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Alászállott…
…a poklokra. Chuck Palahniuk, az amerikai irodalom 

minimalista stílusú sokk-m�vésze úgy néz ki, elkö-

telezte magát a mítoszok mellett. Az Altató gyilkos 

afrikaivers-legendája és a Kísértettek dekameronos 

csapatának történetei után most a dantei poklot vette 

alapul. Persze ne higgyük, hogy ez csak egyszer�, 

klisészer� másolás. Palahniuknál ez újabb eszköz a 

komor és néhol gyomorforgató, szatirikus humorizá-

láshoz.

A szerz� a Harcosok klubja cím� regényével rob-

bant be az amerikai irodalomba, a  könyvb�l készült 

fi lmmel pedig kultusszá vált neve a tömegkultúrában. 

A  Survivor (magyarul: Halálkultusz, ford.: Szántai 

Zsolt, Szukits Kiadó, 2003) és a Cigányút lecsupaszí-

tott mondatai, nyelvi villanásai, pengeéles váltásai és 

kíméletlen, olykor zsigeri fekete humorból táplálkozó 

társadalomkritikája az egyik legjelent�sebb posztmo-

dern íróvá emelték. Már korai m�veiben is jelent�s 

szerepet játszott az emberi testhez f�z�d� viszonya, 

a hasadt elme pszichikai tudatállapota s a szellemi lét hiánya. H�sei anti-pony-

vafi gurák, akik nem a gondolatok, hanem a gyógyszerek, a szex és az er�szak 

világában érzik jól magukat.

Palahniuk stílusa szülei tragikus halála miatt változott. Mitológiákat, pika-

reszkeket kezdett el írni, amelyekben a természetfölötti is megjelenik. A túlvi-

lágit el�ször csupán a szatíra eszközeként kezelte (a szent el�b�r a Cigányút-

ban, a Survivor szektája), de mivel fokozatosan elmerült a gót horror irodalmi 

megjelenésének kísérletében, egyre inkább közelebb került a „másik oldalhoz”. 

A legutóbb magyarul megjelent vegyes színvonalú, kissé alibikötetnek sikerült, 

viktoriánus hangulatú Kísértettek novellái egy misztikus, de fárasztó, elnagyolt 

összesítésnek látszottak.

A Kárhozott viszont jó elegynek indul. Ismét visszatér a könyörtelen, vulgá-

ris humor, a játékos nyelvezet és az üres mítoszban ténferg� központi karakter. 

Jól passzol, és ki is forgatja a kortárs amerikai túlvilág-hullámot, amelyet (ta-

lán) Alice Sebold Komfortos mennyországa indított el. S már itt le szeretném 

szögezni, hogy a regény fordítása remekül sikerült. Korábban Varró Attilának 

(Harcosok klubja, Cigányút) sikerült biztos tollal visszaadnia az író pörg�s 

mondatait. Totth Benedek (Altató, Láthatatlan szörnyek) és Roboz Gábor (Kí-

sértettek) fordításai jó munkák voltak, de Sári B. László régen tapasztalt köny-

nyedséggel adja vissza az eredeti szöveget.

A  regény f�szerepl�je Madison Spencer, a 13 éves halott, de nem idióta, 

túlsúlyos lány, aki a pokol ketrecéb�l kezdi el koraérett monológját. Épp meg-

érett volna, hogy belesimuljon apja és anyja milliárdos csillogó létébe; olyan 

lány, aki három évvel kés�bb ugyanúgy nyávoghatna az MTV Sweetsixteen 
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cím� m�sorában, mint a kortárs celeblányok. Szatirikus, sötét sokk-vallomásai 

viszont koravénné teszik. Azért haltam meg, mert lusta voltam az élethez (12.). 

A Kísértettek dekameronos novellái után a Kárhozott a dantei poklok kifordí-

tott posztmodern változata. Palahniuk nem is rest efféle archaikus formákhoz 

nyúlni; egy sor kultúrtörténeti idézet (melyeknek a befejezésben lesz szerepük) 

mellett, rendkívül fragmentált fejezetei elé is d�lt bet�s, egyes szám második 

személy�, a Sátánnak címzett invokációkat helyez, melyek a regény vége felé a 

f�szerepl� imáivá (176.) is válnak.

