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Rövid esszé 
Michel Pastoureau könyvéről

„Kérek egy feketét” – mondom, ami-
kor bemegyek egy eszpresszóba. – Híre-
ket hallok a fekete-gazdaságról (esetleg 
a  szürkéről). – Vannak bűnözők, akik 
feketéznek; az igazságszolgáltatás üldö-
zi őket. – Az éjszakai ég – különösen vi-
déken, fényszennyezéstől mentes, felhő-
telen nyári éjszakákon – valóban korom-
feketének látszik. – Volt egy kis, fekete 
bundás kutyánk (cocker spaniel), akinek 
Ében volt a neve. – Amerikában néger-
nek, black people-nek nevezni a színes 
bőrűeket, különösen az afroamerikai ere-
detűeket – politikailag nem „correct”. – 
A budapesti telefonkönyvben közel ezer 
Fekete vezetéknevű személy található. 
(Nem szerepel ebben a névsorban Feke-
te György, a koros iparművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia elnökének a veze-
tékneve.) – Több mint fél évszázada do-
hányzom, a tüdőm bizonyára kátrányo-
san fekete. Ha – mondjuk – huszonöt 
évvel ezelőtt leszoktam volna légyen er-
ről az ’élvezeti méregről’ (Füst Milán), 
rózsaszínű lenne a lélegzőszervem. (A tü-
dőgyógyászok szerint a  feltisztuláshoz 
épp annyi esztendőre van szükség, mint 
amennyit dohányoztunk.) – A négerek 
meg a  távol-keleti, dél-amerikai benn-
szülöttek, valamint az indiaiak, cigányok 
bőrszíne nem is fekete – tudjuk meg Mi-
chel Pastoureau francia tudós könyvéből 

– inkább sötét vagy világos barna. – Ha 
az ember temetésére megy, illik fekete 
ruhát, cipőt ölteni.

A gall ’színtörténész’ egy egészen kü-
lönleges tudományterület specialistája: 
a  művészet- és művelődéstörténet ha-
tárövezetéhez tartozik az ő roppant nagy 
tudásanyaga. Lebilincselő könyve e kü-
lönleges szín több ezer éves históriájáról 
szól. (Korábban jelent meg monográfi-
ája a kék szín történetéről. Ez azonban 
még nem olvasható magyarul.) 

Fantasztikus, lebilincselő ennek a ko-
loritnak a históriája. A kiadvány textusát 
közel 120 színes reprodukció kíséri: már 
az is öröm, ha az ember ennek a könyv-
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nek a képeit nézegeti, és hozzá olvassa 
a  miniatűr esszéknek tekinthető, kom-
mentárjellegű képaláírásokat. 

A „lényeg” azonban – ez esetben is – 
a  részletekben rejtezik: az öt nagy feje-
zet esztétikát, a művészet-, mentalitás-, 
kultúr-, sőt, ipartörténet területét érin-
tő mozzanataiban. Melyeket igen alapos 
filológiai hivatkozások kísérnek. Francia 
földön, a Lasceaux mellett meglelt cso-
dálatos barlangfestmények elemzésével 
kezdi a  kronologikus diskurzust. Egé-
szen elképesztő a  sötét szín „kalandja” 
az európai kultúrában. Csak példaként: 
ördögök, sötét szellemek, boszorkányok 
jelennek meg a táblaképeken, freskókon, 
miközben a  Szent Benedek alapította 
bencés szerzetesrend tagjai a  Krisztus 
utáni 4. századtól fogva fekete reveren-
dát hordtak (mindmáig). Sajátos fejezet 
az afrikai katonák, hadvezérek (mórok; 

Othello!) megjelenítése a  fehérbőrűek 
körében. Még szentté is avatták Móri-
cot (a keresztnév a mór – maurus – szó-
ból származik).

A szín történetének van egy pár alap-
vető fordulata – Gutenberg felfedezi a fe-
hér papírra történő nyomtatást; Isaac 
Newton a  18. század elején prizmával 
felbontja a napfényt. A színei között sem 
a fehér, sem a fekete nem szerepel szín-
ként (ő nem is tekintette ezeket színnek!). 

A 19. századtól lesz a sötét, a fekete 
az elegancia, illetőleg a romantikus mé-
labú adekvát reprezentációjává. Ami-
kor a  fényképezést és a  filmezést felfe-
dezik… Nem folytatom: a fekete/fehér 
színek a művészi fotók, mozifilmek sa-
játjai évtizedeken át. (Ld. Korniss Péter, 
Nádas Péter fotóit; Leni Riefenstahl ná-
ci dokumentumfilmjeit.)

Igencsak meggondolkodtató, hogy szín-
érzékelésünk – alapvető szenzualitásunk 

– mennyire bonyolult utakat járt be és 
jár be ma is. 

(Már csak egy kérdést lehet felvetni: 
vajon a vakok, a világtalanok az örök fe-
ketében élnek?)

A fekete szín rejtelmei 

 Fogarassy Miklós (1939–2013): 1961 
óta jelennek meg irodalmi, művészeti és 
szociológiai tanulmányai, kritikái. Kötete 
a Kalligramnál: „Még nem kelt fel a nap” 
(2009).

Emlékezzünk ! Hogyan emlékezzünk ? 
Ne essünk áldozatul a történelemhami-
sításnak ! Hogyan ne essünk áldozatul 
a  történelemhamisításnak ? Olvassunk 
történelmet ! Miképpen olvassunk tör-
ténelmet ? Ellenség ! Ellenség vagy ellen-
tét ? Egy recenzió a történelem textuális 
jellegéről, hatalom és vágymechaniz-
musokról, és az új historizmusról. Arról, 
hogy Komoróczy Géza krónikája, mely 

jó időben és jó helyen született, megke-
rülhetetlen fegyverténye a magyar juda-
izmus-kutatásnak. Immáron a második 
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kiadását is megérte, s ez jó hír, mert min-
den háztartásban szükség volna A zsidók 
története Magyarországon köteteire.

Párizs egyik sötét sikátorában, a be-
szédes nevű Bianco báró elégedetten 
veszi át Simonini kapitány, a  hamisí-
tó és kém áldokumentumait. Egy kép 
Umberto Eco legújabb regényéből, 
A  prágai temetőből. Simonini kapitány 
politikai vagy más érdekből kifolyólag 
hitelesnek látszó iratokat hamisít bárki-
nek, aki hajlandó megfizetni a „történe-
lem árát”. Állandó ügyfelei politikusok, 
szekták, császárok, egyházak. Nincs új 
a nap alatt. A politikusok a szavazatun-
kat, a szekták a lelkünket, a piac a pén-
zünket akarja, így ki vagyunk téve a leg-
különbözőbb befolyásoknak. Alapvető-
en ez nem baj, csupán akkor, ha nem 
vagyunk felvértezve elég információval. 
A  tájékozatlanság és a  félműveltség ki-
szolgáltathat bennünket manipuláto-
rainknak. A  kisebbségek mindig kéz-
nél voltak a  társadalmi feszültségek le-
vezetésére, akár spontán módon alakult, 
akár egy éppen regnáló hatalom számára. 
Egy kis zsidóverés húsvétkor, egy könnyű 
pogrom hatalomváltáskor... – abból baj 
nem lehet. De érvényes ez a boszorká-
nyokra, a hugenottákra, a keresztények-
re, a cigányokra, a melegekre, a pirézekre, 
a  skótokra, a  kommunistákra, ez csak 
éppen az adott történelmi kortól függ. 
A  történelmet mindenki úgy olvassa, 
ahogy akarja, vagy, rosszabb esetben, 
ahogy mások „kezéből elfogadja”. Ez el-
len nem sokat tehetünk. Ám az olyan 
munkák, mint A zsidók története Magyar‑
országon, és a 2013-as Könyvfesztiválra 
megjelent szöveggyűjtemény, hozzájá-
rulhatnak a kritikai gondolkodás kiala-
kulásához, terjedéséhez. Hozzásegítenek 
sok-sok olvasót egy részletezettebb tör-
ténelemképhez, toleránsabb attitűdhöz. 
Olvassuk egy nem zsidó tudós munkáját 
a zsidókról, mely nem csak a zsidóknak 
szól. Ám köszönet érte : a zsidóktól. Is.

Az irodalmi és nem irodalmi szöve-
gek hatalmi, szexuális és vágymecha-
nizmusát írja le a posztkulturális kritika 
egyik, az 1980-as években kikristályo-
sodott irányzata, a Stephen Greenblatt 
nevével fémjelzett új historicizmus. Ez 
az irányzat nem a „mi történt ?” kérdését 
teszi föl akkor, amikor történelmet ol-
vasunk, hanem azt, „miképpen értelmez‑
zük az adott eseményt ?”. Fontos ennek tu-
datában lennünk ! Ugyanis nem létezik 

már egy, egységes történelem, csak kü-
lönböző, személyekben élő történelmek. 
Tehát, amikor összeáll a fejünkben egy 
saját történelem, vizsgáljuk meg, hogy 
elég kiegyensúlyozottan fogadtuk-e be 
a forrásokat ? Mert ha nem, akkor torz 
lesz a történetünk.

Komoróczy Géza munkája kerek tíz 
éven át készült, és jókor, jó helyen : egy 
intoleráns, kirekesztő, feszültségektől és 
nem-tudástól terhes környezetben je-
lent meg. Tehát a  felvilágosítás és a  to-
lerancia nagykövete lett ez a két kötet. 
De vizsgáljuk meg közelebbről a  törté-
neti szemléletmódok lehetőségeit, hogy 
jobban megértsük az új historicizmus, 
és ezen keresztül Komoróczy munkájá-
nak jelentőségét.

A történeti szemléletnek két jelentős 
irányzata, vagy lehetősége van. Az egyik, 
a  számunkra ismerősebb, könnyebben 
emészthető, inkább hagyományos, in-
duktív logikai alapú, 19. századi gyöke-
rekkel rendelkező, a  történelmi esemé-
nyeket kronológiai sorrendben értelme-
ző módszer, ami a filológia és az iroda-
lomtörténet látásmódja.

