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  Az útközben nemzett fiú,
  Télegonosz
Neve ismerősen
Csengett, mint a hamis pénz
A vámosok asztalán.
  Rájagerinc-hegye van a dárdájának,
  Akit útközben nemzettél,
  Rajtad üt a fiú:
Belerázkódtat az őszbe, 
A sárga-fakózöld-pirosas igaziba –
 Bántott az a sok zöld
 A hazai szigeten –
 Kopogó-zizegő
 Őszi keménylomb.

HANGODÜSSZEIA

LANCZKOR GÁBOR

TÉLEGONOSZ
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Mint egy szürkére dermedt lávakő,
Az öntudat
Épp ily módosulat,
És hogyha ez a valaki
Mégis a tudatát 
Igyekszik módosítani,
  Amint a láva lyukacsosra dermedt 
  Habjához képest 
  Volt folyékony a láva,
 Meglepi szemtől szembe 
 Rímként
 Halála.

MINT EGY SZÜRKÉRE 
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Ahol a vonagló darázs 
Potroha villong
 A hideg sárban ezüst
 Felhőveretek alatt,
 Ahol őzpatanyom-katafalkon
 A kevély föld
 Hordoz a nap körül
 Rovátkolt testet,
  A kilátás onnan hangos:
  Bolyongás ütemére
  Őzbak ugat; szemközt a Hegyestű
  Félbehasított, zsigeri maradványa sötétlik.
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dik, valami régi véget ért. Pedig ez minden pillanatra érvényes. Egyik mú-
lik, másik érkezik, s ami most volt, az már múlt, ami éppen félelmet okozott, 
már jelen, és nem is annyira félelmetes, mert máris múlik, elfelé! Bátorság! 
Benned van, vigyázz is rá! Hát mekkora nagy egy dolog odahagyni a kényel-
mes városi létet, s a meleg radiátort, a közeli boltot, a száz lépésre van a posta 
meg a hivatal biztos létét, és kiköltözni falura. Reggel kazánt rakni, havat se-
perni, füstöt faragni, madarat etetni! Látod, énbennem csak a híja van annak 
a bátorságnak. Vacak, semmire se jó, sarokban kucorgó lettem, alamuszi nyu-
szi, pedig bejártam a világot. Hellászt és Prágát, Pestet és Budát, Nagyváradot 
és Londont, Szófiát és Isztambult. Olyan flegma, unatkozó álúriemberként, aki 
játssza azt, hogy mennyire nem érdekli már a világ. Pedig de mennyire érdekel! 
De annyira gyáva vagyok, hogy magamnak sem vallom már ezt be, s ez már 
olyan eset, ami klinikai! Mondanád lakonikusan. Egyszóval! Félek, s az élethez 
való bátorságom renyhe, azt érzem, semmit nem tudok többet, mint indulás-
kor. Látni ugyan láttam sok szépet meg hamisat is, ízleltem idegen ízeket ital-
ban, ételben, mégse érzem magam már valós embernek. Pláne nem világjárt, 
kiművelt bátornak. Inkább csak azt érzem, zavar ez a műmájer, talmi, hamis 
vacak csilli-villi álca, ami a világ meg az emberek arcán mostanság igencsak 
erősen ott van! Herman, egyes egyedül nálad nem tapasztalom ezt. 

Etesd a madarakat! Legyen elég tüzelőd! Néha olvasd el a régi leveleim, és 
válaszolj! Elbújok most a téli lepel alá, mint a bogár fa kérgének repedésébe, 
s onnan félszegen, óvatosan figyelem: az időt is, meg a múlását is. Ez jut! De 
lehet ezt rálátással kezelni! Majd igyekszem! Ha volna földi bodza, azaz bor-
zagpálinka valahol, azt szerezhetnél nekem. Kényes beteg, mindenféle idegen 
koszton elgyámoltalanított gyomrokra állítólag jó gyógyszer az! Tartson meg 
az úr! Azúrkék legyen a fejed felett az ég! Fridolinod! 
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Bár sütött a nap, idelent sötét volt. Aznap volt a születésnapja, amire némi gyo-
morémelygéssel gondolt. A munkaidő letelte után bent maradtak néhányan, és 
felkezdtek egy üveg whiskyt, ami még az egyik kolléga búcsúbulijáról maradt 
meg. Nem maradt soká, hét körül már hazaindult, még be akart vásárolni. Pén-
tek estére megegyezett a két legjobb barátnőjével, hogy lányos bulit tartanak. 
Talán ki is mennek valahova. Ez tartja benne a lelket, írta SMS-ben a két leg-
jobb barátnőjének. Melegítette a whisky, ahogy ment hazafelé. Beugrott a kis- 
üzletbe a sarkon, ahol mindig ott állt a hajléktalan az újságokkal. Egyszer már 
vásárolt tőle egy lapot, de zavarában olyan nagy borravalót hagyott, hogy azóta 
a hajléktalan gyanakvóan nézett rá. Most félszegen odabiccentett, majd beo-
sont az üzletbe. Karácsonyi égősorok voltak aggatva még a hűtőkre is. Néhány 
fehér joghurtot pakolt a kosarába, és sokáig időzött a gyümölcslevek előtt. 
Automatikus pillantást vetett a telefonjára. Érkezett egy SMS egy ismeretlen 
számról. Elolvasta csak úgy kutyafuttában, boldog szülinapot satöbbi, valami 
Dávid írta. Fizetett, közben úgy látta, a harminc körüli, szőke, kissé pocakos 
elárusítófiú, akinek mindkét keze kisujján egy-egy jókora pecsétgyűrű virított, 
mintha rákacsintott volna.

Megszaporázta a lépteit. A biobolt kirakatából hatalmas biobetlehem ha-
talmas biopásztorai, bioháromkirályai és bioszentcsaládja bámult rá. Valahol 
a távolban egy agresszív torokból csobogott elő a Csendes éj dallama. Ugyan-
olyan sötét volt, mint amikor reggel munkába indult. Miután levágta a táskáját 
a sarokba, elővette a telefonját, és ismét elolvasta az SMS-t. Igen, ez a Dávid 
nem csak egyszerűen boldog szülinapot kívánt. Azt írta, szeretne átadni neki 
egy ajándékot. Már bepötyögte a választ, hogy köszöni, de sajnos nem ér rá 
találkozni, mikor belegondolt, ki is ez a fiú tulajdonképpen. A németkurzu-
son ültek együtt egy szemeszterben, mikor is, még idén év elején. Szőke haja 
van, hosszú szempillái, álmatag tekintete, művészkeze, hosszú ujjai. Nem látott 
benne semmi veszélyeset. Ábrándos fiú volt, és volt némi humora. Egyszer el akarta 
őt hívni egy forralt borra, de nemet mondott. Dávid azt is elütötte valami poénnal. 
Most egy kicsit bánta. Itt volt az év végi visszatekintések ideje, ő most lett huszonnyolc 
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éves, és idén szinte mindenkinek nemet mondott. Ez a nemek éve volt. Azt a két vagy há-
rom, nem túl jól végződő esetet leszámítva. De azok sem számítottak igazi igennek. A whis-
ky kiszárította, engedett egy pohár vizet a konyhában, és felhajtotta. Micsoda meglepetés, 
írta Dávidnak, meg hogy örömmel látná. A válasz meglepően gyorsan érkezett, és mege-
gyeztek, hogy kilenckor találkoznak a szomszéd utcában egy kis kávéházban.

Keserű íz gyűlt össze a szájában, miközben készülődött. Még sok kötelező kör vár rá, az 
anyukáját is fel kell hívnia, mert délelőtt nem tudott vele beszélni, a sok borzalmas Face-
book-üzenet és a többi. Korábban oda kell érnie, hogy leguríthasson egy italt, mielőtt Dávid 
megérkezik. Aztán mégis hosszasan bámult a tükörbe, mintha a szeplői között ráakadhatna 
valamire, ami új színt hozhat. Próbálta elképzelni azt az új színt, de nem ment. Elővette 
a narancssárga kabátját, de végül inkább a feketét vette fel, hozzá a szürkés sálat. Sapka nem 
kell, annyira nincs hideg. A december alattomos melege béleli a kinti csillogó éjszakát.

Dávid megelőzte, pedig még nem volt kilenc. Nem dobbant meg a szíve, mikor meg-
pillantotta, pedig útközben megfordult a fejében, vajon ilyesmire kell-e számítania. Ez csak 
egy átlagos születésnap, emlékeztette magát. A pincér egy alacsony, ötven év körüli férfi volt, 
mediterrán alkat. A kávézónak is valami olaszos neve volt, de lehetetlen volt megjegyezni.

Dávid felállt, és kilépett elé, nem volt széles mosoly az arcán, amitől megkönnyebbült. 
Dávid azzal indított, tartott tőle, hogy már emlékezni sem fog rá, pedig annak idején megál-
lapodtak, hogy a születésnapján megkeresi őt. Erre tényleg nem emlékszik, vallotta be, elég 
sok minden történt azóta. Ez utóbbit aztán már visszaszívta volna, mert valójában semmi 
sem történt, és ezt jólesett volna kimondani. Dávid vörösbort ivott, ő martinit rendelt, az 
alacsony pincér alázatosan pillantott rá, majdhogynem meghajolt előtte. Azt támadt ked-
ve mondania, ez a formalitások évszaka, de ezt még azelőtt visszaszívta, mielőtt kimondta 
volna. Odakint vékony szőke nők siettek a buszra és a taxihoz, a márkaboltok ajándéktás-
káit buzogányként lóbálva a kezükben, az arcukon fényes make-uppal, mintha mindenki az 
ő születésnapját ünnepelné. Nem is figyelt Dávidra, aki közben csendesen beszélt valamiről, 
talán erről a kávézóról, talán magáról, talán őróla. Inkább gyorsan megkérdezte tőle, hogy 
áll a némettanulással, mire ő természetesen vicces félhalandzsa némettel válaszolt, hogy na-
türlich-gemüslich, és még nevetni sem kellett ezen, elég volt mosolyogni. Jólesett ez a mo-
soly, és véletlenül egyszerre lehúzta a pohár martinit. Dávid szerencsére nem tűnt sem ve-
szélyes perverznek, sem nyomulós állatnak, és még csak nem is feszengett túlságosan, arról 
kérdezgette, hogyan telt az elmúlt éve, és közben elmondta azt is, hogy neki mintha kiesett 
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volna a teljes év, nem csinált jóformán semmit, miután nem tanult meg németül, beiratkozott 
egy spanyolkurzusra, és most arra gyűjt, hogy kivándorolhasson Argentínába. Ragaszkodik a ki-
vándorolni kifejezéshez, mondta, mert abban van valami visszavonhatatlan, de aztán hozzátette, 
hogy csodálkozna, ha végül megtenné. Végül azt is elmesélte, hogy az ősei félig olaszok, az anyja 
részéről – bár az anyja már nem tud olaszul, és spagettit sem csinál valami különlegeset –, de 
valahogy Olaszország soha nem érdekelte őt. Ő figyelmesen hallgatta Dávidot, néha-néha közbe-
kérdezett, itt-ott a telefonjára pillantott, és amikor felvillant a kijelző, Dávid is odanézett, mintegy 
nyugtázva, hogy fogy az idő. Érkezett még néhány üzenet, villant néha valamelyik applikáció, 
a pincér kihozta a második martinit, odakint a vékonylábú lányokat marcona, elhízóban lévő, 
idegesen dohányzó férfiak váltották fel, akik már a fejükre húzták az ilyenkor kötelező kapucnit. 
A szemben lévő házsoron sorra égtek ki a karácsonyi füzér égői, advent végére talán kialszik 
mind. Fogytak az emberek a kávézóból is, egy borostás, laptopos férfi még az egyik sarokban ült, 
egy korsó sör mellett, amiből nem akart eltűnni a hab.

