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K E S Z E G  A N N A

Mirja Tervo: Tűsarok és kamat-
láb. A luxuscipők veszélyes 
vonzereje. Fordította G. Bogár 
Edit. Typotex, Budapest, 2013. 

Egészen az elmúlt hétig, amikor be‑
fejeztem Mirja Tervo könyvét, az volt 
a  meggyőződésem, hogy vannak he‑
lyek, ahol a  sajátjainknál boldogabb, 
elkényeztetettebb, csinosabb lába‑
kon élnek a  nők. Nyilván némi te‑
reptapasztalaton is alapult ez a  tézi‑
sem, figyeltem a  fehérharisnyás bé‑
csi, a  lakkcipős‑repetto1‑balerinás 
és converses párizsi, a  bőrstilettós‑
farmeres milánói lábakat, s levontam 
a kellő tanulságokat. Nyilván azzal a jó 
szándékú ignoranciával, mellyel a töre‑
dezett sarkakat, a saroknál felfeslő bale‑
rinacipőket, a szandál talpáról elöl le‑
lógó lábujjakat a nyugatot bámuló ke‑
let‑európai nem veszi észre. Manhat‑
tant viszont kifejezetten olyan helynek 
hittem, melyre a fenti axióma igaz. Vi‑
zuálisan is erre szocializálódtam: vala‑
hányszor Carrie Bradshaw magas sar‑
kúi feltűntek a New York‑i flaszteren 
vagy cipők sziluettjei látszottak azok‑
ban a kirakatokban, melyek előtt meg‑
álltak a  wometroszexuálisok a  shop‑
pingkultúra klasszikus filmjeiben, az 
járt az eszemben, hogy ezek a lábak és 
a  cipők platóni eidoszai. Elképesztő‑
en hálás vagyok Mirja Tervónak, hogy 
a manhattani lábakat lehozta számom‑
ra ebbe az árnyékvilágba.

Különleges könyv ez – első sor‑
ban a módszertana miatt. Mirja Tervo 
antropológus‑etnológusként volt ci‑
pőeladó a  5th Avenue egyik exklu‑
zív retail cipőáruházában. Résztvevő 
megfigyelést folytat – nyilván nem el‑
sőként a divat‑szakirodalomban.2 Ab‑
ban azonban kétségkívül első, hogy ezt 
tipikusan Z generációs eszközökkel te‑
szi : mobilis, sokféle identitásmintá‑
ból építkező stratégiakészlettel. Tervo 
ugyanis nem csak cipőeladó, hanem jó 
kommunikációs készséggel, emberis‑
merettel, cipő‑ és divatkultúrával, vá‑
sárláspszichológiai ismeretekkel ren‑
delkező cipőeladó. S a könyv erőssége 
éppen ebben van : hogy a  szerzőt fő‑

ként speciális nyelven gondolkodó ci‑
pőeladóként látjuk és nem terepen le‑
vő antropológusként, aki mellékesen 
árul is. És ezzel ott is vagyunk a mű‑
faj kérdésénél : a könyv olvasható a tö‑
kéletes cipőeladó bildungsromanjaként, 
mely – a gazdasági válság és a cipőpiac 
megváltozó szerkezete miatt – kudarc‑
cal végződik, illetve a manhattani cipő‑
szalon geertzi sűrűleírásaként, ahol „a 
nők folyton‑folyvást úgy viselkednek, 
mint a húsvéti tojást keresgélő gyere‑
kek”, ahol van „lánykérés és dühkitö‑
rés is, és olykor elszakadnak cipők”, de 
ahol emellett leginkább mégis valami 
más történik. „Csendes templomhajót 
[jelent a cipőszalon], ahol nem törté‑
nik semmi, csak kívülről szűrődnek 
be távoli hangok. Szokványos mun‑
kahelyet, ahol sóhajtoznak, szidják 
a főnököt, és bámulják az órát. A ci‑
pőszalon könyvtár is, ahol a visszaho‑
zott könyvekkel hosszabb sorokban áll‑
nak, mint a kölcsönzésnél. Vagy éppen 
robotszerűen önmagát ismétlő gépe‑
zet, amelynek reggel, délben és este is 
megvan a maga működési rendje. Ez 
a szalon a zavar és boldogság teremt‑
ménye, pénzgyártó gépezet és plety‑
kák keltetőhelye.” (12.) Ennek a sajá‑
tos térnek ez a végtelenül ambíciós le‑
írása – intézménnyé avatja a cipőbol‑
tot – sajnos éppen egy olyan pillanat‑
ban születik meg, amikor ez a tértípus 
a halálához érkezik. A cipőbolt‑folklór 
is huszonnegyedik óráját éli : a gazda‑
sági válság miatt 2009‑re az egyébként 
szédületes eladási mutatókat produ‑
káló szalon, mely már 2007. augusz‑
tus 17‑i nyitásakor 151000 Google‑
keresési találatot regisztrált, elkezdi fel‑
élni dicsőségét a folyamatos leárazások, 

outlet‑promóciók sodrában. A letarolt 
bolt ezeken az időszakokon kívül már 
nem is képes komoly vásárlási adato‑
kat produkálni. Mirja Tervo is ekkor 
válik munkanélkülivé. Amennyire lát‑
ni lehet, a cipőszalonok azóta sem ju‑
tottak túl a 2008‑as mélyponton. Pon‑
tosabban ez a mélypont lett a normá‑
lis létállapotuk.

