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Kulturális és mediális kontaktzónák*

„ – Emerik úr akar tőlem valamit – mondta Amirás. 

–  Persze – mondta Emerik úr. – Azt akarom, hogy jól 

érezze magát.” 

Bodor Ádám: A barátkozás lehetőségei

Két szempontból is rendhagyó kiadványnak minősül a Bodor Ádám 

nyolcvanadik születésnapjára megjelentetett A barátkozás lehetőségei. 

Novellák és fi lm címet és alcímet viselő Magvető-kiadvány. Egyrészt 

éppen az ünneplés miatt egyedi, másrészt egyáltalán nem gyakori jelenség 

az irodalmi mű és megfi lmesítésének közös megjelentetése. A kiadvány 

négy novellát tartalmaz az ünnepelt szerzőtől, és a könyv címét is adó, 

Ferenczi Gábor rendezésében készült 2007-es tévéfi lm DVD-mellékletét, 

amely a Sofőrünk egy rosszabb napja, a Fülledt reggel, A barátkozás lehetősé-

gei, És akkor majd látjuk egymást című novellák egybefűzött adaptációja. 

A születésnapi alkalom és a köszöntés, ajándékozás hangulatát az első 

lapok egyikén látható, Bodor Anikó által készített szerzői fotóportré is 

emeli, és feltehetőleg ez a hangulat vezérelte a kiadó munkatársait, hogy 

nemcsak díszszalaggal átkötött könyvet ajándékoztak az ünnepelt írónak, 

hanem egyedi kiadványukkal egyúttal az irodalom megfi lmesítésének 

közkeletű fóbiáját is felülírták a novellák és a fi lm közös kiadásával. Ezál-

tal a fi lm és irodalom olyan közös terét állították elő, amely sok szem-

pontból érdemli ki a megkülönböztetett fi gyelmet. Így egymás közelsé-

gében az irodalmi szövegek és adaptációjuk legelőször is azt a téveszmét 

tudják eloszlatni, hogy egymás helyettesítőivé válhatnak. Miközben 

a fi lm és irodalom mediális sajátossága, egyediségük, felcserélhetetlensé-

gük éppen az intermediális viszony-tér révén jelenítődik meg, aközben 

az a köztes, közös zóna is erőteljesebbé válik, amely a viszonyukból kelet-

kezik, és amely immáron sem pusztán az egyiké, sem pusztán a másiké. 

Ez az érintkező (intermediális) zóna ugyanakkor a viszonyba kerülők 

különbségeit is színre juttatja. Az adaptáció számos változtatással marad 

„hűséges” az irodalmi előzményeihez. A kiadvány tehát – ünnepi ere-

detétől elszakadva, ám azt így még inkább kiemelve – fi lm és irodalom 

„barátkozásának” termékeny lehetőségeként az adaptáció és inter me dia-

litás oktatása számára is ajándékká változhat. 

A közös térképzés, a két médium egymásra hatásának első sajátos-

ságaként nevezhetjük azt, ahogyan a korábbi Bodor Ádám válogatott 

elbeszélésekből, a Vissza a fülesbagolyhoz című kötet szövegeiből válo-

gatva az ünnepi könyv esetében az adaptáció elve szerkesztői, szerkezeti 

elvvé változik. Nemcsak abban az értelemben, hogy a négy megfi lme-

sített novella került külön könyvbe, hanem ezek sorrendjét is a fi lm 

alakítja, illetve rendezi majd újra. És már a fi lm előtt szorosabb kap-

csolat képződik az így kiválasztott négy írás között, mintha egy vaskos 

elbeszéléskötetben olvasnánk őket. Bár az utolsó novella címe a szö-

veg ismeretében ironikussá változik, mégis a címek is jeleznek egyfajta 

elmozdulást a rosszabbtól a lehetőség irányába. Ugyanakkor a „sofő-

rünk” közösségi alanyával és a fülledt reggeli köztérben (sarki kocs-

mában) hallgatózó női alakkal az első két novella – bár eltérő módon 

– a szubjektum pozíciókat valamilyenfajta köz(össégi)be helyezi bele. 