Eljött az a pillanat is, amikor az alacsony pincér, aki, most már beugrott neki, olyan volt, 
mintha a háromkirályok lovászfiúja lenne, kérte az utolsó rendelést, mire ő szólt, hogy nem, már 
fizetnének. Mindjárt szólt Dávidnak, hogy mivel neki van a születésnapja, ragaszkodik hozzá, 
hogy ő fizessen, és nem fogad el semmiféle ellenkezést, amibe Dávid könnyedén beleegyezett. 
Míg a pénztárcája után kutatott, és rendezte a cechet a már kissé nyúzott pincérrel, Dávid vala-
honnan előhúzott egy csomagot. A csomagolópapíron apró kis szőke balerinák voltak, hosszú 
szempillákkal, pirospozsgás arccal. Dávid csak annyit mondott, boldog szülinapot, és egy óvatos 
mozdulattal feléje tolta a csomagot. A csomagolás kissé hevenyészett volt, de legalább nem kellett 
sokáig bíbelődnie vele, és közben a hangos szívverését hallgatnia. Egy rózsaszín egyrészes für-
dőruha volt a csomagban, leengedte az arca előtt, hogy eltakarja a megdöbbenését. Körülbelül az 
ő mérete volt, még ezt is kitalálta a fiú. Azt már nem, hogy nem szereti a vizet. Talán a nyelvisko-
lában mondott valami félreérthetőt. Megköszönte, nevetett, de nem tett hozzá semmit.

Egy darabon együtt sétáltak még odakint, Dávid még elsütött egy poént a pincér kabátjáról, 
amit állítólag a fogason látott, és szerinte teveszőrből készült. A sarkon kellett elválniuk, és most 
úgy érezte, hogy végre elpirulhat, és talán valami döntést kellene hoznia. Dávid mintha közelebb 
hajolt volna a kelleténél, és végül egy esetlen szájpuszi lett a vége, ami után legalább lehetett egy 
jókedvűt kacagni. Dávid még intett neki távolodóban, amire ő csak egy enyhe mosollyal biccen-
tett vissza.

Hazaérve ledobta a rózsaszín fürdőruhát a táskájára. Késő volt, alig pár perc maradt a szüle-
tésnapból. Állt a szobában, a lámpafény mintha egyre halványult volna, és vele együtt a fürdőru-
ha rózsaszínje. Tudta, hogy soha az életben nem fogja viselni.

x100 cm
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Nem messze a helytől,
ahova apámat temették,
az egyik sír mögött,
két másfél méteres fenyőfa
kémleli az eget,
mint két kerub a semmittevésben.
Karácsonykor feldíszítették őket,
színes szalagokkal, harangokkal,
most húsvétkor pedig 
tojásdíszeket aggattak rájuk,
alája pedig külföldről behozott
friss sárgarépát raktak,
mert úgy hírlik, rossz 
a temető kerítése
s ünnepnapokon még a nyúl
is megfordul errefelé.

FELLINGER KÁROLY

10



Aki magányosnak érzi magát, 
ha egyedül van,
az a magányosságot
már átélte egy párkapcsolatban,
egy nyüzsgő társaságban,
anyja hasában, 
ahol turistaként eltévedhetett
a  véletlenek csillagai közt, 
melyeket a
földre hoztak helyette.





Székeket kerítenek valahonnan,
valamennyit a kerítéshez rakják,
az angyalok a feltámadás után,
mindig a támlával a drótnak, mindkét 
oldalról, egyébként nem volna hiány,
de így még kalapot emelhetsz a vak
zenésznek,  ahelyett, hogy egy eurót
is dobnál a tetves fejfedőjébe.

FEJVADÁSZ

x105 cm
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Dia valamelyik reggel elszólta magát a fényezőknél, hogy szombaton céges buli lesz, 
méghozzá nagyszabású, mivel huszonöt éves a cég. A fényezők köztudottan a legp-
letykásabb emberek, így fájront előtt már mindenki a céges buliról beszélt. Ment a ta-
lálgatás a menüről, a műsorról, a meghívottakról. Dia a kijáratnál várta a fényezőket. 
Azért járatjátok a pofátokat, hogy engem lejárassatok, szapulta őket  kiscsoportban, 
megjátszott haraggal.  Persze semmi baja nem lett az elszólásból. Sárl mindent elnéz 
neki, Franszoá pedig rendszeresen belefeledkezik a dekoltázsába. Igazából nem is lehet 
tudni, mit csinál Dia egész nap, vagy egyáltalán mi a beosztása. Eredetileg tolmács volt, 
most talán píáros. Nem árt vigyázni vele. A legváratlanabb pillanatokban képes felbuk-
kanni, vagyis rögtön észreveszi a legkisebb kihágást is. Finoman odaszól. Azt nem lehet  
tudni, Sárlnak vagy Franszoának is leadja-e a drótot.  

A vezetőség nem bízta a véletlenre a huszonötödik születésnapot: rendezvény-
szervezőket szerződtetett. Már pénteken nagy volt a jövés-menés, a délutánosok kicsit 
lazíthattak is, mert feléjük se néztek. Szombaton pedig kora reggeltől vagy ötvenen 
nyüzsögtek a parton, merthogy Sárl mindenképpen romantikus környezetbe képzelte 
a bulit, mondván, eleget tartózkodnak az alkalmazottak a hangárokban. Az időjósok 
hírei kedvezőek voltak, felhő egy szál se, napon vagy negyven fok, szerencsére állt leg-
alább húsz hatalmas sátor, és délutánra a partmenti füzek és topolyfák is kellemes ár-
nyékot adtak. 

Mindenki négy embert hozhatott magával. Ezzel a lehetőséggel persze mindenki 
boldogan élt. A háromgyerekes családok teljes létszámban jöttek. Volt, aki  a kereszt-
gyerekeivel állított be.  Volt, aki a szüleit és a testvéreit hozta, volt, aki a barátait vagy 
távoli rokonait, és aki végképp nem tudott kit, az a szomszédoknak szólt. Juhász Petit 
bízták meg, hogy ellenőrizze a létszámot. Amíg csak szállingóztak az emberek, szá-
molgatta is, de kettő körül tömegesen érkeztek a bulizók, követhetetlen volt, ki kihez 
tartozik. Petit rövid méltatlankodás után felmentették a méltatlan feladat alól. Ebben  
feltehetően Dia keze volt, valamiért bírja Petit. Pötit, ahogy Sárl mondja, aki minden 
alkalmazottat  névről ismer. Dia a színpadról navigálta az embereket, semmi spontán 
csoportosulás. Minden részleg kapott  egy csomag lufit, kéket és fehéret, a cég színeit, 
abból kellett gyorsan huszonötöt felfújni. A gyerekek boldogan vállalták, a felnőttek 
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pedig segítettek nekik madzagra kötni a lufikat. Néhány idő előtt felrobbant, de volt 
tartalék is bőven. 

Negyed háromkor megérkezett a vezetőség három mercédeszen. A főfő is Belgi-
umból, őt eddig senki sem látta. Rózsaszín ingben, fehér hajához passzoló fehér cső-
nadrágban korát meghazudtolva kettesével vette a színpadra vezető lépcsőket. Utána 
lendült Dia, sportos eleganciával. Aztán Franszoá következett, óvatosan lépkedett, 
a teniszbalesete óta még nem jött rendbe a térde. Sárl maga elé engedte Zsüliettet. 
Húsz centis tűsarkain sem volt nagy megpróbáltatás feljutnia a színpadra, állítólag 
modellkedett, ami látszott is minden mozdulatán. Az extravagáns fehér miniruhán 
áttetszett a bugyi és a melltartó csipkemintája, ezt a közelebb állók és főleg férfiak áhí-
tattal figyelték. A nők inkább az ékszereit csodálták, a legtöbbjének persze fogalma 
sem volt, mekkora értéket cipel magán. Sárl kivárt, hogy Zsüliett ringó csípővel za-
vartalanul végigvonulhasson a színpadon, mint egykor a kifutón, majd a főfőhöz ha-
sonlóan felszökkent a többiekhez. Tojáshéjszínű zakójában, melyet egy fehér csokréta 
díszített, olyan volt, mint egy vőlegény fehér ruhás menyasszonya, Zsüliett oldalán. 
Szélesen mosolyogtak mind, a főfő műfogsora csillogott a leginkább.  

Természetesen Dia volt  a ceremóniamester. Előbb franciául, majd lendületből 
magyarul beszélt. Egyszerre volt protokolláris és laza, kétségtelenül jó a humora, 
előbb  mindig a vezetőség nevetett, majd a magyar mondatok után lentről jött az öb-
lösen hahotázó visszhang.  A lényeg az volt, hogy minden szép, minden jó, főképp 
a felhőtlen ég és a felhőtlen siker, amit a cég huszonöt év óta töretlenül produkál, mi-
csoda nagyszerű ember Sárl, aki nemcsak hogy minden alkalmazottat névről ismer, 
hanem a rettentő nehéz magyar nyelven szólít meg mindenkit, micsoda kiválóság 
Franszoá, aki a nemzetközi kapcsolatokban  verhetetlen, de a legnagyszerűbb a ki-
mondhatatlan (és hozzávetőlegesen olvashatatlan) nevű főfő, aki huszonöt éve tele 
van újabb és újabb ötletekkel, megvalósításra váró tervekkel, aki huszonöt kőkemény 
évet áldozott az életéből fáradtságot nem kímélve, hogy ennyi embernek jó legyen. 
Minden harmadik mondat után tapsvihar tört ki (Dia hatékonyan villogtatta a sze-
mét néhány beavatott tapsoncra), majd a dicséretözön végén a részlegek egyenként 
felengedték a kék-fehér lufikat. Összesen kétszázötvenet. A főfő pedig ünnepélyesen 
ragyogó műmosollyal engedélyt adott az eszemiszomra.
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És akkor mindenki megrohamozta a katlanokat, kondérokat. Peti szerint volt vagy 
ötven, ami ennyi emberhez képest is iszonyatos mennyiség. Gulyás és töltött káposzta volt 
a fő fogás,  ahány tűzhely, annyiféle ízesítéssel. Nagy darab húsok főttek, különböző min-
tájú babok úsztak, káposztacsíkok rotyogtak, nehéz illatok szálltak, embersorok kígyóz-
tak. Műanyag tányérját szinte mindenki hosszasan tartotta az ételt osztó fehér kesztyűs 
pincér elé, aki mindenféle kívánságot volt kénytelen teljesíteni (nekem jó sűrűt, a zsírjából 
is merjen, ne sajnálja már azt a levet, no tegyen csak rá bátran abból a mócsingosból is). 
Hogy aztán nehéz legyen eljutni az asztalokig, hiszen lötyögött kifelé a forró, zsíros, pap-
rikás lé, bepöttyözve az ünneplő teniszcipőket, szandálokat. A kenyérkosarak pillanatok 
alatt kiürültek. De nem kellett sokáig várni az utánpótlásra. Az első tányér ételt szinte 
mindenki gyorsan elpusztította, amire rásegített a színpadról lüktető zene is. A legtöbben  
azzal se törődtek, ha összeég a nyelvük. Egyszerre többet  kanalaztak a szájukba, mint 
amennyi egy falásra normálisan belefér, ezért a pofazacskók nevetségesen felfúvódtak,  
mint amikor lufit fúj az ember. A második körben általában katlant váltottak, hogy más 
ízt is kipróbáljanak.  Sokan ismét színültig kérték a tányért (keletkeztek is újabb paprika-
pöttyök). Pali bácsi heccelődött Lalival, akivel talán távoli rokonságban áll, hogy ne saj-
nálja magától, a hordónyi pocakba még jócskán fér. Lali nem kapta fel a vizet, hisz evés-
ben bajnok, általában kétszer annyi kaját hoz magával, mint a többiek, mégis egyszerre 
fejezi be az ebédet velük. Közben a pincérek direkt erre az akalomra gyártott kék-fehér, 
cégemblémás papírpoharakat osztottak. Hatalmas hűtőládákat gurítottak a sátorok mel-
lé,  korlátlan mennyiségben lehetett dobozos sörhöz és kólához jutni. A legtöbben nem 
töltötték a céges pohárba, hanem egyenesen a szájukba csorgatták  a választott italt, egy-
más után többet is. Desszertnek jégkrémet hoztak, néhányan elégedetlenkedtek, miért 
csak egyfélét, csokis-vaníliásat, mandulareszelékkel megszórva. A gyerekek örültek per-
sze a legjobban, de a felnőttek is önfeledten szopogatták a tölcséres nyalánkságot. Egymás 
után többet, nem lehetett ellenállni. Óriási mennyiség volt.  Ráadásul ingyen volt.

