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Lőrinczy Judit: Elveszett Gondvána vs. Jeff VanderMeer:
Expedíció
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„Vajon a tengeren hol húzódik a határ?”
Jeff VanderMeer

Az élet körforgás. Felkel és lemegy a nap. Tavasz, nyár, ősz, tél,
tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár... Újra és újra. A történelem önma-
gára rímel. Ha ezt elfogadjuk, egy lépéssel közelebb kerülünk
Lőrinczy Judit 2018-as regényéhez, az Elveszett Gondvánához.
„Azon az ormon túl…” – olvashatjuk a fülszöveget, amely kalandra
hív minket, csalogat, hogy ismerjük meg mi is a titkot. A titkot azon-
ban részint megtartja magának, így marad a sejtés, az elméletek
gyártása, kapaszkodás egy-egy mondatba vagy csupán szóba, erő-
sen, hogy össze ne omoljon a híd, ami összekapcsol minket a törté-
nettel. Mert a történet stabil, ott vár minket a túloldalon, homályba
burkolózva. S mi bátran indulunk útnak az első ránézésre biztonságos
hídon, hogy aztán félúton szembesüljünk a korhadással, a hiányzó
deszkákkal, hézagokkal, tátongó lyukakkal. Több lehetőségünk is van.
Visszafordulunk. Próbáljuk gyorsan megtenni az utat, hogy végre túl
legyünk rajta, a szakadékokat átugorjuk, nem számolva a lehetőség-
gel, hogy egy adott ponton nem figyelünk eléggé, és belezuhanunk
a mélybe. Harmadik lehetőségként az elcsépelt mondást vesszük
alapul: lassan járj, tovább érsz. óvatosan közelítünk, elidőzve egy-
egy deszkánál, megvizsgálva, hátha rájövünk, mi is okozza a korha-
dást. A hiányzó deszkákon mi is könnyedén átléphetünk, azonban a
nagyobb szakadékokat muszáj lesz újraépíteni, ha pedig sikerül átju-
tunk a túloldalra, ott vár minket Gondvána.

A tartomány, vagyis az ismert világ, néhány hét alatt bejárható.
Az emberek saját történelmükről nem sokat tudnak, időszámításuk
körülbelül ezer évig nyúlik vissza. Mint kiderül, náluk magasabb
rendű hatalmak miatt már réges-rég egy időhurokban élnek, mely-
ben a játékidő ezerévenként újraindul. A jelenséget leginkább az M.
C. Escher képei nyomán elnevezett Escher-térrel rokoníthatjuk. A
képek egy látszólagos paradoxonra építenek, a furcsa hurkok jelleg-
zetessége ugyanis abban rejlik, hogy egy idő után (esetünkben ez
ezer év) önmagukba hajlanak. A „jelenség akkor fordul elő, ha egy
hierarchikus rendszer szintjei között felfelé »vagy lefelé« mozogva
váratlanul az eredeti szinten találjuk magunkat”.1 H. Nagy Péter sza-
vaival élve a furcsa hurok „egy vég nélküli folyamat ábrázolása véges
módon”.2 H. Nagy tanulmányában az általunk említett jelenség mel-
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lett megemlít egy másikat is, mégpedig a zárt időszerű görbét, azaz
olyan világvonalat, „mely helyi időből szemlélve mindig előre halad az
időben, de metszi önmagát a múltban”.3 H. Nagy több irodalmi példát
is felhoz az Escher-terek szemléltetésére, majd azt a következtetést
vonja le, miszerint egy ilyen tér lerombolhatja a szöveg autonómiájá-
nak a felfogását. „Amikor az írás Escher-térbe ütközik, az olvasás azon-
nal elmozdul a vizuális leképezés irányába (intermediális hurok jön
létre). Az Escher-teret inkább látjuk, mint értjük. Jó példa ez arra, hogy
egy bevillanó kép a gondolkodásunk határaival szembesít. […] [A] fur-
csa hurok pontosan azt mutatja meg, ami logikailag nem mindig fog-
ható fel (még ha a paradoxon egy következő szint bevonásával felold-
hatónak tűnik is, pl. az egymást rajzoló kezeket egy harmadik kéz – a
művészé – rajzolja).”4 A regényben valóban találunk egy „felettes
kezet”, akire csak Idegenként hivatkoznak. Az általa létrehozott időhu-
rok/Escher-tér tulajdonképpen egyetlen lény miatt kell, hogy fennma-
radjon, akit Omerigónak hívnak, s a furcsa hurok az ő börtönéül szolgál.
S ez bár a végjátékban kiderül (legalábbis az olvasó számára), mégsem
sikerül feloldani a regény egészét uraló feszültséget, amit az idegen-
szerűségtől való félelem, azaz a kozmikus rettenet okoz. Ez a kifejezés
Lovecrafthoz, a weird atyjához nyúlik vissza, kinek szövegeiben a
rémület kiváltója az a felfedezés, hogy a másik világ folyamatosan itt
volt és itt is van, s nem tudni, mikor tör be végleg, s azt sem, hogy
mindez milyen következményekkel jár majd.