A  másik megközelítés a  történel-
mi eseményeket, helyzeteket szelle-
mi kon strukcióként fogja föl. Az új 
historicizmus egy adott szöveget olyan 
modellben képzel el, melyben az egyik 
tag, a szöveg sajátos történeti feltételek 
szüleménye, és a tiszta textualitás men-
tén nem értelmezhető. A modell másik 
része maga a történelmi kor, a maga tár-
sadalmi, politikai és kulturális viszonya-
ival. A szöveg ezeken keresztül jött létre 
és hat is. Példaként vehetjük a zsidóság 
kollektív bűnösségének történelmi ha-
gyományát. A  történelem olyan, a  kö-
zépkortól napjainkig ható „dokumen-
tumokat” konzervált, ami három vád-
ra megy vissza : a  kútmérgezés, az os-
tya megszentségtelenítése és a  vérvád. 
Ez a  három bűn időről időre visszatér 
a  történelemben, mindig más önigazo-
lási formákat találva (I. 214). III. Me-
rész Fülöp a parlamenttel vizsgáltatta ki 
1280-ban azt a vádat, amely szerint a zsi-
dók átszúrtak tűvel egy ostyát, mely vé-
rezni kezdett. Az ehhez hasonló hagyo-
mányok olyan erősek, hogy egyes politi-
kai és hatalmi érdekek mind a mai napig 
képesek feleleveníteni, s  a  népi hiedel-
mek kétes erejét kölcsönzik saját politi-
kai súlyuk növelésére. Ezért lehet a mai 
napig is „tiszaeszlározni”. Komoróczy 

könyvének éppen itt érhető tetten a je-
lentősége, nagysága, hogy rövid fejezete-
ivel, olvasmányos stílusával és történelmi 
alaposságával, bő forrásanyagával nagy-
szerű oktatási segédanyagként használ-
ható, és otthoni, családi olvasásra is al-
kalmas. A zsidók története Magyarorszá‑
gon nem tudja majd meggyőzni az iga-
zán radikálisokat, mert gondolkodásuk 
nem nyitott és nem toleráns. Ám képes 
lehet eloszlatni a téves történelmi beideg-
ződéseket és hamis mítoszokat azokban, 
akik erre fogékonyak, ugyanakkor értel-
mes és kritikai történelemszemléletet ki-
alakítani az olvasóban.

Az új historicizmus nem feltételez 
koherens világképeket, sokkal inkább 
a nagy világképek félrevezető mivoltát 
ábrázolja. Módszere, hogy adott korból 
az irodalmi művek mellé korabeli jegy-
zőkönyveket, tanúvallomásokat, há-
zasságleveleket, végrendeleteket, reklá-
mokat és sajtót olvas. Komoróczy sűrű 
lábjegyzeteiből egy önálló forráskötet 
is kitelne. Nekem itt zsidónak kell len‑
ni címmel jelent meg a XX. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválra a  tanul-
mányokat kiegészítő szöveggyűjtemény. 
Az olvasóknak hitelességet, a  kutatók-
nak további forrásokat kínál. A párhu-
zamos olvasás módszere segíthet lerán-
tani a leplet történelmi tévhitekről. En-
nek illusztrálására a zsidók és a vér kap-
csolatáról szóljunk. Közkeletű hiedelem, 
hogy a  zsidók vért fogyasztanak. Ma-
gam is találkoztam olyan fiatalemberrel, 
akit a nagymamája még ezzel a baboná-
val rémisztgetett. Sarkítva azt mondhat-
nánk, hogy egy flódnireceptből világo-
san kiderül, hogy a zsidók nem főznek 
mindenbe vért ; nem sarkítva : a liturgi-
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ából tudjuk, hogy a második templom 
lerombolása után (i. sz. 70.) az áldo-
zat szerepét felváltotta az ima funkció-
ja. A vérrel való érintkezés a zsidó vallás 
szerint nemhogy a zsidók számára, de 
minden ember számára szigorúan tilal-
mas lett. A kirekesztés, a holocaust-ta-
gadás is hatalmi érdek* diktálta jelenség, 
melynek ellenszere csak a felvilágosítás 
lehet. Korabeli dokumentumok objek-
tív és szakszerű feldolgozása, katalogi-
zálása, kutathatóvá tétele és hozzáférhe-
tősége, múzeumban, tanulmányokban, 
filmeken, regényekben stb. A  lehetősé-
gek és módszerek végtelenek. Összefog-
lalva elmondhatjuk, hogy aki egyéb for-
rásokat is olvas, nehezebben vagy egyál-
talán nem vezethető meg.

A  legtöbb posztkulturális teóriában 
megtaláljuk azt a  felismerést, hogy az 
irodalom gyakran a  saját pozíciói ma-
gyarázatára, egy bizonyos érdek és hata-
lomkonstrukció védelmére és másfajta 
érdekek kitörlésére szolgál. Az irodalmi 
szövegek sajátos szereppel bírnak a  tár-
sadalom hatalmi struktúrájának fenntar-
tásában és érvényesítésében. Ezek a rep-
rezentációk egy bizonyos társadalmi ren-
det tartanak fenn és tesznek számunkra 
olvashatóvá. A prágai temetőben ponto-
san ennek a folyamatnak az alakulásába 
nyerhetünk bepillantást. Simonini kész-
séggel asszisztál egy pár fiatal carbonaro 
letartóztatásához, csak hogy segítse a reg-
náló hatalom érdekeit. Persze, így magá-
nak is előnyöket szerezve. Eco történe-
te olyan régen játszódik, annyira fiktív, 
hogy könnyűszerrel engedjük át magun-
kat a regény hangulatának, és napnál vi-
lágosabb, melyik szereplő hogyan keveri 
a kártyáit. Ugyanezt a folyamatot felis-
merni saját történelmünkkel kapcsolat-
ban, akár a 20. században, még inkább 
napjainkban, nem olyan könnyű.

A  zsidók története Magyarországon 
kéziratán 2003-ban kezdett dolgozni 
Komoróczy Géza. Bár kisebb kézikönyv-
nek indult, de tíz év munkája alapo-
san felduzzasztotta az anyagot. Az in-
tolerancia újabb korszakában, amikor 
a gazdasági válság és a globalizáció meg-
tépázta az emberek tűrőképességét, az 
euroszkepticizmus és a  kirekesztés ide-
jén fontos és történelmi léptékű ellen-
pólust teremt ez a történelmi tabló. Al-
ternatív forrásként olvashatjuk, árnyalja 
azt a képet, amihez az ember a hivatalos 
médiából juthat.

Jelen recenzió nem vállalkozhat arra, 
hogy fejezetenként vizsgálja a két kötetet, 
és a szöveggyűjteményt, viszont a felvilá-
gosítás és a történelmi tévhitek, beideg-
ződések eloszlatása mentén izgalmas fe-
jezeteket kerestünk a szövegben.

A 19. századi emancipációs és integ-
rációs törekvések okán a magyarországi 
zsidóság saját maga számára is romanti-
kus színben tüntette fel a vándorló ma-
gyarok kazár kaganátus fennhatósága 
alatt eltöltött idejét. Valószínű ugyanis, 
hogy a kazár uralkodó osztály felvehette 
a zsidó vallást, így a velük szövetségben 
élő népek vezetői is kapcsolatba kerül-
hettek a Tóra tanításaival. A mi vonatko-
zásunkban a gyula és a kende/kündü ta-
lálkozhatott ilyen módon a  judaizmus 
valamilyen formájával. A zsidóság hon-
foglalás kori jelenlétének ilyen igazolása 
azonban pusztán a beilleszkedni vágyó 
zsidók idealisztikus vágyát tükrözte – tu-
dósít bennünket a második fejezet (57.).

II. Andrást többször bepanaszolta 
Róbert érsek IX. Gergely pápánál, hogy 
udvarában hivatalt viselhetnek zsidók, 
és nagy szerepet kapnak a gazdaságban. 
Nem maradtak fent korabeli emlékek 
arról, hogy a zsidókat előtte indokolat-
lanul korlátozták volna, így joggal felté-
telezhetjük, hogy megtalálták helyüket 
a  társadalomban. Szerepük, tevékeny-
ségük általánosan elfogadott volt, a gaz-
daság olajozott működését elősegítették. 
II. András egészen addig nem korlátoz-
ta a zsidók jogait, amíg Róbert a pápá-
hoz nem fordult (129.).

A tatárjárás után kiürült és kifosztott 
országot IV. Béla gyorsan talpra akarta 
állítani. A második honalapító privilégi-
um levelet adományozott az országban 
élő zsidóságnak. A  privilégium szó eb-
ben az értelemben nem kiváltságot, nem 
többlet jogosultságot jelent, hanem egy-
szerűen szabad levélként lehetne fordíta-
ni, egyéni, csoportra szabott egyedi ren-
delkezések voltak ezek – írja Komoróczy. 
IV. Béla majdnem szó szerint vette át II. 
Frigyes privilégiumát, így a zsidóság tag-
jai a kamara alattvalói lettek, szokásaikat 
és rituáléikat tiszteletben kellett tartani, 
elismerte vallási bíróságuk, a bét din jog-
hatóságát zsidók egymás közti ügyeinek 
rendezésében, büntette a zsidó gyerme-
kek elrablását és a zsinagógák háborítá-
sát, elrendelte a szombat tiszteletben tar-
tását. A privilégium 1526-ig volt érvény-
ben és még a Werbőczy-féle Tripartitum-

ban is kodifikálták (161.). Mért fontos 
ez ? Egy gazdaságilag és demográfiailag 
tönkrement országban a zsidóság tapasz-
talatai, külföldi kapcsolatai gyors gyara-
podáshoz segítették az országot. Szoká-
sos tévhit, hogy a  keresztényeknek ti-
lalmas volt pénzügyleteket bonyolítani, 
konkrétabban kölcsönt adni és kamatot 
szedni. Ám a tanulmányból megtudjuk, 
hogy ez a bibliai tiltás arra vonatkozott, 
hogy egymás között, azaz keresztény és 
keresztény, zsidó és zsidó között nem le-
hetett nyerészkedni. Ellenben keresztény 
és zsidó relációjában ez a tilalom nem állt 
fent. Sőt, az is kiderül, hogy az usus nem 
nyerészkedés, hanem a kölcsönző elma-
radt haszna tulajdonképpen. A zálogjog 
pedig nem az üzleti fél kizsákmányolása, 
hanem a kölcsön kockázatának enyhíté-
sét szolgálta. Összességében elmondha-
tó, hogy a magyarországi zsidóság jelen-
tősen hozzájárult a városok és az ország 
felvirágoztatásához.

