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b ó d i  k a t a L i n

VaLLoMás a VaLLoMásróL
Gács Anna: A vágy, hogy meghatódjunk. Tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról

kollektív elbeszélő kérdez gács anna korábbi tanulmánykötete címében: Miért nem elég 
nekünk a könyv (bp., kijárat, 2002), s mintha egy hasonlóan kollektív hang mutatna rá egy 
szintén a befogadást jellemző stratégiára 2020-ban megjelent könyve borítóján: A vágy, 
hogy meghatódjunk. nincs szó arról, hogy az új kötetet elsősorban a korábbi folytatásaként 
olvasnám, ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni a két munka érintkezéseit, amelyek 
nyilván nem függetlenek a szerző kérdésfeltevéseitől, jellegzetes kutatói attitűdjétől. a 
szerző halálának posztstrukturalista karrierje vizsgálatából kiindulva a Miért nem elég ne-
künk a könyv első fejezetében gács a szerző státuszának modern interpretációs hagyomá-
nyát járja körül, azt összegezve, hogy a szerzőség lebontásának dogmatizálódása után 
milyen új kontextusokban épülnek újra a szerzőségkoncepciók az olvasásban és az interp-
retációban. a „nem-univerzalisztikus, szituált szerző-képek” (18.) közül külön fejezetben 
jelenik meg a feminista irodalomkritika „női szerző” fogalma, amely a patriarchális kon-
cepcióba ágyazódó hagyományos szerzőfogalmakkal helyezkedik szembe. a kortárs ma-
gyar irodalomból válogató elemző fejezetek olyan szerzők életművére (kertész imre, 
kovács andrás ferenc), illetve egyes munkáira (esterházy Péter és Parti nagy Lajos női 
álnéven megjelent regényeire) fókuszálnak, amelyekben releváns kérdésként jelenik meg, 
hogy miként gondolkodunk a szerzőségről, az olvasó hogyan viszonyul az értelmezés 
folyamatában a szerző alakjához. a kötet utolsó fejezete a nőírók helyzetével foglalkozik 
a kortárs magyar irodalomban, továbbfűzve a feminista kritika szerzőfogalmának problé-
mafelvetéseit a második elméleti fejezetből. Érdemes egyúttal a bevezetés elején ismerte-
tett hadirokkant történetét is felidézni, hiszen annak egyszerre gondolatébresztő és pro-
vokatív jellege nagyon markánsan határozhatja meg a teljes kötet olvasását. a hadirokkant 
története (példázata?), amely h. L. hix Morte d’Author: An Autopsy című könyvében sze-
repel, azt ismerteti, hogy a második világháborúban súlyos fejlövést elszenvedő katona 
miként veszítette el az írás és az olvasás képességét, ugyan-
akkor spontán módon és reflektálatlanul hogyan is tudott 
megírni a terápia során egy háromezer oldalas naplót. gács 
anna a példaválasztás szimbolikusságát hangsúlyozza, 
amely arra világíthat rá érzékletesen, hogy az ezredforduló-
ra „a teremtői és értelmezői autoritásától megfosztott szerző 
– ha nem is halt meg egészen – efféle hadirokkantként került 
ki a tekintélyét kétségbe vonó csatározásokból” (12.).