Nem túlzás, ha a New Weird egyik legjelentősebb szerzőjének Jeff
VanderMeert tartjuk. A nagysikerű Déli Végek-trilógia meghozta szá-
mára a világszintű elismerést. Számunkra főként a trilógia első része
lesz most fontos, az Expedíció. A regény egészét az információhiány
és a bizonytalanság uralja. Megmagyarázhatatlan események sora
vár az öttagú női felderítőcsapatra, akiket az úgynevezett X Térségbe
– melyet a kormányzat már harminc éve környezeti katasztrófa súj-
totta területnek álcáz – küldenek terepmunkára. A helyszínre érkezve
már csak negyedmagukra számíthatnak, egyikük, a nyelvész ugyanis
még az indulás előtt meggondolja magát. Az antropológus, a geo-
déta, a pszichológus és a biológus mintákat gyűjtenek, feljegyzése-
ket készítenek, megfigyelik a környezetet és egymást, közös céljuk –
a Térség működésének megfejtése – ellenére egymás számára idege-
nek, semmit nem tudnak egymásról, a kutatás és a nagyobb össz-
pontosítás érdekében csak a tudásukat osztják meg egymással, sze-
mélyes életükről, érzéseikről, sőt, még a valódi nevükről sem beszél-
hetnek a másikkal. A burjánzó és színes környezet egyszerre csábít
és taszít idegenségével. A szereplők bizonytalanságát saját kiszolgál-
tatottságuk okozza, mivel a Térségbe újszerű technikai eszközöket
tilos bevinni. A minimális információ nem csupán az olvasót, hanem
a regényben szereplőket is érinti, nincsenek magyarázatok, ellenben
parancs, félrevezetés, manipuláció és hazugságok annál inkább. A
Térség karantén alá került, a ki- és bejárás csak felügyelet mellett
lehetséges, a csoport tagjai nem kapnak információt arról, meddig
kell tartózkodniuk „odabent”.

3 Uo., 92.

4 Uo., 97.
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A következőkben szeretnénk rámutatni a VanderMeer Expedíciója
és Lőrinczy Judit Elveszett Gondvánája közti áthallásokra és analógiák-
ra, melyekkel egyúttal a két mű weirdhez való viszonyát, valamint az
irányzat jellegzetes toposzait is kimutatjuk. Mielőtt azonban belekez-
denénk a művek komparatív elemzésébe, fogadjuk el Jeff VaderMeer –
aki nemcsak művelője, de egyben kutatója is az irányzatnak – megha-
tározását, miszerint „a szóban forgó irányzat urbánus, másodlagos vilá-
gokat működtető fikción alapszik, a hagyományos fantasy romanticizált
elvárásait torzítja, nagyrészt valósághű világmodelleket alakít ki, ahol
főként fantasy és sci-fi elemek vegyülnek. Az irányzat rendelkezik egy-
fajta viszcerális, pillanatszerű vagy meglepetésszerű erővel, stílusához
és hatásaihoz főként a szürreális elemek és a transzgresszív horror járul
hozzá, keveredve az előző irányzatok stílusjegyeivel, ezek közül is
főként a New Wave-vel. A modern világgal, annak eseményeivel, ha
burkoltan is, legtöbb esetben tudatában vannak, ám a művek nem sok-
szor közvetítenek nyílt politikai üzenetet”.5

VanderMeer meghatározása ugyan túl általános, de a kiindulás
szempontjából semmiképp sem elhanyagolandó. Mindkét tárgyalt
regény esetében adott egy másodlagos világ, mely a portal fantasyk-
től eltérően nem egy párhuzamos univerzumba léptet át bennünket,
ezek a játékterek ugyanis a mi világunk részét képezik. Mindkét eset-
ben kerítésszerű elválasztást láthatunk. VanderMeer X Térsége fallal
van körülbástyázva, hogy a másként működő övezet ne érintkezzen
a külső, (még) meg nem fertőződött területtel. Lőrinczy játékterében
a saját farkába harapó kígyó (uroborosz), vagyis a különös hurok, kör-
bezárja önmagát, a hurkon túl pedig az Őrület Birodalmába jutunk;
innen szintén lehetetlen kijutni a külső szférába.