A  következőkben az lesz a  mód‑
szerem, hogy a kötet harántolvasatát 
adom : a hét fejezetet (Bevezetés : el a lá‑
bakkal a földről !, 27–57. ; A mennyor‑
szágban, az örömtanyán és az eunuchok 
birodalmában, 57–75. ; Etikett, sza‑
lonképesség és tiltott játékok, 75–107. ; 
A divat melankóliájától a magas sarkak 
lázadásáig, 107–129. ; Hibás lábszárak 
és nem együttműködő lábujjak, 129–
153. ; A magas sarkúban járók törzsei‑
nek totemei és megkülönböztető vonásai, 
153–189. ; A magas sarkak és a pénztár‑
ca kettős szorításában, 189–205.) há‑
rom problémakörre osztva tárgyalom.

Cipőtipológiák, a  cipő mint kultu‑
rális termék. Tervo kötetének az is ko‑
moly előnye, hogy látszik rajta, szer‑
zője értő és igényes cipőfogyasztó. Jól 
látja a Jimmy Choo, Manolo Blahnik, 
Christian Louboutin, illetve a  Stu‑
art Weitzman és Taryn Rose márkák 
közötti skála összes árnyalatát, mia‑
latt saját cipőhasználatáról az derül 
ki, hogy női méretben készült, na‑
gyon igényes alapanyagú és kivitele‑
zésű férficipőt hord. A  cipőtervezés‑
re szakosodott fent említett márkák 
a  skála két végpontján helyezkednek 
el : az első három a 12 centi fölötti sar‑
kakban utazik, s a kizárólag jó edzés‑
ben levő felhasználókat célozza meg, 
a  Stuart Weitzman az ésszerűen di‑
vatos modelleket jelenti, míg a Taryn 
Rose a kényelmes balerinacipők, lapos 
talpú topánkák márkája. E végpontok 
között ott vannak a prêt‑à‑porter cégek 
aktuális modelljei : a  Gucci, a  Prada, 
a D&G, melyeknek az adott trendek 
függvényében változó fazonuk van, 
s  általában az adott márka lojális fo‑
gyasztóiból kerülnek ki viselőik. Eb‑
ben a  tipológiában igencsak szégyen‑
letes hely illeti meg az UGG‑csizmát, 
melynek elterjedése a divatciklust las‑
sítja : „Az UGG csizmákkal érkező ta‑
nács arról, hogy ezeket a lábbeliket ha‑
risnya nélkül kellene hordani, városi 
körülmények között nem meggyőző, 
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hiszen az UGG eredetileg szörfösök‑
nek készült. A  tengerparti életstílus‑
hoz tartozó cipőknek a városi lányok 
egész éven át minden alkalomra viselt 
cipővé avanzsálása remek bizonyítéka 
nemcsak a divat lehetőségeinek és esé‑
lyeinek, hanem az evolúció lassúságá‑
nak is, amely ebben az esetben a  di‑
vat rovására jelenik meg.” (144–145.) 
A cipőtipológia szinkron struktúráját 
most hozzuk összefüggésbe a diakrón 
szemlélettel : Tervo elemzése két as‑
pektusra tér ki. Történeti szempontból 
a cipőviselést két tendencia határozza 
meg : a cipőtalp és a járófelület közöt‑
ti érintkezéskor kialakuló hang, illetve 
a cipő formájának evolúciója. A lépés‑
kor hangot kiadó cipő felhívja a figyel‑
met viselőjére : hangsúlyozza jelentő‑
ségét, kiemeli méltóságát – a velencei 
polgárok esetében a  marhapatacipőt, 
mely járáskor hangot adott ki, és vise‑
lője hordásakor a  talp magassága mi‑
att támogatásra szorult, csakis egy bi‑
zonyos társadalmi kategória hordhat‑
ta. A kopogó cipő tehát a viselő elő‑
kelőségét hangsúlyozza. A  cipősarok 
magassága viszont a környezethez ido‑
mult : manhattani városi környezetben, 
ahol a  felhőkarcoló van az épülethie‑
rarchia csúcsán, a női láb akkor kerül 
hierarchikus pozícióba, ha felhőkarco‑
lóra emlékeztető formája van. Ehhez 
adódik hozzá az a  kulturális szépség‑
eszmény, mely a női lábat kis méret‑
ben látja szépnek, ez a szépségeszmény 
pedig nem ortopédiai kritériumokon 
nyugszik. Ennek az eszményi lábnak 
a  létrehozását a  cipőkészítők három 
eljárással váltják valóra : szoros cipő‑
ket gyártanak, keskeny orrú cipőket 
készítenek, magas sarkat tesznek a ci‑
pőre. Az első eljárással a  lábfej veszít 
kiterjedéséből, a másodikkal áramvo‑
nalassá válik, a harmadikkal pedig rö‑
videbbnek látszik, hiszen a  talp elhe‑
lyezkedése megemelkedik. Vagyis az 
esztétikailag ígéretes láb a  cipőkészí‑
tésre szakosodott három legkorábban 
említett márka esetében jön létre a leg‑
nagyobb valószínűséggel.