Az első kötet az 1848-as forradalom 
feltárásával ér véget. A magyar nemzeti 
identitás nagy pillanatát azonban beár-
nyékolja az emancipációs törekvések ku-
darca, és a magyar társadalom képtelen-
sége, hogy az itt élő zsidókat mint zsidó-
kat befogadja. Az emancipációs törekvé-
sek hírére Pozsonyban zsidóellenes meg-
mozdulások kezdődtek, melyek hamar 
átterjedtek más városokra is. Pedig lel-
kes zsidó fiatalok, hogy hazafiasságukat 
bizonyítsák, beléptek a frissen szervező-
dő polgárőrségbe. Gesztusukért cserébe 
azonban hiába várták, hogy egyenjogú-
ságukat elismerjék, polgárőrségi tagsá-
guk feszültséget szült. A magyarok még 
mindig kizsákmányolónak tekintették 
zsidó honfitársaikat, és nem bocsátot-
ták meg, hogy nem asszimilálódtak. Po-
zsonyban a felheccelt tömeg középkori 
módon, anyagi irigységtől fűtve tombolt, 
míg Pesten a zsidóellenes megmozdulá-
soknak kifejezetten politikai, az egyen-
jogúsítás elleni törekvései voltak. (1134.)

A  második kötet az emancipáció-
tól napjainkig tartó történelmet mutat-
ja be. A Magyarországon élő zsidók fel-
emelkedése végül három lépcsőben va-
lósult meg : az 1840. XXIX. tc., mely 
engedélyezte a  zsidóknak a  szabad lak-
helyválasztás és üzletnyitás lehetőségét, 
majd a  kiegyezéskor, az 1867. XVII. 
tc. (az izraeliták egyenjogúságáról pol-
gári és politikai jogok tekintetében) és 
az 1895. XLII. tc. (a vallás szabad gya-
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korlásáról) emeli fel a  zsidóságot. Szo-
kás ezt a kort zsidó aranykorként fém-
jelezni, ám Komoróczy kérdőjellel látta 
el ezt a fejezetet (II. 185.). A gazdasági 
életben fennálló gátak leomlottak, val-
lásukat szabadon gyakorolhatták, szaba-
don házasodhattak. Megnyíltak az egye-
temek kapui és az értelmiségi állások, 
mint a  jogászi, orvosi hivatások. A zsi-
dóság egy szűk rétege még nemesi ran-
got is szerezhetett, helyet kaptak a  tör-
vényhozásban és a  hadseregben is. Eb-
ben a korban épültek az ország legszebb 
és legnagyobb zsinagógái, és az András-
sy út nagystílű házai is. A zsidóság nagy-
ban hozzájárult szellemi és anyagi tőké-
jével Magyarország fejlődéséhez és gya-
rapodásához. Mégis, a belső ideológiai 
különbségek neológiára, ortodoxiára és 
a satus quo antéra osztották a zsidókat, 
az állam egyházi mintára viszont egysé-
ges szervezetbe tömörítette volna őket. 
A társadalom nagyobbik része egyszerű 
irigységgel, vagy faji fenntartásokkal és 
zsidóellenességgel viseltetett a  befoga-
dottakkal szemben.

Ez a habitus napjainkig erősen érez-
hető. Ott lappang a társadalomban, mint 
búvópatak, és amikor gyengül a toleran-
cia, kitörési pontot talál magának. A ma-
gyar zsidóság annak árán sem tudta ki-
vívni a magát többségi társadalomként 
és magyarként definiáló közösség elfoga-
dását, hogy az első világháborúban külön 
zsidó hadosztály szolgált a magyar hadse-
regben. Az osztrák-magyar hadseregben 
összesen 300 000 zsidó katona harcolt, 
ebből 23 500 volt magyar. A 378 000 fős 
magyar hadseregnek ez a 6,2 százaléka 
(328.). Valószínű (bár a pszichológia te-
rületéről nincsenek forrásaim vagy bizo-
nyítékaim), hogy alapvető emberi lélek-
tani szükséglet az ellenségkép. Umberto 
Eco szellemesen jegyzi meg az Ellensé‑
get alkotni és más alkalmi írások (Euró-
pa, Budapest, 2012) című kötetében, 
hogy már-már megsajnálta az amerika-
iakat, hogy vége a hidegháborúnak, és 
az oroszok ellen nem lehet harcolni, és 
akkor Oszama bin Laden kihúzta őket 
a csávából. Vajon egy korszerű társada-
lomban át lehet-e formálni, lehet-e he-
lyettesíteni ezt az igényt társadalmi szin-
ten egy kompetitív ellenfélképpel ? Ki le-
het-e elégíteni ezt az igényt egyéni és po-
litikai szinten azzal, hogy nem ellenség-
ről, hanem ellenfélről vagy versenytársról 
beszélünk ? Ki lehet-e venni az ölés, el-

pusztítás mozzanatát ebből a képletből ? 
Nem volna-e célszerűbb külső és méltó 
vetélytársat keresni, mint belső megosz-
tottságot generálni ? Teleki László Kos-
suthnak írt levelében így szól :

„Egy van, mi különösen lelkemen fek-
szik, mert Magyarhon jövője, vélemé-
nyem szerint attól függ. Különféle nem-
zetiségek iránt a jogkiosztásban legyünk 
mentől bőkezűbbek. Nem csak Ausztria 
halt meg, hanem Szent István Magyaror-
szága is. […] Feladatunk nehezebb, mint 
volt a 89-ki frankhoni. Liberté, égalité, 
fraternité még nem elég. A népek nem-
zetiségi életet kívánnak élni.” (Részlet Te-
leki László 1849. május 14-én Kossuth 
Lajos kormányzó-elnökhöz intézett leve-
léből ; közli : Spira György : A nemzetiségi 
kérdés a  negyvennyolcas forradalom Ma‑
gyarországán. Kossuth, Budapest, 1980.)

„Az emberiségnek, s  ez közös voná-
sa minden természeti létezőnek, a nagy 
tartaléka a sokféleség” (1108.). A világ 
fenntartható fejlődéséhez szükség van 
a  társadalmi energia áramlására, mely 
áramlás csak különböző csoportok kö-
zött működik igazán. A globalizáció fel-
tartóztathatatlanul uniformizál bennün-
ket, és csak a  változatosság biztosíthat-
ja azt a képességünket, hogy a fejlődés 
újabb és újabb kihívásaira fenntartható 
választ adjunk. Az igazi polgári demok-
ráciák onnan ismerhetők föl, hogy alkot-
mányos rendjük aggódón őrzi a szabad-
ságjogokat, így fenntartható a  kulturá-

lis, vallási, felfogásbeli stb. heterogeni-
tás. Amíg a polgári demokráciák törvé-
nyei előtt minden ember egyenlő, addig 
önmegsemmisítő habitus a  kirekesztés, 
hiszen ha valaki másnak a létjogosultsá-
gát kérdőjelezi meg, akkor egyben a sa-
játját is megkérdőjelezi.

Komoróczy nagy munkát végzett ! Sok 
és változatos forrásra hivatkozik feltá-
ró munkája során. Higgadtan elemző, 
tényfeltáró stílusával a  legnagyobb tör-
ténészi erénnyel szembesülhet az olva-
só. Kész válaszok, egyértelmű tények és 
történelmi olvasat helyett a  források ér-
telmezését kapjuk. Felvetett kérdések-
kel, új nézőpontokkal és soha nem hal-
lott történeti eseményekkel gazdagodha-
tunk. Komoróczy azonban ránk hagyja 
a munka oroszlánrészét : a  feldolgozást. 
Magunknak kell értelmeznünk az olva-
sottakat, és levonnunk a megfelelő kö-
vetkeztetéseket. Legyünk nyitottak, be-
fogadók és kritikusak, hogy új társadal-
mi energiák áramolhassanak elmeszese-
dett történelmi érfalainkon belül.

 * Hatalom alatt nem kizárólag politikai hatalmat értek. Fou‑
cault hatalmi fogalma heterogénebb, szétszórtabb, nem köt‑
hető egy társadalmi csoporthoz vagy intézményhez. Plaszti‑
kusabb lenne vágymechanizmusnak nevezni. Vagy egy érle‑
lődő folyamat hullámzásaként, mint kitörés és enyhülés.

 Vadas János: irodalomtörténész, a fi-
atal újságíró nemzedék tagja, írásai jelen-
nek meg a Kalligramnál, az Intelligent Life 
hasábjain és más periodikákban. 

  

K O L O Z S I  O R S O LYA

Megszállott KÉRDEZŐ
Krasznahorkai László:
Megy a világ
Magvető, Budapest, 2013

„El kell innen menni, mert ez nem az 
a hely, ahol lenni lehet...” – ezekkel a sza-
vakkal kezdődik Krasznahorkai László 
legújabb, Megy a világ című kötetének 
első írása. Ezt az „elviselhetetlen, kibír-
hatatlan, hideg, szomorú, kietlen” vilá-
got szeretné többször is elhagyni a titok-
zatos Ő, aki hol beszél, hol elbeszél, vé-
gül pedig, a kötet utolsó írásában, elbú-
csúzik. El akarja hagyni, meg akar szaba-
dulni tőle, mert nem érti annak kaotikus, 
ember számára felfoghatatlan, átláthatat-

lan rendjét. Jelentésessé, értelmessé pró-
bálná tenni, de mivel erre nincs remény, 
így otthonos sem lehet soha a létezés – 
sem Japánban, sem Indiában, sem Olasz-
országban, sem máshol. A világ értelmez-
hetetlen, mégsem történik más, mint fo-
lyamatos értelmezési kísérlet, váltakozó 
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séről és egy megmagyarázhatatlan, csak 
sejthető változásról, valamiféle démoni 
erő elszabadulásáról beszél. Az írások té-
májukat, terjedelmüket tekintve is vál-
tozatosak, de összeköti őket a jól ismert 
mondatszerkesztés, a  nyelv, és az a  ké-
pesség, mely a  racionálisan érthetetlen 
és megközelíthetetlen gondolatmene-
tekben is fel tud villantani valami ráis-
merés-félét. Ilyenkor nem megértet vala-
mit, hanem megsejtet. Ezért is egyensú-
lyoznak ezek a szövegek a filozófia és az 
irodalom határán, olyan bölcseleti mo-
nológokként, melyek nincsenek mindig 
alaposan és minden részletre kiterjedő-
en kibontva, lezárva, inkább gondolat-
futamok, nem a tudomány nyelvén, ha-
nem enigmatikus bölcsességgel szólalnak 
meg, csak néha-néha billenve át a pátosz 
mezsgyéjére.