VanderMeer második állítása kapcsán felvetődik a kérdés, miket is
tartunk a hagyományos fantasy romanticizált elvárásainak. Varázslók,
fiktív birodalmak, mitikus lények, a jó és a rossz örökös harca, a kez-
detleges technológia kivétel nélkül a fantasy építőköveinek tekinthe-
tők. Az általunk elemzett két műben azonban nem szerepelnek köz-
vetlenül varázslók, a fiktív birodalmak a mi világunkhoz hasonlóak, a
mitikus lények VanderMeernél egyáltalán nem, Lőrinczynél pedig
alakváltókként jelennek meg, s a jó és a gonosz örökös harcáról is
csak említést tesznek, a regényekben nem fordul elő szemtől szem-
beni küzdelem. VanderMeer weirdről tett állításai ezen esetekben
csak részlegesen érvényesülnek.

Mindkét regény esetében egy, a miénkhez hasonló világmodelle-
ket alakítanak ki az írók. VanderMeernél ugyan csak néhány visszaem-
lékezés erejéig kapunk betekintést az X Térségen kívüli világba, abból
azonban látjuk, hogy az technológiai szempontból nem igazán haladja
meg a mi korunkat. Az X Térségbe átlépve (ami inkább nevezhető a
regény játékterének) fejletlenebb technológiát tapasztalunk, hiszen a
kutatók nem vihetnek magukkal fejlett eszközöket. A miértre ez eset-
ben sem kapunk választ. Lőrinczy regényében a regényvilág technoló-
giai felszereltsége múltidéző, a legtöbb helyen lovasszekereket hasz-
nálnak, nincsenek repülőeszközök, még a kávét sem ismerik.
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A fantasy és sci-fi elemek mindkét regényben túlsúlyban vannak a
többi spekulatív fikciós műfaj jegyeihez képest, az elbeszélésmódot
pedig mindkét esetben a lovecrafti kozmikus rettenet hatja át.
Lovecraft szövegeiben a feszültség forrása az idegenszerűségtől való
félelem, az információhiány okozta bizonytalanság. Lovecraft írásmű-
vészetéről nem túlzás azt állítanunk, hogy kissé balladaszerű, már
ami a ködösítést, az elhallgatást és a szaggatottságot illeti. Karakterei
éppúgy a homályban tapogatóznak, ahogy az olvasók. A pillanatsze-
rűség és meglepetésszerű erő is ehhez a homályhoz, valamint a
hagyományos novellák narrátori fogásaihoz vezethetők vissza.
Tudjuk, hogy a hagyományos novellák már nevükben utaltak valami
újszerűre, ami részint a meglepetésszerűségre volt értendő.
Akkoriban (még Boccaccio korában) a műfajt a nem várt, meglepe-
tésszerű, kiszámíthatatlan cselekményelem tette újszerűvé, egy
olyan pont, ahol a történet váratlan fordulatot vett. Ezt főként narrá-
tori fogásokkal segítették, fontos volt az objektív elbeszélésmód,
mely auktoriális fogásokkal nem lebbentette fel idő előtt a fátylat a
novella titkairól.6 Lovecraft szövegeiben gyakorta hasonló megoldá-
sokat alkalmazott. Ő az elhallgatást kiterjeszti a karaktereire is, így
abban az esetben, amikor valamely karakterét teszi meg narrátornak,
a narrátor is homályban tapogatózik, s Lovecraft mint egy „felettes
kéz” adagolja a meglepetéseket. Nemcsak az olvasó, de karakterei
előtt sem fedi fel az összes rejtélyt, ha úgy tetszik, a történeteket egy
áttetsző fátyolon keresztül láttatja, valahogy úgy, mint a Legendás
állatok – Grindelwald bűntettei című filmben Grindelwald, amikor
magához szólította híveit, s az egész várost (ez esetben fekete) lepel-
lel borította be. A lepel felveszi az egyes épületek sziluettjeit, kirajzo-
lódik a város, látjuk és mégsem, hiszen a lepel alatti rész csak sejthe-
tő. Csakúgy, mint Lőrinczy és VanderMeer regényterei.

Hadd engedjünk meg magunknak még egy rövid kitérőt, mely
mégis erősen kapcsolódik a témánkhoz. Hoffmann A homokemberé-
ben minden a látáshoz kapcsolódik. Már Freud is megállapította,
hogy a szöveg a károsított látásról szól.7 A főszereplő, Nathanael,
szobája ablakából észrevesz egy gyönyörű nőt, aki iránt szerelemre
gyúl. Ám szerelme sokkal erősebbnek bizonyul azokban a pillanatok-
ban, amikor nem a saját szemével látja a hölgyet (az ablakon keresz-
tül, a látcsövön keresztül). Látása az optikai eszközök hatására meg-
csalatkozik. Ehhez hozzájárul még a narrátor nem titkolt megbízha-
tatlansága, aki a következőképp indítja el a történetet: „mostantól
azon leszek, hogy elbeszélésemmel egyre színesebbé és színesebbé
tegyem a képet. Hátha sikerül, mint a jó portréfestőnek, oly hűen
ábrázolnom némelyik szereplőt, hogy ábrázolásomban az eredeti
ismerete nélkül is hasonlóságot vélsz majd felfedezni, sőt úgy érzed
netán, mintha számtalanszor láttad volna már a tulajdon két szemed-
del. Hátha elhiszed akkor, ó, nyájas olvasó, hogy nincs csodálatosabb
és nagyszerűbb, mint a való élet, s hogy amit a költő tud, az végső
soron csak annyi, mintha vaksi tükörben elmosódó képét adná a
valóságnak.”8 Kétségtelenül az a narrátor célja, hogy főszereplőjén