A privát világ (egy sofőr napja, egy férfi  és egy nő magánbeszélgetése) 

mások közvetítésén keresztül történik, a nyelvi pozíció egyszerre közlő, 

közvetítő és megfi gyelő. A két utolsó novella magánkapcsolatokra fóku-

szál, egy barátkozás lehetőségére és egy intim kapcsolat megszakadására, 

azonban itt is azt tapasztaljuk, ahogyan valamilyen elidegenítő eff ektus, 

eltávolító eszköz bekerül, illetve eleve benne van a privát viszonyban: 

a harmadik novellában a bérlő Amirás valamiért nem tud felszabadul-

tan barátkozni háztulajdonosával, a negyedikben a szakító férfi  pedig 

Bodor Ádám

A barátkozás lehetőségei
Novellák és fi lm

Magvető Kiadó

Budapest, 2016

*  Az írás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával, illetve A másság terei. Kulturális 
tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román irodalomban és fi lmben című OTKA 
NN 112700 számú projekt keretében készült.
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maga helyett egyik távcsövét ajándékozza intimitást előállító protézis-

ként (volt) kedvesének, ugyanakkor egy megfi gyelő rendszer titoktartá-

son alapuló struktúráját interiorizálja magánszakítására. Az És akkor 

majd látjuk egymást című utóbbi és utolsó novella első soraiban olvas-

hatjuk a férfi  elhatározását, amelyet később a titoktartásra hivatkozva 

végre is hajt. („Kuptor Dzsoni, a volt őzmegfi gyelő még őzmegfi gyelő 

korában elhatározta, hogy szakít Weisz Gizellával. […] De amikor 

a bizonyos új mesterség felől érdeklődött, Kuptor Dzsoni arca megke-

ményedett: – Szigorú a világ. Új mesterség, ennyi legyen elég. Hogy 

micsoda, azt nem mondhatom meg” [40].) A privát és nyilvános, ma-

gán és közösségi, intim és megfi gyelői struktúrák szétszálazhatatlan 

kötegekként jelennek meg ezekben az emberi viszonyokban, és Bodor 

Ádám szövegeinek egyik legsajátabb tulajdonságát viszik színre: az 

intimitás, a magánvilág a nyilvános, a közösségi és a megfi gyelő rácso-

zatá(ba)n jöhet létre, és maga a nyelv is ilyen rácsozatként jelenítődik 

meg. Az egymásrautaltság, egymásra fi gyelés ambiguitása bontakozik ki 

a szövegeiben, a kelet-európaiság egyik tulajdonságaként is. A szálloda 

portása külső, szokatlan jelekből, nyelvi ki-nem-mondásokból igyek-

szik megfejteni a szálloda sofőrjének viselkedését, a megszokottól el-

térő volta miatt egyáltalán nem közönyösen, egyre involválódottabban. 

A kocsmában elcsípett párbeszéd alapján a hallgatózó nő a beszélgetők 

viszonyára lesz kíváncsi, a háztulajdonos pedig ráerőlteti fi gyelmét, 

barátkozását a bérlőjére, a távcső mint az optikai intimitás eszköze pedig 

ezt az ambiguitást teszi mediálisan evidenssé. („S ha Weisz Gizella arról 

a halomról, a kopár éleken sietve utánaered, meglesi, merre tart és hol 

állapodik meg, és ott a közelében kibérel magának egy nem engedé-

lyezett kilátóhelyet, s onnan addig fi gyeli, amíg egyszer a volt őzmeg-

fi gyelő is távcsővel pásztázza a környező halmokat, akkor a vastag, kar-

colt lencséken át talán egyszer egymás szemébe néznek. Az akkor olyan 

jó lesz” [40].) Az intim közelséget helyettesítő, a távolság áthidalását 

szolgáló távcső hipotetikusan mégis – nyelvi többértelműségével – az 

egymás szemébe nézés technikai (segítő) eszközévé is válik. Tehát nem 

pusztán karikírozása történik egy elbocsátott női elképzelt/feltételes 

kereső útvonalnak, hanem ironikusan ugyan, az interperszonális kap-

csolatok közelségében is benne lévő „karcolt lencsék” közvetítő és elfedő 

medialitását is jelezheti a szöveg. Ugyanakkor ennek az írásnak a hazug 

férfi  nézőpontja, a „bizalmasabb” mesterségre hivatkozó (privát)szakí-

tás elhatározása egyben a női alany intimitását is az őzmegfi gyelő tech-

nikájához hasonló megfi gyelővé idegeníti el. A megfi gyelés adott, az 

viszont egyéni – ez esetben férfi  – teljesítmény, hogy ki hogyan alkal-

mazza, „hasznosítja” a magánvilágában, és ezzel hogyan változtatja 

a hozzá kapcsolódó másik személy intimitásának alaptapasztalatává is. 

