
(keretek)

A #metoo mozgalom 2017. októbe-
rében indult az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból. Katalizátora a New York Ti-
mes október 5-én napvilágot látott cik-
ke volt, melyben elõször szólaltak meg
a nyilvánosság elõtt olyan színházi és
filmes emberek szexuális zaklatásról és
bántalmazásról, akik a Miramax pro-
dukciós cég tulajdonosának, Harvey
Weinsteinnek voltak az áldozatai. Ma-
gyarországon Marton László színház-
rendezõ, színigazgató szexuális zakla-
tási ügye volt az elsõ, a nyilvánosság-
ban is tematizált eset, azóta pedig sor-
ra buknak ki a magyar és nemzetközi
kulturális szcénát érintõ hasonló
ügyek. 

A #metoo mozgalom talán legfon-
tosabb tanulsága ugyanakkor az, hogy
a verbális és fizikai abúzusok és hatal-
mi visszaélések elsõdleges terepe nem
kizárólag a színház és a filmipar, ahon-
nan a nyilvánosságba elsõ körben gyû-
rûzött be a zaklatásokról szóló beszéd,
de még csak nem is egyéni és elszige-
telt esetekrõl van szó, hanem olyan
rendszerszintû problémákról, amelyek
a legkülönbözõbb intézményeket és a
társadalom majd minden alrendszerét
érintik. 

Ebbe a közegbe érkezik meg Mucha
Dorka Puncs címû kötete. Nemcsak
azért érdemes a mozgalom kontextusá-
ban olvasnunk a szöveget, mert közép-
pontjában egy fiatal felnõtt és tanárá-
nak viszonya (illetve más férfiakkal fu-
tólag ábrázolt zaklató, de legalábbis
kellõképpen hierarchizált kapcsolata)

áll, hanem mert a cím egyértelmûen rá-
játszik annak a magyar adófizetõk pén-
zén indított társkeresõ portálnak a ne-
vére, amelynek nyilvános népszerûsí-
tése ellen kortárs magyar írók, képzõ-
mûvészek, színházi emberek tiltakoz-
tak 2017-ben (hogy értsük, mirõl is van
szó: a vonatkozó sugar daddy-közve-
títõ, a szexualitást termékként kezelõ
portálon fiatal nõi testeket bocsátanak
áruba idõsebb férfiaknak). 

(érzéstelenítés)

„A szüleim házában üldögéltem a
felsõ szinten. Kinyitottam az erkély aj-
taját, hogy bejöjjön a hideg. Fázni akar-
tam és remegni, igazából a sírást akar-
tam erõltetni. Valami azt súgta belül,
hogy ilyenkor a lányok sírni szoktak.
Mégiscsak összetörték a szívem, vagy
mi a fasz.” Mucha Dorka elsõ, Puncs cí-
mû kötetének elbeszélõje egy kapcsolat
végén kezd hozzá története elmesélésé-
hez, hogy aztán retrospektíve mutassa
be azt elejétõl egészen a szakításig. 

A középpontban tehát egy fiatal, az
egyetemi éveit épphogy elkezdõ lány
egyes szám elsõ személyû monológja
áll, ami leginkább a végig csak Tanár
úr-ként emelgetett egyetemi oktatóval
folytatott kapcsolat alakulására van fel-
fûzve. Az elbeszélõ elõtörténetére nem
igazán van rálátásunk, ahogy a többi
epizódszereplõére sincs. Mindössze
annyi tudásunk van, hogy az elbeszélõ-
fõhõs családja a kibeszéletlenség helye
(„De mi soha nem sírtunk egymásnak,
nem picsogtunk, nem érzelgõsködtünk.”
– 10.) és hogy „jól ki vannak tömve”
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(mármint anyagilag). Amarilláról, aki-
vel egy albérleten osztoznak, szintén
annyi információnk van, hogy szülei
még az elbeszélõénél is jobban ki van-
nak tömve, puccos partikat adnak kok-
téllal és rákfalatokkal, és ahol oly-
annyira nem a kibeszélés helye a csa-
lád, hogy a flancos rendezvények köz-
ben egy idõsebb családi barát által
megerõszakolt Amarilla narratíváját
elõbb tagadják, majd õt hibáztatják, de
az eset végül is megoldódni látszik:
Amarilla elkezdi vagdosni magát, az
anya, Klára néni pedig a Kieselbachban
vásárolgat mûtárgyakat traumafeldol-
gozásként. Aztán ott van Bálint, a név-
telen elbeszélõ másik viszonyának sze-
replõje, akirõl a szociális helyzetén kí-
vül túl sokat ismételten nem tudunk
meg: van autója és jó dumája, drága ru-
hákat vásárol ajándékba, kissé bárgyú
és naiv, ezt narrátorunk ki is használja.
Az elbeszélés finoman szólva is takaré-
kos, minderre csak néhány mondatot
pazarol.

