
Nem tudunk mit kezdeni azzal, ami-
kor egy „átlagos” ember elkezd nem
„átlagosan” viselkedni. Fõleg, ha egy
nõrõl van szó, aki így a társadalomban
betöltött szerepe iránti felelõsséget is
feladja. Ez az a feszültségteli forduló-
pont, amely a dél-koreai Han Kang
2016-ban Nemzetközi Man Booker-
díjjal kitüntetett regényét elindítja – a
feszültség pedig egyre fokozódik, s a
különbözõ nézõpontokból való láttatás
ellenére a növényevõvé váló Jonghje
lényének legmélye végig megközelíthe-
tetlen marad úgy, hogy közben talán
nem is áll olyan távol tõlünk a világból
való csendes visszavonulás, a társadal-
mi kötöttségektõl való megszabadulás
vágya vagy a tiltakozás az emberi léte-
zést meghatározó agresszió ellen.

Han Kang regénye végig magával
ragadó és szorongást keltõ. Nagyszerû-
sége és a többféle értelmezés lehetõsé-
ge a minimalista stílusnak és az alkal-
mazott elbeszélõi nézõpontoknak is
köszönhetõ. Nagyon fontosnak bizo-
nyul ugyanis az, hogy ki és hogyan
mondja el a történetünket. Jonghje alig
szólal meg a könyvben, s nem õ mond-
ja el azt a történetet, amelynek õ maga
a tárgya. Ezzel együtt fellép annak a le-
hetõsége is, hogy a Növényevõ nem-
csak Jonghjérõl szól, hanem ugyan-
annyira fontossá válik annak tematizá-
lása is, hogy hogyan viszonyul a kör-
nyezete a nõ átváltozásához. Jonghje
kiíródása a társadalomból pedig így
még erõteljesebb: ami az õ különleges
esete, története, az lassan már nem is
az övé, csak apropóvá válik ahhoz,
hogy az egyes szereplõk a saját helyze-
tükre reflektáljanak.

Jonghje egy nap – mintegy brutális
álmaira adott reakcióként – lemond a
húsevésrõl, férjének sem készít többé
húsból ételt. Nem tud aludni, kétség-
beejtõen lefogy, még szótlanabbá válik,
és egy idõ után semmiféle táplálékot
sem akar elfogyasztani, napfényre és
vízre, a fákéhoz hasonló létezésre vá-
gyik, furcsán viselkedik. A családja pe-
dig a Jonghjére irányuló „megmentési”
kísérletek során fokozatosan szétesik
és elidegenedik. A folyamatot nagyon
precíz hármas szerkezeten keresztül
mutatja meg a regény. Az elsõ fejezet
Jonghje férjének az egyes szám elsõ
személyû narrációja, aki érzéketlen,
kényelmes és saját kisebbségi komple-
xusai által vezérelt egyén lévén a társa-
dalmi normák szûk keretei felõl értel-
mezi felesége hirtelen jött bizarr visel-
kedését – mivel számára a feleség is
csak egy koncepció, egy szerep, amit
valakinek be kell töltenie. Csongot az
foglalkoztatja a leginkább, hogy milyen
hatással lesz ez az új viselkedésmód
az õ életére. Gondolkodik azon, hogy
milyen esetekben indokolt a vegetaria-
nizmus, de szerinte „Minden egyéb
esetben a növényevés nem jelent mást,
mint a feleség indokolatlan makacssá-
gát, hogy ellenálljon a férje kívánságai-
nak – úgy, ahogy az enyém is.” A re-
génynek ez a fejezete többszörösen is
arra fókuszál, hogy milyen társadalmi
megítélések kapcsolódnak a kortárs
Dél-Koreában a „vegetarianizmushoz”
(jó döntése a fordítóknak, hogy a cím-
ben a „növényevõ” kifejezést használ-
ták, mivel a szövegvilágból kiderül,
hogy ez korántsem a vegetarianizmus-
ról szól). De háttérként, Jonghje álmai téka
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révén (ezek leírása képezi azokat a rit-
ka és rövid alkalmakat, amikor Jonghje
saját egyes szám elsõ személyû perspek-
tíváját olvashatjuk) bevillan az a trau-
matikus élmény, mely abból a tapaszta-
latból fakad, hogy a kultúrában/hagyo-
mányban is ott az agresszió, méghozzá
olyan nemes szándékok esetében is,
mint a gyógyítás: „Meggyógyítja a ku-
tyaharapást, ha eszünk abból a kutyá-
ból, amelyik megharapott, tartja a mon-
dás, ezért én is eszem belõle egy fala-
tot.” Ugyanígy agresszív gesztusnak bi-
zonyul, amikor apja erõszakkal próbál-
ja megetetni Jonghjét, de a kórházi gyó-
gyítás is ilyen a táplálkozást elutasító
páciensek esetében, mint arra a regény
harmadik részében lesz példa. Ha
Jonghje döntését úgy értelmezzük mint
lázadást ezen öröklõdött társadalmi kö-
töttségek és a belõlük fakadó feszültség
és agresszió ellen, akkor ebbe a láza-
dásba íródik bele például olyan jelen-
téktelennek tûnõ mozzanat is, mint nõ-
vérének, Inhjének az európaiasra mût-
tetett szemhéja.