6 BERNÁTH Árpád és
kol., Irodalom, iro-
dalomtudomány,
irodalmi szöveg-
elemzés, Bölcsész
Konzorcium,
Budapest, 2006,
194.
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kísérteties, BóKAY
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ka/data/SB176G3%
20Freud.pdf

8 E. T. A. HOFFMANN,
A homokember,
BARNA Imre ford. =
http://hunlit.lett.ubb
cluj.ro/data/Andras/
tantargyak/Kompara
tisztika/A-
Homokember-ETA-
Hoffmann-horror-
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10 Uo., 66.

11 Uo., 66.

12 Uo., 67.
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túl az olvasó látását is károsítsa. Hiszen, amennyiben az elbeszélő
célja képet festeni a karakterekről, miközben „egyre színesebbé és
színesebbé” teszi azt, úgy lehetetlen, hogy az olvasó a valóságot
lássa a megrajzolt képen keresztül, még akkor is, ha a legpontosab-
ban kívánná azt visszaadni. Így tehát az olvasó látása mindenképpen
sérül, akárcsak Nathanaelé. Ezt még a narrátor sem tagadja, hiszen
tudását egy vaksi tükörben elmosódott képhez hasonlítja. Ezen meg-
állapításunkban megerősít minket Freud is, szerinte „a költő azt akar-
ja, hogy magunk is démoni optikus szemüvegén, illetve látcsövén át
nézzük a cselekvést, sőt talán maga a szerző is egy ilyen eszközzel
leselkedett”.9 S bár elsőre furcsának tűnhet Hoffmannt párhuzamba
állítani Lovecrafttal, VanderMeerrel vagy Lőrinczy Judittal, mégis, a
látás ilyenformán történő károsítása a weird irányzat „alap eszköztá-
rában” úgyszintén megtalálható. VanderMeernél a szereplők látása
egytől egyik torzult a pszichológus hipnotizálása okán. A biológus
azonban – miután véletlenül belélegzi egy növény spóráit – immunis-
sá válik a „Mugli-mód”-ra, ha már fentebb Grindelwaldot emleget-
tük, s onnantól kezdve a Térséget a maga valóságában látja. Egy
másik finom áthallás, ami erősítheti a kapcsolatot Hoffmann szövege
és VanderMeer regénye között a toronyban lejátszódó jelenetsor.
Nathanael barátaival egy torony tetején kirándul, ott azonban úgy
érzi, szerelme meg akarja őt támadni, s ráveti magát. Clarát Lothar
menti ki a férfi kezei közül, aki ezután a távcsőbe tekint, s a mélyben
az általa Homokembernek hitt Coppeliust véli felfedezni. Ekkor egy
hirtelen ötlettől vezérelve leveti magát a toronyból, s meghal.

