnyomottak a megszólaltatója. 
Ennek oka is a diskurzus működésében keresendő: Coalhouse néma marad, mert nem áll 
rendelkezésére egy olyan beszédmód, amelyen ezt a létállapottá váló igazságtalanságot 
ki tudná fejezni. Hiszen a forradalmár vagy népvezér szerep beszédmódja érvénytelenné 
válik, mivel azon kifejezhetetlen a többszólamúságában teljes társadalom sorsa. 

A másik megközelítési mód a szerkezettel függ össze. Az egymás mellé társított 
szólamok, a történelem egynarratívájú modelljét cserélik le. Ezáltal előléphetnek azok a 
szerteágazó történetek, melyek a diskurzus elfojtott szólamait képesek reprezentálni. A 
heterogenitás jegyében tehát azt figyelhetjük meg, hogy a diskurzus elnémított szólamai 
egyszerre hangzanak fel, rámutatva arra, hogy az egységbe rendezés és az egyszólamú-
ság redukáló aktusaival szemben egyéb, sokkal reprezentatívabb és legitimebb módon is 
ábrázolható a múlt, a társadalom és a történelem.

Doctorow Ragtime című műve magán hordozza a posztmodern történelemfelfogás 
kételyeit, de egyben azok feloldására, kezelésére is kísérletet tesz. A történelem 
egységének és leírhatóságának megkérdőjelezésére a fikcióval, az egyszólamúságra a 
heterogenitással és egy rizomatikus szerveződésű világ képével „válaszol”. Ennek a fele-
letnek az eredménye az, hogy a Ragtime-ban egyszerre kap helyet a világ, az emberi gon-
dolkozás, valamint a diskurzus axiómáira való reflexió és egy lehetséges reprezentációs 
minta, melyben a nyelv és a társadalom sokszínű és konstruktív (ezáltal viszonylagos) 
arca mutatkozik meg.

30  Franz Fanon, Feketének lenni, ford. Rohonyi Borbála = A posztmodern irodalomtudomány ki-
alakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Sza-
mosi Gertrúd, Sári László, Bp., Osiris, 2002, 614.



75BONCASZTAL

Szilágyi Szilvia

TÉRSZERKEZETEK BODOR ÁDÁM A RÉSZLEG 
CÍMŰ MŰVÉBEN ÉS ANNAK FILMES ADAPTÁCIÓJÁBAN

A Bodor-művekben a térnek, a helyteremtésnek jelentésszervező szerepe van, az egyes 
kötetek, novellák címmegjelölései is gyakran a történések helyszíneit, természeti tájait 
emelik ki (Megérkezés északra, Milyen is egy hágó, A Zangezur hegység, Az Eufrátesz Ba-
bilonnál, Sinistra körzet, A részleg, Verhovina madarai, Sehol), főszereplőként léptetve elő 
azokat. A Bodor-próza topo- és antroponímiáinak különböző kulturális és nyelvi feltéte-
lezettségére utaló bőséges névhalmaza lehetőséget teremt arra, hogy az életmű a térpo-
étika felől is értelmezhetővé váljon. Ugyan a valós földrajzi nevek referencializálhatóvá 
teszik a művek olvasatát, beléptetik a helyhezkötöttségüket, valószerű és fantasztikus 
különbségeinek elmosása, megszüntetése alapvetően nyelvben megteremtettségüket, 
pszeudo-konkretizáltságukat hangsúlyozzák.

A Bodor-próza tere elsősorban azért kaphat poétikai relevanciát, mert a szituációk 
és a szereplők leírásának variációs ismétlődéseivel szemben „az identikus repetíciót al-
kalmazó leírásban kibontakozva, árnyalt és egységes topográfiai képet nyer.”1 A művek 
esetében nem csak arról van szó, hogy a deskriptív részek megszakítják a cselekményt, 
hanem hogy a nem identikus iteráció által újra és újra szerveződő történetcsírák, fabu-
lamorzsák mellett a szenzuális ábrázolások, „részleges látványszilánkok”,2 erős plaszti-
citással rendelkező sűrű képek által megkonstruálódó tér(kép) az, ami cselekménnyé, 
(látvány)történéssé lényegül át: „a statikus leírás nem szünetet képez, hanem benső di-
namikájú folyamattá lényegül”3. Tértörténésről azért beszélhetünk a Bodor-próza eseté-
ben, mert a táj nem pusztán a melléknevek sűrű szövedékéből tör elő, hanem az ige vagy 
a melléknévi igenév vizualitásában fejeződik ki,4 a képvilágban kifejezést nyerő érzék-
szervi ingerek olykor cselekménybonyolító mozzanatként jelentkeznek:.

1  Radvánszky Anikó, Az ember természete és a természet embere = A magyar irodalom történetei 
1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007, 822.
2  Tordai Zádor, A távcső művészete, Holmi, 1996/11, 58.
3  Pozsvai Györgyi, Bodor Ádám, Bp., Kalligram, 1998, 63. 
4  Faragó Kornélia, Szituatív térszerkezetek: A dinamikus-poláris formáltság = F.K., Térirányok, 
távolságok: Térdinamizmus a regényben, Újvidék, Forum, 2001, 129. 

Szilágyi Szilvia (1993) Székelyhíd, Debrecen. A Debreceni Egyetem Irodalom- és Kul-
túratudományok Doktori Iskola hallgatója, a Szkholion szerkesztője. Kritikái és tudó-
sításai a KULTer.hu-n, a SZIFonline-on és a Szépirodalmi Figyelőben jelentek meg.
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Bodor képei ezáltal nem pusztán „látszanak”, „elénk tárulnak”, hanem megtörtén-
nek.5 

Jelen tanulmány azt vizsgálja, miként konstruálódnak meg a látványtörténésként 
leírható terek Bodor Ádám A részleg című művében, s hogy ezek milyen viszonyban áll-
nak Gothár Péter azonos című Bodor-adaptációjával, milyen filmnyelvi megoldásokat 
hív életre a szerző látványpoétikája, mennyiben és milyen eszköztár segítségével képes 
megteremteni az irodalmi mű nyelvi mibenlétének filmes transzformációját, újraalkotni 
annak inherens jellemvonásait. Az adaptációk elemzése film és tér kapcsolatát kifejezet-
ten a filmnyelv működésének szintjén vizsgálja, és arra keresi a választ, miként jön létre, 
milyen eljárások révén konstruálódik a filmelbeszélés során a cselekmény tere, milyen 
eljárásokat használ a film a tér reprezentálásában. Mivel az adaptációk elemzését alap-
vetően a filmes kifejezőeszközök működésének feltárása vezérli, ennélfogva a térképzés 
interpretációja gyakran kapcsolódik össze az időkezelés problémáinak vizsgálatával, va-
lamint azzal, hogy miként mozgósítja a film a tér érzékelését és felfogását a dramaturgia 
céljaira.

TÉRSZERKEZETEK A NOVELLÁBAN (BODOR ÁDÁM: A RÉSZLEG) 

Bodor konzisztens univerzuma mindig valamilyen határ-, peremvidéken található, ter-
mészetes vagy mesterséges határokkal körülvett, száműzetésszerű helyen, amelyet a 
körzet fogalmával lehet leírni.6 Hornyik Sándor bizonyos térbeli (Kelet-Európa) és ide-
ológiai (kommunista diktatúra) asszociációk mentén Bodor Ádám Sinistra körzetét7 a 
kelet-európai zóna-történetek közé sorolja, hiszen a narratíva egyik legelső és legiko-
nikusabb alkotása, a Sztrugackij-testvérek Piknik az árokparton című kisregényéhez, s 
különösen annak filmes adaptációja, az Andrej Tarkovszkij által rendezett  Sztalkerhez 
hasonlóan Bodor is a totalitárius rendszerek keretei között élő szereplők életét mutatja 
be a realitás és a fantasztikum vegyítésével.8 

Ugyan a Sinistra körzet értelmezéseiben gyakran felbukkan a metonimikusan értel-
mezett táj, amely elvonatkoztatott, olykor metafizikai státuszra tesz szert – „minthogy 
a prezentált diktatórikus hatalom konkrét képviselőitől eloldódva a természet elvont 
uralmának való kiszolgáltatottságon keresztül Sinistra képében, modellszerű terében kel 

5  A fentebb felvázolt diskurzus, miszerint a Bodor-művek olvasása olyan virtuális diegézist hoz 
létre, amely képszerű, filmszerű élményt nyújt, áthatja a recepciót.
6  Körzet alatt bizonyos központ körül fekvő, meghatározott sugarú vagy egységes jellegű nagyobb 
területet, míg zóna alatt olyan zárt területet, övezetet értve, amelyet sajátos (éghajlati, növény- 
vagy állatföldrajzi) vonások jellemeznek.
7  A román sinistru szó jelentése baljós, vészjósló, reménytelen, sivár, azaz egy katasztrófa, 
szerencsétlenség előérzetét hordozza.
8  Hornyik Sándor, Zóna = Zóna – Az Élesdi Művésztelep elmúlt öt éve, MODEM, 2013, 9–13. https://
core.ac.uk/download/pdf/19701300.pdf [Letöltés ideje: 2019. 09. 13.]
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életre”9 – valójában a Bodor-szövegekben nincs nyoma a tarkovszkiji szakralitásnak. Nin-
csenek kiemelkedő terek, és a szentség fogalma sem értelmezhető világában: „ennek a 
vertikális történetnek nincs metafizikai mélysége és magassága: egyszerűen a mindenna-
pok horizontján üldögélő végtelen distancia”10 – írja Gunda-Szabó Dóra; „Úgy sincs benne 
Isten, hogy az Isten hiánya sincs benne.”11 – fogalmaz Tarján Tamás; „ebből a világból az 
ember egyik legsajátabb lelki érzékelő képessége, a hit s vele a megváltás kiszorult, talán 
sohase volt jelen”.12 Metafizikai jellegét a misztikum adja, egyedül úgy van kapcsolatban a 
természetfelettivel, hogy a próza titkokkal terhelt, s ezekre a titkokra nincs magyarázat.13 
A körzet – topográfiáját tekintve – azonban valóban rokonítható a zónák világával, egy-
aránt misztikus, talányos, hol fenséges, hol meg inkább oszló és rothadó tájat ír le.

Az Utunk folyóiratban debütáló, majd az Eufrátesz Babilonnál (1985), a Vissza a fü-
lesbagolyhoz (1992) és önálló kötetben (A részleg, 2006) is közreadott A részleg című 
novella a főműhöz hasonlóan még inkább megidézi a tarkovszkiji utat a Zónához. Roncs-
telepeken, roncstájon keresztül vezet Weisz Gizella útja a részleghez. Az egyes szám har-
madik személyű heterodiegetikus narrátor in medias res kezdéssel anticipálja a nő sor-
sát: „Aznap, amikor útnak indul, Weisz Gizellát mindenki megdicséri.”14 Ez a jelen idejű 
utazás egyhelyben való toporgássá válik, az utazás végnélküliségével együtt a semmi felé 
való utazás drámaiságát is érzékelteti. Erre utalnak a novella szituatív ismétlései is: a va-
lahova való megérkezés, az onnan való távozás, a túléléshez szükséges beavatási rítusok, 
a cserekereskedelem, az ébrenlét-képzelgés-álom egymásba mosódó tudatállapotai.

Weisz Gizellát kinevezése után vállalati terepjárón viszik haza, hogy összepakoljon. 
A novella tárgyilagos részletességgel, a jól ismert nyelvi ökonómiával dokumentálja a ké-
szülődés folyamatát: „Egy barna, kopottas sporttáskába csomagol váltásnyi fehérneműt, 
harisnyákat, tornacipőt, néhány könyvet, pár darab batul almát és kézitáskáját minde-
nestől. Kiegyenesedik, megnézi karóráját. Kilép a cipőjéből, harisnyásan lépked ki az elő-
szobába, lábára húzza szürke halinacsizmáját, fejére fehér kendőt köt.”.15 A tárgyi világ 
ugyanakkor már maga is topografizál, a speciális szűrposztó lábbeli, a halinacsizma, és a 

9 „Bodornál általában nincs jelképes tartalom, megfejtendő titok.” – Györffy Miklós, Bodor Ádám: 
Az Eufrátesz Babilonnál = Gy. M., Új Magyar Prózaszemle, Nyolcvanas évek, Pécs, Jelenkor, 1992, 
202–203.
10  Gunda-Szabó Dóra, A titok és a csoda mint a posztmodern transzcendencia kifejeződése, Kultúra és 
Kritika, 2012.05.03. http://www.kuk.hu/hu/content/titok-%C3%A9s-csoda-mint-posztmodern-
transzcendencia-hi%C3%A1ny%C3%A1nak-kifejez%C5%91d%C3%A9se (letöltés ideje: 2019. 
09. 13.)
11  Tarján Tamás, A sötétségről való tudás = Tapasztalatcsere: esszék és tanulmányok Bodor 
Ádámról, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor, Bp., L’Harmattan, 40.
12  Faragó, i.m., 133.
13  Gunda-Szabó, i.m.
14  Bodor Ádám, A részleg = B. Á., Vissza a fülesbagolyhoz, Bp., Magvető, 1997, 230.
15 Uo.



SZKHOLION78

hungarikumnak számító batul alma említése kimondatlanul is egy erdélyi környezetben 
helyezi el a történetet.

A nő távoztában még elköszön szomszédjától: „Az emeleti folyosón bekopog egy ab-
lakon. Az üvegen cseppekben ül a kicsapódott konyhapára, el-elmoccan keskeny erek-
ben. Belülről egy tenyér rést törölget rajta. Weisz Gizella odahajol és bekiabál: Pár napra 
elutazom. Az ágyneműm a padláson marad. Majd leszedem. Belülről egy asszony kopog-
tatja az ablakot: Mi van az ágyneművel? Weisz Gizella visszainteget a folyosóról: Semmi, 
csak pár napra elutazom.”16 Egy tenyér, egy asszony – így ábrázolja a szomszédot és Weisz 
Gizella ideiglenes útitársát is a narrátor: „[...] és az ott benn kicsoda?” – a hátsó ülésen 
már ül valaki. – Én vagyok – mondja egy kalapos férfi –, szevasz. Weisz Gizella kicsit meg-
hajol, benéz a kocsiba. Ja – mondja. – Szevasz.”,17 de a narrátor elhallgatja, hogy kit ismert 
fel Weisz Gizella a kalapos férfi személyében.