azért tartom fontosnak felidézni a korábbi kötet kulcsfo-
galmait, struktúráját és gondolatébresztő bevezető példáját, 
mert a Tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról alcímet vise-
lő új kötetben éppen ezzel a „megtépázottsággal”, a kanoni-
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kus szerzőfogalmakkal kell a szakmai olvasónak újra számot vetnie, ami a befogadás aktu-
sának újragondolását is implikálja. az autobiográfiához mindenekelőtt Philippe Lejeune 
önéletírói paktumának fogalmait (szerző – elbeszélő – főszereplő azonossága, a fikciótól 
való különbözőség, az elbeszélés „valódisága”), illetve Jürgen habermas 18. századi pol-
gárinyilvánosság-ideáljának tekintélyét rendeljük, amely elméletek még a szerzők által 
később korrigált és újragondolt tézisek ellenére is meghatározzák a műfajhoz való általá-
nos viszonyulást. a hagyományosan elfogadott értelmezői stratégiák kritikus újragondo-
lása, a befogadóközpontú, az értelmezés nem prekoncepcionált folyamatában végigvonuló 
érzékeny figyelem jellemzi az elméleti összefoglaló és az esettanulmányokat felvonultató 
elemző fejezeteket. a Vágy, hogy meghatódjunk ugyanakkor egy értekező szövegben meg-
szokott diskurzushoz mérten meglepően személyes felütéssel indul: egy olyan történettel 
(példázattal?), amely eleve színre viszi kutatásának a tárgyát befogadói szempontból. 
hirtelen, az in medias res hangulatával csöppenünk bele annak elbeszélésébe, hogy miként 
rendítette meg a szerzőt nézőként egy ismeretlen fiatal videóra vett megnyilatkozása, 
amelyben saját életéről beszél, s miként kísérte végig a kutatót ez a vallomás abban a tudo-
mányos projektben, amelynek eredményét most az olvasó tartja a kezében. az előszóban 
(Egy vallomás nyomában) bemutatott gergő története, akinek a videómunkája egy iskolai 
projektben, egy társadalmi érzékenyítő program keretében készült, nem csupán ürügy 
vagy puszta retorikai fogás a diskurzus megnyitásához, hanem egy olyan összetett kicsi-
nyítő tükör, amely segít megérteni a kutatás jelentőségét és módszertani nehézségeit a kor-
társ önéletrajzok tárgyában. az amatőr kisfilm ismertetése ad lehetőséget annak érzékelte-
tésére, hogy a közelmúltban és manapság mennyire felértékelődött és a korábbi kulturális 
hagyományokhoz képest mennyire megváltozott az önéletrajz műfaja. olyan, a kötet egé-
szében visszatérő kulcsfogalmak érzékeltetik a leginkább ezt a jelenséget, mint az önélet-
rajzi boom, a megszólalás demokratizálódása, az amatőr hangok tömeges megjelenése, a 
mediális sokféleség, az új technológiák hatalma, a katarzis vágya, az (ön)archiválási kény-
szer, a narcisztikusság, a hitelesség, a tanúságtétel, a nyilvánosság határainak megváltozá-
sa, a történetmondás technikáinak pluralizálódása, a hagyományos autobiografikus narra-
tívák átrendeződése, a klisék gyanakváskeltő működése, a közösségteremtés lehetőségei. 
ám gergő amatőr videójának faggatása (az elkészítés motivációja és intézményi kontextu-
sa, az alkalmazott önéletrajzi narratívák, a mediális közeg hatása a készítőre és a befogadó-
ra, a célközönség kijelölésének nehézségei stb.) egyszerre segíti és egyszerre bizonytalanítja 
el a kutatás folyamatát. gács anna arról számol be az előszó végén, hogy ez a videó olyan 
önreflexióra késztette, amely egyrészt segített kérdéseinek megfogalmazásában (lásd a fen-
tebbi kulcsfogalmakat), másrészt azonban folyamatosan ki is zökkentette a professzionális 
értelmezés ösvényéről. „gergő valahonnan kívülről beszél, egy azonosíthatatlan, a mi 
nyelvünkön elbeszélhetetlen helyről, és a történetét hallgatva összeszorul a torkunk, az 
nem a közösségteremtő katarzis élménye, hanem, attól tartok, a kissé leereszkedő megha-
tottság és zavar élménye” (19.). a kötet lezárásában is visszatér ehhez a különös auto-
biografikus videómunkához, és ez a keretező gesztus akár arra is figyelmeztet, hogy az 
önéletrajzok pluralizálódásának jelenségét a teljességre törekedve sem lehetséges egészé-
ben leírni, ugyanakkor a jelenség összetettségét a kulcsfogalmak, az alkotói és befogadói 
stratégiák meghatározása, illetve a jellegzetes példák felmutatása mégiscsak képes rögzíte-
ni. „Úgy látszik, néha belebotlunk olyan önéletrajzi aktusokba is, amelyek nem simulnak 
be más történetek közé, inkább úgy működnek, hogy tudatosítják bennünk az értelmezés-
nek vagy kisajátításnak azokat a rutinjait, amelyeket nap mint nap művelünk. És figyel-
meztetnek: attól még, hogy az élettörténetek fullasztó özöne vesz körül, nincs minden tör-
ténet elmesélve” (249.).