VanderMeer regényében szintén van egy torony, amelybe a pszi-
chológus menekül, miután önmagán is észreveszi az immunissá
válást, valamint az átváltozást. A toronyban azonban történik valami,
úgy érzi, valaki követi, kergeti őt, így leveti magát onnan. Ez utóbbi
jelenet inkább az érzésekre, mintsem a megértésre fókuszál. érezzük
a pszichológus kétségbeesését, félelme joggal hasonlítható Freud
pszichoanalitikus „kísértetieséhez”, mely „az ijesztőnek az a fajtája,
ami valami régóta ismert, bensőséges dologra vezethető vissza”.10 A
német unheimlich magyar fordítása leginkább a kietlen, kísérteties,
hátborzongatónak feleltethető meg, s ellentétét képezi a heimlich
(bennfentes, otthonos, ismerős, bizalmas) szónak, így az előbbi
„éppen azért ijesztő, mert nem ismerős és nem otthonos”.11 Van
azonban a heimlich szónak egy jelentésárnyalata, amely egybeesik
saját ellentétével, az unheimlich-hel. „A heimlich tehát olyan szó,
amelynek jelentése az ambivalencia irányába halad, míg az végül
ellentétével, az unheimlich-hel esik egybe.”12 Amikor tehát a pszi-
chológus úgy érzi, követi őt valaki, saját átváltozásának félelme elől
menekül, így az ismerős test egyszerre hátborzongatóvá válik, az
érzés pedig kísértetiessé. Freud ezt az érzést az álom-állapotunkban
tapasztalt tehetetlenség-érzéshez hasonlítja.13 Freud elmélkedésében
az intellektuális bizonytalanságot az élő-élettelen váltja ki, vagyis
Olimpia, aki bár automata, főhősünk károsított látása okán ezt nem
veszi észre. Miután azonban rádöbben, úrrá lesz rajta a szorongás, az
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őrület, mely a végzetes ugrásba hajszolja őt. VanderMeer esetében a
hasonló bizonytalanságot az ember átváltozása egy másik lénnyé
váltja ki, mely eleinte úgyszintén rejtve marad a károsított látás okán,
miután azonban kiderül, a pszichológus hasonlóképp jár, mint
Nathanael. Jentsch írta, hogy „az elbeszélés által keltett kísérteties
hatás egyik legbiztosabb művészi eszköze azon alapul, hogy az olva-
sót bizonytalanságban hagyjuk: vajon egy figurában személyt, vagy
automatát tudhat-e maga előtt”.14 Freud a kísérteties szó kettős jelle-
gét, vagyis azt, miként változik az ismerős hátborzongatóvá, a gyer-
meki világ egy példáján – a feltámasztáshoz, pontosabban az életre
keltéshez való viszonyán – keresztül igyekszik megvilágítani. A
homokemberben a gyermek Nathanael fél ugyan a Homokembertől,

14 Uo., 67–68.

–– 66 ––FIKCIÓK~VALÓSÁGOK
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15 Uo., 70–71.

16 LŐRINCZY Judit,
Elveszett Gondvána,
GABO Könyvkiadó,
Budapest, 2018, 13.

mégis szeretné kideríteni, ki is ő valójában. Ebben az esetben a gyer-
mek kíváncsiságát a tudás hajtja, mely felülkerekedik a félelmen.
Esténként újra és újra feltámasztja saját félelmét. A feltámasztás ott-
honos érzését Freud a gyermekek játékaikhoz fűződő kapcsolatához
hasonlítja, akik nem tesznek határozott különbséget élő és élettelen
között, játékaikat pedig szívesen tekinti élőnek. A játék során újra és
újra életre kelti őket, ez azonban nem tölti el őt félelemmel, épp
ellenkezőleg, ebben az esetben a gyermeki vágy és hit jut érvényre.15

A kísérteties ismétlődésre épülő jellegének is hangot ad Freud: ezzel
szintén alátámasztható az ismerős kietlenné és szorongóvá válása.

A következőkben felelevenítjük, milyen megállapításokat tettünk az
Expedíció kapcsán, s ezek mentén haladunk tovább az Elveszett
Gondvána megértéséhez. Először is azt állítottuk, hogy a regény egé-
szét az információhiány és a bizonytalanság uralja, s valóban, nincs ez
másként Lőrinczy regénye esetében sem. A regény elején, Abe
Kaledon, a főhős, találkozik egy öregemberrel, aki a falubeliek állítása
szerint odaátról érkezett. „Egyszerűen megjelent a határra vezető
ösvény végén. Amikor Abe beszélni próbált az idős férfival, rájött,
hogy miért vették semmibe olyan könnyen a históriáját. Az öregember
elvesztette a józan eszét, ha egyáltalán volt neki valaha. Amikor Abe
leült vele, hogy beszélgessenek, az öregember váratlanul megragadta
a vállát, és egyre csak azt hajtogatta, »ne térj vissza! Ne térj vissza
soha!«”.16 Röviddel a beszélgetés után az öregember meghal, így sem
Abe, sem az olvasó számára nem derül ki (egészen az utolsó oldala-
kig), mit is érthetett ezalatt. Ha viszont tudjuk, hogy létezik egy isme-
retlen odaát, akkor van ideát is, ami nem kevésbé homályosabb, mint
a túloldal. Az ismert világgal az egyik karakteren keresztül ismerke-
dünk meg, miközben az egy térképasztal felett gondolkodik. „A tarto-
mányt, az ismert világot ábrázolta, amelyben a fizika törvényei egyér-
telműek voltak, értelmezhető fent és lent, jobb és bal irányokkal, felke-

opus-58_opus-5.qxd  2019. 03. 19.  20:47  Page 67



lő és lenyugvó nappal, előre jelezhető időjárással, évszakokkal. A tar-
tományt, melyet gyalog több hónapba telt bejárni, északról a Fehér-
Határ-hegység, keletről a Fekete-, délről a Sárga-Határ-hegység, nyu-
gatról pedig az ismeretlenbe vesző tenger határolta”.17