„Weisz Gizella kinyitja a szemét, benéz a kalap karimája alá, nem látja a férfi sze-
mét, csak egy szürke orr hegyére hull a sápadt fülkefény.”18 A férfi nevét az utazás során 
nem ismerjük meg, a narrátor végig állandó jelzővel, „a kalapos férfiként” említi. Ehhez 
hasonlóan Weisz Gizellán kívül csupán Onaga elvtárs és a szénégető, Kuptor Jani nevét 
ismerjük meg. A részleget elhagyó Potra Doktornak (Buckó), és a részlegben maradó fér-
finak két neve is van (Öcsi vagy Petya), „amit úgy kell értelmezni, hogy a részleg világa 
felismerhetetlenné tette őket, megfosztotta egyéniségüktől”.19 Weisz Gizella nem is isme-
ri fel bennük egykori ismerőseit: „Nem ismerem – mondja Weisz Gizella. / A járgányos 
ember csak csóválja a fejét és nevet. / De Potra doktort, ugye, ismeri – jegyzi meg, miután 
továbbindultak. / Őt igen – mondja Weisz Gizella. / Na látja, na látja. Ugye, hogy ismeri. / 
De ő nem így nézi. / Most így néz ki.”.20

Weisz Gizellának egyre primitívebb közlekedési eszközökön vezet az útja a részleg-
be: először dzsippel, majd vonattal, autóbusszal, kézihajtású járgánnyal, lovas szekérrel, 
végül pedig gyalog kell megtennie az utat. Az egyes stációk során a kísérői beavatják a 
túlélés művészetébe, az ivás, étkezés, tisztálkodás, dohányzás és melegedés szabályai-
ba, miközben megfosztják személyes tárgyaitól. A beavatási rítusok szituatív ismétlések, 
körkörösséget teremtenek a novellában, a Bé kettes telep és a részleg irodavezetője szin-
te szó szerint ugyanazokat a mondatokat intézi a nőhöz: „Jöjjön – mondta a telepvezető. 
Most megmutatom magának a kantint.”;21 „Most pedig jöjjön velem. Megmutatom magá-
nak a kantint.”22; „Hallotta, kisasszonyt mondtam. Közben még azt is tudom, hogy ki volt 

16  Uo.
17  Uo.
18  Uo., 232.
19  Gerold László, Utazás Weisz Gizellával az időben, Hungarológiai Közlemények, 1997/3, 47.
20  Bodor, i.m., 239.
21  Uo., 236.
22  Uo., 240.
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a férje.”;23 „Kisasszonyt mondtam – suttogja a telepvezető –, persze, tudom én jól, mi az 
igazság. Így legalább nem akar majd levelezni valakivel.”24  

A kísérők rendre a kantin szűkös „italkészletéből” kínálják Weisz Gizellát, a naran-
csos és a köményes likőr mint „választási lehetőség” mise en abyme-ként is értelmezhe-
tő, a hatalmi mechanizmusok, a két világ (hivatalnokvilág, részleg világa) működésének 
azonosságát, transzpozícióját tükrözik vissza, amennyiben Weisz Gizella régi élete és a 
részleg világa egy és ugyanaz, vagy legalábbis egyik sem jobb a másiknál, így nem is lehet 
közülük választani: „Nehezen tudnék a narancs és a köményes közül választani – mondja 
Weisz Gizella. Az igazság az, hogy egyiket sem szeretem. Ezért egy kicsit határozatlan 
vagyok.”25  

A körzet világában a választási lehetőségek korlátozottak, látszólagosak, s nincs re-
levanciájuk, hiszen a narrátor úgy mozgatja a szereplőt, hogy mindennemű szembeszál-
lást, felülbírálást megvon tőle. Az alkalmazott narrációs eljárás a szereplő gondolataiba 
nem enged betekintést, így a helyváltoztatás belső megélési folyamata elhalványul. Weisz 
Gizella érzelmeinek, belső motivációinak, lelki- és gondolatvilágának reflektálatlansága 
miatt épp az utazási narratívák egy konstitutív eleme, az egyén drámájának megmutatá-
sa hiányzik, A részleg ezáltal egy antiutazás utazástörténeteként tételeződik. 

A reflexió hiánya miatt kérdőjelezhetők meg azok az értelmezések, amelyek pozitív 
vagy negatív felhanggal interpretálják a részlegbe való megérkezést.26 Bodor világában 
a jó és rossz kategóriái ugyanis nem értelmezhetőek: a narrátor kerüli a moralizálást, „a 
jó és rossz kérdését végső soron nem emberi megítélés alá tartozónak véli. Mintha azt 
mondaná: nem az én dolgom eldönteni.”27 Reflexió hiányában, a homályba burkolózó táj, 
s annak nyomasztó hangulatisága íródik vissza Weisz Gizellába.

A köd, lepel, homály, pára, gőz, füst, szürkület szavak összesen tizenkilencszer szere-
pelnek a műben, a környezet minden kis részlete ugyanannak az érzésnek a létrejöttét fe-
jezi ki. A látás, kilátás, átlátás akadályoztatása állandóan jelen van, az olvasó a korlátozott 
rögzíthetőség tapasztalatával szembesül: „Hajnalban a kalapos férfi ébreszti Weisz Gizel-
lát. Alig dereng, a szürkületben épphogy áttetszik a töltés alatt áramló víz mozgása.”;28 
„A csomóponton a sűrű köd alatt még alig virrad. A lámpák udvarából sárga nyirkosság 
permetez…”;29 „A térség nedves homályában egyetlen autóbusz várakozik begyújtott mo-
torral.”30 Ez a motívum a szereplő sorsára is rávetül: Weisz Gizellának rosszak a kilátásai, 
23  Uo., 237.
24  Uo., 240.
25  Uo., 241. 
26  „Egy ismeretlen, de irányított közegből egy sokkal zártabb közegbe ér, ahol valamiféle szabadságot 
él meg”. – Kolozsi László, Zangezurban az idő, Bodor Ádám-adaptációk, Filmvilág, 2007/9, 5.; Keller 
Mirella, A részleg, Filmtekercs, https://www.filmtekercs.hu/nagyitas/bodor-adam-80-a-reszleg-
adaptacioelemzes [Letöltés ideje: 2019.03.19.]
27  Angyalosi Gergely, A kiismerhetetlen remekmű = Tapasztalatcsere – Esszék és tanulmányok Bodor 
Ádámról, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor, Bp., L’Harmattan, 52.
28  Uo., 233.
29  Uo.
30  Uo.
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nem tudja, hova tart, s mi célból. Nincs kimondva, hogy a nő áthelyezése jutalom vagy 
büntetés, kitüntetés vagy száműzetés: „Magát azért küldték ide, hogy gondolkodjék, mi-
ért is küldték ide.”31 – összegzi Gizellának a valamilyen Öcsi vagy valamilyen Petya nevű 
férfi világa önmagába forduló logikáját. 

A részleg világba való belevetettsége sem egyértelmű, lehet központ vagy periféria: 
„Régóta itt élhet a végeken.” – mondja Weisz Gizella a novella végén; „Ez a világ közepe, 
Weisz Gizella.”32 – korrigálja az Öcsi vagy Petya nevű férfi. Paraméterei sem jelölhetők ki: 
„A részleg, amit vezetni fog – mondja a telepvezető –, nem pont itt van. […] Nem pont itt 
van – mondja a telepvezető. Hanem valamivel távolabb.”33

A köd mögül egy roncsolt táj, egy gyár maradványai, a civilizáció szeméttelepe, fosz-
ladozó infrastruktúrájú iparnegyede bontakozik ki. A természet csak nyomokban van 
jelen, ahova az ember keze még nem ért el: „Kátyútól, tócsáktól fényes, fekete út vezet 
innen szénaboglya alakú, félig kifejtett, magányos hegykúpok közé. Egy-egy ilyen csonka 
orom tetején üstök meredezik, egy-egy darabka ottfelejtett erdő. Alattuk füstölög a te-
lep, Borgova, a Borgova kettő, röviden Bé kettes telep.”34 A természetben tulajdonképpen 
nem is a természettel találkozik Weisz Gizella, hanem az ember által tönkretett vidékkel, 
de az ipartelep részlege sem valódi telep, hanem egy roncs, csupán egy ipartelep emléke, 
maradványa. Ebben a világban minden a hiányával tüntet.

Weisz Gizella úgy hiszi, ő a részleg úrnője: „Hogy holnap mit csinálunk, azt még nem 
tudjuk” – mondja Weisz Gizella. „De majd reggel megmondom.”35 Ám, hamar kiderül, hogy 
a civilizáció által nem érintett archaikus környezetben a természet kerül egyeduralkodói 
pozícióba, a diktatórikus rendszer önkényes döntései után a természet elsöprő erejének, 
szigorú szabályainak kell fejet hajtani: „Ha olyan az idő, a levelek néha ott kavarognak 
a magasban, alkonytáji napsütésben. Én olyankor tudom, azok az enyémek, nemsokára 
csöndben levitorláznak ide, és akkor összeszedhetem őket.”36 Az ember nem lehet aktív 
cselekvő a részleg érintetlen világában: „Cövekelni fogunk” – suttogja a gyér szakállú fér-
fi. Itt csak cövekelni lehet”37, az embernek a természet parancsait kell követnie, lehető-
ségei ugyanúgy korlátozottak, mint a hivatalnokvilágban. A hatalom „a részlegben arcta-
lanná, megfoghatatlanná válik, metafizikus mozgatóként, egyfajta mindenható apaként/
atyaként, magában a személytelen mechanizmusban magasodik föléjük.”38

31  Uo., 249.
32  Uo., 246.
33  Uo., 235.
34  Uo., 234.
35  Uo., 246.
36  Uo., 249. 
37  Uo., 246.
38  Gelencsér Gábor, A végeken, A részleg = G. G., Káoszkeringő. Gothár Péter filmjei, Bp., Filmesek 
Kiskönyvtára, 2006, 134.
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A kályhába nem lehet begyújtani, mert a meleggel kiűzik a kalyiba valódi házigaz-
dáit: az antropomorfizálódott úr- és hölgymenyéteket. Az antropomorffá váló animális 
szférával szemben az emberi világ dezantropomorfizálódik. Ha az ember túl akarja élni a 
zord körülményeket, emberi mivoltát kell elveszítenie, bele kell simulnia a természetbe. 
Öcsinek/Petyának állatos a mozgása, alvás közben panaszosan nyüszít: „A küszöbön áll 
kicsit állatosan szimatolva, vállán nehéz szerszámostáska.”39 „A férfi állatosan puha moz-
dulatokkal ugrik föl a priccsről, kitárja az ajtót, és maga mögött nyitva hagyja.”40 A hasz-
nálati tárgyai mellett Weisz Gizella emberi mivoltát is elveszti: „Nőnek nő.”,41 de fürdés 
közben Öcsi/Petya már csak a túlélésért küzdő ösztönlényt, az állatot látja benne: „Nézi, 
mintha egy menyét ülne a lavórban.”42 Potra doktor, a részlegben a nagyon is beszédes, 
Buckó néven ismert férfi esete példázza, hogy miként lesz olvasható az emberi testeken 
a tér emlékezete: „Ennek hosszú, őszes és piszkos haja vállára omlik, vörhenyesre fakult 
szakálla puffadt hasáig ér, kétoldalt rövid varkocsba font tincsek lógnak ki belőle.” […] A 
gyapjas, szakállas ember gyanakvó hunyorgással méregeti őket, aztán vékony, köhécselő 
hangon válaszol: »Haza.« Ásít egyet, be lehet látni a torkáig, egy fog sincs a szájában.”43

A részlegben végezhető egyetlen, a többértelműség felé nyitó cövekelés mint állapot, 
vagy action gratuite-ként értelmezhető irracionális cselekvés, dobozolás, vég nélküli kő-
padló-fényesítés44 a kozmikus jelen pillanatában tartja a részleg világát. Az állandó jelen 
megszünteti a múltat és elképzelhetetlenné teszi a jövőt, így a Sztálin halálának idejére 
(1953) datált novella tér- és időbeli szituáltsága a részlegben feloldódni látszik.

Az állandóság, változatlanság, időtlenség jellemzi a zárvány térbeli megszerkesztett-
ségét is: „A tó fölött, a mélység örökös szélcsendjében mozdulatlan rétegekben ül a pá-
ra.”45; „Fönn, a kráter peremén, valami távoli, kósza napfényben a széltől fölporzó hó sár-
ga csóvái lobognak. A zöld jegű tó fölött lila, a lila köd leplei puhák, mozdulatlanok.”46 A 
valamilyen Öcsi, vagy valamilyen Petya nevű férfi az időn kívül él, nem érti és bosszantja 
az idő múlásának gondolata („Azt az órát nem kell többet fölhúzni – suttogja szárazon az 
Öcsi vagy Petya nevű férfi. Tegye el onnan valahova, hogy ne halljam. Vigye onnan. Ássa 
el.”).47 

Ugyan nehéz a mű térbeli vonatkoztatásaitól teljes mértékben eltekinteni, a politikai 
olvasatot zárójelbe tenni, a tér- és időparaméterek, a történelmi beágyazottság elkenődik 
Weisz Gizella részlegbe érkezéskor: Öcsi vagy Petya tüzet gyújt a Sztálin haláláról hírt 
39  Bodor, i.m., 244.
40  Uo., 245. 
41  Uo., 244.
42  Uo., 247.
43  Uo., 239. 
44  Az érsek látogatása című regényben a szeminaristák éjt nappallá téve, lábukra erősített 
párnákkal fényesítik az állomásépület kőpadlóját.
45  Uo., 243. 
46  Uo., 245. 
47  Uo., 249. 
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adó újsággal. „Szóval meghalt – sóhajt egyet a gyér szakállú férfi. Összegyűri az újságot, 
bedugja a gyökerek, gallyak alá, és meggyújtja.”48, ezzel az aktussal mintegy szimboliku-
san elvágja a részleget a külvilágtól.

Bodor részlege egy ontológiailag problematikus, felfüggesztett, a civilizatorikus vi-
lágon kívül elhelyezkedő nem-helynek bizonyul. A természeti adottságok ugyan lokali-
zálnak, a konkrét időre vonatkozó adatok pedig datálják a novella idejét, mégis történik 
valami, ami túlmutat a konkrét történelmi események puszta leképezésén, a főszereplő 
eljut valahonnan valahová, s mintha ez nem csak fizikai helyváltoztatás volna. „A szám-
űzetés egyben szabadulás, de ahhoz, hogy ezt valaki így lássa, kicsit meg kell tébolyod-
ni.”49 – írja Radnóti Sándor. Hogy ez a civilizatorikus világból való száműzetés azonban 
valóban a szabadság egy formájának megtalálását jelenti, abban a mű nem foglal állást, 
inkább hagyja, hogy az olvasó több válasz között tétován ácsorogjon.

A RÉSZLEG A FILMVÁSZNON (GOTHÁR PÉTER: A RÉSZLEG)

Gothár Péter már 1982-ben megkapta Bodor Ádámtól A részleg kéziratát, a mű megfil-
mesítésére kultúrpolitikai okok miatt viszont csak a rendszerváltás után, 1994-ben ka-
pott engedélyt, rövidesen azután, hogy Bodor Ádám Sinistrája betört az irodalomba. A 
film megkésettsége okán elvesztette korszakváltó pozícióját, noha „egy hosszúra nyúlt 
filmtörténeti periódus lezárásában és egy új korszak szemléleti-stiláris megalapozásá-
ban játszhatott volna szerepet.”50 A rendező pályafutásában sem jelent határt, hiszen 
egy szigetszerű beékelődést képez, a Bodor-adaptáció utáni filmjeiben (Haggyjállógva 
Vászka, Paszport, Magyar szépség) ugyanis folytatja a közérzetfilmek groteszk-abszurd 
stilizációját. 