az a fogalmi háló, amely a már idézett személyes előszóban, valamint a Bevezetésben (Az 
önéletrajzi megnyilatkozások kortárs formáinak kutatásáról), illetve az azt követő elméleti fejezet-
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ben (A privát történet – áldás és átok) létrejön, természetesen a hat elemzés történeti-teoretikus 
megalapozásának tekinthető, ugyanakkor több is annál. az önéletrajzi jelenségek vizsgálata 
kijelölhet ugyanis egy markáns nézőpontot, ahonnan a kortárs és a közelmúlt kultúrájára 
ráláthatunk, felismerhetjük kitüntetettségüket a kulturális gyakorlatok különféle területein, 
társadalmi és pszichológiai szerepükről gondolkodhatunk, belehelyezhetjük őket művé-
szetelméleti és -interpretációs kontextusokba. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az önéletrajzot, 
ha kiszabadítjuk az irodalmi műfaji rendszerből, és „történetileg változó kommunikációs 
formának” (25.) tekintjük, akkor nyilvánosságtörténeti, műfajtörténeti és médiatörténeti 
változások kereszteződéseként is tanulmányozhatóvá tesszük. egyúttal pedig a befogadás, 
a fogyasztás, a használat újabb és újabb gyakorlataira is ráláthatunk. gács anna egyik hatá-
sos módszerének azt tartom, hogy a személyes megszólalásai, a bizonytalanságokra való 
vissza-visszatérő reflexiói, a saját tanítási gyakorlatára való utalásai erősen motiválnak a 
közös gondolkodásra, a továbbgondolásra, így a téma felmérhetetlen nagysága és a hozzá 
kapcsolódó feldolgozhatatlanság terhe kevésbé válik nyomasztóvá. Minden kortárs jelensé-
get nehéz, kis túlzással lehetetlen a mozgás, a dinamikus változás folyamatában tanulmá-
nyozni, a teljesség igényével feltárni, biztonsággal meghatározni jellegzetes tendenciáit. a 
Bevezetés olyan kapaszkodókat kínál az önéletrajzi formák „dzsungelében” való tájékozó-
dáshoz az interdiszciplinaritás melletti érvelés evidenciáján kívül, mint például a technikai 
médiumok preformáló hatalmának hangsúlyozása, az önéletrajzi megszólalás mint identi-
táspolitikai eszköz az elnyomott társadalmi csoportok hangjának hallatásában vagy az 
affekció vizsgálata az intimitás különféle fokát mutató kommunikációs helyzetekben. nem 
értek ugyanakkor egyet azzal, hogy „a személyes történetek kiváltotta erős érzelmi hatások 
olyan tapasztalatokkal gazdagíthatják a befogadót, melyekkel sem sajtóhíreken, sem elem-
ző szövegeken, sem fiktív művészeti alkotásokon keresztül nem alakíthat ki személyes vi-
szonyt” (37.), hiszen ez a tézis egyúttal ragaszkodik a valóság/fikció nehezen fenntartható 
oppozíciójához, illetve a művészet által megélhető katarzis „alacsonyabbrendűségéhez”. 
fontos ugyanakkor ennek a mondatnak a lezárása, amely szerint az önéletrajzi alkotások 
„talán máshoz nem hasonlítható módon gazdagíthatják a világról való tudást” (37.). 
