
He ro i kus marginalitás – ta lán így fog lal -
ha tó össze leg in kább tö mö ren a mo dern
mû vész sze rep, a pi e desz tál ra he lye zett, ám
a gaz da sá gi tranz ak ci ók vi szony rend sze ré -
tõl egy azon gesz tus sal asz ké ta ként el is szi -
ge telt kí vül ál ló, a min den ko ri out si der stá tu -
sa. Ha bár egy szer re ki tün te tett és ki ta szí tott,
„len ge lény a köl tõ és szár nyas és szent” már
Pla tón nál. Aki nek sze rá fi alak já ra néz ve
mint ha sér tés len ne, ha mun ká já ért fi ze tés
vagy bér jár na és nem csu pán „tisz te let díj”,
ho no rá ri um. De mi vol na, ha a mû vész, pél -
dá ul a köl tõ töb bé nem éhe zõ, ha nem egye -
ne sen mil li omos len ne? – te szi fel a kér dést
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mun ka tár sa. Ap ro pó ja pe dig a tej jel-méz zel
fo lyó Egye sült Arab Emír sé gek ne ve ze tes
Abu Dhabi TV-jé nek egyik kü lö nös és rend -
kí vül nép sze rû mû so ra, a Million’s Poet
(Mil li ók köl tõ je), ame lyet hét rõl hét re az
egész arab vi lág fi gye lem mel kí sér. A te het -
ség ku ta tó mû sor ban a ver seny zõk nek a be -
du in köl té szet ha gyo má nyos vers for má já -
ban, nabatiban imp ro vi zált al ko tá sa i kat kell
a hely szí ni kö zön ség és mint egy het ven mil -
lió té vé né zõ elõtt elõ ad ni uk. Az SMS-sza-
vazatokon ala pu ló ki sza va zós já ték, a nép -
sze rû ame ri kai té vés for má tum ez eset ben
nem az ame ri ka ni zá ló dás esz kö ze, ha nem a
ha gyo má nyos, he lyi kul tú ra meg jele ní té sé re
szol gál – leg alább is Cynthia Schneider The
Surprising Spread of Idol TV cí mû TED-
elõadásának ér té ke lé se alap ján, amely ben
„a va ló sá got vé gül is meg vál toz ta tó va ló ság -
show-kat” a lokalitás meg õr zé sé nek mó do -
za ta i ként és egy szer smind a nyu ga ti tí pu sú

de mok ra ti zá ló dás lágy esz kö ze i ként is mél -
tat ja ra va szul. 

Az idén ha to dik éva dá nál tar tó mû sor
leg újabb gyõz te se, a hu szon hét éves Szaif
al-Manszúri ho no rá ri u ma, il let ve nye re mé -
nye 1,3 mil lió dol lár, amely nagy ság ren di leg
csu pán az 1,2 mil lió dol lá ros iro dal mi No -
bel-díj hoz mér he tõ. Az összeg nagy sá ga 
a köl té szet tel és a köl tõk kel kap cso la tos elõ -
fel te vé se in ket és el vá rá sa in kat ala po san
pró bá ra te szi – jel zi a cikk író, William Kre-
mer is. A köl té szet ugyan is ha gyo má nyo san
a tö meg szó ra koz ta tó ipar, a show bu si ness
el len té té nek szá mít, amely utób bi az ide á -
lok ne vé ben, az örök kí vül ál ló, ide gen po zí -
ci ó já ból gya ko rolt kul tú ra kri ti ka és az egyé -
ni más ság he lyett sok kal in kább a nap fé nyes
je len apo ló gi á ját, tö meg kul tú rá ját for gal -
maz za és le gi ti mál ja. Pop sztá rok és film szí -
né szek, sõt, akár po li ti ku sok ese té ben is bo -
csá na tos bûn te hát, ha meg gaz da god nak,
míg a köl tõ vel szem ben leg alább is hall ga tó -
la gos el vá rá sunk, és a hi te les ség va la mi fé le
bi zo nyí té ka, hogy kafkai Hungerkünstler,
éhe zõ le gyen. Nem be szél ve ar ról, hogy még
a kép zõ mû vész éhez ké pest is a köl tõ al ko tá -
sa immateriális, és így ne he zeb ben áru vá te -
he tõ. A vers több he lyen egy szer re ott le het
a ma ga „ere de ti jé ben”, és így bár ki tu laj do -
na, aki ol vas ni tud – a köl tõk nagy sze ren -
csét len sé gé re és a mi még na gyobb sze ren -
csénk re. (William Kremer: Is it possible to be
a millionaire poet? BBC News Magazine,
2014. má jus 30.)
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ÜRES HAS SAL ÉNE KEL NI?