Ismerve a szerz�t, a  kortárs társadalom szurokfekete, polgárpukkasztó 

kritikája fog kibontakozni az olvasó el�tt. Nem is csalatkozunk, sokkal inkább 

meglep�bb, hogy Palahniuk csak részben lép ki ebb�l a szerepkörb�l, és a 

regény végére (a látszat ellenére) sem fejeli meg egy újabb, mélyebb réteggel 

szövegét, hanem egyszer� refl exív poént dob az olvasó elé. Ez a poén azonban 

maradjon meglepetés az olvasónak.

A  Kárhozott igazi palahniuki színjáték, afféle gótikus-horrorisztikus pika-

reszk. Korai köteteihez képest a szerz� meglep�en sok képiséget visz regé-

nyébe; megjelenik a miltoni irodalmi, a boschi fest�i és a The Breakfrast Club 

( John Hughes, 1985) megidézésével a fi lmes világ is, nem is beszélve a tele-

vízió celeb-giccsér�l. Bárhogyan is nézzük, távol vagyunk már a minimalista, 

csontkeménység� mondatoktól, amelyek a Harcosok klubját vagy a Cigányutat 

jellemezték. A kötet dramaturgiája a helyszínek bemutatása, az emlékezések 

és a vándorlások ismétl�désein alapszik. A Pokol egyre inkább egy érdekes, 

izgalmas hely (28.), ahol helyet kapnak a klasszikus m�veltség démonai (pl. 

Ahriman). A szerz� szokásos, enciklopedikus modorban ábrázolja a gyógysze-

rek és szintetikus anyagok által m�ködtetett emberi test és pokol világát.

A konzumvilág kétszín�sége a pokol allegóriájában csúcsosodik ki: látoga-

tást tehetünk a Kései Abortuszok Mocsara és az Elvesztegetett Sperma Hatal-

mas Óceánja között. Itt kell Madisonnak lavíroznia, miközben örök kárhozatra 

ítélik: stílusosan telemarketinges lesz, sziszegve röhöghet a mennyország vélt 

unalmas lankáin, miközben kitüntetettként telefonon létesíthet kapcsolatot az 

Él�-világgal (ahogy a szerz� nevezi). Persze a mennyr�l nem tudhatunk meg 

semmit, leginkább csak azt, hogy kell lennie. Palahniuknál nem sok támpont 

marad, legfeljebb a Harcosok klubjának utolsó túlvilági fejezete, ahol megtud-

juk, hogy A  mennyországban minden fehér alapon fehér (Harcosok klubja, 

2007, 239.). Madison se tudja máshogyan elképzelni a pokoli létet, csak a 

menny ellentéteként. Tehát, ami itt van, ott nincs, és mivel ott nincs ennyi iz-

galom, az csak unalmas lehet.

A halál csalódás mindazoknak, akik valaha szerettek minket (51.). A sze-

rettei viszont hiányoznak Madisonnak, akik se a mennyben, se a pokolban nin-

csenek. Palahniuk pont ezt az érzést ragadja meg a pokolbéli lét és az e világi 

lét közös pontjaként; az észrevétlenül m�köd� vagy egyáltalán nem m�köd� 

szeretet hiányát. Teszi ezt úgy, hogy gúnnyal sorolja a romantikus irodalmi 

el�döket Jane Eyre-t�l Swiftig, miközben ezt az érzést is els�sorban biokémiai 

folyamatként ábrázolja.