A részleg című novellát a kritikusok gyakran rokonítják tévesen a forgatókönyv mű-
fajával, mondván, hogy az szinte csak színpadi utasításokhoz hasonló mondatokból épít-
kezik. A párbeszédek ugyan valóban redukáltak, a leírások líraisága messze túlmutat a 
forgatókönyv nyelvezetén. Gothár Péter azonban valóban (egy kiegészítésre szoruló) for-
gatókönyvként tekinthetett a novellára, s szinte teljes egészében átvette annak monda-
tait, s a filmes „újramondás” intencióját egy történeten kívüli narrátorhanggal erősítette 
meg. A Törőcsik Mari51 hangján megszólaló heterodiegetikus narrátor többféle funkciót 
is ellát a filmben: egyrészt a képileg nehezen kifejezhető absztrakciókat közli, engedi szó-

48  Uo., 246.
49  Radnóti, i.m., 21. 
50  Gelencsér Gábor, Kor és szellem, Budapest, Filmkultúra, 2006. http://www.filmkultura.hu/
regi/2006/articles/essays/gothar.hu.html [Letöltés ideje: 2019. 08. 23.]
51  Törőcsik Mari Kamondi Zoltán Bodor-adaptációjában (Dolina) is feltűnik, ezúttal színészként, 
ő alakítja a Senkowitz-nővérek egyikét.
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hoz jutni a novellát, valamint Bodor idézőjeles technikájához hasonlóan, szűrőt vonva a 
történet és befogadó közé, felhívja a figyelmet a történet többszörös közvetítettségére.52

A novella forgatókönyvként való adaptálása ellenére Gothár számtalan ponton be-
tömködte a balladai homályt működtető szűkszavú próza réseit.53 Felismerte, „hogy 
Bodor cselekménye csak biztos háttér kimunkálásával mesélhető el.”54 Ezek a pótlások 
azonban rendre a kommunista diktatúra olvasatához, a referencializálhatósághoz viszik 
közelebb a film értelmezését. A rendező a Bodor-prózától idegen ok-okozati összefüggé-
seket teremt, s ezek segítségével mutatja be Weisz Gizella (Nagy Mari) kinevezésbe cso-
magolt száműzetését. Állást foglal: Weisz Gizella külföldi kapcsolatai, merész meglátásai, 
tervei, és volt férje Unióba való szökésének köszönhetően vált kellemetlenné a vezetés 
számára:55 „Felfigyeltünk az eredményeire, a vezetésnek tervei vannak magával, olyan 
helyre kerül, ahol megvalósíthatja elképzelését, amiket tanulmányában szépen megfo-
galmazott Franciaországban.” – mondja neki tört magyarsággal a román nemzetiségű fő-
nöke (Ştefan Sileanu) a film harmadik percében.56 

Gothár a nyelv által konkretizál, míg Bodor novellájából nem „olvasható ki”, milyen 
nyelven beszélnek egymással a szereplők, a film ezt nem teheti meg, óhatatlanul döntenie 
kell. Gothár a román és a tört magyar nyelvvel egyértelműen romániai, erdélyi viszonyo-
kat teremt: „nincs olvasó, akiben ne merülne fel, hogy ez Románia, de a film nézőjének 
csak erre kell gondolnia.”57 A nemzetiségi, nyelvi konkretizálással, egy transzpozícióval 
Sztálin halálának idejéről a Ceauşescu-rendszerre való utalással, Bodor imaginárius vilá-
gából a politika világába lépünk át, közelebb hozva a film idejét a befogadók történelmi 
tapasztalatához. 

Ez a választás eredményezi, hogy az adaptáció „leleplezi”, explicitté teszi és transzpo-
nálja a Bodor-próza lebegő utalásrendszerét. A nőt kézről kézre adják útja során, a kísé-
rők és utasszállítók a hatalmi struktúra fogaskerekeiként mindvégig gondoskodnak róla, 
hogy Weisz elérje a következő állomást. Gothár egy szervezett megfigyelőrendszerre, be-
súgórendszerre hívja fel a figyelmet. Egy belső fokalizáció során a taxisofőr objektívén 
keresztül láthatjuk a vonatba beszálló, szabad fülke után keresgélő asszonyt és kísérőjét. 
Ez a motívum minden egyes állomást végigkísér: a kalapos kísérő felteszi a buszra Weisz 
Gizellát, a telepvezető emeleti irodája ablakából, az irodavezető a kantin ablakából figyeli 
52  Olyan esetekben, amikor a narrátorhang nem a némafilmes mutogató, monstrateur funkciót 
látja el, hanem a látható, hallható jelenettel párhuzamosan mondja fel ugyanazt. 
53  A rendező a forgatókönyvet Bodor Ádámmal közösen írta. 
54  Uo.
55  Így a valamilyen Öcsi vagy valamilyen Petya (Szarvas József) szájából elhangzó mondat („Magát 
azért küldték ide, hogy gondolkozzék rajta, miért küldték ide.”) elveszti drámaiságát, hiszen 
pontosan tudjuk miért száműzték a részlegre.
56  Weisz Gizellán, a részlegvezetőkön (Potra doktor, Öcsi/Petya – Valentin Teodosiu, Szarvas 
József), a buszsofőrön (Marcel Marcu) és Kuptor Janin (Tóth Géza) kívül mindenki roncsolt, tört 
magyarsággal, román-magyar kevert nyelven szólal meg.
57  Gerold, i.m., 49. 
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a kézihajtányon távolodó nőt. A voyeurt rendszerint egy ellenbeállítás leplezi le a néző 
előtt, de a kísérők küldetését Gothár egy betoldott párbeszéddel is nyilvánvalóvá teszi: „- 
Miért csinálod ezt?” – vonja kérdőre Weisz Gizella a kalapos férfit: „- Megkértek rá, Weisz 
Gizella. Nekem ez a dolgom.” Kiszolgáltatottságát tovább erősítik benne eligazítói, akik 
folyamatosan reflektálnak alulinformáltságára: „- Hallotta, kisasszonyt mondtam, mit 
szól hozzá? Közben még azt is tudom, ki volt a maga férje. Hallom, visszatért az Unióba?”

Gothár az üregek feltöltésével lényegesen több drámai feszültséget teremt, mint 
a novella, amely ott éppen az elhallgatásokban képződik meg. A filmbéli Weisz Gizella 
akár naivnak gondolt, akár megtörhetetlen optimizmusának tulajdonított mosolyát a fo-
lyamatos megaláztatás fokozatosan kikezdi. Bodor kifürkészhetetlen alakja Nagy Mari 
alakításában érzelemmel töltődik fel, gyanakodni kezd („-De nincs baj, ugye?” – kérde-
zi kalapos kísérőjétől a vonaton), gyakran indulatossá válik („-Véletlenül benne maradt, 
még otthon kivághattam volna őket, de nem jutott eszembe, sajnos elhanyagoltam ezt a 
problémát.” – mondja gúnyosan a telepvezetőnek, aki számonkéri a fehérneműkben ma-
radt Dior-Paris feliratú címkét), s kínos, tehetetlen helyzetére reagálva, több alkalommal 
is ideges nevetőrohamban tör ki.

Az adaptáció egyik legfeszültebb jelenete a járgányos férfiak kaján ábrázatának kitar-
tott nagyközelije. Ennek a jelenetnek az előzménypárja a bugyicímke kitépése, amelynek 
során a telepvezető nőiségében alázza meg Weisz Gizellát. Bár a film a Bodor-prózához 
hasonlóan a drámai feszültségeket a nagy csöndek beiktatásával komponálja, a premier 
plánok során a nő szubjektív vonatkozásai is érvényre jutnak. Így történik, hogy Weisz 
Gizella karaktert kap, még ha ez a karakter nem is egyértelműen megfejthető a befogadó 
számára.58 

De arcot kap maga a táj is, hiszen a nyelv lokalizál. „Azzal, hogy Gothár eldöntötte, 
Bodor novelláját tekinti forgatókönyvnek, némileg megspórolta magának A részleg film-
nyelvének kitalálását. Kitalálás helyett inkább talált (például nagyszerű helyszíneket, 
tárgyakat).”59 Míg Bodor novellájának csak adottságai a romániai viszonyok, addig a film 
tárgyává teszi azokat.

Az adaptáció a kinevezéstől az utazás kezdetéig jóval kidolgozottabb. A film mediális 
sajátosságaiból adódóan nagyfokú tárgyi részletességgel dolgozik: végigpásztázunk az 
ellenfényből kibontakozó uniformizált irodában, látjuk az olvashatatlan szlogent a függö-

58  Míg a novellából nem lehet kiismerni Weisz Gizellát, addig Radnóti Sándor szerint a film a 
következő lehetőségeket kínálja: „1. fásult lény, akit semmilyen meglepetés nem érhet, 2. a 
megregulázott szocialista embertípus, aki nem bocsátkozik konfliktusba senkivel sem, 3. stréber 
túlélő, aki nem tudja mi történik vele, de engedelmeskedik és mosolyog, 4. elhagyott és magányos 
asszony, akinek az addigi élete mindennél rosszabb, így bármilyen változás lehetőség arra, 
hogy férfit találjon, 5. belső fénytől megvilágított ember, akinek szilárd nyugalma, biztonsága 
megszelídít mindent, 6. modern szent: aki alázatával maga körül mindenkinek felkínálja a 
megváltás lehetőségét.” – Radnóti, i.m., 21.
59  Uo.
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nyön, a kamera egy benti térből kocsizással követi az erkélyen beszélgető, sétáló Onaga 
elvtársat és a hivatalnokokat, majd sötét folyosókon keresztül követjük Weisz Gizellát 
a főnök emberektől zsúfolt, egyszerű irodájába. A nagy gonddal kimunkált környezet 
minden részlete a történelem, a politika és a társadalmi helyzet jeleit hivatott hordozni. 
Weisz Gizella otthonában a kamera egy lassú, leíró mozgáson keresztül mutatja be az in-
tim tárgyi környezetet: a felvevőgép különösen egy Eiffel-tornyot ábrázoló képeslapon és 
egy Édith Piaf-lemezen, franciaországi tartózkodására, kiűzetésének okára utaló tárgyi 
bizonyítékain időzik el. 

A város labirintusszerű utcái a vállalati terepjáró hátsó üléséről, vagy Weisz Gizella 
rövidlátó objektívén keresztül, szubjektív kameraállásból tárulnak fel. A vágás nélküli, las-
sú ritmusú, hosszú beállításokkal dolgozó jelenetben szűk, zegzugos utcák és a szocialista 
korszak építészeti eszményei, lepusztult, egyforma tömbházainak sora bontakozik ki. Ha 
Bukarest ’90-es évekbeli utcáira nem is ismer rá a néző, azt mindenképp érzi, valós helyszí-
nen zajlanak az események. Az utazás reális tér-idejű nyomon követésének hangsúlyozásá-
val, a tárgyi miliő gondos kidolgozásával a film egyfajta kvázi-hitelességet teremt.

A film ugyanakkor kísérletet tesz a reáliáktól való eloldódásra is: elvonatkoztatott 
képekkel az út belső megélési folyamatát, az utazás metaforikus dimenzióját is hangsú-
lyozza. Gothár alapvetően expresszionista és neorealista jellegű térkezelési elvek egy-
velegével dolgozik, azaz a földrajzilag behatárolt tér a szereplők belső rezonanciájának 
kivetülési területévé válik, de a rendező elhatárolódik a festői, díszletszerű ábrázolás-
módtól és a miliőt egyszerű képek segítségével, a maga megkonstruált „valóságában” 
mutatja be. Az adaptáció elvont képeken keresztül szakad el a földrajzi koordinátáktól. 
Weisz Gizella és a kalapos férfi vonatbeli árnyalakjai a töltésre vetülnek, az ablaküvege-
ken, tükrökön, visszatükröződő felületeken keresztül az alakok megsokszorozódnak. A 
vonatút során Weisz Gizella ébrenlét-álom mentális állapotainak összemosása a filmlát-
vány metaforikus, allegorikus olvasatára hívja fel a figyelmet, a médium nem materiális 
jellegének tudatosítására.

A lebegő tér konstruálása, mely „egy olyan elvont tér-idő létrejöttét jelenti, amely-
ben a hely és az idő kiszakad a cselekmény menetének logikájából”,60 azonban nem jár-
hat teljes sikerrel, hiszen ahol nem egy konkrét társadalmi környezet történelmi vagy 
politikai bemutatását keresi, a helyszín ott is erős társadalmi miliőt idéz fel. A filmben 
megragadott terek eleve társadalmi sajátoságokkal bírnak, s ekképp lépnek be a filmbe. 
A kommunista diktatúrára tett közvetlen utalásokkal, a választott nyelvvel Gothár már 
előzetesen megalapozta ezt az értelmezést a befogadó számára.

60  Uo., 22.



SZKHOLION86

 A film átmenti, filmnyelvi megoldásokkal, a kompozíció bekeretezésével tematizálja 
a novellában többnyire metaszinten érvényre jutó látás, láthatóság problematikáját:61 
Weisz Gizella rövidlátó, Buckónak halott, üres a tekintete, míg az Öcsi vagy Petya nevű 
férfinek zavaros, kapkodó. A kamera úgynevezett maszkolással dolgozik, azaz csak na-
gyon ritkán engedi közvetlenül láttatni az eseményeket, egy közbeékelt felület (párás, 
esőáztatta, sáros ablaküveg, gomolygó füst, sűrű köd, egy fal, egy kerítés, egy ajtó) folya-
matosan akadályozza Weisz Gizella és a néző teljes rálátását, kilátását. Mivel a film belső 
terei gyéren megvilágítottak, így a szereplők arca is árnyékba burkolózik, az ellenfénynek 
köszönhetően gyakran csak a sziluettjeik kivehetőek.

A felfelé való utazás groteszk emelkedettséget kap. A buszsofőr által énekelt román 
nyelvű dal („Mǎicuţǎ, Mǎicuţǎ, dragǎ, ce-i cu casa de pe plaiul verde?”)62 misztikussá 
emeli a részleg kalyibáját. Weisz Gizellához intézett mondata („– Itt nem kell császkálni, 
itt minden belül van.”) is megnyitja az értelmezést a tudati színtér felé. Ezt erősíti a híd 
szimbóluma is, amely egyfajta átkötést teremt a reális és a spirituális tér között, a lesza-
kadt híd pedig sejteti a visszatérés, túlélés nehézségeit.