A  második, leghosszabb rész, mely-
ben az Ő elbeszél, a szűkebben vett iro-
dalmi elbeszélések helye. A tizenegy szö-
veg között radikális kísérleti szövegek (a 
tizenhét üres oldalt, majd az ehhez tar-
tozó lábjegyzet-apparátust tartalmazó, 
Kavafisz emlékére ajánlott Az isztambu‑
li hattyú) és hagyományos szerkezetűek 
egyaránt helyet kapnak. Az írások nem 
cselekményesek vagy fordulatosak (bár 
ez Krasznahorkai prózáját ismerve nem 
okozhat meglepetést), az események el-
sősorban lelki, mentális síkon zajlanak, 
a konkrét háttér inkább csak kiinduló-
pontot jelent egy-egy probléma meg-
jelenítéséhez. A  Nine Dragon Crossing 
középkorú szinkrontolmácsa részegen 
bandukol Shanghai egyik bonyolult és 
félelmetes autópálya-kereszteződésénél, 
fejében egymást űzik az asszociatívan 
kapcsolódó gondolatok, problémák. Tel-
jesen elveszett, a valóságból alig észlel va-
lamit, közben saját identitását igyekszik 
megragadni sikertelenül, majd a  világ, 
az Egész értelmén mereng, de részegsé-
ge gondolkodásának szerkezetébe is át-
szivárog, nem képes rendben, struktú-
rában gondolkodni, bár ha tudna, va-
lószínűleg akkor is csak ugyanoda jutna, 
hogy az egésznek, a  létezésnek, a világ-
nak se célja, se értelme. Krasznahorkai el-
mondta, hogy kötetének címe Kurosza-
va japán filmrendező Dodeszukaden cí-
mű alkotására, az abban elhangzó őrült 
mondókára emlékezteti. A filmben egy 
bolond fiú a film címét adó értelmetlen 
szót kiabálja ritmikusan, miközben kör-
be-körbe rohangál. Ez az őrült ritmus, 

a  nyugtalan, leállni képtelen kérdezés 
és keresés ismerhető fel a  novellák hő-
seinek gondolataiban is. Az Az a Gaga‑
rin címet viselő novella hőse és elbeszé-
lője például valóban őrült, egy elmeott-
honban él és Gagarin élete és halálának 
furcsa, tisztázatlan körülményei iránt 
érdeklődik megszállottan. Ez a  mono-
mániás, nyilvánvalóan őrült gondolat-
menet ugyanakkor hirtelen, pillanatok-
ra teljesen tisztává válik, s kérdések so-
rát veti fel, nemcsak Gagarinra, hanem 
a  múlt-jelen-jövő, a  teleologikum té-
májától („...mivel szerintem ez az egész 
a múlttal meg a jövővel már megint csak 
egy amolyan jellegzetes félreértés, félre-
értése mindannak, amit mi világnak hí-
vunk és amiről – komolyan – nem is le-
het mondani semmit...”), a Nagy Törté-
netek létén át a Paradicsomig. A naplót 
író elbeszélőt Gagarin elsősorban azért 
izgatja, mert elhagyta a  Földet, kívül-
ről látta, egészként. A  metafora, mely-
ben egy szubjektum a Földet, azaz a vi-
lágot kívülről látja, rendkívül fontos, hi-
szen talán innen válik kézzelfoghatóvá 
és megérthetővé az a rend, mely a világ-
ban uralkodik, s mely mégis titkos, el-
érhetetlen és megfejthetetlen. Az őrült 
naplóíró szerint a  szovjet űrhajós ép-
pen azért menekül az alkoholizmusba, 
mert lát valamit, amit ember nem láthat, 
olyasmit, aminek súlyával aztán képte-
len megbirkózni.

Bár a novellák világa rendkívül hete-
rogén, mások a helyszínek, a hősök, a be-
járt terek és némiképp a  felvetődő kér-
dések is, szinte mindig az alapproblémá-
ig jutunk : miért nem lehet biztos tudá-
sunk létünk, illetve a világ értelméről ? 
Miért nem érthetjük meg sem raciona-
litással, sem hittel, sem őrülettel, semmi-
vel ? S bár az író eszköztárából viszony-
lag gyakran előkerül az irónia, mégsem 
képes rá, hogy ennek a  kérdésnek az 
élét, a komolyságát elvegye, hogy mint-
egy kinevettesse azt a hasztalan igyeke-
zetet, mely efféle kérdések megválaszo-
lására törekszik. A novellák hősei gyak-
ran menekülnek valamerre, egyikük az 
indiai Varanasi városából igyekszik gyor-
san kijutni, a már említett Gagarin-ku-
tató egy hatodik emeleti ablakból ugrik 
ki, így hagyja el a világot, az aluljáróban 
bölcselkedő hajléktalan az alkohol segít-
ségével próbál egérutat nyerni. Az érthe-
tetlenséggel való találkozás menekülés-
re kényszeríti a hősöket. Ha megoldani 

módszerekkel és nézőpontokkal. Csak el-
hagyni volna értelme, mégsem hagyha-
tó el. Hallgatni róla, ez lenne az egyet-
len méltó tett, mégsem történik itt más, 
mint folyamatos beszéd (többnyire mo-
nológok formájában), végtelenbe nyú-
ló hosszúmondatokkal. Ezekkel az egy-
más ellen ható erőkkel, paradoxonokkal 
teli a kötet : a menni/maradni, beszélni/
hallgatni, értelmezni/az értelmezést fel-
adni ellentétpárjai közötti feszültség ad-
ja meg sok írás, sőt, talán az egész kötet 
sajátos dinamikáját.

Krasznahorkai legújabb kötete, mely 
régi és új írásokat egyaránt tartalmaz, há-
rom részre tagolódik. Az elsőben vala-
ki beszél, a másodikban elbeszél, majd 
a harmadikban elbúcsúzik. Ennek meg-
felelően az első, egyébként kilenc írást 
tartalmazó részben főleg beszédek, szó-
noklatok találhatók (ide került a már is-
mert A Théseus‑általános is), melyek filo-
zófiai kérdésekről értekeznek a kontinen-
tális filozófiai hagyomány nyelvén, s el-
sősorban az egzisztencialista tradíció kér-
déseit, az ember és világ viszonyát állítják 
a középpontba. Az Ő a világban bolyon-
gó, magára hagyott és idegen szubjek-
tumot próbálja megérteni. A megnyug-
vást keresi, bármit, ami megszilárdíthat-
ná pozícióját a nyomasztó és fájdalmas 
nyugtalanságban. A Nietzschét megidé-
ző Legkésőbb Torinóban című írás például 
azt vizsgálja, hogy az erkölcsi törvény kö-
vetése elég-e ehhez, és lehetséges-e egy-
általán ellenében élni. A Nem a héraklei‑
toszi úton egy rövid írás az emlékezésről, 
a Megy a világ előre pedig egy új korszak-
határ (2001. szeptember 11.) megjelené-
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nem tudják a rejtélyt, legalább igyekez-
nek elhagyni a problémát. De ez nem 
megy, nem lehetséges. A paradoxonok-
hoz való vonzódás nagyon erős a kötet-
ben, és az egyik fő paradoxon éppen ez : 
menni, de mégis maradni. Hiszen úgy 
tűnik, éppen azért nem lehet hátat for-
dítani, kihátrálni, mert ez az örökké nyi-
tott kérdés ideszögez.

A harmadik, mindössze egy rövid szö-
veget tartalmazó részben a rejtélyes Ő is 
búcsúzik. A Nem kell innen semmi az el-
ső írással tulajdonképpen keretbe foglalja 
a kötetet, hiszen az „El kell innen men-
ni...” a  kezdősor, a  „...nem kell innen 
semmi” pedig lezárja a  meglehetősen 
pesszimista és melankolikus hangulatú 
könyvet. Az utolsó írás alapján úgy tűnik, 
a világ elhagyása – használjuk ezt bármi-
lyen értelemben is – nem lehet problé-
ma, az elbeszélő úgy érzi, el tud szakad-
ni, itt tud hagyni mindent. Ugyanakkor 
mintha éppen ez a szubjektív leltár, amit 
felsorol, implikálná a kinyilvánított vé-
lemény ellenkezőjét. A  világ szépségét, 
örömteli momentumait ragadja meg, 

mintegy önmagának is ellentmondva, 
hiszen lehet otthagyni ennyi szépséget és 
érzést ? „Én itt hagynék mindent, a völ-
gyeket, a dombokat, (…) az éjszakákat 
a konyhában, az utolsó szerelmes pillan-
tást s a városok felé vezető összes borzon-
gató irányt, itt hagynám a tájra ereszkedő 
sűrű alkonyt, a súlyt, a reményt, a bűvö-
letet, (…) itt hagynék szeretettet és kö-
zelit, mindent, ami meghatott, megren-
dített, magával ragadott és felemelt (…), 
mert nem vinnék semmit magammal in-
nen, mert belenéztem abba, ami jön, és 
nem kell innen semmi.” Ellentmondást 
rejt magában ez a hosszú mondat, és az 
elszakadásra való képtelenséget erősíti 
az is, hogy az egyes szám első személy-
ben megszólaló elbeszélő feltételes mó-
dot használ, tehát pusztán mint lehető-
séget veti fel a világ elhagyását.

Krasznahorkai elbeszélőjének, az 
Ő-nek pesszimizmusa nem állítja, hogy 
a  világ nem jó, vagy nem szép, an-
nyit állít, hogy nem megérthető. Min-
den formula és logikai séma, mellyel in-
terpretálni igyekszünk, kudarcra ítélt. 

Ennek ellenére, ahogyan az ír szárma-
zású Samuel Beckett (akinek ezúttal 
A  Théseus‑általánost ajánlja) mára már 
szállóigévé vált sora mondja. „Folytatni 
kell, nem tudom folytatni, folytatom.” 
Krasznahorkai László is folytatja, kitar-
tóan keresi a válaszokat különféle módo-
kon és különféle perspektívákból feltett, 
valójában egyfelé tapogatózó kérdéseire. 
Bár a szövegek nem adják könnyen ma-
gukat, és a szerzőtől továbbra sem várha-
tunk tőmondatokba csomagolt, a világ 
titkaira egyértelmű válaszokat adó szen-
tenciákat, a kötet szívós, kitartó, makacs 
olvasót kíván. Hiszen makacs, már-már 
megszállott maga a szerző is, unos-unta-
lan kérdez, megérteni próbál, ír, folytat-
ja a lehetetlennel való birkózást.