A vezetőség svédasztala a színpad mellett, a leghűvösebb helyen állt. Hidegsültek, 
tarka saláták, rántott zöldségek, pompás gyümölcstálak, homár, rák, kaviár, mindenféle 
bogyók parádés elrendezésben, az italpulton márkás töményitalok, borok, pezsgők nagy 
választéka. Zsüliett  fanyalogva sétált körbe, mindent külön újabb – természetesen por-
celán – tányéron kóstolgatott, s minden falat után gondosan megtörölgette a szája szélét 



egy cégemblémás asztalkendővel. Koktélt kevertetett magának, amit a hintapa-
don üldögélve kortyolgatott hosszasan. Sárl csak homárt evett, később  salátát 
csipegetett. Franszoá hidegsültet majszolt svédgombával. A főfő pedig egy óvat-
lan pillanatban elvegyült a tömegben. Egy szemfüles  pincér nagy igyekezettel 
és  egy ezüsttálcával követte, amin több terítéket egyensúlyozott. A főfő azonban 
műanyag tányérból kívánta fogyasztani a katlanban főtt töltött káposztát. Pali bá-
csit próbálta utánozni, ahogy a zavaros lébe tunkolta a foszlós kenyeret. Csodával 
határos módon nem lett paprikapöttyös a fehér csőnadrág.   

Közben beindult DJ Nick. A legmenőbb slágerek között  szirupos örökzöl-
deket is leforgatott. Dia időnként utasításokat  kiabált a fülébe, aztán a mikro-
fonba. Táncba szólított mindenkit. Diának nem lehetett ellenállni, s mivel sen-
ki sem akart hétfőn csípős megjegyzéseket hallgatni, a kívánságot teljesítették, 
mint a napi normát. Lötyögtek a különböző gulyások, sörök, kólák, jégkrémek 
a hordó-, kocka-, lapos és gömbölyded hasakban, verejtékpatakok csorogtak 
a hátakon és halántékokon, szúrós szagok kanyarogtak a hónaljakból, gyerekek 
bújócskáztak a keringő, vonagló, párolgó  testek útvesztőjében. Alkonyatkor 
már mindenki elég fáradt volt a tánctól és a zabálástól, de senki nem ment haza. 
Várták a tombolát. Amint besötétedett, a pincérek lampionokat gyújtottak a sát-
rakban, az asztalokon pedig színes üvegekben mécsesek égtek. A jónép pihegett, 
néhány pár táncolt, főleg csomagolók, a színpadi reflektorok fénypászmái között. 
A hangulatfénykörön kívül eső katlanok és a hűtőládák körül aztán egyszer csak 
sűrű árnyékok gomolyogtak. Dobozos italok vándoroltak retikülökbe és nejlon-
szatyrokba, szedőkanalak  koccantak árulkodón  fém ételhordók falán. Nem le-
hetett ellenállni. Nagy volt a kísértés, mint a mennyiség. A svédasztal környékén 
néhány autó-csomagtartó zárja is kattant. Aztán mindenki őrülten táncolt, örö-
mében, hogy sikerült bespájzolni, meg azért is, hogy elterelje a gyanút. 

Zsüliett  a sokadik koktél után felállt a hintáról. Nehezen viselte, ha hosszabb 
ideig kívül esik a figyelem középpontján. Felbillegett a színpadra. Mindenki azt 
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hitte, énekelni fog, mert állítólag benne volt egy zenekarban, még a modellkedés 
előtt. Ám éneklés helyett kiütötte a dj  kezéből a mikrofont.  Csak találgatni lehe-
tett, hogy teljesíthetetlent kért, mert a dj-nek teljesen összegyűrődött az arca. Látta 
elúszni a gázsit a reflektorfényben. Pillanatok alatt összepakolt, miközben, hogy 
mentse a helyzetet, Dia nyomta a szöveget a tömegnek. A dj hosszú árnyéka aztán 
feloldódott  a sötétben. A cirkusz végül elmaradt. Rövid ideig volt csak zeneszünet, 
mert Peti már matatott is az egyik mercédeszből előrángatott laptopon. Dia ugyan-
is a pesszimista verzióra  is készül rendszeresen. Sokan észre sem vették a váltást. 
Szerencsére Zsüliett, hogy megszabadulhasson fölösleges energiáitól, beindult egy 
pörgős rakenrollra, magával ráncigálva Petit a billentyűzettől. A visszafogottnak 
tartott Petiről senki se gondolta, hogy egyszer csak a táncparkett ördögévé válik. 
Pötisó, pötisó, kurjongatott elismerően Sárl a svédasztal mellől, száraz pezsgőt kor-
tyolgatva.

Tombolt a tömeg ezután hosszú félórákig. Pontosan tombolahúzásig. Dia azt is 
nagy lendülettel vezényelte le. A fődíjat Lackó nyerte a polírosoktól. Örült a boríték-
nak, fénylett az arca, mint egy műszerfal. Bringát akar venni, így nem kell tavaszig 
gyűjtögetnie. A szerencsés többiek is elégedetten lapogatták a szerényebb tételeket 
rejtő borítékukat. Aztán hogy a nyeremények és a szerzemények biztonságba ke-
rüljenek, rövidesen megüresedett a tánctér, elnéptelenedtek az ideiglenes asztalok, 
padok. A legkitartóbbak viszont kettőig szórakoztak. Dia akkor felmentette Petit.  

Amint abbamaradt a zene, a part felől kiáltozás hallatszott. Pali bácsi vizelni in-
dult, amikor a sötétben valami puhába botlott. Mobilokkal és elemlámpákkal vilá-
gítva odabotorkáltak a maradék bulizók. 

Egy topolyfa tövében feküdt az oldalán. Körülötte néhány rózsaszín rák hevert. 
Pali bácsi  óvatosan a hátára fordította. Dia fölé tartotta  speciális lámpáját. A koc-
kás ing alól további rákok csúsztak a nyakába.  Szeme a csillagokba akadt. Már nem 
lélegzett. 

Kék volt a szája, fehér az arca. Céghű alkalmazott.
Kízs Janózs, mondta szárazon Sárl, aki mindenkit névről ismer a cégnél.

x70 cm

18





ANGYAL
MARTIN REINER

Mašková néni elalvás előtt bibliai történeteket olvasott fel nekünk. Hogy azokban mi-
féle dolgok estek meg! Angyalok jelentek meg, hogy teljesítsék az emberek kívánságait, 
vagy legalábbis megmutassák nekik, hogy hogyan tudják kijátszani a sorsukat. 

De azért nem mentek ilyen könnyedén a dolgok. Az angyaloknak eszük ágában 
sem volt előre lebeszélni a találkozót. Ráadásul folyton valami elhagyatott helyek je-
lentek meg, nehogy valaki megzavarja a kiválasztottjukkal folytatott beszélgetésüket. 
Hogy valósulhatna meg egy ilyen találkozó egy olyan házban, ahol reggeltől estig má-
sik negyven gyerek között vagyok?

Hétfőn reggel behoztak ide minket, és csak pénteken délután mehettünk haza; 
bentlakásos óvoda – így hívták. Öt nap anya nélkül, öt nap abban a reményben, hogy 
történik valami, és egy magasabb erő parancsára hamarabb hazamehetünk. 

Radečeknek rosszabb volt, mint nekünk, mert neki még anyja sem volt. A nagy-
szülei nevelték, úgyhogy jobb híján azzal kérkedett, hogy a nagyapjának falába van, 
amit éjszakára egy fonott kosárba szokott betenni. Sőt azt is állította, hogy a vakond 
rovarevő, ami hülyeség, bár az is igaz, hogy még soha nem láttam vakondot.

– Tudom, hogy az – erősködött. 
– Hazudsz! – ordítottam, míg el nem bőgte magát. Majd megfogtam mind a két 

kezét, mert szerettem őt, ráadásul szövetséget is kötöttünk: megfogadtuk, hogy együtt 
figyeljük ki az angyalt.

+++

Minden reggel reggeli után bemásztunk abba a házba, amit a játszószoba sarkában épí-
tettünk fel nagy kockákból. Ültünk egymással szemben, átkaroltuk felhúzott térdün-
ket, mélyen magunkba szívtuk a fa és a lakk illatát, és komoly vitát folytattunk arról, 
hogy az óvoda melyik részén várható az angyal felbukkanása. Radeček azonnal kész 
válasszal állt elő: a vécé a legjobb helyszín! Csak az igazgatónőnek nem tetszett, mert 
amikor Radeček belülről fogta a kilincset, nehogy Anička bejöjjön, a kislány lepisilte 
a harisnyáját. Más tervet és helyszínt kellett találnunk. Végül a hálószobára és a dél-
utáni alvásra esett a választásunk: az a majd egy óra, amikor az elcsigázott gyerekek 
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nyugodtan alszanak, elég lesz az égi fogatosnak. Ám komoly kihívás várt ránk. Nem 
aludhattunk el, mint a kiscicák, úgyhogy – Mašková néni alig kezdett el felolvasni – 
kidugtuk a kezünket a kiságy rácsai között, és fél méterrel a föld fölött összefontuk az 
ujjainkat. Csöndben pihentünk, és ádáz harcot vívtunk, amiről a többieknek sejtésük 
sem volt. 

– Alszol? – suttogtam, mikor úgy éreztem, hogy Radeček keze gyanúsan elnehezül.
– Alszom – mondta Radeček, csakhogy utána tényleg elaludt, magamra maradtam, 

mint egy hajótörött a kiságyak tengerében...
Néztem a távolba a hullámzó függönyön át, és vártam, hogy mikor tűnik fel a csip-

kefehér madár a képzeletbeli látóhatáron, mikor repül be könnyedén a nyitott ablakon, 
landol a kiságynál és simogatja meg a homlokomat és... De az angyal csak nem jött. 

Az idő lustán csordogált előre, a mennyezet alatti levegő kéklett, a szemhéjam las-
san páncéllá változott. Fennállt a veszély, hogy nagy robajjal aláhull, és örökre elzár 
a külvilágtól.

Mikor a többiekkel együtt én is felébredtem, úrrá lett rajtam a rosszkedv és a re-
ménytelenség. Soha nem leszünk rá képesek! Akkor csillant fel újra a remény, mikor 
Mašková nénitől megtudtuk, hogy a kiválasztott szerencséseket az angyal álmukban 
látogatja meg: harmattól elnehezült, leszegett szárnyakkal átgázol az álmok vizén, hogy 
átadja törékeny üzenetét...

Így vagy úgy, az angyalvárás kemény munka. A bentlakásos óvodában egyik nap 
olyan volt, mint a másik, mintha valaki egyforma képeket ragasztgatott volna be éle-
tünk könyvébe. Minden reggel a tegnapi pontos másolata volt; az ebéd soha nem ízlett, 
hiába sütött a nap vagy öntözték az ördögök a locsolókannájukkal az óvoda épületét. 
Az esték nyomasztóak és szomorúak voltak.

Ráadásul mi még nem tudtuk gondosan megszámozott rekeszekbe osztani az időt, 
mint a felnőttek. Úgy érzékeltük, hogy az idő állandóan körbe-körbe jár, mint a víz 
a gát tövében. Egészen addig a napig, ami a felnőttek világában az 1968. augusztus 21-e 
nevet kapta.