A film képi feszültséget generál azáltal, hogy a roncsolt tájjal párhuzamosan jele-
nik meg a sztereotipikus, érintetlen Erdély-kép. Míg Bodor főként a roncsolt világ rész-
leteiben megbúvó szépséget írja le, a Gyimesi havasokban forgató Gothár operatőre, Vivi 
Drǎgan Vasile a szőtsi képi hagyományt63 megidézve, nagytotálokkal, monumentális pa-
norámaképekkel érzékelteti a fenséges vidéket, s egyben a tér-idő kozmikus jellegét. Ez 
az úgynevezett panoptikus fokalizáció egy olyan rejtőzködő, ugyanakkor mindent látó 
nézőpontot teremt, amely összefügg a felügyelet gyakorlásával, a térben megnyilvánuló 
hatalmi struktúrákkal. Az extrém felső kameraállásokkal felvett óriástotálok azt fejezik 
ki, hogy az eltörpülő szereplőkhöz képest nagyobb, általuk átláthatatlan, s nem befolyá-
solható erők mozgatják az eseményeket: Weisz Gizella egy hangyányi pont a hófödte csú-
csok mellett, kiszolgáltatottja a vad természetnek. Ezek a nagytotálok rendszerint egy-
egy premierplánnal ellentéteződnek, amely a főhős arckifejezését hozza közel, így a táj és 
az arc egymásra montírozódnak, egyik a másik helyére lép, hogy a maga érzékletességé-

61  Pethő Ágnes úgy véli, hogy ugyan az irodalmi mű maga sohasem „kerülhet filmre”, „az írásos mű 
bizonyos részletei (azonos pátbeszédtöredék idézete), aspektusa (parafrázisa), átmintázódhatnak 
bizonyos elbeszéléstechnikák (azonos szereplő-narrátor meséli a történetet), retorikai-poétikai 
eljárások (nyelvi metaforák, allegorizálások) képi megfelelőinek bizonyos elemei ekképpen 
valóban filmre kerülhetnek, vetítődhetnek.” – Pethő Ágnes, Múzsák tükre: Az intermedialitás és az 
önreflexió poétikája a filmben, Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2003, 102.
62  „Anyácska, Anyácska, kedves, mi van a zöld mezei házzal?” (saját fordítás) – Az „Anyácska” a 
román nyelvben és kultúrában a Boldogságos Szűz Anyára, Szűz Máriára vonatkozik. 
63  „A […] Szőts István filmekben is fellelhető ez a motívum, amely a fenti és a lenti világ, a havas 
és a város, az éden és a civilizáció közötti kapcsolat, a közlekedés, az utazás pályája és eszköze.” A 
film egy-egy képkockája mintha Szőts Emberek a havasonjából került volna Gothár adaptációjába. 
– Margitházi Beja, „Csordapásztorok midőn…”: Transzszilván transzcendencia és képpoétika az 
Emberek a havasonban, Metropolis, 1998/2, 109.  



87BONCASZTAL

vel fejezze ki a másik világát. A táj azáltal, hogy befogja Weisz Gizella belső rezonanciáját, 
maga is főszereplővé, háttérből előtérré, történő térré válik.

Gothár adaptációjában az erősebb valóságképzésre való törekvés egy metafizikai 
szint bevonásával, a világtapasztalás dekonkretizálásával jár. A film metafizikai szintjét 
a legerősebben mégis Tarkovszkij Sztalkerének allúziójával igyekszik megteremteni. A 
kommunista diktatúra anatómiáját színre vivő adaptáció egy másik filmben keresi a me-
tafizikai szint működtetéséhez szükséges kapcsolódási pontjait. A borgovai telepről a kö-
vetkező állomásig való feljutás közlekedési eszköze, a járgány, kézihajtány és három uta-
sának hosszan kitartott, kocsizással történő filmezése Tarkovszkij Sztalkerére, a Zónába 
történő behatolás jelenetére való utalásként interpretálható. Tarkovszkijhoz hasonlóan 
Gothár úgy szervezi meg ezt a térbeli elmozdulást, hogy egyszerre tapasztaljuk meg mind 
a fizikai, mind a spirituális jelentőségét: nem látjuk, pontosan honnan hová tart a hajtány, 
a fókusz a szereplők közelijére, néma interakcióira kerül. Mind Gothár részlegéhez, mind 
Tarkovszkij Zónájához való út próbatételt jelent. Ilyen értelemben Weisz Gizella maga a 
határokat áthágó sztalker, a megbélyegzett ember, világa utolsó idealistája, a „szent félke-
gyelmű”,64 akit deviáns viselkedése miatt a válság heterotópiájába száműznek, amelybe 
hosszú, lepusztult vidékeken keresztül vezet az útja – jórészt töretlen optimizmusa is 
efelé az értelmezés felé mozdítja az adaptációt. Ám míg Tarkovszkij Zónája „azt ígéri az 
egyénnek, hogy pusztán a hiteles személyiség erejéig eljuthat a teljes önmegvalósításig, 
a belső szabadság és a beteljesült boldogság állapotába”,65 a részleg világa korántsem ke-
csegtet hasonlóval. A körzetet elhagyó Buckó így fogalmaz: „- Úgy látszik, megjavultam.”, 
a valamilyen Öcsi, vagy valamilyen Petya nevű férfi pedig ezzel a mondattal utasítja el az 
őt alkohollal kínáló Weisz Gizellát: „- Én nem pusztítom magam ilyesmivel. Túl akarom 
élni azokat, akik ide küldtek.” – mintegy megerősítve a gulág-parafrázis értelmezését. 

Nem meglepő, hogy a recepció nem tudott igazán mit kezdeni Gothár filmjével, amit 
mi sem bizonyít jobban, minthogy számos egymásnak ellentmondó értelmezés szüle-
tett az adaptáció kapcsán. Gothár egyszerre akarta színre vinni a kommunista diktatúra 
anatómiáját, s ettől elrugaszkodva, egy elvontabb, spirituális világ nyomait felvillantani. 
Jogosan jegyzi meg Radnóti Sándor, hogy a filmet mintha két különnemű kóddal kellene 
értelmeznünk, amelyhez egyszer inkább passzol az egyik, másszor a másik, de az erő-
feszítések egymást kizáró eredményekre vezetnek.66 A film nem csupán a novella sűrű 
képeit, elhallgatásaiban rejlő feszültségét, de a Bodor-szövegekre jellemző heteronóm 
jelentéspotenciált sem volt képes vászonra vinni.

64  Andrej Tarkovszkij Zónabeli sztalkerét Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényének Miskin 
hercegéhez hasonlítja.
65  Kovács András Bálint, Szilágyi Ákos, Sztalker, Bp., Helikon, 1997, 227.
66  Radnóti, i.m., 21.
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Kusnyír Krisztina (1995) Miskolc. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak néprajz mesterszakos hallgatója.

Kusnyír Krisztina

A TÉR DESZAKRALIZÁCIÓJA ÉS A FELEJTÉS GYAKORLATA 
A BOSZORKÁNY CÍMŰ FILMBEN 

A szakrális tér, szakrális táj, kultikus tér kifejezések az ember természeti és mestersé-
ges környezetétével való kapcsolatára utalnak vallási és szubjektív tényezők vonatko-
zásban.1 Az egyik értelmezés szerint a természeti környezet befolyásolja a vallásosság 
térbeli megjelenítésének jellegét.2 Egy másik definíció szerint szakrális minden, közös-
ségek vagy egyének által kitüntetett szereppel bíró, de a vallástól eltérő gondolatkörhöz 
kapcsolódó hely.3 Ahhoz, hogy a tér szakrális jelleget öltsön, szükséges egy azt legitimá-
ló hiedelemrendszer, ideológia,4 és az azt generációkon át fenntartó, formáló társadal-
mi keret.5 A szakralitásnak az ismétlődésen alapuló időbeli struktúra, a megszentelt idő, 
szakrális idő adja folytonosságát, amelybe az emlékezet a hagyományozódást segítve il-
leszkedik bele.6 „Az emlékezés folyamatában az ember fizikai valójában és kultúrafüggő, 
kulturális eszköztárral felvértezett lényként vesz részt, nagyrészt e folyamatnak, illetve 
eredményeinek köszönhetően boldogul a világban, határozhatja meg önmagát az idő-
ben.”7 Ebben az értelemben a szakrális tér az individuumok, a nagyobb közösségek és az 
adott hatalmi rendszer által differenciálódik, kiemelve a profán világból a napi, heti, évi 
és az életúthoz kötődő fordulókat. „Ezek mindegyike a teret a maga módján szakralizálja, 
emlékhelyeket, kultuszhelyeket hozva létre, rituális tereket tartva működésben. Az így 
létrejött szakrális térstruktúrák egymásra rétegződnek, a tér különböző elemeit vonva 
be szakrális terükbe, sok esetben eltérő szakralitást tulajdonítva a tér ugyanazon pontja-

1  Lásd bővebben: Bartha Elek, Vallási terek szellemi öröksége, Bölcsész Konzorcium, Bp., 2006.; 
Bartha Elek, Megszentelt tájak vonzásában = Studia Folkloristica et Ethnographia 69., Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2017, 13–79, 215–249.
2  Például barkaszentelés, szakrális célból emelt építmények.
3  Bartha, Megszentelt tájak…i. m., 13.
4  Uo., 15.
5  Jakab Albert Zsolt, Emlékállítás és emlékezési gyakorlat: A kulturális emlékezet reprezentációi 
Kolozsváron, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajztudományi 
Doktori Iskola, Bp., 2011, 19.
6  Lásd bővebben: Bartha, Vallási terek…i. m., 23-26.; Jakab, i. m., 46-47.
7  Keszei András, Az emlékezet rétegei, Korall, 2010/41, 6.
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inak.”8 A felsoroltak a kulturális produktumok rendszerére (helyek, tárgyak, jelképek, nar-
ratívák) gyakorolnak hatást. „Segítségükkel történik az emlékek felidézése – ennek me-
nete soha nem véletlenszerű, hanem a társadalmi-kulturális valóság kölcsönhatásaként 
születik meg.9 A kultúrát transzformáló folyamat része a felejtés is: optimális esetben ez 
szelektálja a csoport működéséhez aktuálisan szükségtelen elemeket – ezek később újra 
fontossá válhatnak.10 Ha gazdasági, társadalmi, politikai vagy az egyént érintő, belső fo-
lyamatok hatására a tér és az idő egysége megbomlik, az változáshoz vagy szélsőséges 
esetben azok deszakralizációjához vezet. Ekkor a tér szakrális jellegét, eredeti funkcióját, 
többlettartalmát veszíti el.11 A transzcendenssel való egyéni szintű kapcsolattartást tehát 
külső, nem vallásos tényezők is alakítják.

Ebben az elméleti keretben értelmezhető az 1630-as évek Új-Angliájában játszódó 
A boszorkány12 című horrorfilm, amely a tér deszakralizációjának és a felejtés gyakor-
latának egyedi példáját nyújtja azáltal, hogy az egyéni és a közösségi szintű szakralitást 
szolgáló terek változását mutatja be. A történet szerint az ismeretlen területen letelepe-
dett puritán közösség száműzi az egyik családot, mert az édesapa többször megszegte 
„a közösség és a gyülekezet törvényeit.”13A család a településtől messze lévő, kietlen, 
természet uralta helyre költözve birtokba veszi az új teret, megáldva azt. Nem sokkal a 
terület szakralizálását követően megrázó események történnek. Ebben a közegben kö-
vethető nyomon, hogyan formálja, majd pusztítja el egy radikális változás az ember addig 
megszokott, világról alkotott képét, hogyan veszíti értelmét az óhazából hozott kulturális 
emlékezet az idegen, meghódításra alkalmatlannak bizonyuló területen egy olyan család 
esetében, amelynek kétszer kell újjáépítenie életét.

„Vajon miért jövénk ide, a pusztaságba elhagyva hazánkat, a családunkat és atyáink 
házát? Átszelve a végtelen óceánt, miért, miért? Hát nem azért, hogy szívünkből hirdes-
sük az evangélium igéit Isten országáról?” – kérdezi a családfő, William a film legelső 
jelenetében. Ebben a megszólalásban jól megragadható az Új-Angliába érkező puritánok 
első generációjának (1620–1665) missziós tudata.14 Mivel a film nem tisztázza kellő pon-
tossággal a történet idejét, így elképzelhető, hogy az 1630 előtt érkezettekkel kelt útra 

8  Bartha, Megszentelt tájak…i. m., 14.
9  Uo., 5–8.
10  Uo., 21–23.
11  Bartha Elek, Vallási terek néprajzi kutatása, Történeti tanulmányok XX: A Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézetétnek kiadványa, Debrecen 2012, 21.
12  The Witch: A New England Folktale, rendező-forgatókönyvíró: Robert Eggers, forgalmazó: 
Universal Pictures, 2015.
13  Idézet A boszorkány című filmből. A dolgozat további részében a hivatkozás nélkül feltüntetett 
idézetek mind a film magyar szinkronos verziójából származnak.
14  Szabó János, A puritanizmus hatása az Amerikai Forradalomra – különös tekintettel Új-Anglia 
kolóniára, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 
Debrecen, 2016, 123.
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a család, akik ismerték Robert Cushman15 beszámolóit a Plymouth kolóniáról. Az sem 
kizárt, hogy a harmincas években, John Winthrop16 bátorítására indultak el. Annyi biz-
tos, hogy a film jelenét megelőző hat-hét évben kerültek Új-Angliába, amire a legidősebb 
fiúgyermek, a tizenegy év körüli Caleb óhazával kapcsolatos, hiányos emlékeiből lehet 
következtetni. Ennek tisztázása az ebben az időszakban kivándorlók vallásos szocializá-
ciójának megértése miatt szükséges. A kálvinista gyökerű angol vallási csoportok azért 
költöztek a területre,17 hogy az anglikán egyháztól függetlenül gyakorolhassák hitüket, 
kiegészítve annak társadalmi rendszerről alkotott képét a bibliai alapokon nyugvó elkép-
zeléseikkel.18 Ennek egyik alappillére a szolgálat volt, amely a keresztény hitre térítés-
sel legitimálta letelepedésüket a bennszülöttek lakta területeken. Bibliai párhuzamnak 
a zsidók egyiptomi fogságból szabadulását tekintették: az ígéret földjére, Új-Angliába 
vezető ismeretlen utat a „végtelen óceánnal” azonosították. A kivándorlásuk másik cél-
ja a közösségi lét mintaszerű megvalósítása volt, amelynek alapját az ószövetségi Izráel 
teokratikus társadalmi rendszere jelentette. Viszont az új helyzetben hasonló mechaniz-
musok jellemezték a közösségeket, mint a hátrahagyott hazában: „Azzal, hogy elvándo-
roltak, elhagyták az óhazát, nem változott meg az emberi természet, azaz mindenféle 
reform és elgondolás mellett ugyanazokkal az emberi gyengeségekkel kellett szembe-
nézniük, amivel találkoztak az óhazában.”19 Az ellentétes tanokat vallókat az új földön is-
mét a száműzetés várta. A szabad vallásgyakorlás mellett a missziós tevékenység agresz-
szív terjeszkedésként mutatkozott meg, ahol „a nem civilizált teret meg kellett tisztítani 
a vadontól, a vadállatoktól és a vademberektől.”20

Ebben az értelemben a kirekesztés következményeként az eredeti tanítást követő 
család a kommunikatív emlékezet hordozójaként21 a tér újrahódításának lehetőségét kap-
ta útravalóul, amelyet az ismert módszerrel próbált uralma alá vonni. Tehát az idegen 
hely megáldása, a föld megcsókolása, a még fel nem tört, szűz terület termékennyé tétele 
a tér szakralizálását szimbolizálják a film kezdetén. A család ekkor a birtokot az erdő 
vonaláig és a patakig terjeszti ki. A történet előrehaladtával a szereplők egyéni és közös-
ségi szintű szakrális terei fokozatosan funkciójukat veszítik, mivel a bekövetkező esemé-
nyek hatására a hitük megélésére és a traumák feloldására alkalmatlanná válnak ezek a 
kezdetben biztonságosnak ítélt helyek. Az édesapa a birtok munkára kijelölt részein, az 
édesanya a lakóházban, az idősebb testvérek a patakpartnál, az ikrek a birtok udvarán 
15  Robert Cushman (1579–1625) a Mayflower-út vezetője, a Plymouth kolónia ügynöke.
16  John Winthrop (1588–1649) Massachusetts állam kormányzója 1629-től haláláig, az új-angliai 
puritánok vezetője. 
17  Pintér Károly, A vallás szerepe az Egyesült Államok múltjában és jelenében, Századvég, 2013/69, 
121.
18  Szabó, i. m., 115–120.
19  Uo., 113.
20  Békés Márton, A végső határvidék, Szépirodalmi Figyelő, 2016/2, 51.
21  Jan Assmann, Kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, 
ford. Fejős Zoltán, Atlantisz, Bp., 1999, 56.



