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n e M e s  z .  M á r i ó

„doLgoM Van, haJtogatta 
a rinocÉrosz, doLgoM Van, 

És ÉPPen itt” 
Schein Gábor: Ó, rinocérosz

az orrszarvú = hiány. kihalástól fenyegetett állat, de kulturális értelemben is láthatatlan, 
lappangó és üres jelölő. Magyarul már a rinocérosz szó alkalmazása kiemeli a távollét ta-
pasztalatát: a latin megnevezésre (Rhinocerotidae) utaló régies forma használata a hétköz-
napi nyelvi regiszteren belüli elidegenedéshez vezet, olyan szemantikai „ritkuláshoz”, 
melyben a költészet ritka levegőjének ígérete születik meg. Ugyanakkor a rinocérosz a 
magyar költészeten belül is szinte láthatatlan, bár érdekes egybeesés, hogy e kritika írása 
közben épp határ győző Heliáne című szürrealista regényében találtam néhány rinocé-
rosz-nyomot: „Violante makacssága természeti tünemény. a rinocerosz bőre fölött teknős-
békapáncélt visel és rajta a jégkorszaki mammut bundáját: de ha kifognak rajta az elemek, 
betokosodik és háromezer esztendő múlva újra éled és csirázik – meseszerűbben, mint a 
piramisokban őrzött gabonamagvak” (határ győző: Heliáne, Magvető könyvkiadó, 1991 
[1947], 60.). a rinocérosz-teknős-mamut állatszótára a regény heterotópiájának, Pandelupe 
szigetének földrajzi és történeti dimenziók között ingázó világát jeleníti meg, egy olyan 
tapasztalatot, melyet a „fogalmak földrajzi dialektikája” határoz meg. ez a szemléletmód 
határnál egyfajta anti-kolonializációs attitűdöt jelölne, mely a „világnézetek béketűrésé-
ből” kiindulva geokulturális beágyazottságukban olvassa a Másik diskurzusának alak-
változásait, hogy ezzel elkerülje a fogalmi-politikai kirekesztés gyakorlatait. 

a fogalmak földrajzi dialektikáját azért érdemes felidézni, hogy jobban megérthessük 
a rinocérosz „költői politikáját”, hiszen schein kötetében az állat és az ember ellentmondá-
sos viszonya, a két szféra egymásba íródása, az ember állattá válásának és az állat emberré 

válásának kereszteződései egy kultúra-, társadalom-, antro-
pológia-kritikai perspektívát nyitnak meg: „a rinocérosz ki-
járat a végtelenbe” (32.). de honnan vezet ki ez a kijárat, és 
hová nyit betekintést? „európét, a szidoni szüzet egy rozma-
ringillatú, / fehér rinocérosz rabolta el. a fehér bikával a kré-
taiak királyuk afrikai származását akarták / feledtetni” (7.). 
Vagyis a rinocérosz a „nyugati”, euroatlanti kultúránk vak-
foltja lenne, saját hagyományunk tisztátalan eredete („a ri-
nocérosz tisztátalan állat. kultúránk és egészségünk méte-
lye” 60.). egy olyan Másik, amit a béketűrésre képtelen 
világnézetek folyamatosan újraírnak és kitakarnak. ezért 
metamorfikus, át- és elváltoztatásra ítélt lény, mert „igazsá-
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ga” tűrhetetlen. „ahol az állatok mítoszokat hordoznak, / bármi megtörténhet. Mert hát 
mi az állat? / Járó por. És mi az ember? beszélő sár” (7.). a nyitóvers zárósorai szuggesztív 
erővel tárják fel azt a „karnofallogocentrikus” (Jacques derrida) viszonyrendszert, aho-
gyan az ember elfojtja azt a materiális-érzéki közöst („por” és „sár” találkozását), mely 
összeköti őt a létezés állati szférájával, hogy a logosz által transzcendálja önmagát, miköz-
ben ugyanazzal a hatalmi gesztussal elfoglalja a „járó por” elevenségét, hiszen saját, antro-
pocentrikus mítoszaként gyarmatosítja – „elbeszéli” – azt. innentől fogva pedig valóban 
„bármi megtörténhet” a szimulákrummá, kísértetté vagy hiánnyá változtatott élőlénnyel, 
mert az ember materiális és allegorikus tulajdonaként nincs se élete, se története. 

