
zé szorított zajt, azt meg nem tud-
nám mondani”, a vallomás és a
számvetés gesztusa válik fontosabbá
egy olyan életforma kapcsán, amely

lehet deviancia, lehet átmeneti krí-
zis, de legbensõbb szándéka szerint
„igazi egymásra találás, a testeken át
a búbánatos lélekig”.
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ELEGÁNS MOZDULATTAL
Vallasek Júlia: Angolkeringõ

Annak ellenére, hogy a cím elsõ hal-
lásra talán másra utal, a szerzõ köte-
tében esszéket gyûjtött egybe, éspe-
dig regényelemezõ esszéket. A szerzõ
elmondása szerint a kötet azért kapta
az Angolkeringõ címet, mert ebbe egy-
részt beletartozik az is, hogy angol
nyelven író, angolként definiálható
szerzõkrõl fog szólni, másrészt, hogy
a benne lévõ írásokat esszé formában
akarta megírni. Az esszék tehát kevés-
bé akadémikus, olvasmányos stílus-
ban íródtak, abban a reményben,
hogy felkelthetik az olvasók érdeklõ-
dését olyan angol nyelven író szerzõk
iránt, akik magyar nyelvterületen
esetleg kevésbé ismertek. A kötet cél-
ja e szerzõk pályaképének körvonala-
zása egy-egy fontosabb, esetleg aktuá-
lis mûvük kiemelése által.1

Az Angolkeringõ gyûjtõnév alá so-
rakozó esszék témájának tizenkilenc
szerzõ mûve adja az alapot. E szerzõk
között van brit, dél-afrikai, ír, kanadai,
indiai és japán származású is, de a kö-
zös bennük az, hogy mind angol nyel-
ven írnak. A szerzõ által elemzett re-
gények közül eddig viszonylag kevés
jelent meg magyar fordításban, romá-
nul viszont annál több, és ha nem is ol-
vasmányélményeinkbõl, de a vászon-
ról vagy képernyõrõl ismerõsek lehet-
nek a mûvek, legtöbbjüket ugyanis
(Ian McEwan és mások mûveit) már
megfilmesítették. A szerzõk kiválasz-
tásánál nem adott mûveik kritikai hát-
tere adta az alapot, hanem azon mû-

vek, amelyek az esszékötet szerzõjét
valamilyen szempontból megragadták.2

Vallasek Júlia a kortárs angol nyel-
vû irodalom legmarkánsabb egyénisé-
geit hozza közel a magyar olvasókhoz.
Ilyen például a Nobel-díjas Alice
Munro és Doris Lessing, de John
Banville, Jeanette Winterson vagy
Salman Rushdie is, és a sort még
hosszan folytathatnánk. Számos érde-
kes szerzõ, számos érdekes írással,
akiket – mint Láng Zsolt is megjegyzi
recenziójában – a kötet szerzõje sze-
mélyes ismerõseinkké tesz, mesél ró-
luk, betájolja õket, hogy mi az, amiben
hasonlítanak egymáshoz és mi az,
amiben különböznek esetleg. Van a
szövegekben egy felkészítõ, bevezetõ,
kollokviális jelleg, mint amikor beszél-
getünk egymással, összevetve gondo-
latainkat. Olyanok – hangzik Láng
Zsolt konklúziója –, mint a jó tanárok,
amelyek esetében annál, hogy mit
mondanak, az a fontosabb, ahogyan
mondják, ahogyan mozognak vagy
ahogyan a kalapjukat leteszik. Valla-
sek Júlia esszéi „elegáns mozdulattal”
teszik le kalapjukat az olvasók elé.3

De hogy konkrétan ez az elegáns
mozdulat miben is nyilvánul meg
szövegszerûen, azt a következõkben
néhány példával szeretném illuszt-
rálni. Ilyen példa lehet Hanif
Kureishi Az utolsó szó címû regénye
kapcsán írt következõ néhány sor:
„Miközben a mondatok olajozottan
gördülnek, a történet könnyedén

Gondolat, Bp., 2015.