91BONCASZTAL

és a gazdasági épületeknél töltenek több időt. Ezek a terek individuális szinten is plusz 
tartalommal rendelkeznek vallásos és nem vallásos tényezők vonatkozásában. A felsorolt 
színterek változását az emlékezés és a felejtés folyamata is árnyalja, mivel a szereplők 
emlékeit a számukra fontos helyszínek, tárgyak és az őket érintő események hívják elő 
vagy homályosítják el. Az elemzésben a deszakralizáció, a családi és egyéni szintű hit 
megélésére ható elemek (például korosztályi sajátosságok, nemi szerepek) emlékezéssel 
és felejtéssel együtt történő bemutatása azért szükséges, mert ezek egy szervesen össze-
kapcsolódó rendszer részei.

A történet a család száműzésével kezdődik, amely meghatározza az új területen be-
következő eseményeket. A legkisebb gyermek, Samuel nem részesülhetett a keresztség 
sákramentumában, mert a családnak nézeteltérései voltak a gyülekezettel. Nyilvánvaló, 
hogy büntetésként rótták ki rájuk a keresztelés megtagadását, majd ezután közösítet-
ték ki őket. Ez jól szemlélteti a közösségi lét szervezettségének magas szintjét, amely a 
gyülekezeti rendszer településre kiterjesztett gyakorlását jelentette. A teljes jogú egy-
háztagok betölthették a település igazgatásához szükséges tisztségeket, szavazati joggal 
bírtak, közösen döntöttek a gyülekezeti tagok ügyeiben. Egymásrautaltságuk megköve-
telte a szabályok előírását, a kihágások megtorlását.22 Ezért érinti a családot a gyüleke-
zeti létből való kirekesztés traumaként. A kiközösítést feldolgozó folyamatnak része a 
természettel és egymással szemben megjelenő bizalmatlanság, valamint a tévesen levont 
következtetések Isten akaratát illetően. Mindezeket a kisbabával történtek fokozzák, aki 
eltűnik az új területen, miközben nővére, Thomasin játszik vele az erdő szélén.

Samuel elvesztése után az anya óva inti a család minden tagját az erdőbe merész-
kedéstől, viszont az életben maradáshoz szükséges élelem és víz megszerzése az édes-
apát és a gyermekeket az ismeretlen közelébe tereli. Mivel Samuel kereszteletlenül hunyt 
el, halála utáni sorsáról a család tagjainak nem lehet megnyugtató elképzelése. Caleb 
édesapját kérdezi arról, hogy a kisbaba bűnös volt-e, az édesanya pedig kétségbeeset-
ten vágja férje fejéhez, hogy a gyermek „a pokolban ég”. Thomasin bűntudatát enyhítve 
igyekszik szülei kéréseinek eleget tenni, William a történtek ellenére fáradhatatlanul pró-
bál helytállni. Gyászukat az óhazával, az elhagyott közösséggel, az elvesztett gyermekkel 
kapcsolatban nem együtt dolgozzák fel, hanem egyedül, elzárkózva akarják megérteni 
sorsukat Isten igéje és emlékeik segítségével.

William minden alkalommal fát vág, vagy a termést szemléli, amikor baj éri a csalá-
dot. Ezért a helyszín nemcsak a megnyugvásra, egyedüllétre alkalmas, hanem az édesapa 
önvizsgálatát szolgáló térként is értelmezhető. A felhalmozott fa, a bevetett föld, a silány 
termés és a férfi szájából elhangzó, személyes tragédiájára utaló kijelentései között a bib-
liai párhuzam nem véletlen. A fa mint élő növény a megújulás, újjászületés,23 az Éden-

22  Szabó, i. m., 118.
23  Mircea Eliade, A szent és a profán, ford. Berényi Gábor, Helikon Zsebkönyvek 73, Bp., 2019, 
125.
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kertben álló élet fájának, a jó és a gonosz tudás fájának jelképe, amely tiltott gyümölcsé-
nek élvezete bűnt és halált hozott a világra.24A puritanizmus tanait megalapozó egyik 
prófécia szerint (Jel 22,2) az élet fájának gyümölcse fog táplálékul szolgálni az Ezeréves 
Birodalomban. A fa megmunkálható anyagként az embert, Isten teremtményének mulan-
dóságát és Jézus keresztre feszítését szimbolizálja. Az édesapa halálának körülményeit is 
ez a determinált emberi lét és mulandóság hatja át.

„A szellemi és prófétai nyelvben a »föld« gyakran a tengerrel ellentétben az erköl-
csileg vagy politikailag rendezett viszonyok területe.”25 A filmben a föld ettől a jelentés-
mezőjétől fosztatik meg: az újjászületésnek nyoma sincs, hiszen már a történet legelején 
kiderül, hogy a bevetett föld nem hozott érdemben termést. Ezért a férj felesége tudta 
nélkül eladja egyetlen értéküket, az ezüstkelyhet, majd árából csapdákat vesz, hogy az 
erdőben vadásszon és megkeresse Samuelt: „Ha silány a termény, vadászni kell. Legyőz-
zük a pusztaságot, nem emészthet fel minket.” Williamnek azonban nem sikerül egyetlen 
vadat sem elejtenie, állatai (kutyája és lova) viszont elvesznek az erdőben, családját ez-
által még több tragédia éri. Az eseményeket William állhatatosan Isten próbatételeként 
fogadja el. Sokáig kitart a kényszerű helyzetben, igyekszik megtalálni azt a példát, amely 
helyzetükből kiutat jelenthet. A filmben gyakran ismételt „új föld”, „pusztaság” kifejezé-
sek nemcsak Izráel történetére, hanem Jézus pusztában való megkísértésére is vonat-
koztathatók. „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” (Mt 4,7)26 – William vadászbalesete 
utáni elbizakodottsága és makacssága ellentmond ennek az intésnek. Ezzel egyidejűleg 
egy másik parancsolatot is megszeg: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 
(Mt 4,10). Az erdőbe merészkedés és a férfi önhittsége nemcsak Isten szolgálatáról szól, 
hanem saját nagyságának bizonyításáról is. A férfi demonstrálni szeretné családja és a 
közösség előtt, hogy képes egyedül „legyőzni a pusztaságot”.

„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik” (Mt 4,4) – később az apa erre utalva rója meg a család többi tagját, 
majd a belső feszültségekre, viszályokra hivatkozva – valójában az élelemhiányt álcázva 
– böjtöt hirdet. Amikor a többiek kételkednek Istenben, a férfi megvádolja őket: „Képmu-
tatók vagytok mind. […] Csak úgy dobálóznak az istenkáromlással.” Végül megtörik, de 
nem hite inog meg, hanem saját viselkedésének súlya alatt roskad össze. „Az én hibám? 
Elismerem, ó Atyám, vétkeztem. A büszkeségem az eszemet vette. Már tudom, kérlek, állj 
bosszút kedved szerint! […] Nézd, a föld porát nyalom!” Bűnei megvallása után a férfit 
saját állatainak egyike, a bakkecske ökleli fel, nekilökve a felhalmozott farakásnak, amely 
– hasonlóan a férfi kitartásához – összeroskad a teher alatt és agyonnyomja.

24  Arend Remmers, A Biblia képei és szimbólumai, felelős szerk. Vohmann Péter, Evangéliumi 
Kiadó és Iratmisszió, Bp., 2003, 41–42.
25  Uo., 50.
26  Új fordítású revideált Biblia, Magyar Bibliatársulat, 2014.



93BONCASZTAL

Katherine, az édesanya a lakóházban tartózkodik a legtöbbet, amely bizonyos részle-
teiben a családtagok szakrális tereit foglalja magában – gondolhatunk például az étkezésre 
kialakított helyiségre és a hálószobák egy-egy szegletére. „A lakóhely szakrális jelentése-
ket hordoz épített struktúráiban, díszítményeiben, a hozzá fűződő vallásos képzetekben, 
ünnepeiben, liturgikus, paraliturgikus rítusaiban és azokban a hitéleti eseményekben, 
amelyeknek rendszeresen vagy alkalomszerűen helyet biztosít.”27 A filmben a kunyhó 
nyomasztó és szűkös, az egyéni vallásgyakorlásra alig alkalmas, a függönnyel leválasz-
tott szülői ágy a gyász feldolgozását kevéssé engedi. Ott, ahol a legbiztosabb fizikai pont 
a világban nem állandó, érthető, hogy a közösségből való kitaszításon és gyermekei el-
vesztésén az anya nem tud túllépni. „Nem szeretek itt egyedül, a munkával is elmarad-
tunk”; „Kérjünk segítséget a gyülekezettől, egyedül nem bírjuk.” – panaszkodik férjének. 
A helyzet megoldását az sem segíti elő, hogy egyetlen Angliából származó tárgyi emlékét, 
a kelyhet férje titokban eladja. Mivel William nem ismeri be tettét, így Katherine legidő-
sebb lányát, Thomasint vádolja: „Ott volt a polcon. Már jó ideje nem lelém. Elvetted? […] 
Fel nem foghatom, hogy veszhet el egy ezüstkehely egy ilyen szűkös kunyhóban.” A férj 
és a feleség közé éket ver a hazugság. Katherine már nemcsak az ismeretlen vidéktől, 
hanem a saját lakóhelyétől és családjától is félni kezd. A stabilitás hiánya lelki és fizikai 
értelemben is megviseli. „Mit kívánsz tőlem Katherine? Mondd, hogy megadhassam! – Az 
otthonomra vágyom. – Holnap estére már otthon leszünk. – Angliában?” Katherine utol-
só, gúnyos hangsúllyal feltett kérdéséből következtetni lehet arra a traumára, amely az 
Új-Angliába érkezés, az új közösségből kitaszíttatás, és az új birtokon történt csalódások 
eredménye. „Megölted őket, mind halott!” – vádolja később lányát, Thomasint, majd min-
den reményét elvesztve, átadva magát a legösztönösebb és legbrutálisabb cselekedetnek, 
bosszúból fojtogatni kezdi egyetlen megmaradt gyermekét, aki önvédelemből leszúrja őt.

A legidősebb gyermek, Thomasin már képes önállóan ellátni magát, aktívan segít a 
munkában. A lány Katherine félelmeit testesíti meg, aki Samuel, Caleb, az ikrek – Mercy 
és Jonas, majd az édesapa halálát hozza vele összefüggésbe. Thomasin már a történet 
elején sokat időzik az erdő melletti pataknál, hogy elmeneküljön a családjától érkező rá-
galmazások elől – a patakpart így az ő esetében az elvonulás lehetséges helyszíneként 
értelmezhető. A víz lehet forrás, kezdet, halál, újjászületés, amely a bűnök lemosását, 
a megtisztulást, az újjáteremtést jelképezi.28 A keresztény mitológia vízrítusai szintén 
a megtisztulást, az újjászületést és a bűnök lemosását szimbolizálják.29 A filmben a pa-

27  Bartha Elek, Szent hajlékodnak népe: A görögkatolikus szakrális és felekezeti terek etnogárfiája 
= Studia Folkloristica et Ethnographia 79., Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2019, 
161.
28  Eliade, i. m., 108–114.
29  Pócs Éva, Élők, holtak és a víz mitológiája = A víz kultúrája, szerk. Bartha Elek, Keményfi 
Róbert, Lajos Veronika, Studia Folkloristica et Ethnographia 55, Debreceni Egyetem Néprajzi Tan-
szék, Debrecen, 2010, 150.
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tak az ismeretlen és a birtokba vett, az élet és halál közötti átmenetként jelenik meg,30 
amely párhuzamba állítható Thomasin karakterével, aki még nem vált felnőtté, de már 
nem gyermek, aki – testvéreivel ellentétben – még emlékezik angliai otthonukra. Hason-
lóan édesanyjához, a tragédiákból emlékeibe menekül, azok segítségével próbálja feldol-
gozni a nehézségeket. „Angliában láttam utoljára almát. Kár, hogy itt nincs. Úgy éhezem 
rá”; „Tényleg elfelejtetted, hogy Angliában üvegablakaink voltak?”; „Arra sem emlékszel, 
hogy Fooler szeretett napozni? Pedig pompás volt.” – sorolja Calebnek, azonban hiába 
legidősebb fiútestvére az egyetlen, akivel megoszthatja gondolatait, ő sem tudja felidéz-
ni a kiköltözés előtti életüket. Édesapja nem akarja beismerni, hogy tévesen hibáztatják 
a történtekért, édesanyja minden baj forrásának tekinti, különösen az ikrek hazugsága 
után. Családtagjai elvesztésének fájdalmát, bűntudatát, honvágyát, emlékeinek feledé-
sét az anyagyilkosság oldja fel. Hasonlóan az édesanyjával való küzdelemhez, Thomasin 
nemcsak elfojtja érzéseit, hanem semmissé teszi őket, elvágva önmagát addigi életétől, 
amelyet követően az idegen és ismeretlen világ – akár a tér reszakralizációjaként is ért-
hető – választása már nem tűnik merész vállalkozásnak.