az utóbbi évtizedben megsokasodtak a magyar költészetben a bio- és állatpoétikai kísér-
letek, illetve olvasási módok. Mindez összefüggésben van a kultúraelméletben végbement 
(heterogén irányzatokat felszínre hozó) poszt-antropocentrikus fordulattal és a társadalmi 
tapasztalatnak a digitális kapitalizmussal és az ökológiai krízissel (is) összefüggő átalakulá-
sával, miszerint kortárs valóságunk kihívásainak megértése együtt jár a modernitás antro-
pocentrikus és humánimperialista örökségének lebontásával és a nem-emberi létezőkkel 
kapcsolatos szolidaritásalapú viszonyulás(ok) kidolgozásával. a rinocérosz (hiánya) köré 
komponált schein-kötet bizonyos szempontból elhelyezhető ugyan ebben a poétikai-ideoló-
giai koordinátarendszerben, de a pontosabb pozicionálás miatt érdemes összevetni a 
poszthumán állatpoétika olyan teljesítményeivel, mint németh zoltán Állati férje (2016). 
németh a hitvesi líra poszthumán kisajátításával a metamorfózist megpróbálja megfosztani 
annak metaforikus olvashatóságától, vagyis a fajközi vágy határsértő erejével provokálja a 
humanisztikus jelentésképzést. az undor fenoménjeinek túlhajtása egy alternatív higiénia 
és szexualitás felfedezését eredményezi, mely nem-antropocentrikus módon osztja újra az 
érzékelhető birodalmát, hogy borzalom és gyönyör kereszteződésében szolgáltasson „igaz-
ságot” az elevenségétől megfosztott emberen kívülinek. schein finoman ironikus nyelvétől 
idegenek az ilyen transzgresszív gesztusok, a szövegek sokszor eljátszanak ugyan a rinocé-
rosz anyagiságával, akár testének erőszakos megsértésével, ilyen például az elefánt és a rino-
cérosz közti párviadal többszöri megidézése (vö. 82. és 88.), ugyanakkor ezekben a leírások-
ban az animális intenzitás helyett inkább absztrakt alakzatok rögzítésével szembesülünk. 
ebből a szempontból nagyon beszédes a – kötet borítóját is meghatározó – dürer-metszet 
reflexiója: „dürer rinocérosza mozdulatlanul áll az időben, / teljes páncélzattal, odafagyva 
az elképzelt kezdethez. / hatalmas fejében született a teremtés minden / sereglete, a sürgö-
lődő hangyák, a madarak, a kígyók, / a vadak. Mégis úgy áll az idők közepette, mintha / egy 
hentesboltban. szaggatott vonalakkal rárajzolva / felbontásának vázlata. fej, tarja, magas 
tarja, lapos / hátszín, fartő, farok, felsál, fehér- és feketepecsenye, / szegy eleje, lapocka, 
lábszár stb. a rinocérosz bontása / kultúrkörönként különbözik, és függ attól, hogy / gaszt-
ronómiai felhasználása, húsának konyhai / megítélése a sertéshez vagy marháéhoz áll-e 
közelebb” (74.). a szöveg újra hangsúlyozza a rinocérosz (nyugati) történelmen „kívülisé-
gét”, mely hiányállapot csak allegorikusan „kitömve” szemlélhető. az állat mint olyan szín-
ről színre nem látható, ahogy dürer se látta (vö. 57.), vagyis a rinocérosznak el kell képzelni 
egy kezdetet, hogy beléphessen a kultúránkba, de már ebben a belépésben „feldolgozás” alá 
kerül. „Mégis úgy áll az idők közepette, mintha / hentesboltban.” a hasonlatot keresztbe-
metsző sortörés érzéki vágásként rematerializálja a hentesbolt metaforicitását, ezzel is hang-
súlyozva, hogy az állat ebben a feldolgozási folyamatban egyszerre anyagi és szemantikai 
erőforrása a tudás-látás-hatalom összefonódására épülő antropocentrikus kultúrának. a ri-
nocérosz tehát csak mint önmaga „felbontási vázlata” lehet jelen, olyan absztrakt testtárgy-
ként, mely teljesen ki van szolgáltatva a „kultúrkörönként különböző” ideológiai-politikai-
esztétikai és „konyhai” megítélésnek. 