+++
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Az óvónénik reggel óta alig vettek rólunk tudomást, reggelinél suttogva beszéltek, és olyan 
szavakat használtak, amiket még Radeček sem ismert.

– Meszgállók? – ismételgettem tanácstalanul, amit elcsíptünk a tanári asztal felől.
– Biztos valami álusok – mondta töprengve nálam okosabb pajtásom.
– Blezsnyev – suttogtam kérdőjel nélkül.
– Blezs-nyev – szótagolta Radeček, de az arca ablaktalan, üres fal maradt.
Nem jöttünk rá a szavak értelmére. De a napnál is világosabb volt, hogy valami szokat-

lan dolog történik, mert délelőtt nem mentünk ki az udvarra játszani, pedig derült idő volt. 
Ehelyett az igazgatónő a játszószobába sarkában ült és egész idő alatt az ablakot nézte. Le-
begett a függöny, meleg, friss levegő áramlott be a terembe; nekem meg az jutott eszembe, 
hogy lehet, hogy az igazgatónő is az angyalt várja.

Az egyik pillanatban a kézfejével megtörölte a szemét, majd rögtön azután kinn 
csörömpölés hallatszott, és a gyerekek tekintete felröppent, mint veréb a fára. Az igazga-
tónő sietve felállt, becsukta a három széles ablakszárnyat, és behajtotta a franciaablakot.

Ebéd után a hálós sapkás konyhásnénik nem tömték belém a kihűlt krumplit. Ez volt az 
utolsó bizonyíték, hogy eljött a nagy nap! Teljesen egyértelmű: ma vagy soha!

+++

A feje akkora volt, mint egy nagy plüssmacié, világos rövid hajpihe borította a feje búbját 
és az arcát. A főutcáról fordult be, és bár a géppisztolya viszonylag méltóságteljes és felnőtt 
külsőt kölcsönzött neki, ahogy lassan hagyta maga mögött egyik kaput a másik után, egyre 
világosabbá vált, hogy el van veszve. Az óvoda épülete előtt megállt, most először. 

A hosszú bevezető út és a számára olvashatatlan felirat a táblán arra késztette őt, hogy 
lenyomja a zöld kapu kilincsét, és belépjen. A délutáni pihenő idején, amikor a gyerekek 
csöndben aludtak a hátsó teremben, az óvoda hasonlíthatott arra az épületre, amit keresett. 

A bejárati ajtó zárva volt; gyorsan körülnézett, balra, jobbra, majd elindult az épület 
körül vezető szűk járdán. Befordult a sarkon, szembetalálkozott egy kis tárolóval, ahol há-
romkerekű biciklik sorakoztak. Ez kissé megzavarta, de ekkor megpillantott egy nagy, nyi-
tott, padlóig üvegezett ablakot. Megint elbizonytalanodott; helyezze készenlétbe a géppisz-
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tolyát, vagy inkább rejtse el a háta mögött? Ez a nagy nyugalom mindenütt... Csak nem az 
a bizonyos hírhedt vihar előtti csönd?

– Chuj szvjascsennaja!
Radeček keze erőtlenül aláhullott a kiságyak közötti résbe.
Az ismeretlen a jobb kezével megfeszítette a pisztolyszíjat, és kissé előreejtette a vállát, 

hogy szükség esetén gyorsan a bal tenyerébe csúsztathassa a géppisztolyt. Majd az elhatáro-
zás és a bizonytalanság furcsa egyvelegével az arcán belépett az épületbe.

+++

Szívtépő kiáltás hangzott fel, a meglepett gyerekek ébredezni kezdtek. Csak az egyik gyerek 
ugrott fel az ágyból és futott az ajtó felé; nem Radeček volt az.

A kisgyerek határozottan benyitott a szomszédos terembe, és az ajtófélfa meg a kilincs 
közé szorulva, pislogó szemekkel figyelte a fényben úszó játszószobát.

Az igazgatónő, aki a rövid kiáltást hallatta, addigra eltűnt a teremből, de a franciaab-
lak előtt valami imbolygott, tekergett a függönynél. Nem emberre, inkább egy nagytestű, 
kétségbeesett légyre hasonlított, amelyik szabadulni szeretne a ragadós pókhálóból. A halk 
morgás, ami a torkán kijött, a legkevésbé sem emlékeztetett emberi hangra.

De a kisfiú nem félt. Csak attól, hogy még azelőtt bejön valaki a játszószobába, mielőtt 
a zavarodott angyal megáldaná őt.

Ekkor hangos reccsenéssel elszakadt a függöny, a test egy rövid rángással a földre zu-
hant. Mikor végre kiszabadult és felemelkedett, egy szép fehér arc jelent meg a gyermek 
előtt, erős fogakkal és fényes glóriával, ami fehér lángkoszorúként vette körül a fejét. A gyer-
mek megbabonázva lépett a látomás felé maga mögött hagyva az ajtót.

A következő pillanatban azonban megint egyedül maradt a teremben. A szél valahonnan 
kintről lábdobogás hangját hozta be, majd nagy nyugalom szállt a helyiségre, amit csak az 
ébredező gyermekek csicsergése zavart meg. Mintha az egész csak a délutáni alvás mélyéről 
felbukkanó álom lett volna.

+++

Fél órával azután, hogy visszaállt az óvodai világ rendje, egy másik hang hangzott fel, olyas-
valaki hangja, akit mindenkinél jobban szerettem. Gyorsan felálltam az ágyamban, vigyázz- 
állásba vágtam magam, mint egy kis katona, ünnepélyes kifejezést öltve az arcomra.

Soha előtte és ez után sem mentem haza szerdán az óvodából. 
Csak egyetlen egyszer; azon a napon, amikor Brünnt megszállták a romlás angyalai...
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Az új szóbeszéd úgy öntötte el a folyosókat, mint csőtöréskor a víz. Ha igaz a hír, kivételes 
lehetőségünk nyílik, hogy kilépjünk az itteni napok monotonitásából, a lelépés más formái-
ról nem is beszélve.

Szóval az a hír járja, hogy Eschenbach karnagy felkereste az igazgatónkat, és rábeszélte, 
hogy engedélyezze egy kórus megalapítását!

Szóval igaz!
Eschenbachnak a közösségi teremben kellett kiválogatnia a búzaszemeket a pelyvából, de 
az akusztika miatt kért egy kisebb termet. Végül egy nagyobbacska kamrát biztosítottak 
a számára, ahol a vödröket és seprűket tárolják, és itt parkoltatják a padlótisztítót is, amivel 
a folyosót mossák. Ez utóbbit kivitték, Eschenbach leült egy kis székre az ajtóval szemben, 
és ha eltekintünk a félórás ebéd- és kávészünettől, ebben a testhelyzetben töltötte az egész 
napját. A börtönből mindenesetre akkor távozott, amikor már minden cellában világítottak. 

Látszik, hogy ez az ember véghezviszi, amit akar. Azzal, hogy kizavarta a kamrából 
a börtönőrt, aki egyébként az ő biztonságát szavatolta, nagy tiszteletet vívott ki magának 
a sittesek között. 

– Harminc éve vagyok nős – jelentette ki nyomatékosan, de mikor látta, hogy a fickó 
egyáltalán nem értette meg, mit akart ezzel mondani, Eschenbach az ő szintjéhez igazította 
a társalgásukat.

– Kifelé! – ordította az arcába.
A fickó összecsapta a sarkát, és kiment.
Ha mindenkit egyformán tesztelt, dó-ré-mi-vel kezdett, fölfelé, lefelé, majd azt kérte 

a karnagy, hogy ismételjünk el utána néhány egyszerű dallamot, mint például a svájci jód-
lizást és egy részt Foerster Kilenc kórusművéből. A kezdőhangot Eschenbach egy zöld száj-
harmonikán adta meg.

– Tudsz kottát olvasni? – kérdezte végül.
– Igen. Tanultam zongorázni, és hét évig voltam kórustag.
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Úgy néz ki, hogy az új kórus körüli felfordulás nem csitul le egyhamar.
Tegnap majdnem elvitték az igazgatónkat! Legalábbis Vaněk ezt állítja – ő már csak tud-
ja, az utóbbi három évben ő takarít abban a házikóban, ahol az igazgatóság, a könyvtár 
és még pár helyiség van. Vaněk az évek folyamán olyan mesteri szintre fejlesztette a mi-
mikrit, hogy az igazgató még akkor se venné őt észre, ha mellette feküdne az ágyban. 
A hosszú időre elítéltek többsége elsajátítja a környezetbe való beolvadás képességét, de 
az öreg Vaněkkel senki sem tudja felvenni a versenyt. Ugyanolyan részét képezi a leltár-
nak, mint a vízforraló – pont ezért tud értékes információkkal szolgálni a cellalakóknak 
a vezetőségről. Mindig megkéri az árát, de ezúttal csak egy szál cigit kért, és már bele is 
fogott az elbeszélésbe.

Eschenbach remek hangulatban érkezett.
– Egy zsebkendő lógott ki az ingzsebéből, talán selyemből – kacsintott ránk jelentő-

ségteljesen az öreg Vaněk. – Az aktatáskájából elővette azoknak a sitteseknek a névso-
rát, akiket látni szeretne a kórusban.

(Hosszú szünet, két slukknyi...)
Az igazgató hátradőlt a székében, és úgy vigyorgott Eschenbachra, mint a tejbetök. 

De mikor végignézte a papírlapot, öt másodperc alatt hullasápadt lett. Sokatmondó te-
kintettel, lassan végigmérte Eschenbachot.

– Hisz azok ketten régi barátok – szólalt meg az egyik sittes. – Mit akarhatna?
– Majd mindjárt megtudod – mondta az öreg Vaněk. – Szóról szóra elismételhetem.
Az igazgató jól ellesett mimikáját utánozva sóhajtott egyet, és mintha csak az igaz-

gató mondta volna, így szólt:
– Ez aztán felettébb különös, Mester. Csupa gyilkosból akarja összeállítani börtön-

kórust. 
Eschenbach meglepetten pislogott, de hamar újra kiült az arcára a kezdeti elszántság.
– Az én lelkiismeretem tiszta, mint a hegyi patak, Kurt. Nem tudok semmit ezekről 

a fiúkról, és nem is akarok. Csak kiválasztottam a legjobb énekeseket a rendelkezésem-
re álló emberanyagból.
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– Jó, jó, de az isten szerelmére, nem gondolod, hogy mégiscsak furcsa?! – szólalt meg 
az igazgató egy kicsit nyugodtabb hangon.

– De, most hogy tudok róla, furcsának tartom. De mondok én neked valamit, Kurt. 
Az énekléshez szív kell, nem ész. Szerintem, ha jobban utánanézel, hogy mit követtek el 
ezek a szerencsétlenek, a legtöbbjük vérző szívű és tyúkeszű, már ha érted, mire célzok.

– Aha – mondta bizonytalanul az igazgató.
– Az elméjük olyan, mint a részeg kocsisnak, akinek megbokrosodtak a lovai. Nem 

tudnak uralkodni az érzelmeik fölött!
– Ha nem csak monstrumok, akikbe egy csepp érzelem sem szorult.
– Van köztük ilyen, Kurt?
Az igazgató megint szép nyugodtan végigment a listán.
– Nem, nincs. 
– Akkor ezzel megvolnánk – mondta Eschenbach, és elbúcsúzott az igazgatótól.

Hetente kétszer próbálunk.
Olyasmiket tanulunk, hogy hogyan kell helyesen levegőt venni, hogyan vigyük át a han-
gunkat a mellkasunkból a fejünkbe, és hogyan nyerjünk ki primer gégehangot passzív to-
rok segítségével.