A cipővásárlás antropológiája és ana‑
tómiája. Nyilván ahhoz, hogy ezeket 
az ideális cipőket hordani lehessen, ha 
nem is ideális, de megközelítőleg ide‑
ális lábakra van szükség. A cipővásár‑
lók kategóriáit tárgyaló részek esetén 
a  pszichoszociális alapokon létrejö‑

vő elkülönítést folyamatosan felülírja 
a vevők anatómiai adottságainak a fi‑
gyelembevétele. A cipőszalon az a hely, 
ahol a naturát a cultura nem képes tel‑
jesen lefedni. Tervo a következő ügy‑
féltípusokat különíti el : 34‑es (időt 
vesztegető személy), fiatal lány (17–24 
éves ügyfél), fiatal nő (25–39 éves ügy‑
fél), középkorú nő (40–60 éves ügyfél), 
mrs. complainberg (panaszkodó ügy‑
fél), mrs. returnberg (árut visszahozó 
ügyfél), noboxy (a cipődobozt nem 
kérő ügyfél, aki az eladók kedvence, 
ugyanis doboz hiányában a cipő nem 
váltható vissza). Az eladók által alkal‑
mazott megnevezések mellett a kötet‑
ben tárgyalt vásárláshelyzetek további 
típusokat vonultatnak fel : a hatalom‑
mal rendelkező nőt, aki a tökéletes ci‑
pőt keresi, s amennyiben azt megtalálja, 
elképesztő mennyiséget vásárol belőle 
egyszerre, azzal viszont hosszabb idő‑
re letudja a cipővásárlást – igényes, de 
biztosra megy ; a bronxi, afroamerikai 
vásárlókat, akik Gucci edzőcipőt keres‑
nek utcai viseletre („Amikor az egyik 
fekete férfi kollégámnak elmondtam, 
mennyire furcsállom a feketék Gucci‑
mániáját, azt felelte, hogy a Gucci egy 
különleges szimbólum a  fekete fiata‑
loknak, mert sok rapsztár és fekete ze‑
nészbálvány hord Guccit.”, 169.) ; az 
ún. kékharisnyákat, akik ritkán fek‑
tetnek be egy‑egy igényes, de kényel‑
mes modellbe („A  kékharisnya [bas‑
blue] becsmérlő megnevezése azoknak 
a nőknek, akik a divatos külső helyett 
az okosságot értékelik. A kékharisnyák 
számára a magas sarkú cipő csökevény, 
akárcsak a farokcsont vagy a fülmozga‑
tó izom, archaikus és egzotikus marad‑
vány azokból az időkből, amikor nem 
akarták, hogy a nők mozogjanak, vagy 
hogy mások legyenek, mint elegáns és 
mosolygó szobrok egy talapzat tete‑
jén.”, 177.). Természetesen a kategóri‑
ák száma a teljes kötet elolvasása során 
folyamatosan bővül : annak is jelentő‑
sége van, hogy a vevő milyen társaság‑
ban érkezik, a  modellek megtekinté‑
se során mire/kire hivatkozik, milyen 
alkalomra keres lábbelit. A heterosze‑
xuális párok közös vásárlási szokásai‑
nak leírása, a  párok vásárlás közbeni 
dinamikájának elemzése szintén na‑
gyon tanulságos és szórakoztató részei 
a kötetnek. E számtalan eladástörténet 
egyfajta anekdotagyűjtemény. S ha az 

egyébként főleg vásárlóként cipőbolt‑
ba járó olvasó már ezeknél a kategóri‑
áknál nem rémült volna meg attól, mi‑
lyen pszichés profilképet hagyott maga 
után az általa végiglátogatott áruházak‑
ban, akkor készen kell állnia a követ‑
kező megmérettetésre : a láb esztétikai 
és higiéniai felkészültségének bizonyí‑
tására. A kötet talán ezeknek a kérdé‑
seknek a  tárgyalásakor sokkol legin‑
kább : az izzadtságszagú, ápolatlan lá‑
bakról szóló történetek mellett ott van‑
nak azok, amelyek a vevő lábára nem 
illő, túlságosan szűk, a láb formájához, 
adottságaihoz nem idomuló, de mégis 
megvásárolt cipőkről szólnak és elkez‑
denek a cipővásárlás pszichológiájának 
területére átcsúszni. Tervo könyve el‑
söprő bizonyítékokat hoz fel amellett, 
hogy a cipővásárlásnak valójában nin‑
csenek racionális alapjai. Zárjuk le ezt 
a részt a legelsöprőbbel : a 10 centimé‑
ter fölötti sarok a láb stiletto tarsal/tű‑
sarokláb névre hallgató deformálódá‑
sát idézi elő, mely csak műtéttel gyó‑
gyítható. S  e megbetegedés veszélyé‑
ről tudnak ugyan a nők, vásárlói dön‑
téseikben azonban a  legkevésbé sem 
számolnak vele.