„a rinocérosz világnézet tehát. nézőpont és belehelyezkedés. a rinocérosz mint sza-
bad jelölő bármivé válhat a versekben, magára húzhat mítoszokat, vallásokat, hiteket és 
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tagadásokat, történelmi és társadalmi pozíciókat, alakmást és álarcot ölthet, megszólalás-
módokat, költői hangvételeket cserélgethet, érzelmi skáláját, stílusát váltogathatja” – írja 
Visy beatrix az Orrszarvúgenerátor című kritikájában (Visy beatrix: orrszarvúgenerátor, 
Élet és Irodalom, 2021. május 28.). az idézetből mindenekelőtt a világnézet kitételt emelném 
ki, mely izgalmasan rímel a fogalmak földrajzi dialektikájának programjára, illetve szem-
be is állítható németh zoltán transzgresszív metamorfózis-költészetével, melynek szökés-
vonalai a humánideológiának kiszolgáltatott világnézeteken és világképeken „túli” inten-
zitást célozzák. schein számára ugyanis nem a rinocérosz „an sich” érdekes, hanem 
hiányának leleplezése és az abba való „belehelyezkedés” által felszabadítható jelentéskép-
ződés. Vagyis nem a dekulturalizáló szökésvonal, hanem a kultúrán belüli törésvonal. 
(Persze ezeket a dimenziókat se lehet szigorú ellentétbe állítani.) ha tovább akarjuk feszí-
teni az ideológiai sakkjátszmát, akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy itt távolról sem az 
emberi világ meghaladásáról van szó, hanem fellazításáról, kiegészítéséről, elfojtott néző-
pontjai felőli újraírásáról. a rinocéroszt nem lehet megmenteni a kulturális feldolgozástól, 
de akkor kapcsoljuk be az orrszarvúgenerátort és „rinocerizáljuk” magát kultúrát, hátha 
ettől nemcsak az orrszarvúak, hanem az emberek számára is élhetőbbé válik. „a rinocé-
rosz leginkább emberré változik: afrikai (rab)szolgává, kobaltbányászó kongói kisgyerek-
ké, száműzötté, menekültté, fogollyá, fekete női költővé, megerőszakolt indiai lánnyá, ül-
dözött vagy szegregált kisebbségivé, zsidóvá, cigánnyá, vírusok, betegségek állítólagos 
terjesztőjévé vagy éppen lázadó, igazságkereső balekká. olyanokká, akikkel nem tudott 
vagy nem is akart mit kezdeni se a múltban, se a mában európa a maga tradicionális elvá-
rásai, előítéletei alapján. az alakmások mindig a maguk társadalmi helyzetének és az adott 
kornak megfelelően mutatkoznak meg: a beszédmód és a műfaj ezekhez igazodik. a rino-
cérosz hol bibliai hős lesz, hol mesék vagy példázatok szereplője, máskor feljegyzések, 
tudósítások, szónoki beszédek tárgya, a legbensőségesebb érzései, legszemélyesebb vá-
gyai pedig imákban és dalokban fejeződnek ki” (domján edit: Jó reggelt, rinocérosz-
herceg, Revizor Online, 2021. 05. 02.). domján edit itt Visyhez hasonlóan a rinocerizáció  
(re)humanizáló aspektusait hangsúlyozza, melyet a beszédmódbeli és a műfaji alakváltá-
sokkal is összefüggésbe állít. Vagyis az orrszarvú hiánytere olyan (szöveg)identitások 
gyűjtőhelyévé vagy menedékévé válik, melyek ki vannak téve a társadalmi-politikai 
animalizációnak, de paradox módon épp a „nem-létező” állat maszkját felvéve tudnak 
újra „emberként” megszólalni és megszólíthatóvá válni. az Ó, rinocérosz ebből a szem-
pontból a kortárs közéleti-politikai költészet egyik izgalmas új állomását jelenti, mert úgy 
képes konceptuális alternatívát kínálni az antropocentrikus hagyomány alanyi és/vagy 
képviseleti formáival szemben, hogy (részleges) humanizmus-kritikája mellett megőrzi az 
emancipatorikus távlatokat is. nyilván lehetne esztétikai-ideológiai szempontok mentén 
pro vagy kontra állást foglalni ezzel az attitűddel kapcsolatban, de az tagadhatatlan, hogy 
az orrszarvúgenerátor lírai hatékonysága, az így előállított költői nyelv tágassága és fertő-
zőképessége rendkívül meggyőző.