Az elbeszélõ sodródik ugyan az
eseményekkel, nincsenek különösebb
céljai vagy vágyai, de nem egy naiva,
sõt olykor ironikusan szemléli maga
körül a világot és saját viszonyait, ami-
nek azért elõfeltétele egy bizonyos
szintû megértés és reflexió. Mégse iga-
zán tud többet mutatni ezekbõl a kap-
csolatokból, mint Lana del Rey daddy-
issue dalai, amelyek ráadásul azt is su-
gallják, hogy ezek a minták adott eset-
ben problémásak ugyan, de kicsit azért
mégis „szexik”. Ráadásul mintha csak
a felsõ középosztályban fordulnának
elõ ilyen zaklatás-történetek, csak a
bársonyfotelekben puncsot fogyasztó,
a „jó dolgukban nem tudják, mit csinál-
janak” tinilányokkal. 

Mondhatjuk ugyan, hogy az elbe-
szélõ azért ilyen, amilyen, mert pont
annyira engedi közel magához az olva-
sót, amennyire saját magát közel enge-
di önmagához: mi ugyanannyira nem
látjuk a szorongásait és a kiszolgálta-
tottságát, amilyen gondosan õ próbál-
kozik, hogy maga elõl is elleplezze eze-
ket, de akkor lennie kellene egy olyan
narratív instanciának, ami ezt megmu-

tatja. Gondolhatjuk, hogy impulzív, in-
dulatos beszéde és folyamatos dühe hi-
vatott elfedni azt, amirõl valóban be-
szélnie kellene, hogy a regényben azt
láthatjuk, ahogy évszázadok gondolko-
dásmódjának és szokásjogának a meg-
szilárdulása immunissá teszi õt ezekre
a bántalmazó viszonyokra, természe-
tessé válnak a kiszolgáltatottság és alá-
vetettség helyzetei, de aki sokszor tár-
gyilagosan reflexív futamokba fog saját
és generációja pozícióját illetõen, nem
látom be, hogy miért nem kérdõjelez-
heti meg ezeket a toxikus mintákat.

Az elbeszélõ-fõszereplõ kínos és
kellemetlen helyzetekben folyamato-
san számol. A számolás lehetett volna
ilyen narratív megoldás, de inkább az
elmismásolás eszköze lett, mint a trau-
ma és a szégyen kibeszélése helyén ál-
ló formula, ami rámutathatott volna a
szereplõ nyelvtelenségére és beszéd-
képtelenségre.

A legtöbb újgenerációs tévésorozat,
ami erre a narratívára épít, jóval
reflexívebben teszi tárgyává a bántal-
mazásnak, a hatalmi visszaéléseknek,
az abúzusnak, a megalázottságnak a
különbözõ formáit, az áldozat–elköve-
tõ dinamikáit, az ilyen viszonyok para-
doxonjait és mélységeit. Például Réz
Anna meggyõzõen érvel amellett, hogy
a Fleabag címû sorozat metaleptikus el-
járásai, a „félre” sajátos technikája és
formai kerete hogyan teszik ezt lehetõ-
vé egy sok tekintetben hasonló válasz-
tott elbeszélõvel.1

(hétköznapi love story)