A második fejezet talán a legnyug-
talanítóbb, itt a test és a szexualitás
úgy kerül elõtérbe, hogy Inhje férje,
akinek nézõpontját követjük ebben a
részben, egyre fokozódó vágyat érez só-
gornõje iránt akkor, amikor megtudja,
hogy nem tûnt el a nõ mongolfoltja. Ezt
fûti a videómûvész régebb megálmo-
dott koncepciója is egy virágokkal tele-
rajzolt szeretkezõ párról, és a mûalko-
tás megvalósítása a valós vágy betelje-
sítésének kényszerével fonódik össze.
A nemi jellegét elveszített, lesoványo-
dott, reakciókészletét leminimalizált,
kinézetében növényszerûvé vált nõ til-
takozásának hiányát használja a férfi
saját tetteinek igazolására, és belsõ ví-
vódásai ellenére kisajátítja magának
Jonghjét. A vér, a mozgásokat rögzítõ
videók, az erotikum ebben a fejezetben
a testre és a testrõl való lemondásra irá-
nyítja a figyelmet, míg a harmadik feje-
zet a psziché történései köré szervezõ-
dik. Inhje arra törekszik, hogy pszichi-
átriára utalt testvérét megvédje és meg-
mentse, de az idõsíkok között asszocia-
tívan ugráló elbeszélés nemcsak Inhje

depresszív hajlamát és saját kitörési kí-
sérleteit, hanem nyugtalanító, testvéré-
rõl szóló álmait is felfedi, mintha ezek
révén kommunikálna vele a létezésbõl
szinte teljesen eltûnt Jonghje. Annak
ellenére, hogy ez utóbbi fejezet a leg-
empatikusabb viszonyulás Jonghjéhoz,
mégsem tudunk elég közel kerülni hoz-
zá. Szándékairól keveset tudunk, okait
a véres álmokra, illetve bizonyos mér-
tékben a családon belüli erõszakra is
visszavezethetjük – de nem részletezi
ezeket az eseteket a regény, mert végsõ
soron nem oknyomozást végez. Ezek-
nek az elejtett szálaknak köszönhetõen
lehetséges a növényevés többféle olva-
sata: egyrészt szimbolikus lázadás a már
említett társadalmi keretek és az erõ-
szak ellen, másrészt morális álláspont
érvényesítése, de lehetséges egy klini-
kaibb olvasat, a pszichés állapotokhoz
való viszonyulásaink egyféle kritikája.
Jonghje orvosi diagnózisa az anorexia
nervosa skizofréniával társulva, de az
okait nem tudják meghatározni, s a
gyógyszerek sem hatnak – tehát ennél
tovább az orvostudomány sem tud mit
kezdeni vele.

A lázadás modellje szerinti értel-
mezés mellett nem válik mellékessé az
sem, hogy a regény ugyanakkor a há-
zasság, a társkapcsolatok analízise,
pontosabban annak kérdése, hogy meny-
nyire élhetõ meg a szabadság a másik
mellett, s olvasható nõi történetként is.
A szabadság és a felelõsség viszonya
központi problémává válik, mivel a nõt
társadalomból való kilépése ellenére 
a társadalom még ugyanúgy a sajátjá-
nak tekinti, ez tükrözõdik mind a csa-
lád általi felelõsségre vonásban, mind a
segíteni akarásban. Természetesen kér-
dés, hogy mennyire sikeres Jonghje
szabadulási kísérlete (amennyiben ez a
szándéka), hisz ez is csak brutális mó-
don tud érvényesülni (lásd például az
érfelvágás jelenetét), és hogy mekkora
fokú tudatosság van mindebben. Ha
megfigyeljük Jonghje egy-egy monda-
tát, döntése sokkal inkább zsigeri reak-
ció („Kiáltások és üvöltések állnak
össze a dudorrá. A hús miatt. Túl sok
húst ettem”; „Az arc a gyomromban116
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van. A gyomromból tör elõ”), reflektálni
nem tud a jelenségre. S talán éppen
ezért nem sikerül racionális (társadalmi,
orvosi stb.) érvek felõl megközelíteni,
érteni Jonghjét a környezete számára. 