– Képzeljétek el – mondja Eschenbach, mintha gyerekekhez beszélne –, hogy a torko-
tok a fejetek és a törzsetek között néhány vékony, középen gyengébben, de itt fönn (mu-
tatja) erősen kifeszített gumiszalagon lóg. A gumiszalagok tulajdonképpen izomszalagok; 
se a fej, se a törzs irányából nem lehet bennük feszültség.

A rabok fogdossák a nyakukat, és szorgalmasan bólogatnak, mint a szamarak.
– Az egyik elmélet szerint az emberek a majmokból fejlődtek ki – mondja Eschenbach.  

– Többen közületek igazolják ezt az elméletet. 
A fiúk röhögnek, pedig pontosan nem is tudják, min nevetnek. Eschenbach karnagy-

hoz hasonlóan Istenben és Isten teremtő képességében hisznek. 
– Ennek az elméletnek azonban van egy gyenge pontja, erről szeretnék veletek be-

szélni. Állítólag a majmok azért egyenesedtek fel, hogy az eszközhasználathoz szabaddá 
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tegyék a kezüket. Tévedés! Azért egyenesedtek fel, hogy jobban tudjanak énekelni! Ha év-
milliókkal ezelőtt a majmok képesek voltak erre, nektek is menni fog, fiúk. Ez olyan biztos, 
mint hogy engem Eschenbachnak hívnak.

Eschenbach is hibbant, mint az összes karmester és karnagy, akihez eddig szerencsém 
volt.

Tényleg hisz benne, hogy megtanítja ezt a bagázst mindarra, amit egy karénekesnek 
tudnia kell. Mikor „a gége záróizmairól” és a „rezonancia tudatos alkalmazásáról” beszél, 
magamban mosolygok. 

A tenor szólamvezető, bandánk legnagyobb tehetsége, Dušan Mirga, nincs százötven 
centi, és meleg, mint a vasaló. Eszmeraldának hívják, és olyan tetkók vannak a hátán, mint-
ha személyesen Josef Lada pingálta volna oda őket, de a fejhangjának van színe, és Eschen-
bach vezetése alatt tovább fejlődik.

A kórus másik oldalán azok a fiúk állnak, akik úgy énekelnek, mintha egy pékautóból 
rakodnának ki. A négy basszusénekes egyenként legalább százhúsz kilót nyom. A jószívű 
morgás habitusukból eredő adottságuk.

Összességében egy tucat kezdő, aki nyugodtan felléphetne a vidéki búcsúkon. Mint pa-
noptikumi figurák.

Azt hiszem, Eschenbach fejében is motoszkál a kérdés. 
Miért épp a gyilkosok?
Itt a börtönben minden cellára jut legalább egy, néhol két énekes. Napközben nem szok-
tunk énekelni, végül is nem a gyapotföldeken dolgozunk. De vacsora után, mikor a barakk 
lefekvéshez készülődik, és a cellák ajtaja fölött felvillan a pirosas, nyúlszemű fény, minden 
megváltozik. 

Ekkor megnyílik a tér, és ki lehet lépni a falak közül. A fickók, akik a puszta tekinte-
tükkel kettétörnék az ember lábát, magukra öltik a történetek és emlékek hétmérföldes 
csizmáját. Az egyszerű dalok repülőszőnyegén halkan kislisszolnak a rácsok között, és el-
tűnnek a távolba, hogy a reggeli sorakozóig újra visszatérjenek.
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Elég sok köztünk a cigány, van itt egy nagyon muzikális kubai is, aki nem jelentkezett a kó-
rusba, és én is itt vagyok. Meg a végtelen szomorúság. A börtönben a túlélés miatt van szükség 
az énekesekre. 

Van itt néhány olyan énekes is, aki több száz órát töltött magánzárkában, míg a többi rab 
közé engedték. Az emberek viszolyognak és félnek tőlük. Ők a legmagányosabbak. Olyan ener-
giák gyűlnek bennük, amit talán Eschenbachnak sikerül a megfelelő pillanatban levezetni.

Egyre intenzívebben próbálunk.
Most minden délután, munka után a közösségi teremben találkozunk, hogy próbáljunk. 
Eschenbach engem bízott meg a próbák vezetésével, de a hangképzést nem gyakorolhatjuk, 
csak a repertoárt csiszolgatjuk. Viszont ha Eschenbach – akitől mindenki fél – nincs itt, az 
nem tesz jót a próbának. 

De legalább megoldódott a kórus nevének kérdése!
Az igazgatónk megint megmutatta, hogy ki a legény a gáton. 
Bár nem dicsekedhet ragyogó észbeli képességekkel, de megvan a magához való esze, ami 

erődünk egyik legrátermettebb férfijává teszi. Először őszintén megrettent a gyilkos névsortól, 
de egy hét sem telt el, és megértette, hogy a média szempontjából milyen potenciál van egy 
ilyen kórusban.

Megértette, hogy ha Eschenbach tényleg kihoz valamit ezekből a semmirekellő alakokból, 
az az ő rabjainak sikere lesz. Úgyhogy egy hónap elteltével az egész város, vagy legalábbis a be-
folyásosabb tagjai tudtak az új kórusról. Az igazgató úgy gondolta, hogy három hét múlva meg 
kellene tartanunk az első koncertünket.

Az egyik próba után behívatta Eschenbachot az igazgatóiba, töltött neki egy pohár konya-
kot – majd az idő nagy részében tátogott, mint hal a szatyorban (elnézést az öreg Vaněk or-
denáré hasonlatai miatt – nem egy Démoszthenész). A karnagy nyomatékosan elmagyarázta 
az igazgatónak, hogy legalább fél évig próbálnunk kell, csak utána állhatunk ki az emberek elé.

– Legalább fél év! – ismételte olyan hangon, amit mi már jól ismertünk, és ami ellen nem 
volt apelláta.

Az igazgató túltette magát a csalódottságán, és áttért az általa összehívott megbeszélés má-
sodik pontjára. 

Eschenbach kelletlenül egyetértett a felvetésével, miszerint minden kórusnak kell legyen 
neve. A karnagy szemében ezek minimum túl korai felvetések voltak, de így szólt:
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– Jó, majd gondolkozom rajta.
– Arra gondoltam – mondta az igazgató –, hogy akár most rögtön kitalálhatnánk va-

lamit.
– Most rögtön – ismételte meg Eschenbach vértelenül.
Mindketten tudták, hogy Ádám azzal hívta életre a dolgokat, hogy nevet adott nekik. 

De abban különbözött a véleményük, hogy a puszta név valódi kórust csinál-e egy rakás 
amatőrből. Olyan kórust, amilyenről Eschenbach álmodozott.

– Nos? – kérdezte a karnagy, és idegesen játszani kezdett a kulcsaival.
Az igazgató azt mondta, hogy a Pacsirta név nagyon illene a kórushoz, mert azt isme-

rik az emberek, és tudják, hogy szépen énekel.
– A pacsirta énekének kvalitásait valóban nehéz megkérdőjelezni – vetette oda 

Eschenbach, és megkérdezte az igazgatót, hogy milyen érzést vált ki benne egy százhúsz 
kilós pacsirta képe, akinek a testének nyolcvan százalékát tetoválás fedi. – Kellemes ér-
zést? Netán felizgat?!

– De hisz ők énekelni fognak, nem?
– Arra mérget vehetsz! De éneklés közben is kinéznek valahogy!
– Azt hittem, jó, ha egy kicsit elvonatkoztatunk!
– Ha egy kicsit elvonatkoztatunk... Rendben. Mit szólnál a Swingelő gyilkosokhoz?
– Remek!!!
Erre Eschenbach akkora erővel lökte el a széket, hogy felborult, és szó nélkül megin-

dult az ajtó felé. Ott az öreg Vaněk szerint visszafordult, mély levegőt vett, és egyenesen az 
igazgatóra szegezve a tekintetét ordította:

– És a Gyilkos pacsirták hogy tetszene, Kurt?

Fél év próba után készen állunk az első fellépésünkre. 
A nyár forró volt, mikor párszor az udvaron próbáltunk, csorgott rólunk az izzadtság. 

Egyszeriben alig bírtuk szusszal azokat a dalokat, amiket „árnyékban” már tűrhetően elé-
nekeltünk. De Eschenbach pont ezért csinálta.
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– Gyakorlat teszi a mestert, különben úgy fenéken billentem a bandát! – mondta, de az 
utóbbi időben sokat nevetgélt, amiből tudni lehetett, hogy becsvágyó terve megvalósulni 
látszik.

Egyébként Eschenbach férfi börtönkórusa lett a nevünk.

A lámpaláz a kórusénekes legnagyobb ellensége. Márpedig mindenki lámpalázas volt, még 
ha csak egy műveletlen bagázs előtt is léptünk fel, akik annyit értettek az énekléshez, mint 
tyúk az ábécéhez. 

Végül nem Eschenbach biztatása, hanem a véletlen segített. Mivel pattanásig feszültek 
az idegeink, a második basszusénekesnek, Jarečeknek az utolsó pillanatban nagyvécéznie 
kellett. Semmi gond, pár perccel csúszhat a kezdés. Csakhogy a közösségi terem vécéje pa-
pírvékony ajtó mögött volt – és Jareček magánkoncertje váratlanul Foerster Kilenc kórosmű-
vének nyitányaként zengett fel. 

A rabok a földön fetrengtek a nevetéstől, és mi is nevettünk.
A nevetés akkor szakadt félbe, amikor Eschenbach valakit eltalált a második sorban 

a hangvillájával. Ugyanebben a pillanatban nyílt az ajtó, és belépett a börtönigazgató meg 
a felesége. Az igazgatóné nem egy csúnya teremtés, de ha az is lenne: ha ezek között a falak 
között feltűnik egy nő, az a trópusi őrülethez hasonló állapotba taszítja a rabokat, úgyhogy 
ráterelődött a figyelem, mi meg szinte észrevétlenül elkezdhettük a koncertet. 

Foerster egyébként remek választás volt, Eschenbach nem egy buta ember. Csak annyit 
kellett tennie, hogy minden próba elején elmagyarázta a fiúknak, hogy Foerster hamburgi 
tartózkodása alatt szerezte a művet, és egyszerű dalai az otthon hiányáról és a hazavágyó-
dásról szólnak. A gyilkosok felének könnycsepp jelent meg a szeme sarkában már az otthon 
szó hallatán is. Sőt, fogadni mernék egy doboz cigibe, hogy senki sem képes több agresszív 
érzelgősséget belevinni a Mezei út című dalba, ami egy fiatal lány temetéséről szól, mint ezek 
a százkilós pacsirták.

Bár a koncertet fél perccel gyorsabban fejeztük be, mint ahogy Foerster úr szerette volna, 
hatalmas sikert arattunk. Eschenbach büszkeségét csipkelődő megjegyzésem sem törte meg: 
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ugyanilyen vastapsban tört ki a közösségi terem egy hónappal ezelőtt a szomszéd városból 
jött bábszínház előadása után is.

Egy szó, mint száz: megérintettük a csillagokat! Biztos vagyok benne, hogy erre senki 
nem számított.

Az igazgató ott helyben megígérte, hogy megszervezi, hogy a város legnagyobb termé-
ben lépjünk fel... Csakhogy tizennégy nappal később megjött az a szörnyű, lesújtó hír!

NOVEMBER 11. 

A szabadságra bocsátásom formalitás volt.
Valami fickó úgy döntött a halálos ágyán, hogy bevallja a bűneit, és beismerte azt a gyilkos-
ságot is, amiért engem ítéltek el!

A DNS-teszt sajnos megerősítette a szavait.
A bíróságról még fegyveres kísérettel érkeztem vissza a börtönbe, de pár órával később 

már egyedül szálltam be egy taxiba a börtönkapu előtt. 
Nem volt hová mennem, úgyhogy kiszálltam az első trafiknál, hogy vegyek egy doboz 

cigit. 
A trafikkal szemben olyan ígéretes nevű kávézó felirata villogott, hogy be kellett térjek. 