ahogy azt már említettem, a rinocerizáció egyfajta kulturális újrafeldolgozási folya-
matot indít be, mely ember és állat határmozgásait – „keveredését” – intertextualitásra 
vonatkoztatott eseményként jeleníti meg, vagyis az Ó, rinocérosz kontextusában az élet 
antropocentrikus felparcellázása épp annyira lehetetlennek minősül, mint a verstest(ek) 
„önmagában” való rögzítése. ezt a felfogást remekül szemléltetik a kötetet keretező (és 
végigkísérő) ovidius-utalások, melyek egyfajta folyamatirányt is kijelölnek, mert míg a 
nyitó Átváltozások-mottó még relatív autonómiát biztosít az antik szerzőnek, addig az 
Ovidius szabad című epilógus a rinocerizációt megkoronázva vissza- és befogadja ovidius 
jelölőjét saját szövegtestébe. „nagy orrú költő, hazatérhetsz, / a száműzetés letelt” (166.) 
– hiszen ahogy az Átváltozásokon keresztül a nem-létező állat üressége vált olvashatóvá és 
írhatóvá, úgy a rinocérosz utolsó (vagy legelső) alakváltása épp egy ovidiussá válás, mely 
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egyben minden más átváltozás meta-metaforája. ezt a meta-helyzetet emeli ki az is, hogy 
egyedül ez a szöveg rendelkezik önálló címmel, míg az összes többi vers csupán számo-
zott, vagyis az epilógus „kikülönül” a kötettestből, de ez megint csak relatív különállás, 
egy olyan „kötet-szarv”, kinövés vagy toldás, melyet akár a rinocérosz lírai feldolgozásá-
nak öntükrözéseként is értelmezhetünk. az „ovidius-keret” esetében azonban óvatosnak 
kell lennünk, nehogy túlságosan linearizáljuk a kötet hálózatos struktúráját, hiszen itt épp 
a kezdet és zárlat rögzíthetetlenségéről, az intertextuális metamorfózis berekeszthetetlen-
ségéről van szó, melynek vannak ugyan örvényszerű csomopóntjai, illetve maga a számo-
zás is kijelöl egy olvasási útvonalat, de a célelvű kifejlés és koherens narratíva mégiscsak 
idegen ettől a világtól. ezért is zavarba ejtő elsőre a verses regény műfaji megjelölése a 
fülszövegben, hiszen a kortárs költészetben térey János verses epikája eléggé felülírta ezt 
a fogalmat. de miért ne lehetne kevésbé narratív és nem-antropocentrikus versesregény-
formákat kidolgozni? schein már a Bolondok tornyában (2008) is izgalmas kísérletet tett 
erre, melynek az Ó, rinocérosszal való alapos összeolvasása számos műfaji-poétikai-
ideológia-kritikai eredménnyel járhat. elég csak arra figyelmeztetni, hogy mennyire fon-
tos volt már abban a kötetben is az euroatlanti kultúra „antropológiai gépezetének” 
(giorgio agamben) a kritikája, noha ott a hatalom, látás és tudományos-művészi képalko-
tás közti okulárcentrikus viszony került előtérbe.

a kötet intertextuális játékainak egyik érdekes példája a 143-as számú szöveg, mely 
egyúttal a „karanténkultúra” (h. nagy Péter) és a covid-járvány tapasztalatának általam 
eddig olvasott első emlékezetes lírai reflexiója. „baktériumködök szürke ragacsát isszuk. 
isszuk reggel és este. / isszuk és isszuk. alagutakat ásunk, melyekbe folyékony / nitrogént 
fogunk önteni, hogy megfagyjon a föld, és lehűtse a túlhevült várost” (153.). celan 
Halálfúgájának megidézése ebben a kontextusban olyan antropológiai távlatot nyit meg, 
mely a 21. század globális biopolitikai válságát (a fajkihalástól a pandémiáig) a 20. századi 
modernista humanizmus önképét alapjaiban megrendítő traumatapasztalat felől teszi ér-
telmezhetővé, mely távlat kritikai reflexiója vélhetően hozzá kell tartozzon minden olyan 
kulturális vállalkozáshoz, mely a non-humán fordulat következményeit az etikai-politikai 
dimenzió megőrzésével akarja megfogalmazni. a „schwarze Milch der frühe” (Lator 
László fordításában a „napkelte korom teje”) a „bakteriumködök szürke ragacsára” kódo-
lódik át, ahol a „szürkeség” egyrészt hozzásimul a Lator-fordítás korom-képéhez, viszont 
kioltja az eredeti celan-szöveg vibráló fekete-fehér feszültségét. ezzel a választással (és a 
„ragacs” már-már komikus jellegével) a baktériumködök riasztó inhumanitása a groteszk 
mindennapiság karakterét ölti fel, mely egy emberi módon folytathatatlan, de mégis to-
vább zajló, emberen túli élet távlatát rajzolja meg. „a fosztogatókat, a defetistákat és a 
rémhírek terjesztőit / a katonaság helyben főbe lövi. baktériumködök szürke / ragacsát 
isszuk. isszuk reggel és este. a holttesteket / a kijelölt egységek elégetik, a hamut elássuk. 
isszuk és / isszuk. Minél hamarabb el kell készülnünk az alagutakkal” (153.). a szöveg 
legnyugtalanítóbb vetülete épp az a hangnembeli és kulturális játékosság, ahogy a halál-
gyárakat idéző dehumanizáció ironikusan összefonódik a popkulturális disztópiák 
poszthumán képzeteivel, illetve ezeknek rinocerizált motívumaival: „a környéken megje-
lentek az első keverékek, / az erdőbe szökött kutyáktól és a farkasoktól születtek. / az el-
vadult macskák nem emlékeznek arra az időre, / amikor meg kellett hunyászkodniuk. az 
állatkertből / kitörtek az éhező vadak, állítólag egy rinocérosz vezeti őket” (153.). Vagyis 
saját kihalásunkat egy olyan médiatérben fogyasztjuk – és tanúsítjuk –, ahol az európai 
magaskultúra, a történelmi emlékezet médiumai, a posztmodern popkultúra, az álhírek és 
biopolitikai parancsuralom elválaszthatatlan egymástól, mind ugyanannak a spekulatív 
fikcióként megélt hiperrealitásnak, egy posztapokaliptikus hétköznapiságnak a mozzana-
tai. ez a hiperrealitás már magának a holokausztnak az emlékezetét is „kikezdte”, vagyis 
a science fictionként működő kapitalista realizmusban megképződő egybehangzások egy-
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szerre mutatnak rá erre a fikcionalizálódásra és a nyomok távollétszerű jelenlétére, kísérte-
ties ragacsosságára.