A  cipőárusok klubkultúrája. A  ci‑
pőszalonnak hierarchiája, földrajza és 
sajátos időkezelése van. A hierarchia 
csúcsán az emerita/ák áll/nak, akik‑
nek alárendeltjei/k a szalon összes töb‑
bi beosztottjai. Ez a  hierarchia nyil‑
ván belső megegyezésen, az erőviszo‑
nyok ismeretén és valamiféle hallga‑
tólagos protokollon nyugszik, az al‑
kalmazottak spontánul tanulnak bele, 
nem rögzíti semmiféle kódex. Az eu‑
nuch a férfi eladó neve, ezen belül két 
altípus van : az emeritus vagy kiérde‑
mesült eunuch, a régóta cipőeladással 
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foglalkozó férfi eladó, illetve a kiseu‑
nuch, a fiatal férfi eladó. A női eladók 
nagy többségét a colombinák, a fiatal 
eladónők teszik ki. Emellett az eladók 
kapcsolatban állnak egy szalonmene‑
dzserrel, aki felügyeli az alkalmazot‑
tak munkáját, ellenőrzi a  vevők elé‑
gedettségét, mindannyiuk fölött pe‑
dig a Sztálinnak nevezett főmenedzser 
áll. Az eladóknak megvan a saját kli‑
entúrája, melybe olyan hűséges ügyfe‑
lek tartoznak, akiket csak az adott el‑
adó szolgálhat ki, illetve akiket értesí‑
tenek az árukészlet frissüléséről. A sza‑
lon sajátos időkezelését a kollekciók ér‑
kezésének ritmusa, illetve a munkanap 
beosztása határozza meg. A divatvilág‑
ban egyértelműen két szezon létezik, 
a divatszalon kínálata is e két szezon‑
hoz alkalmazkodik. A kiárusítási idő‑
szakok a  november és január közöt‑
ti ( !), valamint a június és augusztus 
( !) közöttiek. A gazdaságilag kudarcra 
ítélt periódusok a február–március és 
a július–augusztus, amikor csillapodik 
a leárazási láz. A legkitüntetettebb hó‑
nap azonban a cipőszalon esetében is, 
mint a  divatvilág egészében, a  szept‑
ember. „Az évszakok közül az ősz és 
a  tél a  legfontosabb és a  leglátványo‑
sabb. Ennek az időszaknak a választé‑
ka májusban kezd beérkezni a szalon‑
ba. Amikor a  Vogue szeptemberi szá‑
ma augusztusban megjelenik az eláru‑
sítóhelyeken, a szalonban is megjelenik 
a  szimbolikus újév, a  január. Szept‑
ember elején, a  New York‑i Merce‑
des‑Benz divathét kezdetekor már ka‑
rácsony van.” (119.) Fűzzünk ehhez 
a kijelentéshez mindjárt két megjegy‑
zést : 2013‑tól a  divatlapok érezhető‑
en az augusztusi számra kezdik áthe‑
lyezni a hírhedt „the september issue” 
presztízsét, s a szezonkezdés időpont‑
ja elkezd egyre korábbra helyeződni. 
Ugyanakkor pedig gondoljunk csak 
bele abba, hány olyan kelet‑közép‑
európai cipőboltban jártunk, ahol au‑
gusztus végén már elkezdődik a janu‑
ári kínálat felvonultatása. A nap struk‑
túrája a vevők érkezésének fluxusához 
igazodik : ezért válhat a  New York‑i 
munkanap konvencionális ebédide‑
je a cipőszalon legforgalmasabb pilla‑
natává, amikor a munkahelyükről fél 
órára elszabadulók shoppingizgalmat 
visznek egyébként monoton napjukba. 
A cipőszalon földrajzát minden figyel‑

mes olvasó könnyűszerrel felrajzolja 
majd : amit itt kiemelek, az az, hogy az 
eunuchok a fétiscipők (Jimmy Choo, 
Manolo Blahnik, Louboutin) részle‑
gén tömörülnek : a kényelmes, nőiet‑
lennek tekintett cipők környezetében 
mindig kevesebb eladó tartózkodik. E 
témakör esetében az eladók egymáshoz 
való viszonya, a közöttük való együtt‑
működést érintő íratlan szabályok igen 
izgalmas olvasnivalónak bizonyulnak.

A kötet utolsó oldalain a cipőkről 
szóló bibliográfia Mirja Tervo‑i értel‑
mezése olvasható : szerinte a cipőkről 
szóló könyvek szerzői három foglal‑
kozási csoporthoz tartoznak – cipő‑
múzeumi kurátorok, jogásznők vagy 
kultúrkritikusok. E lista ezúttal az el‑
adó‑antropológussal bővült.

Mirja Tervo könyve a  luxuscipők 
veszélyes vonzerejéről szól – legalább‑
is a cím ezt ígéri. Nem hinném azon‑
ban, hogy ez az egyébként hangzatos 
cím lefedi azt, ami a  kötetben törté‑
nik. A könyvben emberi helyzetek és 

típusok skálája jelenik meg egy olyan 
színpadon, melyet egy sajátos gazdasá‑
gi univerzum, illetve emocionális dön‑
tések finom hálózata mozgat. S bár tu‑
datában vagyok annak, hogy az ilyen 
típusú színpadok végleg a múlthoz tar‑
toznak vagy egyre exkluzívabb, távol‑
keleti nagyvárosok fogyasztói számára 
elérhetőek, ugyanazt a nosztalgiát ér‑
zem a divatszalon iránt, mint a kétség‑
kívül elkínzott, de lelkes eladó. „Der‑
medten ülve maradtunk a díványokon. 
Egy korszak lezárult.”