bontakozik ki, és az utolsó oldalakig
tartogat meglepetéseket, a The Last
Word mégis az életrajzírás lehetetlen-
ségérõl szól. Sem önmagunk, sem má-
sok személyes történetét nem tudjuk
mondatokba foglalni, mert sem az
emlékezet, sem a szavak nem segíte-
nek. Az emlékezet megcsal, átírja az
eseményeket, addig töröl belõlük és
értelmezi õket, ameddig nem tudhat-
juk, mi történt valójában. A szavakba
öntött élettörténet bizonyosan hami-
sítvány. A személyes múlt addig él,
ameddig nem beszélnek róla. »A múlt
folyó, nem szobor« – mondja a re-
gényben az életrajzírásba lassan bele-
fáradó fiának a pszichológus apa.
Hanif Kureishi regénye szobrok he-
lyett folyóvizek tanulmányozására
biztat.” Innen származik a Kureishi
regény alapján írt esszé címe is a kö-
tetben: Szobrok helyett folyók.  

Egy másik példa lehet a Richard
Flanagan regényrõl (The Narrow Road
to the Deep North, amely kapcsán
Tolsztoj Háború és békéjét emlegette
mintaként a kritika) írt esszé: „A re-
gény talán legszebben megkomponált
jelenete az, amelyben elõbb a mohón
érvényesülésre vágyó kamasz csak-
nem esélytelen kapkodását, majd a
véletlen adta lehetõséget felismerõ,
azzal élni tudó ember diadalát látjuk
abban a mozdulatban, amellyel a ka-
masz Dorrigo Evans a vakító napfény-
ben felé repülõ labda után vetõdik.
Ekkor »…megértette, hogy egész élete
egyetlen utazás volt addig a pontig,
ahol egy pillanatra belefolyt a napsü-
tésbe, amelytõl immár örökre távolod-
ni fog«.” Mint azt a fenti példák is mu-
tatják, Vallasek Júlia úgy ír az általa
elemzett regényekrõl, hogy olvasásuk
közben azon gondolkodunk, mikor és
hol tudnánk minél hamarabb besze-
rezni és elolvasni az adott kötetet.

Személyes érdeklõdésemet legin-
kább Mark Haddon The Red House cí-
mû regénye keltette fel, aki kötetében
négy felnõttet és négy gyermeket zár
össze egy hétre. Az olvasók körében

„általánosan elfogadott igazság”, hogy
egy ilyen helyzetben elõbb-utóbb tör-
ténik valami, legyen az összetûzés,
szövetségkötés, bocsánatkérés stb. 
A The Red House nem hagyományos
értelemben vett családregény, és
Vallasek Júlia szerint elsõ látásra nem
is kifejezetten olvasóbarát próza. Sze-
rinte „Mark Haddon a gondolatfolyam
Virginia Woolf óta bevált technikáját
alkalmazza, de egy pörgõs videoklip
gyors vágásaival: néha bekezdésen-
ként más-más személy kerül a figye-
lem fókuszába. A párbeszédek dõlt
betûvel szedettek, mintha háttérzaj-
ként hallanánk õket, itt sosem az a
fontos, ami elhangzik, hanem amit
gondolnak róla. A nyolc ember gon-
dolatai helyenként összecsengenek,
de többnyire nyolc különbözõ dal-
lamként futnak egymás mellett.
Haddon ezzel a prózatechnikával alá-
húzza azt, amit a regény cselekménye
is érzékeltet, hogy a szorosnak, sors-
szerûnek hitt kapcsolatokban is
mennyire egyedül tud lenni az em-
ber.” Amikor Virginia Woolfot olvas-
tam, ugyanez a gondolatfolyam-tech-
nika ragadott meg, ezért is határoztam
el az esszé elolvasása után, hogy az ál-
talam elolvasandó könyvek listáján
ezután ez is szerepelni fog. 