B R U N N E R  Z S A N E T T  A N N A

Finom DRÁMÁK akárhol
Schein Gábor:
Megölni, akit szeretünk
Kalligram, Pozsony, 2013

A tizenhat novella főhőse lehetnék én is. 
Vagy a szomszédom. A kutyám, a taná-
rom, rég nem látott barátom, az unoka-
húgom, a sarki bolt eladója, akár ezen so-
rok olvasója is. Schein Gábor legújabb, 
a Könyvhéten megjelent könyvének va-
rázsa és veszedelme az, hogy az elénk tárt 
küzdelmek és tragédiák bárkivel megtör-
ténhetnének. Ott rejtőzködnek a  min-
dennapokban, meg is történnek – ki tud-
ja. Észre is vehetjük őket, ha kinyitjuk 
szemünket, nem veszünk el a  lényegte-
lenben, hanem átadjuk magunkat az élet 
váratlan, de nem véletlen összefüggései-
nek és játékainak, melyek végéről sosem 
marad el a csattanó.

Schein Gábor rendkívül fegyelme-
zetten és példaszerűen építi fel novellá-
it : a klasszikus, de nem kényszeres, ve-
rejtékes szerkezetekből egy kezdő, de 
akár egy sokat megélt író is csak tanul-

hat. A  határozott, de szelíd kezdések-
kel beleránt a  történet világába, belesi-
mulunk a gondosan bemutatott részle-
tekbe, kezdjük magunkat bevackolni és 
otthon érezni, majd egy mozzanat, egy 
megnyilvánulás, egy fordulat, az utolsó 
sorok felborítanak mindent, még észbe 
sem kapunk, a szerző el se köszön, ma-
gunkra hagy minket.

„Egy tavaszi vasárnapon (…) Zsu-
zsi kirándulást tervezett kutyatenyésztő 
párjával. A kirándulásra magukkal kellett 
vinniük a már egészen zsömleszínű kis-
kutyát, és hogy ne legyen egyedül, Zsu-
zsi kutyatenyésztő párja egy szép fekete 

 Kolozsi Orsolya (1980): a Szegedi Tudo-
mányegyetem Modern Magyar Irodalmi 
Tanszékén folytatott doktori tanulmányo-
kat. Tanár, kritikus, Budapesten él. Önál ló 
kötete: A szöveg árnyéka (Kortárs, 2011).

  

újfundlandival jelent meg a ház előtt, egy 
tekintélyes, de jámbor jószággal. Egyi-
kük sem sejthette előre, hogy játék köz-
ben, egy olyan pillanatban, amelyet óvat-
lannak szokás nevezni, a jámbor újfund-
landi ketté fogja roppantani a zsömleszí-
nű kiskutya nyakcsigolyáját.” (100. ; Ku‑
tya, gyerek)

Tárgyilagos hangvétele, precíz nyelve-
zete semmiképp sem szikár, a maga ki-
mértségével hatalmas erővel tud lecsap-
ni az olvasóra, némi fanyar humor is 
megjelenik az írásokban. A feszes törté-
netek nem is bírnák el a fellengzős, ter-
jengős költői képeket – a  kevesebb itt 
is több. Teljesen természetesen, szin-
te észrevétlenül csempészi a  sorok kö-
zé az olyan kerülgetett, inkább szőnyeg 
alá söpört motívumokat, mint például 
a vérfertőzés. Többszöri olvasás után hi-
szünk csak szemünknek és a betűknek : 

„Kiefer úrnak a  húgán kívül soha sen-
ki máshoz nem volt köze. Rajta viszont 
osztoznia kellett az apjával.” (14. ; Meg‑
ölni, akit szeretünk). Ezzel a  borzonga-
tó természetességgel készíti fel az olva-
sót arra, hogy ebben a könyvben bármi 
megtörténhet, ne lepődjünk meg sem-
min, inkább legyünk őszinték és bátrak, 
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és nézzünk farkasszemet a minket körül-
vevővel. Schein világát nehéz megfog-
ni – részletez, de nem magyaráz, sejtet 
és szembesít egyszerre, támadhatatlanul 
két lábbal áll a földön, miközben valóság, 
képzelet és álom határai eltűnnek, egybe-
mosódnak. Az álom lehet akár valóság is, 
mely nem csak a közérzetre és a hangu-
latra, hanem a kapcsolatokra, a jövőre is 
hatással van, valós kérdéseket és kétsége-
ket ébreszt a szereplőkben. A szerző nem 
használ elkoptatott sztereotípiákat : egy 
olyan ártatlan tárgy, mint egy plüssmalac, 
olyan súlyos fogalmakat képvisel ebben 
a borongós, sejtelmes légkörben, mint 
ragaszkodás, menekülés, hamis ígéretek, 
kényszer, engedelmesség, bizonytalan-
ság és félelem (Malacka). Schein műfa-
ji áthallásokkal erősíti a  történet folya-
mán amúgy is egyre növekvő feszültsé-
get, a Tibike, megvagy ! című novellában 
például a balladákra jellemző ismétléssel 
kelti fel a befogadóban a gyanút, hogy 
valami rossz, nagyon rossz fog történni : 
„szuszogott, brümmögött, kattogott, zú-
gott…” (89.)

A novellákban minden generáció kép-
viselteti magát – a zavart, utcán bolyon-
gó nénitől kezdve a  negyvenes, hirte-
len élni kezdő nőn át a kisfiúig, akinek 
minden vágya az, hogy kukásautó le-
gyen. Két szereplővel, vagyis egy párral, 
Érdi és Edit alakjával két novellában is 
találkozhatunk. Kapcsolatuk tele van 
hallgatással, kételyekkel, de féltéssel és 
ragaszkodással is. Ha tapintani nem is 
tudjuk, átsejlik a szeretet, a maga csen-
desebb, szerényebb formájában – pont 
ettől válik közelivé és emberivé. A gyer-
mekek ábrázolása megkapó – a  szerző 
egyáltalán nem kezeli le problémáikat, 

körbejárja és érzékletesen tálalja a gyer-
mekkorban megbúvó szörnyeket és ré-
meket, melyeket nem is sejtünk, mivel 
már elfelejtettük, eltemettük őket vala-
hova mélyre, talán a legmélyebbre : „Pe-
ti azonban egyáltalán nem szereti eze-
ket a dolgokat. Semmi más nem jut ró-
luk eszébe, mint hogy utál itt lenni, utál, 
utál, utál, és nem érti, miért ne ismétel-
gethetné magában ezt a mondatot, miért 
akarják az óvónők rávenni, hogy felejt-
se el, verje ki a fejéből, amikor ő szereti 
ezt a mondatot, szeret rágondolni, sze-
reti Malacka fülébe súgni, mert ez azt je-
lenti, hogy Malacka és ő valójában nin-
csenek itt” (55–56. ; Malacka).

A novellák külön életet élnek, nem 
épülnek egymásra, mintha Schein a hét-
köznapok könnyen és gyorsan illanó for-
gatagából véletlenszerűen kiragadott vol-
na egy-egy történetet. Az alcím (Törté‑
netek a mából) is hangsúlyozza az írások 
mindennapiságát. Hosszúságuk is vál-
tozó : a pár oldalas írások mellett béké-
sen megfér az ötvenoldalas is, az átütő 
erő nem az oldalszámtól függ. A két na-
gyobb lélegzetű novella nyitja és zárja 
a könyvet (Megölni, akit szeretünk ; Van 
olyan súly). Keretnek erőltetett és túlzás 
lenne nevezni ezt a megoldást, de a két 
történet kétségkívül tartalmaz közös vo-
násokat. A könyv címét adó novella egy 
igaz történetet mesél el, mely egy sajtó-
híren alapszik. A látszólag tébolyult, de 
hideg, pontos logikával és nehezen tá-
madható érvekkel rendelkező matema-
tikatanár drasztikus eszközeivel küzd 
a maga igazáért, a világ ellen, az embe-
rekért, hogy felnyissa a szemeket sajátos 

„állampolgári leckéjével”. Az utolsó tör-
ténet gyötrődő költője pedig szinte irigy-
li a fantomként feltűnő fiatal táncos há-
nyattatott sorsát – úgy véli, az igazi mű-
vészet és az értékes, gazdag, nagybetűs 
élet záloga a kínzó emlékek, a megaláz-
tatások és a  próbák. Küzdelmük mód-
ja a világgal és saját magukkal eltér, de 
mindkét főszereplőben megvan a  só-
vár vágy egy más, egy teljesebb és iga-
zabb élet iránt. Monológjaik, kiszólása-
ik mintha magukban foglalnák azt a lá-
tásmódot, értékrendszert és gondolat-
világot, amely által a novellákat mégis 
össze tudjuk kapcsolni, és egy zárt egy-
séget képeznek :

„» Nem erre készültünk«, írta, »nem 
így akartunk élni. Nem látjuk, hol va-
gyunk, mi vesz körül bennünket. Mint 

aki sötétben úszik, és minden tagja fáj. 
Hosszú időkre elfeledkeztünk egymás-
ról és a saját arcunkról is. Remélem, egy-
szer elérjük a partot, ahol önmagunkat 
és egymást is újra felismerjük.«” (143.)

„Akik odafönt vannak, azoknak fo-
galmuk sincs, milyen kilátástalan küz-
delmet folytat, aki nem hajlandó fölad-
ni a reményt, hogy egyszer majd ember-
hez méltó életet élhet. Egyáltalán, hogy 
életben maradjon.” (25.)