kiemelten foglalkozik a bevezetés emellett az archiválás, sőt, az archiváláskényszer techno-
lógiáival és kulturális jelenségével, amelynek praxisai természetesen azt is meghatározzák, 
miként lehetséges hozzáférni az önéletrajzi alkotásokhoz a világhálón. az intézményes, a 
spontán, illetve az alkalmi archívum eltérő logikája azonban amellett, hogy a rendezettség 
hatását kelti, valójában „e narratívák olyannyira képlékeny taxonómiáját adja ki, hogy azt 
talán nem is lehet taxonómiának nevezni” (39.). amiatt is lényeges ennek a világos csopor-
tosításnak a felmutatása, illetve az önéletrajzi alkotások rizomatikus struktúrájának felvil-
lantása, mivel ezek a fogalmak segítenek majd az elemzések tárgyául választott alkotások 
megértésében, az elvégzett értelmezések lehetőségeinek és eredményeinek megmutatásá-
ban. bár gács többször hangsúlyozza a kutatásai alapját szolgáló anyag felmérhetetlen 
nagyságát, és ebből eredően a teljes áttekintés lehetetlenségét, az archiválási technikákra 
való reflexió a kötet esettanulmányaiban mindig segít a rendszerezésben. illetve a holo-
kausztról szóló video-tanúságtételek gyűjteményeiről szóló utolsó fejezet esetében megjele-
nik a kvantitatív elemzés szempontrendszere is a Visual History Archive több mint 55 ezer és 
a Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies négy és fél ezer videóra rögzített visszaem-
lékezésével való számvetésben.

A privát történet – áldás és átok című fejezet megelőzi a hat esettanulmányt, így az olva-
sásban mindenképpen újabb elméleti alapozásként működik – egyúttal akár harmadik 
bevezetőként is olvashatjuk, hiszen a lezárásában megjelenik annak a három terminusnak 
a tézisszerű összegzése, amelyek az elemzések alapjait jelentik. „az önéletrajz műfajtörté-
neti kérdéseit kapcsolom össze az önmegjelenítés mediális különbségeinek kérdéseivel, és 
mindezt a nyilvánosságtörténetnek elsősorban azokkal a szempontjaival, amelyek az én-
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elbeszélés tömegtermelését és a civil elbeszélők megjelenését érintik” (80.). nyilvánvaló, 
hogy ha az önéletírás hagyományos irodalmi műfaji fogalmának határait lebontjuk, és 
kortárs viszonylatban az önéletrajzi megszólalás demokratizálódásáról és mediális sokfé-
leségéről beszélünk, akkor számot kell vetni a klasszikus és tekintélyes autobiográfia-el-
méletek örökségével, továbbá az újabb teóriák bőségével. Jürgen habermas nagy hatású 
monográfiája a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásáról (németül először: 1962, 
magyarul először: 1971) hangsúlyosan tömegkultúra-ellenes, s bár a szerző később revi-
deálja ezt az álláspontját, a nyilvánosság hanyatlásának pesszimisztikus közhelye, aho-
gyan gács hangsúlyozza, máig érzékelhető. habermas a 19. században kialakuló tömeg-
médiát és kultúripart a privát történetek példaszerűségének eltűnése, az univerzális 
tanulságok felszámolódása és a befogadásukhoz szükséges színtér és habitus megválto-
zása miatt bírálja. a polgári nyilvánosság 18. századi ideáljától való eltávolodásban ki-
emelten fontos az új médiumok hatása a befogadásra: habermas koncepciója szerint pél-
dául a televízió eleve megszünteti azt az intimitást, amely a szépirodalmi szöveg olvasását 