J E G Y Z E T E K

1 A Repetto klasszikus balerinacipőket gyártó márka, 
mely mára utcai viseletre alkalmas balerinacipőket 
is előállít: http://www.repetto.fr.

2 Lásd például Alec Bălășescu román származású 
antropológus munkáját. Paris chic, Tehran Thrills. 
Aesthetic Bodies, Political Subjects. Zeta Books, 2007.

  Keszeg Anna (1981) : kultúrakutató, 
a Debreceni Egyetem adjunktusa.

„… csak a találgatás
maradt…”

S Z A R V A S  M E L I N D A

Balázs Attila :
Pokol mélyén rózsakert
Palatinus Kiadó, Budapest, 2013

2009. április 16‑án a  bolíviai Santa 
Cruzban kommandósok ütöttek rajta 
általuk terroristáknak tudott emberek 
kis csoportján. A  lövöldözésben hár‑
man meghaltak, két túlélő pedig azóta 
is börtönben várja sorsa jobbra fordu‑
lását. A két még életben lévő vádlott 
egyike magyar, és a három áldozat kö‑
zül is kettő. Tóásó Előd a tárgyalásra 
váró túlélő, a két magyar pedig, akik 
Bolíviában életüket vesztették, az erdé‑
lyi Magyarosi Árpád, valamint a bolí‑
viai születésű, a  jugoszláv háborút is 
megjárt Rózsa‑Flores Eduárd. Nagy‑
jából ennyi tudható biztosan a történ‑
tekről. Hogy kik is ők valójában, hogy 
ki miért került abba a bizonyos hotel‑
be, és főleg, hogy jogos‑e a terrorista 
vád, ami az ott megtámadott embere‑
ket érte és éri, homályos, majdhogy‑
nem kideríthetetlen. Mégis erre az 
esetre alapozva írta legutóbbi Magyar‑
országon megjelent könyvét Balázs At‑

tila, mondván : „bármi történt, történ‑
jék is, be kell vallanunk, nagy sztori !” 
(111.) Erről azonban a Pokol mélyén 
rózsakert nem győz meg.

Az ügy, amit Balázs kiindulási pon‑
tul választott, meglehetősen friss, oly‑
annyira, hogy a mai napig lezáratlan. 
És ahhoz is elég eleven még, hogy ma‑
gyarázkodásra késztesse a szerzőt, miért 
és hogyan is kezd egy ilyen váratlan, és, 
főként, ilyen kegyetlen esemény szép‑
irodalmi feldolgozásához. Balázs Atti‑
la idézi a kötetben azt a levelét, melyet 
a  legfiatalabb áldozat, Magyarosi Ár‑
pád édesanyjának írt : „Értse hát meg, 
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kérem, nyugodjon meg ugyanakkor, 
én nem Magyarosi Árpád és a  többi‑
ek emlékét szeretném bemocskolni sa‑
ját írói népszerűségem növelésére. Va‑
lami mást. De azt most itt nem tud‑
nám pontosan megfogalmazni. Vagy 
nem is kívánom. Szóljon majd a könyv 
helyettem.” (174.) Kritikusként érte‑
lemszerűen nem az eseményt, hanem 
csakis Balázs Attila könyvét értéke‑
lem, amikor azt mondom, a Pokol mé‑
lyén rózsakert aligha növeli a szerző írói 
népszerűségét. Nem jó kötet.

Az imént idézett levelében írta Ba‑
lázs azt is, hogy „az egész rémséggel 
kapcsolatban csak feltételezések, elmé‑
letek vannak, tehát mintegy önmagá‑
tól fikció a dolog”. A címoldalon az 
áll, a mű „dokumentum‑fikció, tehát : 
erős írói színezéket tartalmaz !” Az ará‑
nyokat azonban elvétette a szerző. Ba‑
lázs Attilának kétségtelenül van egy rá 
jellemző írói stílusa, ennek első jelen‑
tős megmutatkozása volt a Cuniculus, 
csúcsteljesítménye a Kinek Észak, ki‑
nek Dél, és kiüresedése a Pokol mélyén 
rózsakert. Ez az írói sikertelenség pedig 
nem függetleníthető attól, hogy Balázs 
ezúttal olyan történetre alapozta mű‑
vét, mely irodalmi szempontból bizo‑
nyult kevésnek, részben épp az előb‑
biekben is pedzegetett etikai felelős‑
ség szorítása miatt. Az az irónia, ami 
a korábbi Balázs‑műveket is alapvető‑
en jellemezte, ezúttal nem működik, 
nem működhet. Ahogy megcsillan, az 
elbeszélő rögtön visszakozik, magya‑
rázkodik : „A harmadik szobában, írta 
a La Prensa, Magyarosi Árpád esetében 
hétszer lőttek a kommandósok, egyszer 
Árpi állítólag vissza tudott lőni. Lába 
közt, mint a  westernben ? (Senki ha‑
lálából nem kívánunk csúfot űzni, de 
tény, hogy a kétségtelen abszurdon túl 
e dráma bőven teli tragikomikus elem‑
mel is, nem utolsósorban szemensze‑
dett hazugsággal, úgy tűnik.)” (101.)