A tér deszakralizációja a három kisgyermek esetében a pataknál, a gazdasági épüle-
teknél és az erdőben koncentrálódik. Caleb első fiúgyermekként szülei szabályai szerint, 
édesapja nyomdokaiba lépve igyekszik döntéseket hozni. Apjával együtt megy az erdőbe 
ellenőrizni a kihelyezett csapdákat, segít a fegyverek hordozásában, kegyes hazugságá-
val próbálja elejét venni a családi viszálynak. „Mintha almafát láttam volna a völgyben. 
Fegyver is kellett, ha előjönne a farkas.” – mondja édesanyjának, amikor az kérdőre von-
ja, merre jártak az apjával. Tanulási folyamatának része, hogy számot ad ismereteiről a 
hitével kapcsolatban. Emellett édesapjától érdeklődik eltűnt kisöccse példáján keresz-
tül saját bűnösségéről. „Épp egy hete, hogy nyoma veszett, de senki nem beszél róla. 
[…] A pokolban van. Anyám szüntelen imádkozik. És ha én is meghalok? Ha én leszek 
a következő? […] Én is bűnös vagyok!” A fiút foglalkoztató kérdés nemcsak életkorának 
sajátosságaként, hanem a karakterét determináló tényezőként is megragadható. A ha-
zugság a kehely eltűnéséről, nővérével kapcsolatos vágyai, hozzá fűződő viszonya, az 
édesapja küldetéstudatához hasonló önhittsége, a felelősség átvállalása, Thomasin meg-
mentésére tett kísérlete a bűnbeesés történetével magyarázhatóak. Az ellenállhatatlan, 
csábító erő az erdőbe merészkedésben és nővére iránti érzéseiben jelenik meg. Calebet 
a tiltott megismerése kíváncsivá és bátorrá teszi, viszont az idegen környezetben kiszol-
gáltatottá válik, eltűnésekor hiába bízik erejében, saját tudására nem támaszkodhat az 
érintetlen, ágakkal sűrűn átszőtt rengetegben. Sebezhetőségére, irányíthatóságára haza-
kerülve derül fény, amikor bőrig ázva, meztelenül, félájult állapotban találnak rá az is-
tállónál. Miután felébred, furcsa szavak hagyják el száját: „Elő a nagy bárddal, csapd le a 
fejét! Elő a nagy szekercét, csapd le a fejét!” Az elhangzottak az apa későbbi halála felől 
értelmezve jóslatként, de akár átokként is felfoghatók. William egy fejsze után nyúl, így 
30  Lásd bővebben: Uo., 149; Eliade, i. m., 109.
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próbálja megállítani a bakkecskét. Ebben a megközelítésben a kisfiú saját maga viszi be 
az ismeretlen ellenséget a legbiztosabbnak hitt helyre, a családi házba. „Hozd fel rám 
arcodnak világosságát, ó, Uram! Töltsön meg a szeretet ereje! Véredtől nem apadó kútnál 
moss tisztára bűneimtől! Átadom magam neked, dicső Jézus Krisztus. Uram, szerelmem, 
ajkad csókjával illesd orcámat! Csodálatos vagy, mennyei Atyám! Uram, szerelmem, lel-
kem megváltója, végy magadhoz engem!” Halála előtti szavai a szülők párbeszédére rí-
melnek, ahol az anya arról az álmáról mesél, amelyikben Krisztussal találkozott. Ekkor 
olyan szeretetet érzett, amelyet férje szerelme sem nyújtott neki. A nő ezt a hitet keresve 
kérdezi férjétől, hogy mikor lehet ebben része. William azt válaszolja, a mennyekben ré-
szesülhet Krisztus szeretetéből. Nehéz eldönteni, hogy a gyermek csúfot űz szüleiből és 
hitükből, vagy tetteit megbánva bűnbocsánatért esdekel, miután felköhögi a vágyának és 
hazugságának bizonyítékául szolgáló gyümölcsöt, a rothadó almát.

A történetben nyugtalanító hangulat övezi az ikerpárt gyermeki játékosságuk mi-
att. „Bakkecske a boldog király, birodalma vidámság. Bakkecske, a szarva csodás, bárkit 
felöklel. Bakkecske a fekete király, és szarva hegye máris hátadba áll” – énekli a kislány, 
vélhetően a dal értelmezése nélkül. Bár az ének – hasonlóan Caleb szavaihoz – az édes-
apa későbbi halálának körülményeire figyelmeztet, a szülők mégsem tulajdonítanak neki 
jelentőséget. Mercy és Jonas testvéri szövetsége emellett a filmnéző számára sem megis-
merhető világot sejtet, ahol a patak melletti nádasban bujkálni, a bakkecskével sugdolóz-
ni nem félelmetes vagy idegen, így viselkedésük egyszerűen magyarázható azzal, hogy a 
családból egyedül ők osztják meg egymással gondolataikat, titkaikat. A gyermekeknek – 
életkorukból adódóan– semmilyen emlékük sincs Angliáról, vallásos nevelésükben csak 
begyakorolt formulákat ismernek, Istennel való kapcsolatuk és a világról alkotott képük 
még formálódik. Így sem a halál, sem az ismeretlen gondolata nem ijeszti meg őket oly 
mértékben, mint idősebb családtagjaikat. Nővérükkel szembeni ellenszenvük mögött 
is gyermeki motivációk fedezhetők fel. „Anyánk ki nem állhat. [...] Már nem mehetünk 
egyedül a patakhoz, mert odaadtad Samet a boszorkánynak.” „Ő rabolta el Samet. Az ör-
dögnek adta az erdő mélyén. […] Lepaktált a Sátánnal. Beleírta a nevét a könyvébe.” Ko-
molytalan vádaskodásuk veszélybe sodorja testvérüket, elbizonytalanítja szüleiket, teret 
ad a kétségbeesésnek, egymás hibáztatásának, a széthúzásnak. Caleb ápolása közben a 
megbénulásuk, majd az állatokkal együtt az istállóba zárásuk szintén ezeket támasztják 
alá. Az est beállta előtt a bakkecske mögött ül a két kisgyermek, amely utalhat az ismeret-
lennel való kapcsolatukra, azonban az éjszaka közepén ők pillantják meg az állatból evő 
ismeretlen nőt. Reggelre játékaik fő terét, az udvart és a gazdasági épületet lerombolva 
találja édesapjuk, míg ők, ellentétben az istállóban alvó Thomasinnal, eltűnnek. A film 
végén eldönthetetlen marad a kérdés, hogy ugyanarra a sorsra jutottak-e, mint a többiek, 
vagy életben maradtak.

A deszakralizáció ebben a megközelítésben nemcsak a térre van hatással, hanem a 
családi és az egyéni krízishelyzetek megoldását is nehezíti. Különösen a halálhoz és te-
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metéshez fűződő rítusok azok, amelyek nem tudnak átmenetként szolgálni31 – Samuel 
és az ikrek eltűnnek, Caleb temetését megzavarja az édesanya, a szülőket nem temeti el 
Thomasin. 

A boszorkány című horrorfilmben szereplő új-angliai család tragédiáján keresztül 
megérthető, hogy a kulturális és vallási hagyományok kialakítása egy teljesen új közeg-
ben milyen radikális döntésekre, az identitás felszínen tartására tett kísérletekre kény-
szeríthet. A történetben megismert vidék – ahol az erdő az idegen föld, a víz az átmenet, 
a lakóház és annak gazdasági épületekkel, megművelt földekkel birtokba vett része a csa-
lád biztonsági zónája – egyszerre válik a deszakralizáció és a felejtés helyszínévé. Itt a hó-
dítás vágya, az ismeretlen felfedezése átfordul az idegentől való félelembe. A szereplőket 
érő szerencsétlenségek bizalmatlanságot szülnek, értelmetlenné és használhatatlanná 
teszik az óhazából és a gyülekezetből hozott szokásaikat, tapasztalataikat. A film végére 
elmosódó ismert és ismeretlen közötti határvonal a közösséghez tartozást biztosító ele-
mek megőrzésének létjogosultságát kérdőjelezi meg.

31  Fejős Zoltán, Átmeneti rítusok: Arnold van Gennep elméletének vázlata, Ethnographia, 1979/3, 
409–412.
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Lévai Dániel (1996) Budapest. Okleveles történész. Az ELTE BTK történelem mester-
szakán, Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században szakirányon végzett. 
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem politológia mesterszakos hallgatója. 2019-ben 
a 34. OTDK Humán Tudományi Szekció Újkori és legújabb kori egyetemes történelem 
tagozat második helyezettje volt.

Lévai Dániel

SZEMELVÉNYEK A FOREIGN AFFAIRS CIKKEIBŐL: 
AVAGY BEPILLANTÁS AZ AMERIKAI ELIT ÉRTELMISÉG 

GONDOLKODÁSÁBA 1938-BAN ÉS 1945-BEN

BEVEZETÉS

1931. szeptember 18-án a japán csapatok támadást indítottak a Kínai Köztársasághoz 
tartozó Mandzsúria ellen. A szénben és vasércben gazdag terület megszerzése volt a nyi-
tánya a második világháborúnak Ázsiában. A konfliktus az Amerikai Egyesült Államok 
és Ázsia kapcsolatai iránt fogékony értelmiségi csoportokat sem hagyta figyelmen kívül. 
Az 1922-ben alapított Foreign Affairsben komoly cikkek születtek az amerikai-japán vi-
szonyról. A Foreign Affairs a Council on Foreign Relations amerikai agytröszt lapja. Ko-
moly szaktekintélyeknek, politikusoknak, a gazdasági élet szereplőinek, értelmiségieknek 
adott és ad mind a mai napig teret arra, hogy az Egyesült Államok külpolitikájáról 
véleményeket vagy éppen javaslatokat fogalmazzanak meg. E publikációban a korszak-
ban született több tucat cikk közül kettőt ismertetek, melyek megítélésem szerint repre-
zentálhatják a korszak amerikai elit értelmiségének gondolkodásmódját a második vi-
lágháborús hadba lépés előtt és után. A két cikk ismertetése annak a szemléltetése, hogy 
az 1941 előtti írások alapvetően szakpolitikai javaslatokként is értelmezhetőek, míg a 
Pearl Harbor utáni publikáció alapvetően az útkereső amerikai elit értelmiség globális 
felelőségvállalásáról szól, amely narratívát kíván adni a szuperhatalommá lett Ameriká-
nak. A publikációk bepillantást engednek az amerikai külpolitikai tervezés és külpolitikai 
gondolkodás világába. A mára komoly és befolyásos lap lényegében az Amerikai Egyesült 
Államok külpolitikai közlönyeként működik. Alább Tyler Dennett történész, hivatalnok 
és Hanson W. Baldwin, a New York Times újságírójának cikkét ismertetem, illetve helye-
zem el az amerikai külpolitika történetében. Dennett publikációja 1938-ban született, 
ekkor már javában zajlott a második kínai-japán háború, amely átalakította a térség poli-
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tikai arculatát. Ezzel szemben a második cikk 1945-ben íródott, egyfajta összegzéseként 
a csendes-óceáni harcok befejezéséről.

AZ ELKERÜLHETETLEN AMERIKAI-JAPÁN HÁBORÚ

1938 több eseményt is tartogatott az amerikai-japán kapcsolatoknak. Az 1937 végén 
lezajlott nankingi mészárlás1 ráébresztette az amerikai döntéshozókat, hogy enyhe 
szankciópolitikába kell kezdeniük, így született meg az erkölcsi embargó.2 A fegyver-
szállítások korlátozására kidolgozott stratégia nem hatotta meg Japánt, hadművelete-
it az év folyamán azzal a céllal folytatta, hogy elvágja Kínát a tengeri szállítmányoktól.3 
A Foreign Affairs ebben az évben közölt egyfajta stratégiát az amerikai közvélemény-
nyel Tyler Dennett tolmácsolásában.4 Tyler Dennett Alternatív amerikai politikák a Tá-
vol-Keleten5 című munkája nagyfokú szakértelemmel és profetikus látásmóddal vont 
le következtetéseket az ázsiai háborúról. Az 1937 telén elsüllyesztett amerikai naszád 
esetéből kiindulva fogalmazta meg gondolatmenetét.6 Meglátása az volt, hogy hasonló 
incidensek a következő években is előfordulhatnak.7 Úgy gondolta, e sajnálatos esemé-
nyek szép lassan átformálhatják az amerikai közvéleményt egy beavatkozáspárti állás-
pontra, ami nyílt háborút jelentene az Amerikai Egyesült Államok és a Japán Császárság 
között. Meglátása szerint két út volt lehetséges az Egyesült Államok számára. Az első, 
hogy a nemzetközi szerződésekre és normákra hivatkozva, valamint nemzetközi part-
nerei segítségével normalizálja a Japánnal való kapcsolatát; a második, hogy jogainak 
védelme érdekében – sem a szankciótól, sem a katonai beavatkozástól nem visszaret-
tenve – megállásra készteti a felkelő nap országát.8 Levezette, hogy ha az Amerikai Egye-
sült Államok kivonulna Kínából, jelentős befektetései, meglévő szerződései kerülnének 
veszélybe, ráadásként a Kínát uraló Japán veszélyeztetné az egész térségben az amerikai 
kereskedelmet.9 A nehéz döntéshez Dennett szerint az is hozzájárulhatott, hogy az ame-
rikai külpolitikának nemcsak materiális imperatívuszai voltak, hanem morálisak is.10 Az 
1  1937 decemberében a Kínai Köztársaság fővárosa, Nanking elfoglalása után a győztes japán 
csapatok több héten keresztül követtek el atrocitásokat, ami bejárta a nemzetközi világsajtót. A 
tömeggyilkosság mindmáig beárnyékolja a kínai-japán viszonyt.
2  Magyarics Tamás, Az Amerikai Egyesült Államok Külpolitikájának története, Bp., Antall József 
Tudásközpont, 2014, 246.
3  Magyarics, i. m., 244.
4  Tyler Dennett (1883–1949): Amerikai történész, oktató, újságíró, kormánytisztségviselő.
5  Tyler Dennett, Alternative American Policies in the Far East, Foreign Affairs, 1938/3, 388–400.
6  Panay-incidens: 1937 decemberében a Jangce folyón őrjáratozó amerikai naszádokat támadta 
meg a japán légierő. A háború elkerülése érdekében Japán pénzügyileg kompenzálta az Egyesült 
Államokat.
7  Dennett, i. m., 388.
8  Uo., 389–390.
9  Uo., 390–391.
10  Uo., 391.
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amerikai nép otthon is elvárta a nyugalmat, de a nemzetközi vizeken is. Ezek után Dennett 
a pacifista politika esélyeit vizsgálta meg a térségben. Meglátása szerint a teljes kivonulás 
sokkal jobban felbátoríthatta volna a japánokat és a modern világ még nagyobb káoszba 
süllyedhetett volna. Eszmefuttatásának következő lépése az általa helyesnek tartott nyo-
másgyakorlás volt,11 amelynek szerinte nagyon határozottnak és eltökéltnek kellett vol-
na lennie; gazdasági szankciók bevezetését is javasolta, melyek érzékenyen érinthetnék 
a japán hadigépezetet. Ha még így is folytatta volna a hadmozdulatot a szigetország, az 
amerikai flottának meg kellett volna jelennie a Csendes-óceánon, állította Dennett.