és szűk körben való megbeszélését jellemezte. egy másik mélyen gyökerező meggyőző-
dés gács anna szerint a sztárönéletrajzok özöne, amely áruvá, ugyanakkor a sztárkultúra 
alapjává tette a vallomást, és végképp elmosta a privát és a nyilvános közötti határt. az 
önéletrajzok ebben a kontextusban a siker példázataiként mutatják fel magukat, a tömeg-
kultúra kritikája azonban egyenesen ópiumként bélyegzi meg azokat. a harmadik vissza-
térő kritika richard sennett megfogalmazása szerint az „intim szféra zsarnoksága” (52.), 
azaz a közélet túlzott privatizálódása, amely egyfajta narcisztikus intimitásvágy elítélen-
dő tüneteként érthető. a fejezet gondolatmenete következetesen marad távol a minősítés-
től, a magas- és a populáris kultúra értékkategóriákként való működtetésétől, a professzi-
onális és az amatőr alkotók megkülönböztetésétől, a műfaji struktúra és a mediális határok 
fenntartásától. az önéletrajz-készítés demokratizálódása és az új mediális formák (első-
sorban a webkettes műfajok, vagyis a felhasználók által létrehozott tartalmak, például 
blogok, vlogok) elválaszthatatlanok egymástól, és ha gács gondolatmenetét követve a 
kultúrpesszimizmus helyett e változás hozadékait vesszük számba, akkor feltétlenül ki 
kell emelnünk a privát történetek emancipatorikus és közösségteremtő szerepét. eszerint 
az önéletrajzi megnyilatkozás hangot adhat elnyomott, alárendelt, nem domináns társa-
dalmi csoportoknak, így etnikai, politikai, társadalmi kisebbségeknek. fontos ugyanak-
kor, hogy éppen a mediális közeg és a társadalmi szerkezet jellegzetességei miatt ezek „az 
affektív alapon szerveződő közösségek bizonyos mértékig alternatív életmodellek kidol-
gozására is képesek, ám e tekintetben Lauren berlant elgondolása szerint nem eléggé ra-
dikálisak, aminek az oka az intim nyilvánosság másik arca: az, hogy a politika privatizá-
lása révén kiüresíti a nyilvánosságot, és ellehetetleníti a politikai cselekvést” (63.). ezek a 
belátások a Péterfy-novák Éva Egyasszony című regényét elemző fejezetben térnek vissza, 
a blog és az általa megteremtett női közösség értelmezésében. a privát történeteket kriti-
záló, illetve felfedező elméletek áttekintése után szintén egy kutatásmódszertanilag fon-
tos számvetés erősíti a kötet értékét: a második alfejezet az irodalomtudomány és az auto-
biográfia-kutatás utóbbi tendenciáit és eredményeit veszi számba, külön kitérve a magyar 
kutatásokra. kiemeli Paul de Man 1979-ben megjelent esszéjét, amely ugyan leszámol az 
irodalmi önéletrajz reprezentációelméletileg naiv koncepciójával, a kutatások ezt követő-
en azonban – akár az arcrongálás elméletéből is profitálva – nem elfordultak, hanem új 
szempontok alapján tértek vissza az önéletrajzi alkotásokhoz. a „hármas küszöb” gács 
kötetének első harmadában (előszó, bevezetés, elméleti fejezet) tűnhetne akár apológiá-
nak, egy nem klasszikusan irodalomtörténeti, részben populáris korpusz és a hozzá kap-
csolható interdiszciplináris teóriák legitimálási folyamatának, fogalmi letisztultsága, 
megfontolt önreflexiója azonban mindenekelőtt megkerülhetetlen kézikönyvvé avatja a 
kötetet a kortárs önéletrajz-kutatásban. 