A Pokol mélyén rózsakert egy „néha 
mégiscsak visszanyúlni, picit visszaja‑
vítani kényszerülő, a saját röptét, ezzel 
a maga beszédmódját is folyton korri‑
gálni kényszerülő, keresni és feltárni 
ugyancsak próbálkozó” szöveg (237.). 
Az a  bizonytalanság és homályosság, 
mely a kötetet jellemzi, nem Balázs írói 
szándékának eredménye, vagy, ha azzal 
esetleg egybe is esik, nem az ő próza‑
írói megoldásainak köszönhető, hanem 

magának a  témának, melyet íróként 
nem sikerült formálnia a  szerzőnek. 
Nem mentség, hogy „homályos, Bo‑
lívia, azaz Santa Cruz és Edu esetében, 
mi is az ÜGY, s leszámítva az esetleges 
anyagiakat – vagy beleszámítva azokat 
is –, mi lehetett, mi lehet a magyaráza‑
ta a történteknek” (17.). Noha a szerző 
konkrétumokkal nem tud választ ad‑
ni a  felvetett kérdésekre, a dél‑ameri‑
kai indulatokat, többek között Rózsa‑
Flores forradalmi motivációját, a  tér‑
ség szomszédos országainak feszültsége‑
it igyekszik ismerősnek mutatni. „Bolí‑
via történelmét szemlélve mi magyarok 
– nyílt és őszinte sajnálatunkra – egész 
komoly rokonságot vélhetünk felfe‑
dezni a  háborúkban hatalmas terüle‑
teket veszítette, tengeri kijáratuktól is 
megfosztott, tenger nélküli bolíviaiak‑
kal. […] Egészében nézve Bolíviát […] 
megérthetjük az ottani Trianon‑szind‑
rómát. Ezzel együtt a további szétesés‑
től való erős viszolygást, akár paranoid 
félelmet egész tömegek részéről.” (57.)

A kötet asszociációk mentén épül föl, 
rengeteg a kitérő, nem túlzás azt állíta‑
ni, hogy a Pokol mélyén rózsakert a ki‑
indulási pontként szolgáló hír jelenté‑
keny és jelentéktelen részleteihez hol 
szorosabban, hol lazábban hozzátol‑
dott történetekből áll. Ezek tobzódnak 
a szövegben, de képtelenek azt bármi‑
lyen irányba is mozdítani, köszönhető‑
en annak, hogy az alapul választott tör‑
ténetnek, melyhez kapcsolódnak, sincs 
iránya. Nem arról van szó, hogy a Po‑
kol mélyén rózsakerttől a  fejlődésregé‑
nyeket jellemző egyenes vonalúságot 
számon lehetne kérni, ilyen történet‑
vezetésre nem is vállalkozhatott a kötet. 
Az viszont kimondottan zavaró, hogy 
ezeknek a be‑ és hozzátoldott részletek‑
nek semmi más funkciója nem érződik, 
mint az, hogy kiadják azt a terjedelmet, 
amit tisztán a  főtémaként választott 
esemény (és a szorosan ahhoz kötődő 
mellékszálak) szépirodalmi feldolgozá‑
sa képtelen. A kötet alapja aránytalanul 
kicsi a sok ráaggatott kitérőhöz képest, 
amiket pedig el kellene bírnia. A  szö‑
vegnek nincs tartása. Aligha követendő 
az az elbeszélői stratégia, ami a Pokol 
mélyén rózsakertben megfogalmazódik : 

„egy doboz Dreher típusú sör rája pin‑
gált bölcsességét idézve, amely szerint 
annyi a világ, amennyit beletöltesz, an‑
nyi a regény is, nem sokkal több” (42.). 

Balázs Attila szövege, maradva a sörös 
hasonlatnál : túlhabzik.