A Megölni, akit szeretünk erős, érett 
kötet, melynek három fő erénye van : 
a novellák fegyelmezettsége, eltalált, jól 
alkalmazott nyelvezete, és az a bátor, sa-
játos mód, ahogy Schein a  valósághoz 
nyúl. Ez a három kiemelt és kiemelke-
dő jellemző egymást szolgálja, segíti és 
támasztja alá. A szerző tisztában van írói 
eszköztárával, ez a határozottság alapoz-
za meg a szerkezet és a valóság láttatásá-
nak, kezelésének könnyedségét és erejét. 
A  könyv tipikus példája annak, ahogy 
a nyelv a történet alá rendeli önmagát. 
Ha szigorúan nézzük, a nyelv kopárnak 
és fakónak tűnhet, de ez is egy tuda-
tos döntés eredménye lehet, mely végig 
fenntartja a szövegekben a finom egyen-
súlyt. A  bevezetések, bonyodalmak és 
csattanók önmagukat adják és mesélik 
el, ebben az esetben a kimunkált, képek-
ben gazdag nyelv agyonnyomná és meg-
zavarná a jól felépített gördülékenységet, 
hatásvadász benyomást keltene. A való-
sághoz, az igazi valósághoz nem kell ci-
coma és díszlet. A szerző érezhetően tisz-
teli és csodálja az életet és annak játsz-
máit, de a kötött témákkal és hangula-
tokkal át is gyúrja saját szája íze szerint. 
Ennek ára az, hogy a történetek egy han-
gon szólalnak meg, egybeolvadnak, ne-
héz őket külön-külön felidézni. A gyer-
mekekről szóló, valamint a  kezdő-zá-
ró novellák tűnnek ki a kötetből, mert 
ezekben érhető leginkább tetten Schein 
költői érzékenysége : az, hogy a  legap-
róbb, rejtett mozzanatokban is felfede-
zi a drámát, a törékenységet és a rendít-
hetetlen lényeget. A szerző nem reflektál 
sokat a lélek rezdüléseire és a belső törté-
nésekre, mindent a külvilágra és a cselek-
ményre vetít. Nem mutatja meg az utat 
az okok és a szereplőkre zúduló esemé-
nyek között, csak kíméletlenül tálal és 
veti fel a miérteket, nyitva hagyva a fel-
dobott kérdéseket :

„De akkor kik ezek és kik vagyunk 
mi ? Ez a kérdés maradt a levegőben, míg 
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lassan el nem szállt, könnyedén lebegve, 
mint egy héliummal töltött luftballon.” 
(76. ; Dér a kutyán)

A novellák rólunk szólnak, nekünk, 
napjainkban. Keserves, de végül meg-
ható küzdelmeinkről, titkainkról, rém-
álmainkról, ki nem mondott félelme-
inkről, halk reményről, változásainkról, 
hibáinkról, már nem tisztázható félre-

Z I P E R N O V S Z K Y  K O R N É L

Az emótól az operáig: 
szubkultúrák a médiában

Guld Ádám – Havasréti József 
(szerk.): Zenei szubkultúrák 
médiareprezentációja. Kommu-
nikáció- és Kultúratudományi 
Tanulmányok.
Gondolat kiadó – PTE Kommu-
nikáció- és Médiatudományi 
Tanszék – PTE Zenélő Egyetem, 
Budapest–Pécs, 2012

Fontos, úttörő konferenciakötetet jelen-
tetett meg a Gondolat Kiadó, amelynek 
erényeit nem homályosítja el néhány, 
a terminológiával és új tudomány mód-
szertani útkeresésével kapcsolatos kö-
rülmény. Azonban mielőtt ezekről szót 
ejtenék, illendő egyrészt bemutatnom 
a  könyvsorozatot, amelyben napvilá-
got látott, másrészt a szellemi műhelyt, 
amelyből a kötet kisarjadt.

Amikor a budapesti, Nyitott Műhely-
be li könyvbemutatón György Péter a so-
rozatot méltatta, utalt arra, hogy a kevés, 
még rendeltetésszerű működésre képes 
kulturális intézményünk közül az egyik 
a könyvkiadás, hiszen például a Kommu‑
nikáció‑ és Kultúratudományi Tanulmá‑
nyok 14 kötetet hozott ki 2008-as indu-
lása óta. A sorozatszerkesztő, dr. Szijártó 
Zsolt mindig figyelt arra, hogy az egyete-
mi kommunikáció- és médiaszakos hall-
gatók, valamint a kultúrakutatással fog-
lalkozók számára a legfontosabb aktuális 
szövegeket elérhetővé tegye. Visszanéz-
ve őt is meglepte, hogy a sorozatban vi-
szonylag magas a fordított szövegek ará-
nya. A brit Jane Stokes egyetemisták ál-
tal bizonyára sokat forgatott kéziköny-
ve (A média‑ és kultúrakutatás gyakorla‑
ta) jó példa a sorozat ilyen funkciójára : 
hasznos, egyszerű, rövid idő alatt elsa-
játítható módszertani kézikönyv, és ha 
nem is olyan szellemes, mint amit pél-
dául Umberto Eco hasonló témában írt, 
frissnek hat pragmatikussága. Viszont 
György Péter még magasabbra tette a lé-

cet, amikor arra a dilemmára mutatott 
rá, hogy megírni kell-e, vagy „csak” lefor-
dítani azokat az alapkönyveket, amelye-
ket így is, úgy is fel kell adni az egyetemi 
kurzusokon. A sorozat saját szerzőinek 
írásai a fordításokkal szemben „kontex-
tuálisabbak, mélyebbek, használhatób-
bak, döntőbbek” – fogalmazott az eszté-
ta. Felhívta rá a figyelmet, hogy az angol 
nyelvű tudományos könyvpiacon ezek 
a kötetek nem sok vizet zavarnak, olya-
nok, mint a  fast food ebédek, egy-egy 
Routledge vagy McMillan több százat 
ad ki belőlük évente. Így aztán az élet-
ciklusuk is sokkal rövidebb, mint a ma-
gyar könyveké, és éppen ezért nagyobb 
elvárásaink lehetnek velük szemben, 
amikor fordításban kerülnek kezünkbe. 
A Stokes-kötet például a médiareprezen-
tációt kutató hallgatók, PhD-zők számá-
ra nyilván csak egy pontig nyújt útmu-
tatást, a legújabb problémákra már csak 
azért sem térhetett ki, mert ez még a so-

értéseinkről. Életekről, életről, mely-
nek sűrűjében minden borzalma és kín-
ja ellenére érdemes lenni. A finom szö-
vésű drámák letaglóznak és megráznak, 
mégis csodálattal töltenek el. Ha Kiefer 
úrhoz vagy a mélabús költőhöz hasonló-
an meg akarjuk váltani saját világunkat, 
meg kell ölnünk gondolatban mindent 
és mindenkit, amit és akit szeretünk. El 

kell vetni, fel kell adni görcsös ragaszko-
dásunkat. Mégis mi máshoz ragaszkod-
nánk jobban, mint az életünkhöz… ? Ez 
az egyetlen módja annak, hogy életben 
maradjunk, és meghaljunk.

 Brunner Zsanett Anna (1990): egye-
temi hallgató (PPKE BTK), olvasószer-
kesztő (KUK).

  

rozat második kötete volt öt éve, rögtön 
Szijártó Zsoltnak a  glokalitás kapcsán 
írt alapvető munkája után. György Pé-
ter arra is felhívta a figyelmet, és ez kü-
lönösen érvényes ennek a kötetnek a té-
májával kapcsolatban, hogy a kulturális 
transzfer félrevihet, esetünkben a fordí-
tás nem technikai, hanem tudományos 
és kulturális probléma. Ezért meg kell 
fordítanunk a  látcsövet, a  német, né-
metalföldi, skandináv stb. egyetemi vi-
lág nagy részében tapasztaltakhoz hason-
lóan eleve angolul kell megírni, publikál-
ni és beleszólni a diskurzusba. Ha a Mé‑
diareprezentáció kötet többnyire fiatal 
szerzői felől nézzük az ELTE professzo-
rának bátorító kívánalmát, nem kell elé-
gedetlenek legyünk : találunk néhányuk 
bibliográfiájában posztgraduális szinten, 
főleg Nagy-Britanniában született angol 
nyelvű közleményeket, bár ez persze még 
nem általános, és inkább az egyéni pálya 
és a  témaválasztás összefüggéseinek kö-
vetkezménye.

A  kötet a  Pécsi Tudományegyetem-
hez, azon belül is főleg a Kommuniká-
ció- és Médiatudományi Tanszékhez kö-
tődik, amit 1999 óta Szijártó Zsolt ve-
zet, a  szerkesztők a  tanszék oktatói, és 
ők szervezték azt a  konferenciát 2011 
tavaszán, amely a kötet alapjául szolgált. 
Evidensnek tűnik, hogy a konferencián 
bemutatták a Tófalvy Tamás – Kacsuk 
Zoltán – Vályi Gábor szerkesztette Ze‑
nei hálózatok. Zene, műfajok és közössé‑
gek az online hálózatok és az átalakuló ze‑
neipar korában. (L’Harmattan, Budapest, 
2011) című kötetet is, ami a jelen kötet-
nek konkrét előképe. Kiadója elég bá-
tor volt online ingyen is elérhetővé ten-
ni, nem csak könyv formában. Érdemes 
megemlíteni néhány olyan további előz-
ményt, amely a régebben a „könnyűzene” 
körébe sorolt jelenségeket és azok társa-
dalmi kontextusát, kapcsolódó felülete-
it vizsgálja az újabb elméleti iskolák je-
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gyében, például a Zeneantropolisz – Ha‑
zai utak a zeneantropológiához című, A. 
Gergely András, a kötet egyik szerzője 
által szerkesztett kötetet (L’Harmattan, 
Budapest, 2011). Persze az ifjúsági (szub)
kultúra hosszú évtizedek óta foglalkoz-
tatja a szociológiát, ezért nem lehet azon 
csodálkozni, hogy például a Replika cí-
mű folyóirat fennállásának bő két évti-
zede alatt több olyan tematikus blokkot 
vagy számot közölt, amely egy ilyen fel-
sorolásba kívánkozik : tavaly éppen a ze-
nei hálózatok, tavalyelőtt az emberi hang, 
2005-ben pedig a szubkultúrakutatás té-
máját állították fókuszba. Még egy utol-
só adalék ahhoz, hogy a pécsi konferen-
cia és a  tanszék milyen felületeken ke-
resztül érintkezik tágabb környezeté-
vel : a  Pécsi Egyetem szabadegyetemet 
hirdetett saját hallgatóinak a  könnyű-
zene know-how-járól (ZEN), ez a  kö-
tet ott is tananyag lesz, nem csak a tan-
széki órákon.

A szerteágazó irányokba mutató fenti 
előzményekhez képest a kötet (és a kon-
ferencia) nagyon is pontosan meghatá-
rozott feladatot vállalt magára : a zenei 
szubkultúrák médiamegjelenését vette 
górcső alá. Ahhoz, hogy egy ilyen vál-
lalkozás sikeres legyen, nagyon ponto-
san körülrajzolható korpusszal, és abban 
jelentős tartalommal kell bírnia mind 
a  vizsgált szubkultúrának, mind pedig 
médiabeli reprezentációjának. Azok 
a  legjobb tanulmányok, amelyek ese-
tében mindkét oldal eléggé releváns, és 
lehetőleg jól konceptualizálható. Szer-
zőik kiváló felkészültsége ellenére van-
nak olyanok is, ahol az egyik oldal gyen-
gébb, ezért ezek nem „szólnak akkorát”. 
A  konferenciakötet jellegéből adódik, 
hogy sokszor hasonló, de nem teljesen 
egybevágó terminológiai meghatározá-
sokat olvasunk egymás után – persze az 
érdeklődő olvasó ilyenkor szurkol egy 
kicsit az új diszciplína emancipációs tö-
rekvéseinek.