A regény terét tehát a teljesen ismeretlen és egy kicsit jobban
ismert világ képezi. Ez utóbbiban a mi valóságunkhoz képest kezdet-
legesebb technológiát alkalmaznak. A leggazdagabbak rendelkeznek
csak automobillal, az emberek többsége lovasszánon közlekedik.
Gyógyírként szinte mindenre a nyugtató hatásáról ismert borostyán-
lángot vagy más nevén oldást isszák. A kávét nem ismerik, ahogy fel-
tehetően sok egyéb más ételt, gyümölcsöt, zöldséget sem, hiszen a
rendelkezésükre álló kis terület nem biztosít sem elég helyet, sem
pedig megfelelő klímát egyéb haszonnövény termesztésére. A kismé-
retű élettér ellenére sokfélék az emberek: legtöbben fehérek lakják a
területet, vannak azonban sötétbőrű tintaemberek, vagyis mélyla-
kók/ürgevárosiak, akik már nevükben is hordoznak egyfajta kettőssé-
get: tán azért fekete a bőrük, mert a föld alatt laknak? Valamint meg
kell említenünk a hártyásokat, akik bár elnyomott részét képezik a tár-
sadalomnak, képességeik révén (gondolatolvasás) ők a legfejletteb-
bek minden élőlény közül. Ráadásul azt beszélik, odaátról érkeztek.

De térjünk is vissza a bizonytalanságokhoz. Abe Kaledon kidolgoz
egy elméletet (Gondvána-elmélet), miszerint a tartományt egy érzé-
keket csapdába ejtő sáv veszi körül,  amely nem létezett mindig, és
az amelyen túli világban a fizika törvényei egyeznek a tartományon
belüliekkel. Elméletét egy múltban bekövetkezett szökőárral próbálja
bizonyítani, amit nem állított meg a sáv, így, ha a szökőár átjutott
rajta, az ember miért ne tehetné? A tanulmányt kritikák érik, amiért
Abe nem ad magyarázatot a sávjelenség természetére és okára, csu-
pán feltételezésekbe bocsátkozik, melyek értelmében az átlépők az
érzékcsalódások rabjaivá válnak, és sosem találnak vissza. A régmúlt-
ból maradt térképvásznak segítségével Abe összeállít egy félperces
felvételt, melyben modellezi az egyes szeletek, vagyis a kontinensek
szakadás előtti voltát, Gondvánát. A felvétel megnézése után Abe
felveti a többi kutató előtt, hogy „a szárazulat egy gömb alakú forgás-
test felületén helyezkedik el, és a kontinens körbeúszik a gömb felü-
letén, olykor egyesül, aztán megint szétválik. A gömb nem szilárd,
csak mi érzékeljük úgy, mert túl parányiak vagyunk hozzá képest.
Emiatt a görbületet sem érzékeljük”18. A hatalmas felfedezés után
már csak egy kérdés marad: hol helyezkedik el a térképen Sadness
Springs, a tartomány legnagyobb városa?

VanderMeer Expedíciójáról tett második megállapításunk szintén
párhuzamba állítható Lőrinczy Elveszett Gondvánájával. Adott egy
felderítőcsapat, akiket terepmunkára küldenek a sáv felderítésére,
ahol megmagyarázhatatlan események sora vár a társaságra. A csa-
pat azonban hiányosan érkezik a helyszínre. Omerigo, a hártyás
pénzember szponzorálja a felderítést, azonban az indulás napján
mégsem tart a társasággal. Ő a bizonyíték, miszerint az ismert vilá-
gon túl is van élet, hiszen mint kiderül, réges-rég ő is onnan érkezett,

17 Uo., 20.

18 Uo., 152.
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Agave Könyvek,
Budapest, 2014,
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20 Uo., 156–157.

s célja visszajutni oda. Valami oknál fogva azonban Sadness Springst
egy sáv veszi körbe, mely elzárja azt mindentől. Omerigo többet tud,
mint a többi karakter, egy ideig az olvasónál is többet. Tudásáról
viszont ameddig csak lehet, hallgat. A sávba való átlépéshez létez-
nek jobb és kevésbé jobb átkelőhelyek, ezek okát természetesen
nem tudjuk meg. Miután pedig már átlépnek az Őrület Birodalmába,
a talajba ékelt csigák és az azokra erősített huzal segítségével halad-
nak előre.