A könyv és fi lm címadó novellája pedig a barátság és barátkozás első-

re talán nem is annyira szembetűnő nyelvi különbségét tudja színre 

vinni, egyben a prózaíró nyelvi ökonómiáját és precizitását is jelezve. 

A háztulajdonos Emerik beszélgetni, barátkozni kíván Amirás nevű 

bérlőjével. A többi novella köztes (szálloda, kocsma) tereihez hason-

lóan a bérelt lakás szintén a privát és a nem-magán között helyezi el 

a lakóját, így pszeudoprivát, a tulajdonostól függő szubjektumpozíció 

jut a bérlőnek. Az lesz a novella tétje, lehetősége, hogy a két fi gura 

képessé válik-e eme hierarchikus és anyagi struktúrának a barátkozás 

irányába való átalakítására. A lehetőség adott a tulajdonos beszélgetés-

indítványával, a sós vízben való közös lebegéssel, lubickolással, azonban 

hogy mégis ez a szöveg címe, annak egyrészt a bizalmatlan és az ezt 

erőteljesen megváltoztatni akaró szubjektumpozíciók nehezen kimoz-

díthatósága lehet az egyik oka, másrészt ezen pozíciók egy átfogóbb 

bizalmatlanságot árasztó közegben szituálódnak, illetve ez a légkör 

befolyásolja, ahogyan ezt az alábbi dialógusokból megtapasztalhatjuk:

– Nem tud barátkozni, Amirás – jegyezte meg Emerik úr. – 

Mondja, mi bántja?

– Nem tudom, Emerik úr. Nem tudom, mi van velem. 

Már bent ültek a kocsiban, amikor Amirás hirtelen kiszállt, el-

rohant a kicsi tó széléig. Sebtiben szedett még egy jó marék szed ret, 

két kezében tartva nehézkesen ült vissza a kocsiba, hogy a szemek 

el ne guruljanak, és tűrte, hogy Emerik úr becsatolja melle fölött 

a biztonsági övet. Megkínálta a háztulajdonost, aztán maga is szá-

jával fölébe hajolva belekóstolt, kissé türelmetlenül, hogy a fenn-

síkkal való találkozását teljessé tegye. 

– Emerik úr akar tőlem valamit – mondta Amirás. 

– Persze – mondta Emerik úr.  – Azt akarom, hogy jól érezze 

magát.

Már beindította a motort, jobb kézzel belenyúlt Amirás mar-

kába néhány szem szederért. 

– Nekem van még a tavalyiból – mosolygott. – Persze, bor for-

májában. Mindjárt meg fogjuk kóstolni. 

– Emerik úr nagyon kedves hozzám – mondta Amirás.
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Emerik óvatosan vezetett a hullámzó dűlőúton, a műúton az-

tán rákapcsolt. 

– Az bizony – mondta. – Mindjárt meg fogjuk kóstolni.

És előtte bekapunk egy kicsi töpörtyűt vöröshagymával. De 

be ám! 

– Jó – mondta Amirás. – Legyen úgy, ahogy Emerik úr kí-

vánja. (35)

Az alárendelődő és bizalmatlan Amirás – az „akar tőlem valamit” 

prekoncepcióban megnyilvánuló – belső felügyeltsége egy személyhez 

köthető kívánalomnak való megfeleléssé módosul. Az alap, a légkör-

szerű bizalmatlanság köz(-)érzete egy konkrét személyhez való viszo-

nyulásban válik nyilvánossá, és az elmozdulással a barátkozás kezdet-

jellegének lehetőségét valóban megteremti. 

Hasonló módon teremtik meg az interperszonális viszonyokban 

benne lakozó kölcsönös megfi gyelő és bizalmatlansági struktúrát a 

Sofőrünk egy rosszabb napja párbeszédei is:

Nemes már lohol is tovább, én pedig székestül megfordulva bekö-

nyökölök Juci ablakán. Mondom neki, én ma nem láttam Duj-

mondot. Ő sem látta, mondja, de vajon ő látott-e minket? Mégis, 

most mi lesz? Igaza van, ezt jó előre tudni.