A  kötet első, módszertani alapve-
tésként szolgáló fejezetének tanulmá-
nyaiból rögtön kiderül, hogy az új mé-
dia által meghatározott korszakban to-
vább relativizálódott a  szubkultúra ter-
minus használhatósága. Kacsuk Zoltán 
például hangsúlyozottan a  rajongó- és 
nem a szubkultúra-kutatás felé fordult, 
Tófalvy Tamás viszont (a sajnos itt csak 
szerkesztőként jelen lévő Havasrétihez 
hasonlóan) inkább az underground fo-

galomból indul ki, annak jelenségei-
re fókuszál. A  kötet gerincét adó ta-
nulmányok, melyek a  szubkulturális 
médiamegjelenéseket tanulmányozzák, 
eleve a  színtér fogalmával dolgoznak, 
különös tekintettel a  közösségi médiá-
ra. Barna Emília a fogalmat így határoz-
za meg : „az online és offline terek közöt-
ti dinamikus kapcsolatrendszeren alap-
szik, amely tereket értelmezésem szerint 
társas és kreatív jellegű kapcsolatok, va-
lamint diszkurzív és szimbolikus repre-
zentációk alkotják” (40.). Személy sze-
rint én nagyon boldog lennék, hogyha 
az angolból értelmezhetetlenül tükörfor-
dított szcéna [scene] végleg eltűnne a ze-
nei újságírásból, és vele a minden áron 

jófejséget mutatni igyekvő sajtóközle-
ményekből ; kiszorítani éppen a színtér‑
nek van legjobb esélye, ha viszont valaki 
csak színnek írja, ez is előfordul, az már 
majdnem keresztrejtvény. Persze a kötet 
legtöbb tanulmánya biztos kézzel veze-
ti fel a terminológiai problémákat. Ért-
hető, hogy egyes szerzők témaválasztá-
sa eleve redukálni igyekszik a  szubkul-
túra-fogalom használatát, mert – erősen 
leegyszerűsítve – a szub- előtag általában 
valamilyen devianciára utal. Itt van rög-
tön a Barna által kutatott indie (vagyis 
a multinacionális lemezpiaci szereplők-
től független, és ezt a vonását program-
má emelő) liverpooli rock színtér, amely-
re a deviancia nem igazán jellemző, bár 
szubkulturális jellege természetesen van. 
A színtérfogalmat legtöbben Will Straw 
alapján használják, egyébként ezen ter-
minusok használatáról és a brit kutatási 
irányokról Kacsuk már 2005-ben cikket 
közölt a Replikában.

A  következő fejezet elemzett ma-
gyar színtereinek (Dubstep, metálzenei 
blogok és webzinek, Bajna Levente és az 
erdélyi nemzeti rap és a magyarországi 
afro-zenekarok) közös kulcsfogalma az 
identitáskonstrukció, bár ez nem azo-
nos jelentőségű cél mindegyikük számá-
ra, módszerük pedig jellemzően a részt-
vevő megfigyelés. Bajna, a  szélsőjobb 
által is kultivált tehetséges rapper in-
kább magányosan dolgozik, közönségé-
vel a webkettes alkalmazások kapcsolják 
össze. Az afrikai emigráns muzsikusok 
köré csoportosuló (zenész-)társaságok 
egymásban inkább riválist látnak, ami az 
autentikusságért folytatott küzdelmük-
ben is megjelenik, a  metálosok közös-
sége mindegyiküknél összetartóbb, míg 
a Dubstep klub-szukbultúra hazai tábora 
elsősorban a határképzéssel van elfoglal-
va. Ez utóbbi tanulmánynál éreztem azt, 
hogy a kutatás a facebook-kommentek 
elemzésénél mélyebbre ás, mint amekko-
ra ennek a média-reprezentációnak a je-
lentősége akár a közösség, akár a külvi-
lág számára. Persze, nem árt, ha az olva-
só tisztában van az elemzett szubkultú-
rák legalább néhány alapvető vonásával, 
el tudja helyezni a zenei stílust – ellen-
kező esetben a  tanulmányíró nagy bra-
vúrjára van szükség az olvasó érdeklődé-
sének tartós lekötéséhez.

A  Stílusjátékok fejezetcím alatt kö-
zölt tanulmányok szinte mind megugor-
ják ezt a magas mércét, általuk ki is lé-
pünk bizonyos szubkultúrák kisvilágá-
ból ; Dunai Tamás a videojátékok „hang-
sávjának” zenéjét értelmezi. Gaborják 
Ádám a kulturális test értelmezésére vi-
lágít rá Lady Gaga és mások popze-
nei videóklipjeiben, különösen érdekes, 
amit a remedializációról megtudunk tő-
le. Csehy Zoltán a kortárs opera néhány 
olyan nyitási kísérletét kritizálja, amelyik 
a rockerrel és a popzene néhány más iko-
nikus típusával próbál hatást elérni. Ez 
a két mesteri tanulmány a két irodalmár 
szerző tollából jelentőségében túlmutat 
a  kötet ráfogásán, és azon a  színtéren, 
amelyről íródott, hiszen a kortárs opera 
és a legnézettebb popzenei klipek hatá-
sa alól a globális kultúrában elfoglalt he-
lyüknek köszönhetően szinte senki sem 
vonhatja ki magát. A  hipster jelenség-
kör (Magyarországon egyelőre aligha vi-
rágba borult szubkultúra, még Bye Alex 
nemzetközi sikere után sem) áll Szigeti 
Eszter, a low budget youtube-os filmké-
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szítési módszer és felfogás pedig Farkas 
Gábor érdeklődésének homlokterében.

A  kötet módszertanát legkövetkeze-
tesebben az emós (egy post-punk jelle-
gű zenei stílus és szubkultúrája) világot 
megismertető és értékelő Guld Ádám, 
a  kötet egyik szerkesztője viszi végig. 
A zárófejezetben utána következő tanul-
mányok is inkább a  reprezentációt ve-
szik nagyító alá. Egy, a Youtube-ra spe-
cializált amerikai kiadó működését is-
merjük meg Vaski Nóra írásából, a saj-
nos már megszűnt debreceni közösségi 
adó, a Szóla Rádió tevékenységének egy 
fejezetét pedig a Kálai Sándor – Mészá-
ros Péter szerzőpáros emlékezést is tar-
talmazó feldolgozásából. Jelentős, össz-
társadalmi tanulságokat von le Gedeon 
Valéria a  Lex West Balkán megszületé-
sének és a  tragédia médiareprezentáci-
ójának összefüggéseit kutató, kiemelke-
dő munkája.

Abban is a témaválasztás döntő jelle-
gét látom, hogy a legtünékenyebb, a di-
vattal együtt teljesen átalakuló szubkultu-
rális jelenségekről kevés mélyreható szo-
ciológiai vagy média/kultúratudományi 
elemzés készült. Empátiát és a szubkul-
turális jelenségeket jól láttató elemzése-
ket több tanulmány képes adni, többnyi-
re azok, amelyek elmélyedtek a vizsgált 
közegben. Rögtön rá lehet érezni a közeg 
ízére, jellegére, ha a szerző vizsgálatai kez-
detekor is már bírta a szubkulturális tőke 
nagy részét. A kötet jó néhány alapvető 
tanulsághoz, fontos következtetéshez vi-
szi közelebb a gondos olvasót. Míg a ko-
rábbi korszakban, az új média kialakulása 
előtt megértettük, hogy hogyan áll „a ka-
mera elé” maga a médium, mennyire tö-
rekszik rá, hogy maga váljon üzenetté, az 
újabb médiakorszak egyik jellegzetessége, 
hogy hogyan létezik például egy szubkul-
túra kizárólagosan csak a médiában, de 
legalábbis elsődleges és döntő módon ott, 
és hogy az hogyan válik fő szervező erejé-
vé. Persze már lezajlott a média decent-
ralizációja is, ahogy például erre Farkas 
Gábor rámutat. Az ellenkező irányú fo-
lyamatról, az establishment ellenreakció-
jaként a mainstream médiában végigfutó 
hullámról is olvashatunk két magasröptű 
elemzést : Guld Ádám az emós szubkul-
túra, Gedeon Valéria pedig a West Bal-
kán tragédia kapcsán írja le a morális pá-
nik megjelenési formáit. Biztosan érde-
kesek lehettek a konferencián a kötetbe 
végül nem került hozzászólások is, pél-

dául Koszits Attila pécsi rádiós zenei új-
ságíró-szerkesztő professzionális tapaszta-
latai, vagy Vályi Gábor előadása a közös-
ségi médiumok zenét értékelő funkciójá-
ról. De nincs hiányérzetünk, a kiválóan 
és áttekinthetően szerkesztett kötet a ba-
gatell pontatlanságok (néhány hiányos 
jegyzet, pontatlan link stb.) ellenére va-
lóban komoly szakirodalmi tanulmány-
gyűjtemény, rengeteg fontos referenciá-

val, amit nem csak a „szakos” egyetemis-
táknak, hanem a  tárgyalt széleskörű je-
lenségek bármelyike iránt érdeklődő ol-
vasónak is nyugodt szívvel lehet ajánlani.

Molnár Illés Hüllők és izzók című vers-
kötete olyan, ritkaságszámba menő kí-
méletlenséggel idézi fel a létezés alapve-
tő lehetőségeinek és kereteinek eltűnését, 
hogy ennek a tapasztalatnak az elmond-
hatatlansága a jelentéstermelés folytonos 
társává válik. A számkivetett, az aláren-
delt, az idegen keresi a jelentést ezekben 
a versekben, aki annak tudatában szó-
lal meg, hogy egyrészt a  létezéshez va-
ló jogot, másrészt a nyelvhez való jogát 
is elveszítette. Az emberi dimenzióit el-
veszített táj jelenik meg ezekben a ver-
sekben, ráadásul úgy, hogy megjelenése 
egyúttal el is törli az emlékezés lehető-
ségét : „A várost, ahol felnőttél, téglán-
ként hordták el. / A kórház, ahol felsír-
tál, a földdel lett egyenlővé. / Megárvult, 
csonka kövek között hüllők napoznak, 
/ az évszak végére megsárgul a fű, em-
lékezőfehérjéid / egyesével oltogatja ki 
egy gondos ujjbegy, mióta nem / nézel 
vissza.” (6.)