A Növényevõ egy olyan megrázó és
mélyre ásó másféle történet testrõl és
lélekrõl, amelyben az anyagból és a tu-

datos létezésbõl való kivetkõzés felõl
kérdõjelezõdik meg az emberi, az állati
és a növényi, illetve az ezek kategóriái-
val le nem írható létezés. Akár radiká-
lis kritikaként értelmezzük, akár nem,
megválaszolatlan marad a kérdés, hogy
mi marad/lesz mindezen le- vagy újjáé-
pülés után. 
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BALASSI, A REJTÉLY
Gömöri György: A rejtõzködõ Balassi

„Balassi a magyar reneszánsz költé-
szet legkiemelkedõbb alakja”, „Balassi
a 16. század örök szerelmese”, „Balassi
az Istentõl el nem távolodó poeta
doctus”… néhány azok közül a Balassi-
meghatározások közül, amelyekbe a
Balassi-mûelemzések olvasása során,
középiskolás kortól kezdõdõen, akarva-
akaratlan, minden olvasó beleütközik.
Gömöri György és A rejtõzködõ Balassi
írása túlmutat az általános mûelemzõi
megközelítések során létrejött, mára
már részben közhelyessé vált meghatá-
rozásokon, és egy adatokon, illetve egy
bonyolult kapcsolathálózaton alapuló,
összetett Balassi-kép körvonalait rajzol-
ja meg mind a „balassológusok”, mind
pedig a hétköznapi befogadók számára.

Gömöri György ezen kötetében az
olvasó már korábban megjelentetett írá-
sokkal is találkozhat (erre a kötet elõ-
szavában maga a szerzõ hívja fel a fi-
gyelmet), valamint a gyûjtemény darab-
jai között is felfedezhetõ némi átfedés,
ám ezen ismétlõdések az adott tanul-
mányban tárgyalt új információk köze-
gében nem akasztják meg az olvasás
menetét és annak minõségét, sõt egy
olyan fonalat biztosítanak a befogadó
számára, melynek segítségével gördülé-
kenyen, folyamatos visszatekintés nél-
kül is könnyedén kiszûrheti a fonto-
sabb gondolatokat. Az elõbb említett
gördülékeny jelleg nem csupán a benn-
fentes irodalmárok számára válik érzé-
kelhetõvé, hanem a kívülállók is egy

már-már szórakoztató, olvasmányos
szöveggel találkozhatnak, hiszen a szer-
zõ viszonylag kis számban és csak in-
dokolt esetben használ terminus techni-
cusokat vagy idegen eredetû kifejezése-
ket, jelentésüket pedig rögtön feltûné-
sük után meg is magyarázza (pl. a gyûj-
temény 188. oldalán használt wishful
thinking angol kifejezés használatát 
követõen a törzsszöveg részeként értesü-
lünk annak magyar jelentésérõl). A gyûj-
teményben szereplõ tanulmányok fo-
lyamatossága természetesen nem ma-
gyarázható csupán a szak-, illetve ide-
gen kifejezések alacsony számával, hi-
szen nagy szerepet játszik a számos
mellék- és fõszereplõvel ellátott egysé-
ges szálon futó történet sorozatszerûsé-
ge is. Fontos megjegyeznünk azonban,
hogy nem egy kronologikus értelemben
vett sorozatszerûségrõl beszélünk, sok-
kal inkább egy olyasfélérõl, amely az
elõbb említett szereplõket ugyan mind-
annyiszor Balassihoz, de más-más élet-
eseményhez (vagy adott esetben más
korhoz) társítja, ezzel megbontva a ta-
nulmányokban megjelenített idõ stati-
kusságát, és sajátos reflexiót hoz létre 
a szépirodalom és szakirodalom, vala-
mint a múlt és jelen dimenziói között. 

A Rigán Lóránd által szerkesztett
kötetben Gömöri tizennyolc írása lelhe-
tõ fel, melyek közül tizenhat szaktanul-
mány, kettõ pedig a szerzõnk által meg-
alkotott, de a gyûjteménnyel tematiká-
jában összefüggõ, azaz Balassi lengyel-
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