A sofőr úgy kapja fel a kagylót, mintha éppen a feje mellett 

lenne. De biztos ott is van, ha leheveredett valamelyik ágyra.

– Keresett a főnök – mondom. 

– Gondolom. 

– Most az egyszer falaztam neked. 

– Magadnak falaztál – mondja erre. 

– Hát akkor magamnak falaztam. De miattad. 

– Na, ne falazz – mondja, és máris leteszi.

Nem falazunk, mondom Jucinak, a sofőrünk is erre kér. (13)

A szálloda mint átmeneti tér (nem-hely) és munkahely egyszerre kö-

zös, nyilvános és privát viszonyoknak a helye. A munkahelyi szemé-

lyes kapcsolat az egymásnak való „falazás” egy panoptikus megfi gyelő 

szerkezet kereteiben zajlik. Ugyanakkor nem válik szét élesen benne 

a saját magánvilág (otthon) és a nem saját tulajdon (a következő idé-

zetben például a szállodai kávé):

Hogy ez a Nemes engem szeret, az nekem magas. Miért szeretne? 

Talán otthon is beszélt rólam a feleségének, aki név szerint ismer, 

és akinek néha eszébe jutok. Na nem. Hagyjuk a fenébe az ilyes-

miket.

Tizenegy után veszem a termoszomat, átballagok a bárpulthoz, 

hogy a lány töltse meg kávéval. Én otthon is ezt a kávét iszom. (15)

A négy novella tehát (kelet-európai) panoptikusságban zajló emberi kap-

csolatok árnyalatait hozza létre, az ironikus nyelvi magatartással olvasó-

jukat pedig egyszerre familiarizálják az intim viszonyokba és távolítják 

el a megfi gyelői pozícióba. A magyar, román, angol, francia felirattal 

ellátott adaptációmelléklet pedig saját médiumában teremti újra a novel-

lák atmoszféráját, a négy szöveg összefűzésével éppen a nyelvi alkotások 

megkülönböztető jegyeként felcserélhetetlen közös atmoszférájukat 

hangsúlyozza ki, amely ugyanakkor mindig is egyben valamilyenfajta 

interpretáció függvénye. Az atmoszféra a szöveg által, a szöveg hatásá-

ban keletkezik jellegzetességként és legnehezebben megragadhatóként. 

Ebben az esetben viszont azt is mondhatjuk, hogy miközben Ferenczi 

Gábor alkotása szereplőket, tájakat, tereket, történéseket teremt, aköz-

ben a szövegeknek olyan interpretációja, amely azt a hatást fordítja fi lmre, 

melyet Bodor Ádám egy interjújában a mondatok fölött lebegő fi nom 

páraként írt le.1 A történetszálakat nyitányszerűen felvezető fi lm nar-

rációja megszakítást, beékelést és novellához hasonló csattanószerű be-

fejezést alkalmaz, tehát egyszerre keretes, alineáris és lineáris, vagyis 

olyan narratív struktúra jön létre, ahol a hiányok és érintkezések, aszin-

deton/átugrás, kihagyás és átkötés egyaránt alakítják a narratív folyama-

tot. És ennek a struktúrának a legkifejezőbb vizualizációja a természe-

tet tájjá alakító utak és utazók egymást érintő, átfedő és továbbhaladó 

volta, illetve olyan közterek mint megállóhelyek és egyben a narratív 

átkötések terei, ahol a különböző történetszálak összefuthatnak, és az 

utasok az autóban mint mozgó intim térben más intimitásokkal érint-

kezhetnek. 