 A szerző üdvözölte a Roosevelt-adminisztrációt, mely a tengerészeti támogatásokat 
kívánta növelni, remélte, hogy a programot végig is viszik.12 Dennett maga sem tudta, mind-
ez képes-e megdönteni a militarista Japán kormányt – ahhoz szerinte óriási invázióra lett 
volna szükség a Japán-szigetek ellen.13 Véleménye szerint Japánt a háborús helyzet során 
elegendő lenne blokád alá venni, és az ország összeomlana a kereskedelem hiányától. Úgy 
látta, az amerikai nép nem volt felkészülve a háborúra, de még több incidens képes lett 

volna a közhangulatot megfordítani. Arról sem 
szabad megfeledkezni – jegyezte meg szerző –, 
hogy az amerikai politika túlpolarizáltsága mi-
att a Roosevelt-adminisztráció nehezebben tud-
na nemzeti egységkormányként fellépni.14 Záró 
gondolataiban a washingtoni konferencia15 ered-
ményeit kritizálta, azokat elhibázottnak tartotta, 
mert a konferencia hozzájárult ahhoz, hogy a 
Nyugat védtelenül állt szemben a japán agresz-
szióval. Összegzésében kiemelte, Amerikának fel 
kell készülnie a háborúra Japán ellen. A pacifista 
politika, vélte Dennett, pedig csak annyira tudná 
elősegíteni a béke helyreállítását, mint amennyi-
re az 1914–1917 között folytatott manőverezé-
sek voltak erre képesek.16

11  Uo., 394.
12  Uo., 396.
13  Uo., 396–397.
14  Uo., 399.
15  Washingtonban 1921–1922-ben konferenciát tartottak a Távol-Keleten érdekeltségekkel ren-
delkező nagyhatalmak és meghívottak. A konferencia célja az első világháború során kialakult 
csendes-óceáni status quo fenntartása, valamint a globális haditengerészeti korlátozás, illetve 
Kína szuverenitásnak elismerése volt. A megállapodások egy évtizedre biztosították a régió sta-
bilitását.
16  Dennett, i. m., 400.
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Dennett profetikus írása bizonyító erejű forrás, mert igazolja, hogy egy esetleges 
Pearl Harbor-höz hasonló támadást már 1938-ban reálisnak ítéltek meg egyes amerikai 
értelmiségiek, miközben az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb katonai körei vitat-
ták a Japán-szigetekről indított távoli támadás lehetőségét.17Az 1936-os választásokon 
földcsuszamlásszerű győzelmet aratott Roosevelt, a New Deal-ellenes koalíció azonban 
komoly sikereket ért el az 1938-as félidei választásokon. Dennett a roosevelti politika 
kritikusaként vélelmezte az amerikai társadalom polarizáltságát 1938 elején. Belpoliti-
kai megállapítása nem releváns, ugyanis az Egyesült Államok 75. Kongresszusa idején a 
Demokrata Párt kezében volt az amerikai törvényhozás, ami bizonyítja a roosevelti po-
litika széles választói támogatottságát.18 Külpolitikai meglátásai azonban helyénvalónak 
tűnnek. A japánok ellen viselt háború realitása nem rezonált az amerikai közvélemény-
ben. Maga a Roosevelt-adminisztráció egyáltalán nem készült 1938-ban katonai konflik-
tusra, bojkottot is félszívvel hozott Japán ellen. Ám az 1938-as év végére jelentős fordulat 
állt be, Cordell Hull amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy Japánnak nincs joga új 
rendet hirdetni Ázsiában. A nyilatkozat után Amerika 25 millió dolláros kölcsönt bizto-
sított Kínának.19

Grew tokiói amerikai nagykövet úgy értékelte az 1938-as év fejleményeit, hogy 
azok az amerikai-japán kapcsolatok terén nem sok jóval kecsegtettek. „Összesen annyi 
újdonság van, először is, hogy a »nyugati kapitalista országokra« egy olyan, nehezmé-
nyező összefüggésben utalunk, ami jelzi, hogy Japán fenntartja az említett országokétól 
eltérő gazdasági és politikai rendszereit, másodszor az a gondolat, hogy Németország és 
Olaszország »a Kelet-Ázsiában folyó tényleges helyzet felismerése által« lehetséges, hogy 
a többi hatalomnál jobban élvezheti Kínában a Nyitott Kapuk20 elvét.”21

A CSENDES-ÓCEÁNI HÁBORÚ BEFEJEZÉSE

A háború utolsó éve mérhetetlen pusztulást okozott a Japán Császárságnak. Lakosságát 
folyamatos terrorbombázások tizedelték, iparát, kereskedelmét megsemmisítették, a kí-
nai szárazföldön lévő csapatait elvágták a szigetországtól az angolszász erők.22 A történel-

17  Haruo Tohmatsu, A Gathering Darkness: the Coming of War to the Far East and the Pacific, 
1921–1942, London, SR Books, 2004, 107–109. Vö. Paul Johnson, Az amerikai nép története, ford. 
Makovecz Benjamin, Budapest, Akadémiai, 2016.
18  Andrew E. Busch, Horses in Midstream: U. S. Midterm Elections and Their Consequences, 1894–
1998, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1990.
19  Magyarics. i. m., 246.
20  Nyitott Kapuk elve (1899): John Hay amerikai külügyminiszterhez kapcsolódik, aki elérte a 
gyarmatosító hatalmaknál, hogy ne kerüljön semelyik nagyhatalom monopolhelyzetbe Kínában.
21  The Foreign Relations of the United States, a továbbiakban FRUS. The Ambassador in Japan 
(Grew) to the Secretary of State. https://history.state.gov/historicaldocuments/FRUS1938v03/
d420 [Letöltés ideje: 2021. 04. 02.]
22  John Keegan, A második világháború, ford. Molnár György, Budapest, Jaffa, 2019, 530–531.
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mi vereség előszobájában Japán számára egyetlen kiút maradt: egy esetleges békekötés a 
Szovjetunión keresztül a nyugati hatalmakkal.23 Csakhogy Sztálin marsall nem kívánta a 
távol-keleti szovjet geopolitikai ambíciókat feladni és hagyni, hogy az ázsiai rendezésből 
az új kommunista szuperhatalom kimaradjon. Sztálin gondos előkészítéseket követően az 
1945 februári jaltai találkozón Roosevelt amerikai elnökkel birodalma számára előnyös 
megállapodást kötött. Az egyezmény lényegileg minden korábbi cári orosz érdekszférát, 
különleges jogot és ezen felüli területi nyereséget biztosított a Szovjetuniónak. Roosevelt 
ebbéli döntése mögött a kortársak az amerikai életek megóvását és a háború utáni örök 
béke fölötti amerikai, szovjet, angol és kínai őrködésének a gondolatát látták. A jaltai 
konferencia egyik szemtanúja, Edward R. Stettinius (az Amerikai Egyesült Államok kül-
ügyminisztere 1944. december 1-től 1945. június 27-ig) visszaemlékezésében kiemelte, 
hogy az amerikai elnöknek a tárgyalás alatt a legfőbb szempont a nagyhatalmak közötti 
egység fenntartása volt, ami perdöntőnek számított.24 Tehát minden bizonnyal a háború 
nélküli világ képe lebegett a halálos beteg elnök szeme előtt, amikor Jaltában megállapo-
dott a szovjet pártfőtitkárral, természetesen figyelembe véve a katonai realitásokat is.25

A megállapodás értelmében a szovjet hadseregnek a német kapituláció után há-
rom hónappal kellett támadásba lendülnie a Távol-Keleten. Sztálin a külpolitika diadalát 
azonban nem Jaltában, hanem Potsdamban koronázta meg.26 Az izolált, lesajnált és gyű-
lölt Szovjetunió, amely a Barbarossa-hadművelet idején újraélesztette a cári orosz naci-
onalizmust, 1945 nyarára szinte minden történelmi célját elérte. Az orosz medve ural-
kodott Türingiától Kamcsatkáig: Nagy Katalin cárnő és I. Miklós dédelgetett vágyait egy 
grúz forradalmárból lett diktátor érte el.27 A totalitárius szovjet állam, emberi életekre 
fittyet hányva, a humánum elnyomásával Joszif Visszarionovics Sztálin győzelmét hozta 
meg. Sztálin a Távol-Kelet újrarendezéséért folytatott harcba való bekapcsolódással tud-
ta megszilárdítani világbirodalmát.28

A Szovjetuniót Roosevelt haláláig és örökösének, Harry S. Truman elnökségének 
kezdetéig, 1945. április 12-ig az amerikai politikai elit közeli szövetségesként és barát-
23  Tsuyoshi Hasegawa, Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan, Cambridge, 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2005, 94–97.
24  Edward R. Stettinius, Roosevelt and the Russians, New York, Doubleday & Company, 1950, 
204.
25  FRUS, Agreement Regarding Entry of the Soviet Union Into the War Against Japan. 
https://history.state.gov/historicaldocuments/FRUS1945Malta/d503 [Letöltés ideje: 2021. 04. 
02.] Vö. Halmosy Dénes, Nemzetközi szerződések, 1918–1945: A két világháború közötti korszak 
és a második világháború legfontosabb politikai szerződései, Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1985, 592–616.
26  Henry Kissinger, Világrend, ford. Kállai Tibor, Pataky Éva, Bp., Antall József Tudásközpont, 
2015, 287–288.
27  Oleg V. Khlevniuk, Stalin: New Biography of a Dictator, London, Yale University Press, 2015, 
23. Vö. Kun Miklós, Az ismeretlen Sztálin, Bp., PolgArt, 2000.
28  Charles Sellers, Henry May, Neil R. Mcmillen, Az Amerikai Egyesült Államok története, ford. 
Hahner Péter, Budapest, Maecenas Könyvek, 1999, 336–337.
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ként kezelte. Épp ezért is születhetett meg egy totalitárius birodalom romjain egy másik 
totalitárius birodalom. Az Amerikai Egyesült Államok számára a Harmadik Birodalom 
legyőzése volt az elsődleges, amit a kiapadhatatlannak tartott szovjet hadsereg tudott 
véghez vinni. Nem beszélve arról, hogy a világháború után „Joe Bácsi” birodalmára is 
partnerként tekintett volna Roosevelt.29

Az ázsiai hadszíntérre azonban nem fordítottak hasonlóan kiemelt figyelmet, 
ami megmutatkozott például a katonai döntéshozatalban. 1945-re érdemben egyet-
len egy cikk foglalkozott a csendes-óceáni háború kérdéseivel. A New York Times 
sztárhaditudósítója, katonai szakújságírója Hanson W. Baldwin a Foreign Affairs utolsó, 
1945. októberi számában foglalta össze a csendes-óceáni háború katonai és politikai ta-
nulságait.30 Baldwin munkája alaposan körbejárta a távol-keleti háború utolsó hónap-
jainak a történéseit, nemcsak ismertette a katonai részleteket, hanem azokat korának 
információi alapján beépítette az újonnan formálódó nemzetközi rendbe is.31

Cikkének legelején Baldwin kijelentette, „1945 augusztus hatodika örökre határkő 
marad az emberiség történetében”.32 Az atombomba ledobását a haditudósító szükséges-
nek tekintette annak érdekében, hogy további amerikai életeket mentsen meg a beveté-
sével, és ez hozzájárult a Japán Császárság gyors fegyverletételéhez is. A szerző kiemelte, 
ez az első pillanat az emberiség történetében, hogy sikerült a Nap erejét katonai eszközzé 
formálni. Az atombomba, vélte a szerző, hozzájárulhat a Földön az emberiség testvérisé-
gének kialakulásához, vagy épp ellenkezőleg, barlanglakó állattá is teheti az embereket.33

Baldwin szerint a japánok elleni háború olyan gyorsan ért véget, mint ahogy elkez-
dődött, és ez meglepte a katonai vezetőket is. A konfliktus befejezését a két atombomba 
és az oroszok 23. órai belépése a háborúba, valamint a csendes-óceáni amerikai győ-
zelmek okozták. A szerző rámutatott, hogy Japán már kétségtelenül elbukott, mire az 
atombombát bevetették. Okinava és Ivo Dzsima elfoglalása kényszerítette a japánokat 
fegyverszüneti tárgyalásokra a szovjeteken keresztül.34

Az okinavai ütközet jelentőségét Baldwin alaposan megvizsgálta. Főbb megalapítá-
sainak összegzéseként kifejtette, hogy világtörténelemben először zajlott ilyen brutális 

29  Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945, London, Oxford 
University Press, 502–528.
30  Hanson W. Baldwin, America at War: Victory in the Pacific, Foreign Affairs, 1945/24, 26–39.
31  Hanson Weightman Baldwin (1903–1991): Pulitzer-díjas újságíró, könyvíró, hadtörténész, 
tengerész. 1927-től újságíró, 1929-ben csatlakozott a New York Times szerkesztőségéhez. 1937-
től a lap katonai vonatkozású cikkeivel foglalkozott. A második világháborúban haditudósító volt. 
A hidegháború számos „forrópontját” tárta olvasói elé. Még a magyarországi kommunista diktatú-
ra lapjai is idézték őt, ha propagandaérdekeik úgy kívánták. Személyes dokumentumait a Syracuse 
University Library őrzi. Lásd: https://library.syr.edu/digital/guides/b/baldwin_hw.htm#d2e52 
[Letöltés ideje: 2021. 04. 02.]
32  Baldwin, i. m., 26.
33  Uo., 26.
34  Uo. 
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csata repülőgépek és hajók között. A szerző szerint az öngyilkos pilóták tömegei nagy 
kihívást jelentettek az amerikai támadó csapatok számára. A szárazföldi ütközet, a szi-
get meghódítása pedig különösen nehézkes volt a terepviszonyok és a japán csapatok 
elszántsága és szívóssága miatt. Baldwin rámutatott az amerikai tankok már az európai 
harcok során felszínre kerülő gyengeségeire.35 Okinava elvesztése késztette először Toki-
ót arra, hogy Moszkván keresztül békét kössön az angolszászokkal. A szerző kifejtette, ha 
tovább tartott volna a háború, Okinava vált volna az invázió egyik kiindulópontjává.36 Az 
első japán szigetek elfoglalása után a Csendes-óceán hátramaradt hadjáratait vizsgálta 
meg közelebbről. A Fülöp-szigeteket július elejére sikerült Douglas MacArthur csapatai-
nak teljes mértékben megtisztítani, és ezzel befejezték a távol-keleti harcok amerikaiak 
által legnagyobbként értékelt szárazföldi kampányát.37 A Fülöp-szigetek felszabadítása 
után kezdődött meg az így bekerített Borneó felszabadítása, amit az ausztrál hadsereg 
és az amerikai tengerészet és légierő hajtott végre. A kőolajban gazdag terület a szerző 
szerint nagyban hozzájárult a közvetlen utánpótlások beszerzéséhez.38 Mindezzel párhu-
zamosan pedig július 10-én elkezdődött a Japán-szigetek szisztematikus bombázása le-
vegőből, repülőgéphordozókról.39 A támadások hatalmas pusztításokat okoztak és szinte 
teljesen megsemmisítették a császári flotta maradékát. Az amerikai haditengerészet júli-
us végén egy anyahajókról indított légitámadással bosszulta meg Pearl Harbort.40

A New York Times tudósítója számára azonban a legnagyobb eseményt a háború vég-
ső hónapjai alatt megindult stratégiai bombázások jelentették. 1944. november 22-től 
1945. augusztus 15-ig összesen 318 küldetést hajtottak végre a bombázók, és körülbelül 
169 ezer tonna bombát dobtak le a Japán Császárság városaira.41 A legbrutálisabb tá-
madásokat a június, július és augusztus folyamán Okinaváról és Ivo Dzsimáról felszállt 
bombázó flották okozták.