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számomra éppen az első elemző fejezet témája áll a legtávolabb az önéletrajzoktól: a 
booktuberek, azaz a könyvajánlókat készítő videósok a Youtube-on tesznek közzé él-
ménybeszámolókat és tudósításokat az általuk olvasott könyvekről, ami az olvasás és a 
könyvtárgy kultuszát mutatva nyilvánvalóan sajátos imázsépítő portréját is adja a készí-
tőjének. kétségtelen ugyanakkor, hogy ennek a műfajnak a tanulmányozása számos hoza-
dékkal szolgál a közösségépítés generációs jellegzetességei és a részvételi kultúra megis-
merése tárgyában, továbbá egy tekintélyellenes (vagyis a hivatalos kritikai diskurzuson 
kívül álló), alternatív kánon is megismerhetővé válik általa. tanulmányozása azt is meg-
mutatja, miként lehetséges a médiaszövegek vizsgálatának kiegészítése olvasás- és 
befogadásszociológiai kérdésfeltevésekkel. a fejezet címét (A Booktube személyessége – Az 
olvasás [újra]tanulása) a booktube-tartalmakat létrehozó fiatalok és az új kulturális műfajo-
kat kutató teoretikusok irányából egyaránt interpretálhatjuk. a kötet másik olyan fejezete, 
amely webkettes tartalommal foglalkozik, Péterfy-novák Éva blogja, az abból elkészített 
regény, majd a színpadi feldolgozás vizsgálata abból a szempontból, hogy a különböző 
hordozók miként hozzák létre eltérő módon a befogadói közösségeiket, hogyan jelenik 
meg az affektus kifejezése az amatőr és a professzionális reflexiókban (a kommentektől a 
kritikákig). gács az Egyasszonyt és szerzőjét tipikus emancipációs történetként nevezi meg 
az elemzés bevezetésében, hiszen egy amatőr író lép színre a blog, majd a regény alkotó-
jaként, ráadásul egy olyan témában (szülészeti erőszak, sérült gyermek nevelése és el-
vesztése, perinatális gyász), amely a magyar irodalomban nem igazán kap nyilvánossá-
got. Péterfy-novák Éva regényét vizsgálva fontos párhuzamként jelenik meg Polcz alaine 
Asszony a fronton című önéletrajzi munkája, amely hasonlóképpen női traumákat és sors-
kérdéseket dolgoz fel és súlyos tabukat tör meg, ugyanakkor a két könyv a recepciójukat 
tekintve nagyon is eltér egymástól. Míg Polcz alaine kötetének értelmezése elsősorban 
irodalmi szakfolyóiratokban zajlott és zajlik, addig Péterfy-novák Éváé, „nem utolsósor-
ban az eltelt huszonhárom év alatt radikálisan átalakuló nyilvánosság és önéletrajzkultúra 
sajátosságai miatt” (170.), látványosan sokféle diskurzusba vonódik, mozgósítva az eszté-
tika, a publicisztika és a tanúságtétel érvkészletét. az Egyasszony – blogként, regényként, 
majd színházi előadásként – olyan laikus és professzionális közegekbe érkezik, amelyek-
ben egyaránt hangsúlyosan megjelenik az affektusok kifejezése, az együttérzés, a megin-
dultság megfogalmazása, ami Polcz alaine memoárjának kritikai recepciójából hiányzik. 
ezt gács a megváltozott olvasásszociológiai helyzettel magyarázza („az internet nyilvá-
nossága legitimizálja és ösztönzi a vallomásos, érzelmileg telített megnyilvánulásokat”, 
az affektusok kulturális felértékelődésének korában élünk, 172.), illetve azzal, hogy 
Péterfy-novák elbeszélője maga is gyakran utal affektív reakcióira. az elemzés mind-
azonáltal kitüntetetten foglalkozik a regényben megragadható emancipációs folyamattal, 
amely a saját test visszavételét jelenti a patriarchális hatalom személyes és intézményes 
terrénumairól. a könyv jelentőségének bizonyítására ugyanis nem tartja elegendő érvnek 
a személyes történet fölötti megrendülést, amely a személyes történetek özönének korá-
ban akár gyanút is kelthet a reflektált olvasóban.