Négy év után kértem magamnak egy igazi kávét meg egy hamutartót.
De a cigimet nem találtam a táskámban.
Ösztönösen kinéztem a kávézó ablakán, és láttam, hogy a Marlboróm ott fekszik az 

úton, szó szerint pár méterre tőlem. A következő pillanatban átment rajta egy autó. Majd 
egy másik.

Kiszaladtam, fölemeltem a kissé sáros, lelapított cigisdobozt a földről. A kávézóban óva-
tosan kibontottam, és a szétpucsított filterek láttán elfogott a szomorúság. Nem mintha ezt 
már nem lehetne elszívni, a legkevésbé sem azért! Hanem mert nagyon is jól ismerem az 
ilyen filtereket.

Mikor Eschenbach a hangszálaink miatt megtiltotta a dohányzást, pár fickónak az olyan 
volt, mintha elvágta volna az oxigénvezetéket az óceán mélyén. Nem tudták megállni, hogy 
ne dohányozzanak, de legalább becsempészett ruhacsipesszel fogták a cigit, hogy ne legyen 
büdös az ujjuk!
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Nem volt az magas művészet, amit műveltünk, de képes volt kihozni vala-
mi egyedülálló dolgot azokból a jóravaló lelkekből. A saját szememmel láttam, 
hogy egy-két fickónak nedves lett a szeme, mikor először énekeltünk több szó-
lamban. Azt is láttam, ahogy azok a nem túl koordinált elmék kímélik a hang-
jukat, és a fellépés előtt a saját vizeletükkel öblögetnek – miután Eschenbach 
azt mondta nekik, hogy jobb a hangszálakra, mint a Vincentka ásványvíz. Elég 
undorító volt, de az én szememben nem a húgyukat öntötték a pofájukba, ha-
nem vállalták a felelősséget! Lehet, hogy életükben először. 

Ha valaki látná, hogy gyakorolják a tükör előtt a belső mosolyt és az élénk 
tekintetet, hehe!

És most mi maradt az egészből?! 

NOVEMBER 15.

Most mindennap a Tenornál kávézóban ülök, és mindig teleírok pár oldalt. 
Legalább így gondolatban visszatérhetek. Mindenfélét leírogatok, amolyan kó-
ruskrónikát. Ilyesmit például:

A koncert előtt, amin a mi Jarečekünk úgy kitüntette magát, saját kezűleg 
varrt magának két pokrócból egy kaftánt. Úgy nézett ki, mint egy ókeresztény 
Demis Roussos.

Csak épp Demis Roussos tenor volt.
Csak épp Jarečektől pont most vesz méretet a közösségi teremben egy igazi 

szabó a város krémjének tartandó koncert miatt, én meg itt dekkolok.
Megígértem a pártfogó felügyelőmnek, hogy azonnal elkezdek munkát ke-

resni, de valójában csak őgyelgek, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy 
rettenetes ez az egész.
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A szabadulás után a foglyoknak gondot okoz a társadalomba való beilleszkedés? Hát 
hogyne?! A szabadulás olyan, mint egy tragédia, amikor az ember egyetlen nap leforgása 
alatt elveszíti az egész családját. 

A kórusunk több is volt, mint egy család. Lehet, hogy hülyékkel voltam körülvéve, de 
mindennek ellenére ugyanazért a dologért lelkesedtek, mint én!

De ez még nem a világvége!
Tegnap, abban a pillanatban, amikor egy pillanatra felemeltem a fejem a jegyzeteim-

ből, egy fekete gyászlimuzin hajtott el az úton. A temetkezési vállalat két alkalmazottja 
ült benne komoly arccal, és mögöttük, a csomagtérben pihent egy ember a koporsóban, 
aki röviddel korábban távozott az élők sorából. Feltehetőleg a vasárnapi öltönyében fe-
küdt, feje a párnán, lezárt szemmel, keze összekulcsolva a mellkasán, cipője orra az ég 
felé mered.

Tisztán megjelent ez a kép a szemem előtt – és egyszer csak úgy éreztem, hogy a meg-
oldás itt van egy karnyújtásnyira.

NOVEMBER 18.

Csak egyetlen dolog maradt hátra: eldönteni, hogy ki lesz az.
Tudom, hogy az embernek általában nincs ekkora szabadsága. 

Azon tanakodom, mi lenne a jobb, ha egy politikust ölnék meg, amivel komoly szol-
gálatot tennék az emberiségnek, vagy válasszak inkább egy a sír szélén álló öregasszonyt, 
aki mindennap fohászkodik az Úrhoz, hogy vegye őt végre magához?

Azt hiszem, hogy a korábbi tapasztalataimnak köszönhetően többször segítettem 
a kórusban éneklő fickóknak, de én is tanultam tőlük egy s mást. Ha tényleg tudja az 
ember, hogy mit akar, az erőt ad, és meg tudja szerezni. Ha ők odabenn megtanultak 
énekelni, én is teljesítem, amit kell.

Hisz tenor vagyok! Nem akármilyen!
Az Eschenbach férfi börtönkórus tagja.

Garajszki Margit fordítása

x70 cm





CSAMARADZSA VIRÁGKISASSZONYA

Waller a legnagyobb izgalommal figyelt minden szóra, és szorongott a per kimene-
teléért. Nem ő a vádlott, sem az ügyész, sem a károsult, hanem a rendőrtiszt, aki 
belenyúlt a darázsfészekbe. Most csak az a kérdés, hogy elég mélyen nyúlt-e bele. 
Ha nem, akkor vége minden reményének. Indiában nem jut előbbre, és nem veheti 
feleségül menyasszonyát, aki rá várakozik otthon, Angliában.

Áldott jó ember volt, nem kívánta senki halálát. De ez a gaztett nem maradhatott 
megtorlás nélkül. Itt az alkalom, és meg lehet mutatni egy ilyen Csamaradzsának, 
hogy van még különb akarat az övénél – és ez a törvény akarata.

Waller újra végignézte sorra, mint eddig is, mind a tizenkét tárgyaláson, az arco-
kat, a vádlottakét, a tanúkét. Szinte belevájta szemét az arcukba, hogy leolvassa róla 
a titkukat.

Ott a Májszori Királyság trónörököse, csillagjósa, a szolgáló, a szakács és a palo-
tatiszt.

De ezek az arcok némák.
Waller újra feltette magában a kérdést, vajon valóban könnyelműen kockáztat-

ta-e a maga és menyasszonya boldogságát? Mert, ha ezeket itt nem mondják ki gyil-
kosoknak, akkor ő nem maradhat tovább Indiában.

*

Tikkasztó augusztusi éjszaka volt. Lefeküdt egy függőágyra, és próbált aludni. Igen 
nagy volt a hőség, és a Hold fénye majdnem olyan világos és vakító, mint a Napé. 
Már éppen elszunyókált, amikor fölkeltette Maharani egyik szent tehene, mely begá-
zolt a kertbe, és leheveredett a kókuszpálmák árnyékába. 

Kiverte a verejték, fantasztikus alakokat látott maga körül. Hangokat hallott. Ele-
inte azt hitte, hogy álmodik. De megint hallotta. Egyre ugyanazokat a szavakat: „Fi-
gyelj rám! Figyelj rám, szahib! Gonosztett készül!...” 

Végül nem bírta tovább, és felegyenesedett. Egy papot látott maga előtt állni. 
Nyírt feje volt, alakja csont és bőr.
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– Miért jössz ide éj derekán? – kérdezte meglepődve.
– Mikor jöhetnék úgy, hogy gyanút ne keltsek?
– Mi történt?
– Gyilkosság készül.
– Beszélj!
A vén pap maga alá húzott lábakkal leült a fűbe. Waller látta arcának minden 

ráncát, testének minden bordáját és olvasójának minden szemét. 
– A dolog úgy áll – szólt a pap –, hogy Maharani Vaninak, aki kissé gyönge-

elméjű, Dzsoja az első felesége. Nincsen gyermeke, és ha második feleségének, 
a virágkisasszonynak sem születik gyermeke, akkor Khasza Csamaradzsa marad 
a trónörökös. – Majd feltette a kérdést: – Megértettél, ó uram?

Waller bólintott. A pap folytatta:
– A virágkisasszony áldott állapotban van, tehát el kellett tenni láb alól. És ez 

a gaztett immár három hónapja folyik, lassú méreg által. Az is lehetséges, hogy amíg 
én ezt elmondom, szegény már meg is halt.

Főnöke távollétében Waller volt a felelős, ezért elgondolkodott azon, hogy mit is 
kellene tennie. Az utasítás így szólt: „Legyünk óvatosak a palotával szemben!” –, de 
az érzése azt parancsolta neki, hogy cselekedjék.

A rákövetkező éjjel, ugyanabban az órában a vén pap ismét felbukkant előtte, 
és jelentette:

– A virágkisasszony meghalt, uram!
Waller megdöbbent. Ezt nem várta. Soká tartott, míg a mérlegelés megnyugtat-

ta, hogy már az előző éjszaka sem lehetett volna a boldogtalant megmenteni. Most 
tehát azon kell lennie, hogyan tudná ezt a bűntettet megtorolni.

Hosszú hallgatás után felvetette a kérdést:
– Mikor égetik el a halottat?
– Holnap, délután fél ötkor.
– Értem. Elmehetsz. 
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Ezután Walter kieszelte a tervét. Másnap délután, amikor elszállítják a holttestet az 
égetésre, a menetet, melyet fegyveresek fognak kísérni, megtámadja. Leveszi a kocsiról 
a tetemet, megvizsgáltatja, ha meglesz a bizonyíték, vádat fog emelni.

Ez a szándéka vakmerő és igen veszedelmes. Az életét kockáztatja vele. De úgy érezte, 
hogy nem tehet másképpen.

Másnap délután lóháton várt a lovas rendőrök élén a menetre, mely lassan hömpöly-
gött feléje. Vad zene, virágok, virágok! Tarka kendők és nagy embertömeg. A levegőben 
károgó hollók. Ezüst vértezetű harcosok és virágfüzéres papok. És fáklyák az élen.

Amikor a menet már csak ötven lépésre volt, Waller nekivágtatott az indusoknak, 
megállította lovát a fáklyák előtt: „állj”-t parancsolt és követelte a tetem kiszolgáltatását, 
mert gyilkosság gyanúja forog fenn. Nem engedelmeskedtek neki. Erre parancsot adott, 
hogy vegyék el az indusoktól a kocsit és hajtsák be a kórházba.

Az indusok átkozódtak, toporzékoltak és ordítoztak. Tolongtak és lökdösődtek. Majd 
kitört a harc. A rendőrök marokra fogták a puskáikat, és hamarosan megszerezték a ko-
csit.

Ő maga, húsz emberével volt a hátvéd. Kövek repültek utánuk. Az egyik rendőrnek 
be is zúzták a fejét. Végül mégiscsak szerencsésen eljutottak a kórházba.

A vizsgálat megállapította, hogy arzénmérgezés történt. Eddig megnyerte a csatát. De 
Wallet nem számolt az indusok ravaszságával. A vádlottak és a tanúk mind esküvel állí-
tották, hogy a virágkisasszony maga szedte az arzént, hogy szebb legyen. Senki sem tudta 
rájuk bizonyítani, hogy hazudnak, ámbár mindenki tudta.

*

Waller újra körülnézett a tárgyalóteremben. A per most hirtelen, az elnök ügyessége 
folytán, fordulópontjára jutott.

Felkérte a komornát, Bettadát, hogy mutassa be a méregüveget, melyet a virágkisasz-
szony vásárolt, és melyből az arzént szedte. Elhozták az üveget, és a komorna eskü alatt 
állította, hogy ez az az üveg, melyet az úrnője használt. Két másik szolgáló is megesküdött 
ugyanerre.



Az elnök most átnyújtotta a kis üveget a jelen levő 
törvényszéki orvosnak, és megkérdezte, hogy miféle 
arzén ez? Az megvizsgálta, és megállapította, hogy sár-
ga.