1 Vö. „A prózának az a rétege, amit én sokra tartok, az egymásnak válaszolgató, más-más 
színben visszatérő, ismétlődő események, az a fi nom pára, ami a mondatok fölött lebeg, az 
csak egy nagyon szűk olvasói igényben él tovább, az átlagot elsősorban a történet érdekli, 
annak is nem ritkán a pikánsabb elemei.” „Megtorló eljárásokon töröm a fejem”. Kérdező Papp 
Sándor Zsigmond, http://nol.hu/kultura/oncsalas-lenne-abrandokat-kergetni-1513185. 
A szerző több művének van fi lmes adaptációja, itt most a Cannes-ban a Cinefondation 
programban első magyar alkotásként frissen díjazott Andrasev Nadja-féle A nyalintás nesze 
(2016) animációt emelem ki, amely Bodor Ádám Megbocsátás című novelláján alapul.
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A hegy mint narratív tér takarásaival, tágas látképeivel egyszerre tud 

a benne araszolás és a megfi gyelői rálátás közegévé változni. Alig lát-

juk egyfelől (technikai felerősítéssel először halljuk) a lassan haladó 

Daciát a hatalmas hegyoldalban, másfelől egy bőrkabátos alak távcső-

vel fi gyeli a tájat. A hegy természete a találkozás és a megfi gyelés kö-

zegévé formálódik át a fi lmes diegézisben, a voyeur és fl aneur közös 

terévé, közérzetévé. A beleolvadás, elrejtőzés lehetőségének és a meg-

fi gyelés rácsozatának kettőssége szervezi mind a természeti táj, mind 

az épített terek vizuális stratégiáit. A kamera vertikálisan és horizon-

tálisan is egyaránt tud megfi gyelővé és az intimitás, barátkozás távla-

tába emelkedni. Megfi gyelők és megfi gyeltek rácsozata jelzi a megje-

lenített világ „karcolt lencséken” keresztüli, azaz a mediális közvetítés 

általi közös megfi gyelésben való jelenvalóságát. 

Finom hangsúlyokat változtat meg az adaptáció, a négy történetszál-

ból csak az egyik fi gurái beszélnek magyarul, ám őket is egy román 

nő hallgatja kíváncsian, vagyis érti a másik nyelvet, a fi lm tehát egy 

román–magyar interkulturális kontaktzónába helyezi a történetszála-

kat, és ezzel a novellák névhasználatát bontja ki. Az egyik női karak-

ter pedig a történetszálakat az úthoz, közterekhez hasonló összekötő 

voltában központi fi gurává változik a fi lmben, erről a nomád női ka-

rakterről azonban az utolsó novella kapcsán jelzett férfi pozíció leválik 

(a szakítást nem kontextualizálja hazugság). És így sokkal erőtelje-

sebben mutatkozik meg a kölcsönös intimitásban az aktív női pozíció, 

ezzel gender szempontból is lényeges eltérést eredményez a fi lm. Más-

felől meg A barátkozás lehetőségei című novella párbeszédei főként egy 

nem a kommunizmusban szocializálódott olvasó számára szintén a gen-

derkódok felől válnak érthetővé. A két férfi  beszédében színre jutó 

hatalmi mechanizmus (amely nem egyoldalúan a felettes pozíció erős-

ségéből áll pusztán, hanem az alárendelődés statikusságából is) a fi lm-

beli alakítások révén „feminizáltként” is láthatóvá teszi a „lépegető” 

Amirás karakterét. 

A természet mint a Bodor-szövegvilágok alapeleme a fi lmben egy-

szerre jelenik meg alakító tájként és vizuális ikonográfi ává alakítható-

ként, a férfi barátkozás számára vizuális utalásokként válik közeggé. 

A krisztusi ikonográfi ai motívumokkal a boldog lebegés vizuális és 

kulturális ambiguitása jut színre.
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A női alak viszont egyszerre megfi gyelő-megfi gyeltként beleolvad 

a tájba és végképp beletartozóvá lesz, a sofőr fi gyelmetlensége révén 

visszajut a természetbe, végérvényesen kikerül a panoptikus struktúrá-

ból. Ezzel a fi lm a vizuális reprezentációban újraalkotja a klasszikus női 

természetközelséget és a férfi  kulturális kód oppozíciót. A tájjal való 

érintkezés optikai távlatból látszik kulturálisan kódoltnak a barátkozás 

esetében, míg az elbocsátott női alak esetében a tájjal való haptikus 

érintkezés (optikailag) láthatatlanná válik a sofőr számára. Az optikai 

megfi gyelhetőségből (az út szélén ülő nő képe akár a Milyen is egy hágó? 