hasonlóképpen fontos szempont az idővel megváltozó, illetve kulturálisan is eltérő 
befogadói közegek vizsgálata a Jo spence és horváth M. Judit „vizuális autopatográfiáit”, 
azaz betegségeiket dokumentáló fotósorozataikat tárgyaló fejezetben. a brit feminista 
művész 1982 és 1992 között készített fotográfiái (Cancer Shock, The Picture of Health, 
Narratives of Dis-ease, Final Project) „egyszerre vonták kérdőre a női test művészi és médi-
abeli tradícióit, a betegség tabusítását és a nyugati orvoslás viszonyát a személyiséghez” 
(103–104.). horváth M. Judit 2009-ben állította ki a Privát képeket, majd 2015-ben a Privát 
képek 1–2-t, amelyek hasonlóképpen felforgatók, ugyanakkor a két művész projektjei kö-
zött eltelt három évtized egyrészt megváltoztatta a privát képekhez való viszonyulást, 
másrészt azonban az ezzel együtt is elementáris hatású képek „jelzik a reprezentáció-, il-
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letve identitáskritikán alapuló, aktivista jellegű feminista művészet hiányát a magyar mű-
vészettörténetben” (116.). a szándékoltan amatőr képi megoldások azonban más-más 
hatással vannak a befogadóra: Jo spence esetében a titkolttal való szembesítés felforgató, 
míg horváth M. Judit esetében annak végiggondolása válik feladattá, hogy mit is csiná-
lunk privát életünk képeivel, és képesek vagyunk-e azokat beépíteni önreflexiónkba. 
szintén a privát és a nyilvános szféra, illetve az amatőr és a profi önreprezentáció határos-
sága, valamint az önéletrajzi értelmezés lehetőségeinek problematikussága kerül közép-
pontba a tracey emin 2004-ben készült Top Spot című filmjét értelmező fejezetben. a fil-
met lezáró rövid jelenetben a brit művész jelenik meg zavart, de büszke mosollyal, majd 
hirtelen elszalad, beszáll egy helikopterbe, végül lepillant a távolodó városra, gyermekko-
ra helyszínére, ami megerősíti azt, hogy a filmben emin történetét látta a néző. gács anna 
két önéletrajzi narratíva együttes működését vizsgálja a film és kitüntetetten a zárójelenet 
elemzésében: a hazalátogató sztár toposzát és az autoetnográfia önreflexív módszerét, 
amelyek oszcillálásáról azt feltételezi, hogy a művész azokat kiforgatva fogalmazza meg 
állítását az önéletrajz létrehozásának paradoxonáról a nyugati kultúrában – ami nem más, 
mint a privát és a nyilvános én közötti hasadás. a filmes munka elemzése ugyanakkor 
módszertani kérdéseket is felvet: miként lehetséges a mozgókép elbeszélésként való értel-
mezése, a narráció strukturálása és az értelemadás a befogadásban. különösen fontos 
probléma ez éppen az emin-film esetében, ugyanis az olvasó itt csak az elemzésre hagyat-
kozhat, az alkotás jelenleg nem férhető hozzá online tartalommegosztó felületeken. az 
önéletrajzi szöveg és a filmes adaptációja közötti kapcsolat vizsgálata újabb szempontból 
világítja meg az autobiografikus alkotások sajátosságait, hiszen a „más médiumokban va-
ló továbbíródásban” (123.) az identitások határainak újrarendeződése zajlik író, rendező, 
színész és néző között. nádas Péter elsőként 2002-ben megjelent Saját halál című önéletraj-
zi prózájának és a 2007-ben, forgács Péter által rendezett azonos című filmjének elemzé-
sében gács anna a Linda hutcheontől kölcsönzött palimpszesztszerűség fogalmát hasz-
nálja az adaptáció megvilágításához, vagyis azt a gondolatot, hogy a feldolgozás alapjául 
szolgáló munka mindig jelen van egyfajta nyomként. Míg a populáris filmes adaptációk 
jellemzően nem hangsúlyozzák ezt a viszonyt, addig forgács filmje „szokatlanul erősen 
tapad a szövegre” (125.), nem elmossa, hanem felmutatja az irodalmi alapanyagot, példá-
ul a szövegnek a filmvászonra íródásával, vagy éppen nádas Péter narrátori hangjával, 
ugyanakkor személyének meg nem mutatásával. a néző így a rendező azon kísérletébe 
tud bekapcsolódni, hogy miként lehetséges a másik ember individuális tapasztalatain ke-
resztül belőle és önmagából valamit megérteni, ami visszavezet nádas szövegének indivi-
dualisztikusságában rejlő univerzális igazságaihoz. 