Waller maga sem értette, hogy miben mesterkedik 
az elnök, és úgy vélte, hogy már elvesztette az igazát. Az 
elnök azonban az aktákból elővett egy lapot, és emelt 
hangon így szólt:

– Miután megállapítottuk, hogy a virágkisasszony 
sárga arzént vásárolt, közlöm, hogy az asszony gyom-
rában az orvosi vizsgálat során fehér arzént találtak. 

Ezzel a per eldőlt, és Waller megnyerte. Hogy az 
életét mentse, a szakács most már vallott, és elárulta 
urát és a csillagjóst. A trónörököst száműzték, a csil-
lagjóst pedig halálra ítélték. 

Waller azonban másnapra nyomtalanul eltűnt. 
A Csamaradzsa krokodilusai talán tudnának arról 

valamit mondani, hogy vajon hová lett Waller – ha 
meg tudnának szólalni…
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Nem tűnik magától értetődőnek, hogy a magyar irodalmi modernség egyik fon-
tos, elsősorban a harmincas években induló népi mozgalommal kapcsolatba hoz-
ható műfaja, az irodalmi szociográfia első jelentős darabja egy – a későbbi viták 
terminológiájához igazodva – sokkal inkább urbánusnak nevezhető író munkás-
ságához kötődjön. Márpedig az 1934-ben megjelent Kiskunhalommal ez a hely-
zet: szerzőjének, a jóformán pályakezdésétől fogva a „kávéházi író” epitheton or-
nansszal felruházott Nagy Lajosnak – leszámítva néhány, a Válaszban megjelent 
publikációt és rövid ideig tartó kapcsolatát az Új Szellemi Fronttal a Kiskunhalom 
megjelenését követő évben – nem sok köze volt a népi mozgalomhoz. A balolda-
li elkötelezettségű író a húszas évektől a harmincas évek közepéig az illegálisan 
működő Kommunisták Magyarországi Pártjához és annak irodalmi kezdeménye-
zéseihez (így például Gergely Sándor révén a 100%-hoz), a KMP-től való eltávolo-
dása után pedig a Szép Szó köréhez állt közel, de természetesen nem szabad elfe-
ledkeznünk arról sem, hogy – bár meglehetősen ellentmondásos kapcsolatban állt 
a lap szerkesztőivel – ekkortájt született alkotásainak egy jelentős részét a Nyugat 
közölte. (Nincs ez másként a Kiskunhalommal sem, amelynek első kiadása a Nyu-
gat és a Pantheon gondozásában jelent meg.1) 

A Kiskunhalom létrejöttét tehát nem (bármilyen irányú) mozgalmi kötődés, 
hanem a szerző által képviselt, szociális ügyek iránt érzékeny, alapvetően baloldali 
értékrend ösztönözte: a huszadik század első harmadától jelentkező – az 1929 és 
1933 közötti nagy gazdasági világválság által pedig még aggasztóbbá váló – folya-
mat, nevezetesen a társadalmi modernizáció kihívásaira reagálni képtelen falusi 

1 Nagy Lajos, Kiskúnhalom, h. n., Nyugat–Pantheon-kiadás, é. n. [1934] A dolgozat főszö-
vegében az alábbi kiadás oldalszámaira hivatkozom: Nagy Lajos, Kiskunhalom, Bp., Szép-
irodalmi, 1962. 

A KISZOLGÁLTATOTTSÁG 
NYELVI ALAKZATAI 

REICHERT GÁBOR
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lakosság végzetesnek tűnő leszakadása áll a mű középpontjában. Személyes indíttatást 
jelenthetett a szerző számára a helyszín: Kiskunhalom leírásából nem nehéz Nagy Lajos 
szülőfalujára, a Bács-Kiskun megyei Apostagra következtetnünk (egyébként ide elvonul-
va írta a Kiskunhalmot 1933 nyarán, a Baumgarten-díj jutalmazottjaként),2 sőt az egyik 
szereplőt, a falubeli nagyszüleinél nyaraló, paraszti származása miatt budapesti osztály-
társai előtt szégyenkező, sem a faluban, sem a fővárosban otthonára nem találó Sramó 
Gyurit akár Nagy Lajos gyerekkori alteregójaként is felfoghatjuk. Bár – ahogy arra Nagy 
Lajos-monográfiájában Tarján Tamás felhívta a figyelmet3 – nem állíthatjuk, hogy a Kis-
kunhalom a következő évektől kezdve egyre sokasodó népi szociográfiák közvetlen ihle-
tő forrása lenne, érdemes regisztrálni a tényt, hogy a huszadik századi magyar irodalom 
történetében elsőként talán ebben az alkotásban társult egymáshoz a társadalmi moder-
nizáció megvalósulatlanságának/megvalósíthatatlanságának szociografikus ábrázolása 
és a művészeti modernség bizonyos – elsősorban az új tárgyiasság „tényirodalmának” 
1920–1930-as évekbeli, Európa-szerte érzékelhető térhódításával összefüggésbe hozható 
– újításainak alkalmazása. 

A Kiskunhalom egyetlen nap, 1932. augusztus 17-ének eseményeit beszéli el különböző 
szereplők egymástól független történeteinek felsorakoztatásával, a mű kezdete és befejezé-
se között szinte percre pontosan 24 óra telik el. (Azzal a különbséggel, hogy az elbeszélő 
tudósítása szerint a nap augusztus 18-án már nem 4 óra 58 perckor, hanem egy perccel 
később kel fel – a közeledő ősz sugalmazásával is a megállíthatatlan romlásra, a sötétség 
lassú, de fokozatos térnyerésére figyelmeztetve az olvasót.) A dátum szinte teljesen esetle-
ges: az év – vagy hogy pontosak legyünk, az adott nyár – bármelyik napján játszódhatna 
a regény, a megjelenített történetek, történetkezdemények éppen az ábrázolt világ körfor-
gásszerűségére, állandóságára hívják fel a figyelmet. Jól érzékelteti ezt az első és az utolsó 
jelenetben, valamint a mű egyharmada táján is feltűnő szereplő, a napkeltétől napnyugtáig 
a határban kapáló Varga Mihály, aki monoton egykedvűséggel végzi munkáját, a változás 
vagy változtatás leghalványabb szándéka nélkül: „Valami más, egészen más vezércsillag ra-
gyog az ő szeme előtt, amikor gépies egyformasággal, fáradhatatlanul emeli és vágja a föld-

2 Kónya Judit, Nagy Lajos, Bp., Szépirodalmi, 1980, 150.
3 Tarján Tamás, Nagy Lajos, Bp., Gondolat, 1980, 144.
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be a kapát, hajol, lép, gondosan figyel, itt nincs fellebbezés, itt muszáj früstökig, délig, 
estig, egyik napon és a másikon, egyik esztendőben és a másikban, az élet elfogytáig, 
ha fáj is a dereka, akkor sem gondol rá, hanem mintha minden egyes kapavágás s a ka-
pavágások végtelen sora önbiztató hajsza lenne, tovább, tovább, újra tovább, muszáj, 
nem fáj, egy csöppet sem fáj!” (65. Az idézet szóról szóra megismétlődik a regény záró 
mondatában a 200. oldalon.) A mű „egynapos” szerkezete egy a korszakban divatos-
nak számító eljárás továbbgondolásaként értelmezhető. Illyés Gyula a görög tragédiák 
hármas egységének mintáját véli felfedezni Nyugat-beli kritikájában, leszámítva azt 
a nem mellékes eltérést, hogy a Kiskunhalom mintegy 150 alakot vonultat fel, szemben 
a görög tragédiák korlátozott szereplőszámával.4 Ennél azonban jóval kézenfekvőbb 
a korszak felkapott írója, John Dos Passos prózájának, elsősorban a Manhattan Trans-
fer című, a hagyományos elbeszélést a nagyváros mindennapjainak bemutatására cse-
rélő „szimultán regénynek” a hatása, amely párhuzamra elsőként Bálint György hívta 
fel a figyelmet.5 (Egyébként Dos Passos USA-trilógiájának első darabja, A 42. szélességi 
fok éppen a Kiskunhalommal egy időben jelent meg magyarul, ugyancsak a Nyugat és 
a Pantheon gondozásában.) Többen párhuzamba állították a művet Roger Martin du 
Gard regényével, az 1933-ban megjelent Vén Franciaországgal, amelyben a falut bejá-
ró postás szemszögéből követhetjük végig egy teljes nap eseményeit, Kardos Pál pedig 
Valentyin Katajev Hajrá! című 1932-es regényét is említi a lehetséges előképek között.6 
Ezeknél is fontosabb forrás Walter Ruttmann filmje, a Berlin: Egy nagyváros szimfóni-
ája, amely szintén leszámolt a perszonalizált narrációval, és a ’20-as évek iparosodó 
német fővárosának egyetlen munkanapját mutatta be néhány perces, egymással össze 
nem kapcsolódó jelenetek sorozatával. Egy 1928-as írás bizonyítja, hogy Nagy Lajos 
egy zárt vetítésen látta a filmet, amely a kísérleti közönség egy részéből lelkesedést, 
a többiekből teljes értetlenséget váltott ki. A vetítésről írt, a művet alapvetően elisme-
rő beszámolójában Nagy Lajos már felveti azokat a poétikai kérdéseket, amelyekre 
a Kiskunhalom válaszként is felfogható: „A nagyváros életének teljességéhez hiányzik 
például a falakmögötti élet: család, betegség, gyűlölködés, szerelem, szeretet, félté-
kenység, bűn és bűnnek bélyegzett tettek, tömegszállás, kórház, börtön, ambulancia. 

4 Illyés Gyula, Kiskúnhalom. Nagy Lajos új könyve, Nyugat 1934/8, 449.
5 Bálint György, Nagy Lajos: Kiskunhalom = B. Gy., A toronyőr visszapillant, Bp., Magvető, 1961, 

II, 120. (Első megjelenés: Pesti Napló 1934. július 22.)
6 Kardos Pál, A „Kiskunhalom”-ról, Kortárs 1958/3, 358.
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De hogyan lehet a féltékenységi veszekedéseket lefotografálni? Sehogy. Tehát a valóság nem fo-
tografálható, ezt meg kell koncipiálni és eljátszani, szóval teremteni, – ez aztán fotografálható 
[…] A valóságot még ha fotografáljuk is – lásd filmkészítés! – teremteni kell.”7 A Kiskunhalom 
műfajának átmenetisége részben az idézett írásban körvonalazott, a szenvtelen tényrögzítést az 
írói képzelet működésével vegyítő megszólalásmódnak köszönhető.