A nyár elejére a Japán Császárságnak még több problémát okozott a britek vezette 
ellentámadás Délkelet-Ázsiában, valamint a kínai csapatok folyamatos megerősödése az 
amerikai utánpótlásoknak köszönhetően. A tudósító szerint Kína látványos előretörése a 
japánok szervezett visszavonulásának tudható be.42

Összefoglalóját ezután a potsdami konferenciával folytatta, mely diplomáciailag pe-
csételte meg a császárság sorsát. A bombázások és a katonai hadműveletek előrehala-
dottsága okán a japánok Moszkván keresztül próbáltak békét kötni, de ez nem hozott 
semmi eredményt. Baldwin felvázolta, hogy Roosevelt elnök 1943-ban a teheráni konfe-

35  Uo., 29.
36  Uo.
37  Uo., 30.
38  Uo. 
39  Uo., 30–32.
40  Uo., 32.
41  Uo., 33. 
42  Uo., 34.
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rencián már az oroszokat győzködte a csendes-óceáni háborúba való bekapcsolódásról, 
ám Sztálin elutasította azt az európai katonai helyzetre hivatkozva.43 Végül Jaltán sikerült 
meggyőzni a szovjeteket, hogy csatlakozzanak a távol-keleti harcokhoz, erről azonban 
nem készült írásos megállapodás a szerző szerint.44 Ezek után ismertette a potsdami 
konferencia történéseit, kezdve a Sztálin meggyőzésére tett amerikai erőfeszítéstől, hogy 
írja alá a Japán megadásáról szóló deklarációt. Ezt Baldwin hibásnak ítélte meg, szerinte 
a szovjetekre már nem volt szükség, a győzelem így is garantált volt, hagyni kellett volna, 
hogy önként csatlakozzanak a Japán Császárság elleni háborúba. A tárgyalások idején 
Sztálin elutasította a konfliktushoz való csatlakozást, nem is beszélve arról, hogy a pots-
dami konferencia előtt Soong kínai diplomatával külön folytatott tárgyalásokat. Végül a 
szovjet pártfőtitkár augusztus 15-ét adta meg az orosz hadbalépés időpontjának.45

A konferenciával egyidőben az amerikaiak bejelentették a B-29-es bombázók követ-
kező célpontjait, valamint Truman elnök hírt kapott az atomfegyver sikeres teszteléséről 
is. Sztálint is értesítette erről az amerikai elnök, ám ez a távol-keleti szovjet beavatkozás-
ra nem volt hatással, állította a szerző.46 1945. augusztus 6-án dobták le az első bombát 
Hirosimára, majd nyolcadikán támadásba lendült Mandzsúriában a Vörös Hadsereg, és 
végül augusztus 9-én Nagasakira dobták le a második atomfegyvert. Ezen események 
véglegesen megtörték a Japán Császárság morális tartalékait, és Tokió fegyverszünetet 
kezdeményezett augusztus 15-én, a háború így ért véget.47 A megadási okmányt 1945. 
szeptember másodikán a USS Missouri fedélzetén írták alá a felek.48 Ezek után a szerző 
három oldalon keresztül sorolta fel a legfontosabb tiszteket és csapataikat, mementót 
állítva nekik a szolgálataikért.49

Baldwin záró gondolata szerint Japán kapitulációja volt a történelemben az első 
olyan eset, hogy egy ország azelőtt megadja magát, mielőtt ellenségei egy lépést tettek 
volna a területére.50 Itt tesz egy kitételt, mely szerint az invázió előkészítése és pontos 
dátuma 1945. november elsejére, a tokiói partraszállás pedig 1946. március elsejére volt 
időzítve. A japánok gyors összeomlása azonban felpörgette az eseményeket, ezzel meg-
mentve rengeteg életet. Sokan azért kritizálják a háború lezárását, mert a Császárság se-
regeit csatában nem győzték le, ami pedig fontos pszichológiai faktor lett volna. Ráadásul 
a potsdami deklaráció jóval megengedőbb volt a Japán Császársággal, mint a Harmadik 
Birodalommal, vélte Baldwin. Félő volt szerinte, hogy ha e megengedő magatartást foly-
tatja az Amerikai Egyesült Államok, akkor egy újabb háborúra kell készülni a Csendes-

43  Uo., 35.
44  Uo.
45  Uo.
46  Uo., 35–36.
47  Uo., 36.
48  Uo.
49  Uo.
50  Uo., 39.
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óceán térségében.51 Az atombomba bevetése a szerző szerint eltörpült a hat évnyi glo-
bális konfliktus mellett. Ugyanakkor új technológiai korszakba lépett az emberiség, amit 
még egészében nem ismer, hatásai azonban szinte teljesen megváltoztatják a világot.52

Baldwin cikkének végén arra hívta fel a figyelmet, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mok legnagyobb háborúját vívta meg eddigi történelme során: egymillió áldozatba és há-
romszázmilliárd dollárba került a második világégés. Ennek ellenére az Amerikai Egye-
sült Államok vált a világ leghatalmasabb nemzetévé atomba nélkül is. Amerikai vállakon 
nyugszik e hatalom terhe, zárta írását Baldwin, a New York Times tudósítója.53

A csendes-óceáni háború utolsó szakaszának hónapjait alaposan feldolgozta a szer-
ző, pontosan ismertette a potsdami tárgyalások menetét. A hadmozdulatokról írt meg-
állapításai pedig mind a mai napig relevánsak, különösképpen az amerikai harckocsikra 
vonatkozó megjegyzései. A munka legfontosabb forrásértékét az amerikai harcoló ala-
kulatok tisztjeinek a neveiben látom. Ami viszont mindenképp pontosításra szorul, hogy 
valójában volt hivatalos írásbeli megállapodás a szovjetek becsatlakozásának feltételei-
ről. A dokumentumok bizonyítják, hogy Sztálin megkérte annak az árát a jaltai találkozón 
Roosevelttől: régi cári orosz érdekeltségek, Dalian zálogosítása ténylegesen a régmúlt 
orosz befolyás és a XIX. századra visszavezethető Kuril-szigetek és Szahalin megszer-
zését tartalmazta. A hivatalosan közölt dokumentumokból azonban kivehető az is, hogy 
már 1945 júliusában megmutatkozott a szuperhatalmi vetélkedés, amikor is egy memo-
randumban Henry L. Stimson Truman elnöknek címezve a következőket fogalmazta meg 
a Japán Császárság megszállásával kapcsolatban: „Én támogatnám a Kuril-szigetek orosz 
megszállását vagy egyenesen Oroszországhoz való csatolásukat, de nem támogatom a 
további déli irányú orosz megszállást. Ha viszont sor kerülne a Japán-szigetek megszállá-
sára, nekünk kell a feltételeit és idejét meghatározni.”54 Az elkerülhetetlen szembenállás 
a világháborúból kikerült két szuperhatalom között 1945 nyarán már elkezdődött.

Baldwin értékelése is egybeesett az atombomba után szinte kanonizálódott állás-
ponttal, mely szerint a fegyver bevetése lerövidítette a háborút. A nukleáris erő, amelyet 
az amerikaiak elszabadítottak, valóban döntő hatást gyakorolt a második világháború 
befejezéséhez. A szovjet támadás azonban véleményem szerint ma már nem tekinthető 
perdöntőnek az amerikai dokumentumok alapján. Az orosz csapatok mandzsúriai had-
művelete és a megszállás az amerikai források alapján inkább a kínai belpolitikába való 

51  Uo.
52  Uo.
53  Uo.
54  FRUS, The Secretary of War (Stimson) to the President.
https://history.state.gov/historicaldocuments/FRUS1945Berlinv02/d1274 [Letöltés ideje: 2021. 
04. 02.]
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beavatkozás lehetséges feltételeit teremtették meg.55 A szovjet seregekben lévő kínai és 
koreai kommunisták európai elvtársaikhoz hasonlóan a szovjet tankok biztonságában 
foglalhatták el új pozíciójukat.56

Baldwin végső megállapítása, mely szerint csak az Amerikai Egyesült Államoknak 
adatott felelősség a háború utáni új világrendben, értelmezhető az amerikai hegemónia 
burkolt kimondásának. Az atomfegyver garanciája pillanatnyilag helyzeti előnyt adott az 
amerikaiaknak, ám az elkészült nukleáris fegyverek tömeggyártása 1945-ben még távlati 
célnak tűnt.57 A valós erőviszonyok tekintetében a Szovjetunió jóval nagyobb seregekkel 
rendelkezett Európában. Az ipari kapacitás tekintetében azonban az amerikaiak a világ 
GDP-termelésének 50%-át adták.58 Ha a globális nyersanyagok birtoklását áttekintjük: Af-
rika bányáit, a Közel-Kelet olaját, a Távol-Kelet nyersanyagait és az amerikai kontinens tar-
talékait egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei birtokolták. A Szov-
jetuniónak pedig a világháború során legjobban elpusztított területek kerültek birtokába 
és befolyása alá.59 A háborús áldozatok száma, amely több mint húszmillió fő volt, tovább 
rontotta a kommunista világbirodalom pozícióját.60 Ezzel szemben az Amerikai Egyesült 
Államok veszteségei nem haladták meg a négyszázezer főt se.61 Baldwin cikkének tárgyi 
tévedései (amerikai veszteségek, Japán megadásának egyedi volta) azonban elhanyagolha-
tóak, ha szövege egészéből kiolvasható narratívaépítésként fogjuk fel munkáját.

Összegezve elmondható, hogy a Foreign Affairs 1945. évi cikke pozitívan, de a való-
sággal számot vetve fordult az eljövendő háború utáni világrend felé. Baldwin pedig saját 
karrierjének a csúcsára került, haditudósításainak megkoronázása ezen írás. Az Ameri-
kai Egyesült Államok eddig még sohasem látott világhatalmi pozícióba került, erre hívta 
fel a figyelmet Harry S. Truman is 1945. szeptemberi rádiónyilatkozatában: „az Egyesült 
Nemzetekkel közösen indulunk útnak az új és jobb világ, a béke és nemzetközi jóakarat, 

55  FRUS, The Consul General at Vladivostok (Clubb) to the Secretary of State.
https://history.state.gov/historicaldocuments/FRUS1945v07/d767 [Letöltés ideje: 2021. 04. 
02.]
56  Csoma Mózes, Korea története, Bp., Antall József Tudásközpont, 2018, 139.
57  Hans M. Kristensen, Robert S. Norris, Global nuclear weapons inventories, 1945-2013, Bulletin 
of the Atomic Scientists, 2013/5., 75–81. https://doi.org/10.1177/0096340213501363 [Letöltés 
ideje: 2021. 04. 02.]
58  Robert Kagan, Made in America, Bp., Antall József Tudásközpont, 2015, 120. Vö.: Paul Johnson, 
i. m., 801.
59  Paul Kennedy, A nagyhatalmak tündöklése és bukása, ford. Bojtár Péter, Csillag Gábor, Varga 
Zsuzsanna, Bp., Akadémiai, 1992, 340.
60  Lásd: Grigoriy Fedotovich Krivosheyev, Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth 
Century, London, Greenhill Books, 1997.
61  Keegan, i. m., 546. Vö. Congressional Research Service gyűjtése 2019. https://fas.org/sgp/crs/
natsec/RL32492.pdf [Letöltés ideje: 2021. 04. 02.]
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az együttműködés világa felé”.62 Az Egyesül Államoknak a békés együttműködés helyett 
azonban újabb kihívóval, a kommunista világbirodalommal, a Szovjetunióval kellett 
farkasszemet néznie.

KONKLÚZIÓ

A Foreign Affairs a második világháború végére megkerülhetetlen folyóirattá vált az 
amerikai külpolitikát tekintve. A két szemelvényből bepillantást nyerhettünk abba, 
hogy micsoda intellektuális tárháza volt és van még ma is az Amerikai Egyesült Államok 
külpolitikáját tárgyaló lapnak. Az 1932–1945 közötti időszak cikkeinek bizonyító ereje 
vitathatatlan abban a tekintetben, hogy aggodalommal teli gondolkodás folyt a két or-
szág kapcsolatát illetően. Látható, hogy a harmincas években a megértés és megértetés 
kettőse jellemezte a felek viszonyát. Tyler Dennett publikációja rámutatott a két világ-
háború közötti amerikai külpolitika gyengeségeire, míg Hanson Baldwin cikke hazájá-
nak merőben új helyzetének megértéséhez nyújtott narratívát. A két cikk merőben más 
időpontban és más történeti helyzetben készült, mégis közös bennünk a forrásérték az 
amerikai politika megváltoztatásának és változásának ábrázolását tekintve. A hivatalos 
diplomácia történetével kiegészítve pedig feltárul a hivatalos kormányzat hol passzív, 
hol aktív foglalkozása a távol-keleti nagyhatalmi politika egyre inkább háborúba nyúló 
kérdéseivel. A második világháború végén összefoglaló jelleggel készült cikk rávilágított 
arra, hogy már a háború utolsó hónapjaiban kezdetét vette a hidegháborús szembenállás. 
A Foreign Affairs egyértelműen páratlan forrásként funkcionál a korszak amerikai elit 
értelmiség gondolkodásának megismeréséhez, valamint jelentős forrása lehet az ame-
rikai külpolitika 1920-as, 1930-as, 1940-es évekbeli mozgatórugóinak megértéséhez. A 
lap méltán vált a hidegháború idejére az amerikai külügyi gondolkodás első számú fóru-
mává. Ezen tudományos ízelítőnek szánt tanulmány a Foreign Affairs forrásértékét kíván-
ta hangsúlyozni annak érdekében, hogy további kutatásokkal, újabb megközelítésekkel 
tudjuk megvizsgálni a konstans érdeklődésnek kitett amerikai diplomácia történetét.

62  Harry S. Truman, Radio Address to the American People After the Signing of the Terms of 
Unconditional Surrender by Japan.
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/radio-address-the-american-people-after-the-
signing-the-terms-unconditional-surrender [Letöltés ideje: 2021. 04. 02.]
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