Az Expedícióról tett negyedik állításunk szerint a csapat mintákat
gyűjt, feljegyzéseket készít, vizsgálják a környezet változásának okait
és egymást, mivel a csapat tagjai keveset tudnak egymásról.
Lőrinczynél a csoport legtitokzatosabbja a hártyás, az ő fajtájukat
egyébként is sok titok és legenda övezi. A többiek kénytelenek meg-
bízni benne a bevetések során, akárcsak az Expedíció csapata a pszi-
chológusban. A környezet sűrű váltakozása, ennek megmagyarázha-
tatlansága mindkét regényben bizonytalanságot szül, hiszen nincs
biztos pont, a vizsgálandó terület egy útvesztő:

Azt hiszem, azért választottak éppen engem, mert a szakterületem az
átmeneti környezetek, és ez a hely éppenséggel több ízben is átme-
netinek bizonyult már, vagyis az ökoszisztéma igen sajátos összetéte-
lű lehet. Igen elhanyagolható már azoknak az élőhelyeknek az aránya,
ahol tíz-tizenöt kilométerenként akár egészen másfajta környezetbe
csöppenhet az ember: az erdőből egyszer csak ingovány lesz, majd
sós, szikes mocsár, utána homokos tengerpart.19

Az Elveszett Gondvánában a csapat tagjai, miután átlépnek a sávba,
nem kapcsolhatják le magukat a huzalról, mivel a környezet körülöt-
tük folyamatosan változik, s a huzal nélkül sosem találnának vissza:

Abe egyszer csak úgy érezte, barlangban haladnak, nem szurdokban.
Aztán meglátta a csillagokat a feje felett. De hiszen reggel volt, ami-
kor elindultunk! Igen, az ismert tartományban. Amikor lenézett,
ugyanazt látta: a csillagokkal telehintett, tiszta nyári égboltot. Az
égen járunk! […] Abe az órájára nézett: a mutató körbe-körbeszaladt,
aztán vissza. […] Távol vörös csík jelent meg, és egy kúp alakú hegy,
melynek oldalán vörös, olvadt kőzet zúdult alá. Egy valódi vulkán! Ezt
is feljegyezték. A vulkán fontos tereptárgy, gondolta Abe […] Az
éjszakai égbolttenger helyét olyan fényár vette át, hogy alig láttak
tovább az orruk hegyénél. A felszerelésük mélyéről szemüket védő
lencsék kerültek elő, mint amilyeneket a robogók sofőrjei viselnek.
Abe feltette a fél arcát elfedő szemüveget, melynek zöld lapján át
végre megszemlélhette a világot. A vulkánnak nyoma sem volt a
horizonton, a nagy fehérség lábuk alól egyre feljebb emelkedő párá-
nak vagy ködnek tűnt, melynek minden egyes részecskéje világított.
Hamarosan olyan sűrűvé vált, hogy Abe nem látta az előtte haladót,
csak hallotta a lépteit. […] Amikor azonban feloszlott a fehér köd, és
végre levehették a szemüveget, kavicsokkal teleszórt, kietlen domb-
vidéken találták magukat. A dombok aljában fekete víz gyűlt össze.
[…] Lassan haladtak tovább, a kavicsok néha kigördültek a talpuk alól,
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és sűrű szőrrel borított talajt fedtek fel. […] Végül a kavicsos-bundás dombvidéket kristály-
erdő váltotta fel, amely benőtte a drótot.20

A visszaúton semmi egyezést nem találtak az előző napi útjukhoz képest, csupán onnan
tudták, hogy visszafelé haladnak, hogy vezetőjük zárta a sort. Visszatérve megtudták,
csupán hat órát töltöttek odaát, s a korábbi feljegyzésekhez képest pedig semmi egye-
zést nem találtak. Hetek telnek el, s a csapat újra és újra nekivág, hogy áttörjön a sávon,
de úgy tűnik, ez lehetetlen.

Mindkét regény felfedezésre váró területe burjánzó és színes, mely egyszerre csábít
és taszít idegenségével. A kísértetiesen csendes éjszakákat ismeretlen eredetű jajongá-
sok teszik még félelmetesebbé. Az állatok léte a két területen elenyésző, s ez még inkább
a környezetre helyezi a hangsúlyt. Ismeretlen növények, gyönyörű színekben pompázó
virágok, fekete víz, kristályerdő, zokogó bazaltok és megannyi más, ami egyben kísért és
szorongást okoz ismeretlenségével. A szereplők szorongását saját kiszolgáltatottságuk
okozza. A Térségbe nem lehet modern technikai eszközöket bevinni, az Őrület
Birodalmában pedig hasznavehetetlenné válik mindenfajta technológiai eszköz. A sze-
replők mindkét regény esetében védtelen prédák a kíméletlen idegenben. A regények
világának szabályai a félrevezetésen, a magyarázatok hiányán, a manipuláción és hazug-
ságokon alapszanak, melyek hatására nemcsak az olvasót fojtogatja a tudatlanság érzése,
de a szereplőknek sem sikerül otthonosan mozogniuk környezetükben. Az idő a
Térségben és a Sávban egyaránt súlyát veszti. Az utóbbiban kiszámíthatatlan, hogy egy-
egy bevetés alkalmával mennyi idő fog eltelni a külvilágban. A Térségben tartózkodók
pedig nem tudják, meddig kell tartózkodniuk odabent, van-e egyáltalán kiút, hiszen a
maréknyi visszatérő között senkinek sem maradt tiszta az elméje.