című novella adaptációja is lehetne) fokozatosan a tájba belevesző hap-

tikus közelségbe kerülő női alak úgy jár a hegyen, mint egy vadállat, 

nem az utak rendjét követi, hanem átvág, átugrik rajtuk, és ezzel a nar-

ratív csattanás passzív alanyává válik. És ezzel a fi lm az utolsó novella 

ironizált női bolyongását, a távcsővel való intimitás keresését tragikus 

kimenetelűre hangolja át. A sofőr azért nem látja, mert optikailag és az 

utak rendjét követve közlekedik, a nő azért hallja meg későn a közeledő 

autót, mert érzékeivel máshol van, a távcsőbe néz, és a viszont- (táv-

csöves) tekintet nélkül érzékelhetetlen látvánnyá válik. Paradox módon 

valóban csak egy alapos, a hegyen minden mozgást letapogató távcső 

számára válhatna láthatóvá. 

A természeti táj és az emberi érintkezése, a Bodor-próza jellegze-

tes felcserélődő, átjáró fi gurációi2 a fi lmben is színre jutnak tehát a női 

2 Ennek refl exív szövegpéldája a következő idézet: „A tó egyik felén, a fehér, sós rögök 
mögül szederbokrok cserjése vonult, az elvadult bokrok csak combig értek, azért Amirás 
hátat fordított Emeriknek, amíg vetkőzött. Közben nézte, nézte ezt a némileg állatra em-
lékeztető vad növényt, olyanféle csodálkozás ült a tekintetében, mintha nem tudná eldön-
teni, látott-e életében már eleven szedret. Közben talán megérezte azt a tulajdonságát 
is, hogy alattomban képes változtatni a táj hangulatán. Az egészen világos, hol sárgás, 
hol fehér talaj fölött, a kicsi levelű, vézna szőrös indákon ültek a kövér csillogó szemek. Ezek 
a szederszemek hordozhatták ennek a kietlen fennsíknak minden rejtélyét; Amirásban 
homályos vágyakozást ébresztettek.” (33–34)

alak animalizálásával, a tájba való haptikus beletartozásával. Az érintés 

hiányától űzött női (magán)csapás így köti össze és zárja le az úton sza-

bályosan haladó autó és fájdalmába vadult nő ütközeteként a fi lmet.

A csak köztereket mutató és természeti tájat közeggé alakító fi lm 

egyrészt posztindusztriális, kelet-európai (groteszk) vizuális reprezen-

tációt teremt, másrészt a táj etnicizálásának refl exív ironikus jelenetei-

ként érthetők azok a képsorok, amikor a kamera román havasi kürt 

hangkíséretével bejárja a szálloda falán látható, a vadvilág és a szocialista 

építészet közös terét teremtő festményt. Egyszerre lokalizál a termé-

szeti adottságok révén (például sós tó), emellett a festmény kapcsán 

a vizuális reprezentáció etnicizálásának öniróniáját is nyújtja, és ezzel 

a Bodor-szövegek fi nom (ön)iróniáját is újrateremti, melyek hangula-

tához a fi lmben a Zuboly együttes Indulj el egy úton kezdetű számának 

dallamai, a fi lmnarrációt tagoló és ritmizáló funkciója is hozzájárul.

A fi lm a természeti táj légköreként – mint ami az útvonalak, törté-

netek szakadásait és érintkezéseit kipárnázza – a megfi gyelést, a meg-

fi gyeltséget állítja elő. Ugyanakkor a felügyelt (optikai) táj és az érzé-

kelt (haptikus) táj kettőségével természeti-emberi-kulturális érintkező 

közegeként is megalkotja. Mindez a kamera szerepét is önrefl exívvé vál-

toztatja, mint amely megfi gyelőként tud beleveszni a tájba, és ezt az 

ambiguitást visszafordíthatóvá teszi a novellák nyelvére is, mint amelyek 

oly bensőségesen közvetítenek megfi gyelt intimitásokat, hogy ezáltal 

(nyugati, illetve fi atal, nem kommunizmusban szocializálódott, azonban 

atmoszférára érzékeny) olvasójukat is intimizálják a közmegfi gyelésbe. 

Az ünnepi kiadvány tehát irodalom és fi lm érintkező zónájának teremti 

meg a feltételét, és ebben az intermediális térben a két médium – egymás 

helyettesítése helyett – az egymást folytonos újraértelmezésre sarkalló 

példákként juthatnak színre.