Madison celeb-csemete, s ex-raszta, ex-hippi, ex-punk szüleinek (akik leg-

jobban a Brad Pitt–Angelina Jolie párosra hasonlítanak) hobbija, hogy díjakat 

gy�jtenek, és emellé harmadik világbeli gyerekeket fogadnak örökbe. Az egyik 
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ilyen Goran, a Drakula kinézet� h�vös fi ú, aki iránt Madison több mint fogadott 

testvéri vágyat érez. A lány el�ször azt hiszi, hogy marihuána fogyasztása miatt 

került a Pokolba. Ám kiderül, hogy egy svájci lánykollégium milliárdos csemetéi 

között tapasztalt fojtogatós játék okozta halálát, melyben játékpartnere Goran 

volt. A halál viszont a Pokolban semmi más, csak emlék (159.).

A Pokol passzív-agresszív. Ahogy a föld is (124.). Madison karaktere foly-

ton a múlton réved, el�ször átveszi szüleivel való viszonyát, Goranhoz f�z�d� 

vonzódását, majd telemarketingesként tanácsokat ad az Él�-világban haldokló 

Emilynek. Minden él� fels�bbrend�nek érzi magát a halottaknál (159.). A Po-

kol maga az emlékezés helye, és ebben a kényszerben jön rá a hiányra Madison 

is. Az élet olyan, mint a Pokol, ha azt várjuk t�le, hogy örökké tartson (164.). 

Rájön, hogy a halál csak bomló protein, de szülei és Goran fontosak számára.

Palahniuk e helyütt érdekes dolgot tesz. Eddigi karakterei ugyanis nem 

igazán keresték vagy hiányolták az értékeket, sokkal inkább megtagadták 

azokat. Madison viszont egy kimondott érték után vágyakozik (162.), számára 

minden érték számít, ami véges. A szerz� azonban el is bizonytalanít ezekben 

az értékekben, amikor kétszín�nek írja le a lány szüleit (XXVI. fejezet). Madi-

son már nem tudja, ki is valójában, de mégis útra kell kelnie. Legy�zi a Pokol 

leggonoszabb lelkeit: Hitlert, Medici Katalint, Baalt stb., hogy hatalma legyen. 

A Kárhozott e helyütt kifordított fantasyvé válik, ahogy a 13 éves duci Madison 

sereget gy�jtve vezér lesz, és többé válik, mint a földi életében. Azt szeretné, 

hogy szeressék, él még benne a remény is (196.). Ugyanis egy id�pont van, 

Halloween, amikor a pokol lelkei éjfélig szabadon járhatnak a csak magukkal 

tör�d� él�k között. Ezt akarja a lány kihasználni.

Palahniuk h�se el�ször gyilkos éllel értelmezi magát, miközben emlékei 

rabjává válik; számára az élet a véges értékek helye, a pokol pedig az erre való 

emlékezés világa: A Pokolban attól szenvedünk, hogy nem szabadulhatunk az 

identitásunktól (180.). Új barátaival „hatalomra” tesznek szert, majd kiderül, 

talán nincs is létjogosultsága létének. Az utolsó lapokon olvasható önrefl exív 

csavar egyáltalán nem hat olyan er�vel, mint a Harcosok klubjának sokkoló 

hasadása. A folytatása következik pedig nyitva hagyja maga után az „ajtót”, de 

leszögezi, minden egy másik miatt történik, nincs szabad akarat sem a világon, 

sem a világon kívül. A föld attól olyan, mint a Pokol, és a Pokol is attól olyan, 

mint a Pokol, ha azt várjuk t�le, hogy olyan legyen, mint a Mennyország. 

A föld az csak föld. A halott csak halott (246.). Ez a következtetés azonban súly-

talan, Palahniuk létértelmezése inkább tréfa, konformizmuskritikája elcsépelt, 

és semmi újat nem tesz már hozzá korábbi regényeinek világához. Olybá t�nik, 

a  szerz� eljutott az ismétl� modorosságig (akárcsak egykoron kortársa, Brat 

Easton Ellis). Ennek ellenére freskószer� horrorja és remek humora élvezetes, 

érdekes, de középszer� olvasmánnyá teszi a Kárhozottat. Ha lesz folytatás, min-

denképpen érdemes lesz újra belevágni ebbe az alászállott a poklokra játékba.

Ritter György