Az Angolkeringõnek köszönhetõen
olyan regényeket ismerhetünk meg,
amelyekrõl talán addig nem is hallot-
tunk, vagy ha hallottunk is, nem vol-
tak ennyire közel, mint így, az esszé-
kötet olvasása után. Az az ismeret és
koncentráltság, amelyrõl Vallasek Júlia
esszékötete tanúskodik, azt gondolom,
kivételes. Az „elegancia”, amellyel
szövegeit megalkotja, személyes isme-
rõseinkké tesz olyan kortárs angol
szerzõket, akikrõl ilyen formában ma-
gyar nyelven igencsak ritkán találni
írásokat. Az Angolkeringõ tehát mind-
amellett, hogy egyedülállóan tárja
elénk mindazt, ami szerzõjét megra-
gadta a kortárs angol nyelvû irodalom-
ból, hiánypótló jelleggel is bír. 

Ambrus Tímea104
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A HOZOMÁNY MINT A TÁRSADALMI
RÉTEGZÕDÉS FOKMÉRÕJE
Szõcsné Gazda Enikõ: A háromszéki hozomány 
a 19. században

Szõcsné Gazda Enikõt a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múze-
um néprajzkutatóját legújabb köny-
véért, A háromszéki hozomány a 19.
században címû munkájáért 2016.
március 5-én, a Néprajzi Múzeum
Napján Bátky Zsigmond-díjjal tüntet-
ték ki. A könyv a kutató 2011-ben
megvédett doktori disszertációjának
véglegesített változata, 15 éves gyûj-
tõmunka eredménye.

Gazda Enikõ egy eddig kevésbé és
hiányosan vizsgált forrástípus, 117
darab 19. századi háromszéki hozo-
mánylevél elemzését végzi el. Ez a
rendkívül reprezentatív szövegkor-
pusz alkalmat teremt számára, hogy
az egyéni életeken keresztül rávilágít-
son egy közösség mûködési mecha-
nizmusaira, a tárgyak és az ember, az
életmód kapcsolataira. Kifinomult
kutatói érzékenységgel a források
szûkszavú felsorolásai mögött rejlõ
interpretációkat ragad meg, mélysé-
gében láttatja a tárgyleltárakból ki-
bontakozó tárgyi világot és azok tár-
sadalmi összefüggéseit. Történelmi,
jogtörténeti, tárgytörténeti, gazdaság-
történeti, nyelvtörténeti háttérinfor-
mációkkal próbálkozik a sorok között
levõ adatok megfejtésére.

A forrásait a hozománylevelek
tárgyi világában történt változások

alapján három idõintervallumra ta-
golja: 1800–48 közti, 1849–75 közti és
1875–1900 közti korszakolási határo-
kat állapít meg.  Anyakönyvi vizsgála-
tokkal utánajárt, hogy a hozományle-
velek tulajdonosai milyen társadalmi
rétegbe tartoztak, így társadalomréte-
gek szerint különíti el a õket. 

Külön kategorizálja és mélyreha-
tóan elemzi a providák, vagyis a job-
bágy- és zsellérlányok hozományát,
akik szinte egyáltalán nem írták
össze a nászjavaikat, a honoráciorok:
papi és tanítói réteg hozományát, a
lovas és gyalog katonák hozományát,
a kézdivásárhelyi cívisek hozomá-
nyát, a kisebb és nagyobb birtokú ne-
mesek hozományát.

A néprajzi jellegû elemzési mód-
szerek mellett több módszert alkal-
maz párhuzamosan. A tárgyi néprajz
módszertana által a tárgyak megjele-
nési és elterjedési folyamatát követi,
rekonstruálni igyekszik, hogy Szé-
kelyföld tárgyi kultúrájába hogyan és
mikor ékelõdtek be az idegen helyek-
rõl származó tárgyak. Mivel a népraj-
zost a változási folyamatok tetten éré-
se érdekli, a változásvizsgálat által a
tárgyrendszer változási tendenciái-
nak, egy-egy divatjelenség elindulá-
sának és meggyökerezésének a fõbb
csomópontjait követi nyomon.

Skanzen könyvek. Szentendre, 2015.