a kötet utolsó, legterjedelmesebb fejezete a Visual history archive és a fortunoff gyűj-
temény intézményét vizsgálja abból a szempontból, hogy a holokausztról szóló, videóra 
vett vallomások archiválása, feldolgozása és kulturális felhasználása miként zajlik, és 
mindez hogyan értelmezhető a kortárs önéletrajzi kultúra jelenségei között. ezek a video-
tanúságtételek abban feltétlenül különböznek a kötetben elemzett más önéletrajzi megnyi-
latkozásoktól, hogy a dokumentálás szándékával rögzítették őket, tudományos, illetve 
felsőoktatási projektek kapcsolódnak hozzájuk, az anyaghoz való hozzáférés csak egyete-
mi és könyvtári platformokról lehetséges, nincs lehetőség nyilvános kommenteket fűzni 
hozzájuk, és tárgyukból, monumentális anyagukból, valamint a tanúságtétel morális rang-
jából adódóan tekintélyt parancsolók. a két archívum történetének és szerveződésének 
bemutatásában gács azt is részletesen elemzi, hogy mi a jelentősége a hatalmas videóanyag 
eltérő elvek mentén zajló elkészítésének, feldolgozásának, szegmentálásának és indexálá-
sának, miként ad narratív keretet és hogyan instrumentalizálja a tanúságtétel-videókat az 
archívumok logikája. a befogadás folyamatának vizsgálatában lényeges lesz a néző önref-
lexiója, aki a tanú tanújává avatódik az interjú egyfajta időtlenségében, a találkozás min-
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denkori lehetőségével. az archívumok történeti előzménye az 1961-ben zajló eichmann-
per televíziós közvetítése, amely annette Wieviorka 2002-ben franciául, 2003-ban angolul 
megjelent monográfiája, A tanú kora szerint fordulatot hozott a túlélő kulturális jelentősé-
gében, a tanúságtétel jogi és spirituális-teológiai értelmében egyaránt. a tanulmány utolsó 
alfejezete egyben gács kötetének összegzéseként is olvasható, ugyanis A tanúságtétel és a 
köznapi önéletrajzi megnyilatkozások című szakasz arra mutat rá, hogy a tanúságtételek nar-
ratív és befogadási stratégiái, értéke és küldetése bizonyosan hatást gyakorolt az utóbbi 
évtizedek demokratizálódó és mediális-műfaji szempontból is rendkívül sokféle önéletraj-
zi kultúrájára, amely mára már semmiképpen nem tekinthető a saját élet emlékműve meg-
faragásának. Ugyanis a kortárs önéletrajzi diskurzusok felmutathatják a normatív identitá-
sok alternatíváit, megtörhetnek tabukat, közösséget formálva emancipatorikus hatásuk 
lehet, így képesek lehetnek akár társadalmi-közéleti változások elérésére. a gács anna 
kötetének esettanulmányaiban felbukkanó kortárs önéletrajzi műfajok sokfélesége (és az 
irodalomelmélet megszokott közegében mozgó olvasó számára való ismeretlensége) ese-
tenként mintha szét akarná feszíteni az egységbe rendezés szándékát. a kutatói érzékeny-
ség, az elemzéseken belül felállított párhuzamok és az elemzések között létrejövő finom 
hálózatok, valamint a kulcsfogalmak és a szakirodalmi apparátus következetes mozgatása 
azonban meggyőző eredménnyel járnak. Összességében fontos kézikönyvvé avatják a 
munkát a kortárs önéletrajz kutatásában (nem utolsósorban bibliográfiája és tárgymutatója 
gazdagságával), továbbá a szakmai olvasó számára stabil alapot adnak a médiaszövegek 
elmélyült értelmezéséhez. személyes reflexiói, emlékei, oktatói-kutatói helyzeteinek fel-
idézései pedig a szerző vallomásaiként íródnak bele a kötetbe.