A dolgok megnevezhetetlensége azok idegenségéhez köthető. VanderMeer eseté-
ben a torony-alagút dilemma, míg Lőrinczynél a Sadness Springsen túli területet sávnak
hívják, mivel úgy tartják, kell, hogy azon túl is legyen valami. Ez azonban nem igaz, így
a regényben szereplő tartományt az örök állandóság határozza meg, melyben nincs
megújulás. Sadness Springs neve szintén erre utal, hiszen a „Legbánatosabb Tavaszok” is
az örök körforgást jelzik. Ebben a városban a tavasz nem hoz újat, az egész tartomány
ezerévenkénti megújulása csupán a kör bezárulását jelenti, így az sosem tud előre halad-
ni. Az állandóság VanderMeernél úgyszintén megfigyelhető. A biológus a Toronyban
rálel az előző expedíciók tagjai által otthagyott naplókra. A rengeteg információ éppúgy
a Térségben ragad, ahogy az emberek sem térnek vissza.

Összegzésként tehát elmondhatjuk, hogy Lőrinczy Judit Elveszett Gondvána című
regényének tere escheri mintát követ, amit a történet körkörösségére, statikusságára
hozott példáink igazolnak. Az effajta tereket inkább látjuk, mintsem értjük, ami képiség-
gel ruházza fel a művet. A tanulmányunk címében szereplő két regény, azon kívül, hogy
már történetük felépítésében is markánsan egybecsengenek, egyaránt magukon viselik a
New Weird irányzat szinte összes, Jeff VanderMeer által meghatározott jegyét. Ezt köve-
tően a képiséghez – ami alatt jelen esetben a látás megcsalatkozását értjük – tértünk visz-
sza, s Freud A kísérteties című szövegét alapul véve olvastuk párhuzamosan az
Expedíciót Hoffmann A homokember című művével, rávilágítva a két szöveg weirdhez
kapcsolódó közös pontjaira. Végül az Expedíció regényvilágának működése és a New
Weird jellegzetes mintázatai felől értelmeztük Lőrinczy univerzumának szerveződését.

Jelen tanulmányunkat egy metaforikus meglátással zárnánk, mely a két regényben
lévő határsávokra vonatkozik. Az Expedícióban a Térség évről évre kitolja határait, vagyis
a külvilág által „fertőzöttnek” tartott terület utat tör magának. Az Elveszett Gondvána
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végén úgy sejlik, valami minimálisan változott az időhurokban, s az
Idegen is úgy véli, a határ egyre homályosabb, esélyt lát rá, hogy
egyszer majd végleg eltűnjön. Próbáljuk meg a két megállapítást az
irodalomra vetíteni. Az, hogy a fantasztikus irodalmi művek az utóbbi
időben magasan vezetik az eladási listákat a szépirodalommal szem-
ben, tény. Az, hogy ezt a fajta irodalmat egyesek „fertőzöttnek” lát-
ják, szintén tény. Azok a kutatók, akik mindezek ellenére arra vállal-
koznak, hogy a kettő közti átmenetet vizsgálják, rámutassanak, hogy
az átmenet ez esetben nem kevesebbet, hanem többet nyújt, a
homályos határok egyszer majd tényleg megszűnnek létezni, s úgy
ezekről a problémákról sem kell majd több értekezést megejteni.

Dolgozatunk végéhez érve Jeff VanderMeer szavaival élnénk, aki
egy interjúban azt nyilatkozta, hogy szerinte Margaret Atwood SF-tri-
lógiája (Vad Ádám-trilógia) „segített igazán ledönteni ezeket a hatá-
rokat: könnyebbé tette a fantasztikus és spekulatív irodalomnak,
hogy a mainstream felől is találjon befogadó olvasókat. Azt gondo-
lom, hogy sokkal forradalmibb, ha nem egy szűk területet próbálsz
védeni, hanem megpróbálod kijuttatni a furcsa, kizökkentő ötleteidet
annyi olvasónak, amennyinek csak lehet”.21

21 PINTéR Bence,
Emberre nem
hasonlító szörnyeket
alkotni – Interjú Jeff
VanderMeerrel =
http://sci-fi.mandi-
ner.hu/cikk/201706
02_emberre_nem_
asonlito_szornye-
ket_alkotni_interju_
jeff_vandermeerrel

Mozgásemlék, performansz és videó, Csíksomlyó, 2015
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