Ami talán annál is bosszantóbb,
hogy a regény elmulasztott élni az
eséllyel, hogy létrehozzon egy olyan
nyelvet, amely érzékelhetõvé teszi,
hogy van lehetõség a fennálló diszkur-
zív rend (át)alakíthatóságára vagy leg-
alább annak elképzelésére, az az, hogy
a róla szóló recepciónak hogyan sike-
rült kisiklatnia nemhogy a regényrõl,
de egyáltalán a témáról való komoly és
felelõs beszédet. A megjelenõ szövegek
majdnem mindenike a hatalmi vissza-
éléseket, zaklatásokat, erõszakot olyan téka
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eufemizmusokba rejti, mint „nagy kor-
különbség, generációs ellentétek, sze-
retõi státusz, tanári szerep”2, de nem ri-
ad vissza attól sem, hogy „egy banális
viszony”-nak, vagy „rengeteg csalódás-
sal, hazugsággal megspékelt” hétköz-
napi „love story”-nak nevezze a tulaj-
donképpen a prostitúció tevõleges mû-
velõjeként feltûnõ Tanár urat és a vele
folytatott viszonyt (amennyiben a férfi
szorgalmasan ajándékoz pénzzel teli
borítékokat a fiatal lánynak mintegy el-
lenszolgáltatásként). 

A kommunikációképtelenséget fel-
mutatni hivatott fecsegést, fölösleges
indulatokat, vulgaritást, számolást „ka-
maszos pimaszságának”, „kendõzetlen-
ségnek” olvassa. Regisztrálja ugyan, ar-
ra viszont már nem kérdez rá, hogy va-
jon elbeszélõ-fõszereplõnk „életének
céltalansága, üressége” milyen körül-
mények következménye. Igaz, erre a re-
gény se. 

Ahol pedig az áll, hogy „nagyvona-
lúsággal kezeli a karaktereket”, ott va-
lójában a karakterek kidolgozatlanságá-
ról van szó, hogy semmit nem mond el
az erõszak természetrajzáról, az aláve-
tettség szégyenérõl. Felszabadító lenne,
ha nem csak azt mutatná meg, amit
már egyébként is tudunk (vannak dü-
hös és céljukvesztett fiatal felnõttek,
akik nem tudnak mit kezdeni a készen
kapott és elõre legyártott sémákkal, és
ezért hatalmi játszmák áldozatai és ki-
szolgáltatottjai lesznek), hanem fölten-
né a kérdést, hogy mi közünk van eh-
hez nekünk, és hogy hogyan jön mind-
ez létre. Akkor talán volna esély elkép-
zelni egy olyan valóságot, ahol ezekre
megfelelõ válaszaink vannak.

Ráadásként a Civil Rádió Kemény-
kötés3 címû mûsorában a szerzõvel ké-
szített interjú közepén egy középkorú
férfi hangján szólal meg a húszas évei
elején járó lány belsõ monológja a saját
generációjáról, illetve egy bántalmazó
jelenetrõl, hogy aztán ezt az interjúké-
szítõ úgy összegezze: ezekbõl a viszo-
nyokból senki nem jött ki nyertesként.
Mindez tényleg az errõl való gondolko-
dásnak, de még az arra való kísérleté-
nek is a hiányát mutatja. 

(kísérlet)

Ami a recepcióból éppúgy látszik,
mint más nyilvános diskurzusokból,
hogy nem sikerült általános következte-
téseket, használható tanulságokat levon-
ni, a normaalkotás folyamatát megkez-
deni, protokollokat kialakítani, mert
adekvát (jogi, pszichológiai, mûvészeti)
nyelvet és keretet sem sikerült mind-
ezekhez találni (kevés kivételtõl eltekint-
ve). Azért is sematikus a kritika nyelve,
mert a regény történetalakítása és nyelve
is az, így nem provokálja ki az errõl való
elõremutató beszédet és gondolkodást,
nem kényszerít arra, hogy új, más, hasz-
nálható diszkurzív keretet találjunk en-
nek elbeszélésére. Anélkül, hogy a
Mucha Dorka kötetének sikertelenségére
akarnám varrni a komplett #metoo keze-
lésének kudarcát, kérdezem, hogy
amennyiben nem jöhet lére még az iro-
dalmi szövegekben sem ilyen típusú
nyelv, akkor hol kellene keresnünk érzé-
kenyebb, a konvencióinkkal leszámoló
nyelvkísérleteket, hogy ne találjuk ma-
gunkat a szereplõhöz hasonlóan min-
denhol ugyanazon a bársonykanapén? 
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