A Pokol mélyén rózsakert nemcsak 
a váratlan asszociációk, az egymás után 
sűrűn sorjázó történetek és anekdoták 
miatt bizonyul nehezen követhető ol‑
vasmánynak. Könnyű elveszni például 
„a rengeteg itt szereplő tiri‑tarka név kö‑
zött, amely egy latin‑amerikai tévéso‑
rozat észveszejtő dömpingjével vetek‑
szik – Márquez is írt ilyeneket hosszú‑
ra nyúlt csuklógyakorlatból, nem ke‑
vésbé hosszúra nyúlt élvezetből” (119.). 
De ez, persze, nem lehet komoly kifo‑
gás egy jórészt Dél‑Amerikában történ‑
tek felderítését célzó mű esetében. Még 
akkor sem, ha Balázs erre a nehezítés‑
re szándékosan rá is játszik : „Eduardo 
[…] interjút készített, vagy csak akart, 
a […] megvádolt Aureliano Buendia 
ezredessel. Nem, bocsánat : Gary Prado 
Salmón tábornokkal […].” (17.) Tény‑
legesen terheltté és fárasztóvá a szóhal‑
mozások teszik a  szöveget. Csak egy 
példát idéznék : „itt nemcsak Latin‑
Amerikáról szólhatunk, papolhatunk, 
nyelvelhetünk, jelelhetünk, reája mu‑
togathatunk természetesen, hanem az 
egész Dél‑Amerikára, amelynek az Új‑
világ amolyan hátsó udvaraként min‑
den adottsága megvan arra, hogy az ef‑
féle erőszak melegágya legyen” (189.). 
Ezek azon túl, hogy feleslegesek, nagy‑
ban hozzájárulnak ahhoz, hogy a ko‑
rábban emlegetett Balázs Attila‑i stí‑
lus kiüresedett (és erőltetett) írói me‑
chanizmusnak tűnjön a Pokol mélyén 
rózsakertet olvasva.

Balázs műve a hátsó borító jelzése 
ellenére formailag nem klasszikus re‑
gény, de ezzel nem is lenne baj. Balázs 
idéz verseket, dalszöveget, internetes 
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kommenteket is, gyakorlatilag min‑
dent, amit írnak‑mondanak „csetelve‑
blogolva” (12.) az esetről. S ezek mel‑
lett, ahogy erről a hátsó borító is tájé‑
koztat, a szöveg „alakulásában több élő 
személy és néhai híresség is kisebb‑na‑
gyobb lelkesedéssel szerepet vállalt – így 
például Jorge Luis Borges, Sigmund 
Freud, Jean‑Paul Sartre, Che Guevara, 
Ulrike Meinhof és Andreas Baader”. 
Vagyis az Elbeszélő (sőt Elbeszélő2 is) 
megszólaltatja többek között az imént 
felsorolt embereket, a prózai szöveget 
megszakítva drámai dialógokkal. Mi‑
vel tények kevéssé állnak rendelkezésé‑
re, Balázs Attila konspirációs teóriákat 
vesz górcső alá, s a Kinek Észak, kinek 
Dél című regényében sikerrel érvényesí‑
tett krónikás pozíciót is csak ezekről ér‑
tekezve tudja felvenni. „Legyünk – sza‑
bad a préda – többed kezű krónikása(i) 
ezeknek a  teóriáknak majdhogynem 
úgy, ahogy vannak […] némi kanyarral 
a fikció felé” (157.). Aminek köszön‑
hetően a Pokol mélyén rózsakert mégis 
dokumentum‑fikció lehet, az például 
a már emlegetett, Balázs Attila és Ma‑
gyarosi Árpád édesanyja közti levelezés 
idézése, valamint „Tóásó Előd tanúval‑
lomásának kissé rövidített, de a dolog 
lényegét megőrző és tükröző változata” 
(71.), mely szintén helyet kapott a szö‑
vegben. Nemcsak a kötet kétarcú tehát, 
a dokumentum és a fikció között pró‑
bálva lavírozni, hanem a szöveg szerző‑
je is. „Valami íróféle lehet, ugye ? Aki 
csak megjátssza a nagy újságírót. Hig‑
gye el, a veséjébe látok, ám nem számít. 
Látom mind a kettőt.” (95.)

Balázs Attilától, tudható, nem áll tá‑
vol az újságírói gyakorlat, kötete (egyik) 
főhőséhez, Rózsa‑Flores Eduárdhoz 
hasonlóan haditudósítóként volt je‑
len a jugoszláv háborúban, ahol a bo‑
líviai születésű magyar kalandor Hor‑
vátország oldalán harcolt is. Személye‑
sen „Jugoszlávia szétesése után találko‑
zott vele Pesten, ahol egyebek mellett 
Eduardo könyveket írt, esténként Ti‑
to nevű kutyáját sétáltatta, és különös 
előszeretettel múlatta idejét a Hunnia 
mozi emeleti kávézójában” (10.). Balázs 
Attila hosszan (de nem részletesen) fog‑
lalkozik Rózsa‑Flores egyik, a jugoszláv 
háborús tapasztalatokat rögzítő köteté‑
vel az utolsó oldalakon, a címét is meg‑
adja : „Van (tehát) ez a könyv, amelyre 
már többször céloztunk, a Mocskos há‑

ború. Alcímében : Egy magyar önkéntes 
a jugoszláviai háborúban. Írta Eduardo 
R. Flores ezredes.” (253.) Szemmel lát‑
hatóan Balázs Attilát személyes érintett‑
sége is motiválta a Bolíviában esett ke‑
gyetlen gyilkosságok utáni nyomozás 
megkísérlésére. A  kutakodás eredmé‑
nyének publikálása pedig előzetesen 
további szempontból is ígéretes vállal‑
kozásnak tűnt : Tóth Mária első idézett 
leveléből kiderül, hogy „a figyelemfel‑
keltés [s]em ártana” (173.). Magyarosi 
Árpád anyja a levél szerint a körülmé‑
nyek tisztázását szorgalmazná : a  bo‑
líviai eljárások törvénytelenségére és 
a  vádak megalapozatlanságára irányí‑
taná a figyelmet. A Pokol mélyén rózsa‑
kert e téren vélhetőleg nem teljesíthette 
a hozzáfűzött reményeket, s ez függet‑
len a kiadott kötet milyenségétől. A bo‑
líviai ügyintézést aligha sürgeti meg egy 
magyar nyelven kiadott kötet, de még 
a magyarországi illetékesek figyelmét 
sem valószínű, hogy egy szépirodalmi 
kiadvány képes volna felkelteni.