„a fedél lecsukódik, egy vírus másolni kezdi génjeit. / a halál, jegyezte föl a rinocé-
rosz, a legérzékibb esemény. / a sejtek végső ragyogása. Másolás és evés. a rothadó húst 
/ végül baktériumok emésztik föl, lefordítanak bennünket / a maguk bakteriális nyelvé-
re. ami marad, a gombáké, / a férgeké. Mily csodálatos a gondviselés, jegyezte föl / a ri-
nocérosz, amely végtelenül sok másológépet / helyezett a világűrnyi gyomorba, és azt 
mondta, / legyen fény” (161.). nagyon jellemzőnek érzem schein gábor kötetének egé-
szére, hogy miközben a rinocérosz-világnézet lehetőséget ad arra, hogy rálássunk a „bak-
teriális nyelvek” nem-antropocentrikus elevenségére, addig a „másolás és evés” folyama-
tai mégis a gondviselés csodájaként válnak lejegyezhetővé. igaz, hogy egy rinocérosz 
által, de ez az állat-ember vagy ember-állat nem lépteti ki magát a teremtés rendjéből, 
hanem újra helyet akar benne foglalni, hogy emberi nyelvre fordítsa a másológépek mun-
káját, mintegy koordináljon a létezés különböző dialektusai között. Míg a Jelentés az 
Akadémiának emberré lett majma kafkánál menekülésnek, de nem szabadságnak tartja a 
humanizálódást, addig a regényt író rinocérosz a humanizmust akarja kimenekíteni saját 
útvesztőjéből. „És lett fény, / lett reggel és este. a gének őrült burjánzása. És támadt / 
hozzá száj is, amely beszélni tud a folyamatokról” (161.). a fény a „feltörhetetlen kód”, az 
elevenség olyan elementaritása, melyet a létezés nyelvei másképp és másképp fordítanak, 
de mintha a költészet – épp metamorfikussága miatt – mégiscsak úgy „tudna beszélni a 
folyamatokról”, hogy azok nem szolgáltatódnak ki egyetlen ideológiai fókusznak, mert 
az antropocentrizmusát elvesztett vers nyitott marad a „közös” irányában. Vagyis lehet, 
nem is az a kérdés, hogy a beszélő „száj” birtokosa ember vagy nem ember, hanem hogy 
elég humánus-e ahhoz, hogy ennek a nem-antropocentrikus közösnek a nyitottságát tisz-
teletben tartsa. annak a filozófiai dilemmának a megoldása, hogy mennyiben lehetséges 
kivonni a humanizmus etikai-kulturális örökségét a humánimperializmus elnyomó gépe-
zetéből, már meghaladja az Ó, rinocérosz világát, hiszen a kötet játékos, sokpólusú és a 
végleges válaszadás hübriszét kerülő szövegei inkább diplomáciai kísérleteket folytatnak, 
miközben változó pozíciókból dolgoznak a világnézetek bétekűrésének lírai fejlesztésén.