Az emlékezés eltörlése nyomán szem-
besülhetünk az örökös jelennek, a  tör-
ténelmen kívüliségnek, sőt történelem-
nélküliségnek az elviselhetetlenségig fo-
kozott képzetével, egy olyan világgal, 
amelyben az idő a szenvedés egyetemes-
sége miatt bármikor visszavonható tes-
ti tapasztalat csupán : „Az idő ráncosra 
áztatja bőröd, / az érintések viszolyog-
tatóvá, a mozdulatok ívei / könnyedeb-
bé válnak.” (7.)

Feltehető a  kérdés : milyen, hogyan 
néz ki egy ilyen világ létezője ? Hogyan 
néz ki az a  vándor, a  létezéskalandok 
megélője, aki egy olyan devasztált, apo-

kalipszis utáni világban él, amelynek tör-
ténelme már véglegesen jelentéstelen ?

A Hüllők és izzók verseinek beszélő-
je mintha az utolsó ember pozíciójából 
szólalna meg. Körülötte semmi sem em-
beri, nincsen emberi minőség, nincsenek 
emberek, csak romok és önmaga szenve-
déstapasztalatának folyton megújuló for-
mái. Egy halhatatlan, magányos létező 
tart terepszemlét egy civilizáció és kul-
túra utáni világban. Ennek a halhatatlan, 
magányos beszélőnek minden tapasztala-
ta testi – önmaga testén keresztül, a tes-
ti létezés nyelven kívüliségében kell tu-
datosítania önmaga és a felidézett világ 
kapcsolatait. Nem véletlen, hogy a kötet 
egyik legfontosabb tétje az, hogyan lehet 
ennek a nyelvtelen, poszthumán létezés-
nek mégis nyelvet, költői nyelvet adni.

Mindez két felismerést is magával 
hordoz. Egyrészt megfigyelhetjük, hogy 
a kötet olyan retorikai eljárásokat alkal-
maz, amelyek a különböző érzékszervek 
felfokozott egymásra olvasásából terem-
tenek világot : „A fehér kimondottan me-
leg szín. Nézd, ahogy olvad, / hallgasd 
meg, ahogy néven nevez téged is, szemed 
/ fehérje lepi el a tájat, szűrt fényt szitál 
széjjel, egynemű, / holdbéli tájat archivál, 
zöngétlenné tesz mindent.” (47.)

Vagyis a  versekben minduntalan ös-
szekeverednek a különféle érzékszervi ta-
pasztalatok, amelyek szinesztéziaszerűen 
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építik fel a szöveg tereit : „A fény íze így 
lesz mustár. A rügyek nyelvén / szól, erős 
faként nő bal szemed gödréből.” (47.)

Az egymástól eltérő érzékelésmódok 
együttes megjelenése sosem látott lehe-
tőségeket nyit meg a tapasztalás irányá-
ba, érzékszerven túli világokat tapasztal 
és teremt meg önmaga számára. Viszont 
éppen az így megjelenő, meghatványo-
zott érzékelés egyúttal brutális módon 
át is alakítja a  testet, miközben folya-
matosan tolja ki a test teljesítőképessége-
inek határait : „Megnyílik mindkét sze-
med, belátja / vakságát. Megnyílik har-
madik szemed, / meglátja, ahogy egész 
testeden szemek / nyílnak. Először mint 
megannyi hólyag, / dudorodnak ki bő-
rödből, majd, mint fekélyes, / gennyező 
sebek, nyitják fel a meghasadt / hámré-
teget. Így lesz látássá egész / tested, lát-
va a fény minden rezdülését / és a legsű-
rűbb színt : a hangot.” (50.)

Egyszerre van jelen tehát minden ér-
zékszerv, a test minden felfogószerve, és 
a nyelv helyett ezek a szervek működnek 
értelmezőszervként, értelemadó entitá-
sokként, szinte önálló életet élve, egyút-
tal kijátszva a nyelvet.

Ezzel szorosan összekapcsolódva je-
lentkezik a  másik nagy problémakör, 
a Hüllők és izzók egyik központi kérdé-
se is, amely ennek a költészetnek az egyik 
nagy paradoxona : a  civilizáció utáni, 
nyelvtelen és szövegtelen létben, amely 
pusztán testi – hogyan lehet ezt a vilá-
got mégis nyelvként megfogalmazni, mi-
lyen módon lehet ennek a  nyelvtelen, 
poszthumán létezésnek mégis poétikus, 
költői nyelvet adni. Erre az erőfeszítésre 
figyelhetünk fel akkor, amikor a szöveg 
folyton beleütközik a nyelvbe, magába 
a nyelv szóba, amelyet kijátszik, értelmez, 
megkerül : „Nem gondolsz a gyökerekre, 
nem látsz el a lombokig, / a kéreg érdekel, 
a törzsanyag, utak csatornázata, / védel-

mi rendszerek és rejtett üregek. A gom-
bák / szimbiózisa, darazsak és termeszek 
letűnt / civilizációi, az ujjlenyomatodba 
költöző / hátrahagyott, hurokszerkeze-
tű járatbirodalmak, / a nyelv következ-
ményei a  testben, a  repedésekben / ki-
rügyező mustármagok, a jóég tudja, at-
tól függ.” (15.)

A  tér meghatározásának, bejárásá-
nak nem követelménye annak belakása. 
A szövegalkotó tekintete sokkal inkább 
a felmérő és egyúttal elszenvedő szubjek-
tum nézőpontja. Ez a szubjektum az el-
veszített nyelv híján a test emlékezetébe 
kapaszkodik. „Amit magadon hordasz, 
a hegy maradéka, töredéke, / a testedre 
írt sebek halványuló emléke, mit szorgos 
/ sejtjeid koptatnak szoros beosztásban. 
Az élet / alapjában öregedés, megnyugvás 
a feloszlásban, / a felismerés nehéz éksze-
rét hordod : sebeid is elporladnak. / Ket-
tő ami örök : erósz és erózió a keresztbe-
állt igeidők / viszonylagos terhe alatt. És 
gerinced görbéje, hegek viselete.” (23.)

A nyelvtelenség nyelve, a nyelv elve-
szítése utáni értelmes beszéd, a költészet 
elveszítése utáni költészet, az emberi el-
vesztése utáni ember, a  világ megsem-
misülése utáni világ – a versek beszélő-
je ebbe a posztapokaliptikus térbe szüle-
tik bele. Semmit sem tud arról, hogyan 
és honnét kapta a nyelvet, testet és tu-
datot, amely közvetíti számára ezt a vi-
lágot. Nem tudja magáról, hogy ember, 
mégis az. A „kitett ember” ő, akit név-
telenek, ismeretlenek fölneveltek, majd 
ott hagyták a világvége utáni reményte-
lenségben. A vadonban felnevelkedő em-
berkölykök fordított sorsú, kései utóda-
ként akár. „Az útra nincsenek szavak, / az 
állomás neve is félkész. / A magánhang-
zók nélküli / táblákra rámutatni is / ki-
mondhatatlanul nehéz.” (40.)

Molnár Illés kötetében rendkívül fon-
tos szerep jut az aposztrofé alakzatának : 
a kötet összes darabja egyes szám máso-
dik személyben íródik. Az önmegszólító 
költészetnek a radikális újraértelmezésé-
re ismerhetünk itt : hiszen a kötet min-
den darabját, szinte minden sorát össze-
kötő elbeszélőhelyzet, narratív szituáció 
által Molnár Illés könyve a kortárs ma-
gyar líra azon kötetkompozícióihoz kap-
csolódik, amelyek mintegy lírai regény-
ként állnak olvasójuk elé. A lírának ez az 
elregényesedése ebben a kötetben is je-
len van, filmszerű narrációt hozva létre 
egy táj feltérképezéséről és a devasztált, 

poszthumán tájnak a térképezés kapcsán 
megélt élményeiről.

De mégis : ki ez a  halhatatlan, ma-
gányos létező, aki önmagához beszél : 
s  folyton elveszíti emberi dimenzióit ? 
Egy testből összerakott nem emberi lé-
tező, egy emberi kontúrjait csak nyo-
mokban őrző kreatúra, aki birtokol-
ja… „a felismerést, hogy az élet a hibák-
ba van rejtve, / és akárhogy csapkodsz 
a nyelveddel, a jelentést / végül a botlá-
sok szegmensei adják, a barázdák egy / 
agyonhallgatott lemezen, egy agyongyö-
tört arcon.” (7.)

Ez a csapkodó nyelv és a lemez mint 
technikai médium közösen idézik fel 
a vers lehetséges beszélőjének identitás-
képletét : amely emberi dimenzión inne-
ni és emberi dimenzión túli, illetve egy-
úttal azt, hogy ennek a verseskötetnek 
a  tétje rendkívül tág : egy nagy ívű vi-
lágmagyarázat, a világnak egy mindent 
átfogó filozófiai elképzelése. Innét értel-
mezhető a verskötet címe is : Hüllők és iz‑
zók – az embert, emberi történelmet kö-
rülölelő minőségek, szubjektumok, léte-
zők határolják. Egyrészt az ember előtti 
korszak létezői : a hüllők mint óriásgyí-
kok, dinoszauruszok. Másrészt az izzók 
utalnak az ember utáni korszakra : a gé-
pek, robotok, testgépek és géptestek jö-
vőbeli világára.

Molnár Illés verskötetének nincs 
olyan verse, amelynek ne lenne emlé-
kezetes sora vagy inkább sorai. Ebben 
a kötetben a beszélő eszelős monotoni-
tása kapcsolódik egy olyan típusú test-
íráshoz, amelyben minden érzékszerv 
részt vesz. A kötet verseit olvasva szemé-
lyes létünk katartikus megtapasztalásá-
nak lehetünk részesei – egzisztenciálisan 
megráz, létünkben érint meg ez a verses-
kötet. A költészethez és léthez való ele-
mi viszonyunkat fogalmazza újra, nyel-
vet talál egy nyelv mögötti tartomány-
ban, a gének szemiotikája keresi vissza 
az utat a bennünk élő hüllőhöz, és előre 
a poszthumán, emberen túli kyborghoz, 
akivé/amellyé leszünk. Így válik ez a kö-
tet a  hús emlékezetévé, megrázó olvas-
mányélménnyé.
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