Van azonban valami, amiről kicsit 
talán újra fölhangosodott a közbeszéd 
a  Bolíviában történeteket követően. 
Balázs kötetéből (is) úgy tűnik, az eset‑
nek, hiába a  három magyar érintett, 
mégis egy főszereplője van, akinek ne‑
ve, bár azt valóban halálának dél‑ame‑
rikai körülményei tették szélesebb kör‑
ben is ismertté („Könyörgök, tegye fel 
a kezét, aki erről a Rózsa Sándorról va‑
laha is hallott a halála előtt !” – 169.), 
mégis más ügyben hangzik el gyakrab‑
ban. A Pokol mélyén rózsakert is meg‑
emlékezik arról a felvetésről, miszerint 

„[Brády Zoltán] és Rózsa‑Flores szivá‑
rogtatták ki Gyurcsány Ferenc, magyar 
szocialista miniszterelnök (azért írjuk 
így, netán a spanyolok is értsék majd, 
kiről van szó, amikor a  mű lefordít‑
tatik – megjegyzés részemről !) önma‑
gának is annyi fejfájást okozó, pártját 
és annak hazug magatartását ostorozó 
őszödi beszédét” (16.). Az internet ta‑
núsága szerint még 2013‑ban is (vagyis 
4 évvel a Santa Cruz‑i rajtaütés után) 
jelentek meg olyan hírek (és nem pusz‑
tán feltételezések !), miszerint Rózsa‑
Flores Eduárdnak egyenesen a  kiszi‑
várogtatás miatt kellett meghalnia Bo‑
líviában. A történtek kronológiája el‑
lenére tehát úgy tűnik, a dél‑amerikai 
brutális eset egy Magyarországon ko‑
rábban történt belpolitikai botrányt 

elevenített fel ahelyett, hogy a Bolívi‑
ában történtek körülményeinek tisz‑
tázatlanságára (és a két másik magyar 
sorsára) terelte volna a figyelmet. Ezt 
pedig, elsősorban a  pontos informá‑
ciók hiánya miatt, nem sikerülhetett 
ellensúlyoznia Balázs kötetének sem.

Tekintve, hogy az ügyben a kirob‑
banása óta sem történt előrelépés, a Pa‑
latinusnál megjelent könyv is ugyanaz‑
zal a bizonytalansággal és kuszasággal 
zárul, mint ahonnan indult. Balázs At‑
tilának azonban jótékony öniróniával 
sikerült happy endet varázsolnia a kö‑
tet végére. „Kisebbfajta rakétaként ér‑
kezett az óceánon túlról és robbant itt 
a hír a minap, hogy túl a tárgyalás im‑
már notórius halasztásán, amely tár‑
gyalásnak a kezdetére egyre kevesebb 
és kevesebb vádlott kíváncsi a szabad‑
lábasok közül – elfogyni látszanak las‑
san, mint jég a whiskyben –, Bolívi‑
ában megnősült Tóásó Előd.” (266.)

Balázs Attila a Kinek Észak, kinek 
Dél sikere utáni években mintha a he‑
lyét keresné. (Földrajzi és irodalmi ér‑
telemben is : például a magyarországi 
regény után a 2014‑es Könyvhétre már 
a vajdasági zEtna kiadónál jelent meg 
elbeszéléskötete.) Most vizsgált köny‑
vében a korábbi művek fogásait igyek‑
szik tartalom és írói megformálás nél‑
kül működtetni, ez azonban az eddigi 
erények kopásához és klisék kialakulá‑
sához vezet. Az íróra nézve egészen más 
például a Cuniculus NON FINITO‑ja, 
mint a mostani köteté, mikor a követ‑
kező kontextusban idézi magát Balázs 
Attila : „várhatóan tovább csúszik a Tó‑
ásó‑per […]. Világos : NON FINITO.” 
(253.) Ezúttal tehát nem szerzői dön‑
tés és megoldás eredménye mindez, 
hanem maga a feldolgozni kívánt ügy 
végeérhetetlen a bolíviai nyomozások 
szándékos hátráltatása miatt.

Ahogy a Pokol mélyén rózsakert kité‑
rőkből épül fel, úgy lehet bízni abban, 
hogy maga a kötet is kitérőnek bizo‑
nyul a  szerző megrekedni látszó élet‑
művében, s ahelyett, hogy a korábbi si‑
keres művek megkövesedett megoldá‑
saira támaszkodna, Balázs Attila képes 
lesz még íróilag is valami újat alkotni.

 Szarvas Melinda (Győr, 1988): az EL-
TE magyar szakán diplomázott, jelenleg 
ugyanitt PhD-hallgató, Az irodalmi mo-
dernség programon.

  