A Kiskunhalom kritikai fogadtatásának egyik fő szólama a választott műfaj behatárolására 
törekedett, amely során igencsak változatos definíciók születtek – a megfelelő kategória meg-
találására tett törekvések is jól mutatják Nagy Lajos művének szokatlanságát, amely azonnal 
feltűnt a kortársaknak. Szekszárdi László, a Szocializmus kritikusa amellett érvelt, hogy Nagy 
Lajos műve „nem regény, hanem szociográfia”,8 Németh Andor viszont „az első szociális magyar 
regénynek” nevezte a Kiskunhalmot,9 Veres Péter a „falu-regény” és „faluriport” kifejezéseket 
használta.10 Regény és szociográfia, fikció és tényleírás műbeli keveredését a kritikák nagy ré-
sze érzékelte, az ebből levont következtetések azonban meglehetősen változatos képet mutatnak. 
A legjellemzőbb leírást Illyés Gyula adta, aki a szociografikus pontosság elvárása helyett a mű 
„költőiségére” hívta fel a figyelmet: „Apró jeleneteket vázol, pár sorban mindennapi kis eseményt 
mond el s az utolsó sorokból hirtelen olyan közvetlen melegség buggyan ki, villamos ütésként 
oly egyenesen csap át beléd az élmény, hogy csodálkozva nézel vissza: vers volt ez? A hatása az. 
A könnyű kézzel fölvetett élményből az író, észrevétlenül és fitogtatás nélkül, kicsiholta a szikrát, 
melynek híján a legmegrázóbb élmény is csak puszta dokumentum marad.”11 Ugyanerre a „vers- 
szerűségre” utalt József Attila egy Nagy Lajoshoz írt magánlevelében: „Tudod, hogy én jobban 
szeretek verseket olvasni, mint bármilyen prózát – a Kiskunhalomban mindkettő előnyeit látom 
együtt. Ez azért különös, mert a vers éppen azért kötött kívül, mert belül, tartalmilag folyékony. 
[…] Regényben – burkoltan – ugyanilyen szerepet játszik »a cselekmény fölépítése«, »a jellemek 
kifejlése« stb. De hogy valaki ezt így, minden kimutatható eszköz nélkül elérje, az a művészetben 
rendkívüli.”12 Féja Géza, az egyik legismertebb népi szociográfia, az 1937-es Viharsarok majdani 
szerzője is hasonlóképp foglalta össze ezt a jelenséget: „Az adatok tudományos rendjét az epikus, 
az elbeszélő magasabbrendű rendezése foglalja el. Nagy Lajosnak sikerült a szociográfia tudo-
mányos komolyságát s a regény magasabbrendű rendező s megmutató erejét összeforrasztani. 

7 Nagy Lajos, „A nagyváros szimfóniája” Budapesten, Századunk 1928, 56.
8 Szekszárdi László, Egy magyar falu természetrajza, Szocializmus 1934, 139.
9 Németh Andor, Könyvekről, A Toll 1934/4, 155.
10 Veres Péter, Falu-regények, A Mi Utunk 1934/5, 13–14.
11 Illyés, i. m., 451.
12 József Attila levele Nagy Lajoshoz = Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, vál., szerk., 

összeáll. Tarján Tamás, Bp., Nap, 2001, 216.
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Új műfajt teremtett a magyar prózában.”13 Illyés, József Attila és Féja alighanem rátapintottak 
a Kiskunhalom egyik legfontosabb hatástényezőjére: a fikcionáltság folyamatos hangsúlyozásá-
val (amelynek csak egyik eszköze az elbeszélői nyelv „költőisége”) az elbeszélő egyetemesebb 
szintre emeli a bemutatott település lakosságának életét. Ebből következően a mű eltávolodik 
a valóság naturalisztikus/fotografikus, látszólag szigorú objektivitásra törekvő ábrázolásától, és 
az elbeszélő empátiájától áthatott narráció nem egyes helyzetek, hanem általánosítható problé-
mák, sztereotípiák, viselkedés- és gondolkodásmódok bemutatására vállalkozik.

Efféle, a szöveg fiktív voltára figyelmeztető gesztusként értékelhető a szövegben időről 
időre visszatérő statisztikai adatok eltúlzott, már-már parodisztikus alkalmazása. A mű Kis-
kunhalom földrajzi fekvésének, megközelíthetőségének, lakosságszámának bemutatásával 
indul, amiben eleinte mindössze a narrátor tudományos pedantériáját fedezhetjük fel. Azon-
ban a szöveg későbbi szakaszaiban a számadatok elveszítik hitelességüket, amikor az elbeszélő 
meglehetősen kétes elemzésekbe bocsátkozik a faluban repkedő legyek számáról, vagy az egy 
évben elfogyasztott bor mennyiségéről: „Fejenként két liter bort számítva, ez 5334 liter lenne, 
de mivel az asszonyok kevésbé isznak, a gyerekek még kevésbé, sőt van bornemissza férfi is, 
sőt némelyik, mint Varga Mihály meg Kara Szabó János többet is megiszik, hát ez így hozzá-
vetőlegesen 2500 liter bor naponta, de mondjuk, hogy csak 2000. Egy hónapban 60 000 liter, 
azaz 600 hektoliter. Pénzbeli értékben 20 pengőjével számítva hektóját 144 000 pengő. Ennyit 
iszik meg Kiskunhalom egy évben.” (162–163.) Számításainak nyilvánvaló hevenyészettsége 
az elbeszélő mindentudásának kétségbe vonását szolgálja: a Kiskunhalom narrátora nem egy 
külső, a falu életét felülről szemlélő, operatőrszerű nézőpontot foglal el, hanem maga is részese 
az eseményeknek – még akkor is, ha ez az érintettség jobbára csak a nyelvhasználat szintjén 
jelenik meg. A mű elbeszélője olyan személy, aki egyszerre rögzíti az általa látott eseményeket, 
és belelát szereplői gondolataiba, ekképp pedig beszédmódja is az épp szem előtt lévő figurá-
kéhoz igazodik. Ennek legnyilvánvalóbb esete, amikor a Pesten dolgozó, de időnként a faluba 
hazatérő Hajdu József „nyelvváltását” érzékelteti, aki a sztenderd magyar nyelvről egyik pilla-
natról a másikra őzésre vált. Ekkor egyetlen bekezdés erejéig a narrátor is őzni kezd, sőt a szö-
veg írásképe is a falusias beszédet adja vissza: „Úgy bizony, legjobban esik az embörnek, ha úgy 
mondhattya a szót, ahogy van, nem cifrázza. A kunhalmi embör, mint az egész Duna–Tisza 
köze, ő-vel beszél, oszt égymásba olvasztya a mássalhangzókat, mög néha egész másikat mond 
ahelyött, ami a könybe van írva. Aszongya például, hogy mögen, nem pedig megint. Aszon-
gya például, hogy: aszongya.” (102.) Mivel a tudományos vagy tudományos-ismeretterjesztő 
munkák nyelvezetéhez kevéssé illeszkedik a Kiskunhalomban jelen lévő, saját külső pozícióját 

13 Féja Géza, Új műfaj a prózában, Magyar Írás 1934/5, 71.

44



időről időre szándékosan feladó narrátor, azt mondhatjuk, a szöveg a szociográfiai 
irodalom ironikus újragondolásaként is felfogható,14 ez a vonása pedig alapvetően 
megkülönbözteti a következő évektől kezdve megjelenő népi szociográfiáktól.

A kortársi recepció a Kiskunhalom másik legfontosabb eredményének a magyar 
irodalmi hagyományban bevett, idealizáló parasztábrázolás gyökeres újragondo-
lását tartotta. Szekszárdi László megfogalmazása szerint „a régi magyar irodalom 
giccsé idealizálta a magyar parasztot”, Móriczék fellépése pedig csak egy kissé 
módosította ezt a képet, mindössze a sztereotípiákat cserélték újabbakra: „Csak 
áthangszerelték a forradalom előtti idők polgári szűrtségű történelmi materializ-
musára és vegyítettek belé egy adag Freudot is. A paraszt, mint csak földéhes, fukar, 
csak alattomos, csak úrgyűlölő egyfelől, a paraszt, mint szexuális lihegéssel megtelt 
»ragadozó hím« vagy »telhetetlen nőstény« másfelől. A század elejének ezek az új 
kliséparasztjai ugyanúgy magukkal hordták a »jusst«, »sűrűvérűséget«, a »bicskát« 
és a »bort«, mint elődeik az árvalányhajat.”15 A Kiskunhalom több alkalommal re-
flektál arra a hamis paraszt-képre, amely elsősorban a századelő lektűrirodalmának 
hatására alakult ki a városi lakosságban, és amely köszönőviszonyban sincs a falvak 
lakosságának énképével. Ilyen gesztusként értékelhetjük annak a vendégszövegnek 
a beillesztését, amely Gárdonyi Géza Az én falum című regényéből származik: a be-
emelt részlet a mezítláb járás örömeiről értekezik, amit az olvasmánnyal ismerkedő 
Kara Juliska egyszerűen képtelen megérteni: „Csodálkozik, milyen furcsa is, mert 
ő nem szeret mezítláb járni, és senkit nem irigyel annyira, mint Dér Esztit. A Dé-
rék gazdagok, Eszti mindig cipőben jár. Milyen szenvedés is mezítláb járni!” (135.) 
Ugyancsak a megszokott parasztábrázolás kritikája fogalmazódik meg abban a je-
lenetben, amelyben a – jellemző módon – Budapesten kiadott 1932-es Nagy Képes 
Naptár egyik képének leírása olvasható. „A színes címlapján parasztcsalád látható, 
ragyogó szobában vannak, daliás termetű, gyönyörű szép gazda, hófehér ingben, 
kék nadrágban; az asztal körül a gazda felesége, reneszánszkori olasz szépség, mint 
például a »Madonna della sedia« nője, a gyerekek ragyogóak, mint a friss cseresz-
nye, a legkisebb valóságos Rafael-angyal […]” (112.) 

14  Bartha Ákos, „Az autoritás mankói”. Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének ant-
ropológiai olvasatára, Studia Litteraria 2009, 38.

15  Szekszárdi, i. m., 140.
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Kiskunhalom népének szegénysége – amellett, hogy az egyes résztörténetek eleve 
egy egzisztenciális értelemben leszakadóban lévő társadalmi réteg képét sugallják – 
leginkább a lakosság saját problémáinak artikulálására való képtelenségén érhető tet-
ten. Tarján Tamás meglátása szerint a műben az elnyomás elsődleges eszköze a nyelv, 
amelynek a szereplők túlnyomó többsége nincs birtokában. Kiskunhalom lakosságá-
nak egzisztenciális kiszolgáltatottsága ilyen módon „nyelvi kiszolgáltatottsággal” pá-
rosul,16 a nyelvi határok pedig ebben az esetben valóban a szereplők világának határa-
it jelölik. A nyelvi kiszolgáltatottság megnyilvánulásaként olvasható például a helyiek 
idegen szavakkal szembeni viszolygása: a Kiskunhalmot a fővárossal, vagyis a mo-
dern világgal – földrajzi és szimbolikus értelemben egyaránt – összekötő személy-
szállító hajó, a Sophie nevét nemcsak hogy nem tudják kimondani, de az írásmód 
idegensége a legtöbbjüket rossz érzéssel tölti el. „Valami gyámoltalanság, valami ide-
genség érzése kél a távoli szörnyű nevek nyomán, melyek mindig több és több tárgy-
ról, árucikkről, újságról, hirdető-ábráról riasztják az embert. […] rönktgenvizsgálat, 
orpinton-tyúk, csaszla, revorvel, biplány, korela, replektor, pogram, triérozó, inzsellér 
úr, pasztér, szeperál – annyi ellenséges szó, mintha valamennyit csak azért találták 
volna ki, hogy csúffá tegyék velük a szegény embert.” (101.) A Kiskunhalomban a nép 
műveletlensége, és ebből adódó szűk látókörűsége tűnik fel a falvak elmaradottságá-
nak elsődleges okaként, amit még aggasztóbbá tesz a művön következetesen végigvitt 
vidék–Budapest ellentét: a főváros ugyanis nem egyszerűen nincs tisztában a vidék 
helyzetével, hanem mintha egy párhuzamos valóságban létezne mellette, a két külön 
világnak pedig egyre kevesebb köze lenne egymáshoz.

Bár Kiskunhalom nem esik túl messze a fővárostól – az elbeszélő mű eleji tájékoz-
tatása szerint vonattal nem egészen három óra, hajóval négy és fél óra alatt közelíthető 
meg (3.) –, valójában szinte felfoghatatlan a távolság a két helység között. A műben 
a modernség szimbólumaként tűnik fel Budapest, amelyet csak vékony szálak kötnek 
az elmaradott faluhoz – a vasút és a hajók ekképp a modernitás közvetítőiként funk-
cionálnak, azonban hiába adott a lehetőség, csak nagyon kevesen vállalkoznak a vá-
ros megközelítésére.  Az egy helyütt félig ironikusan, félig elkeseredett beletörődéssel 
„odafönn”-nek, illetve „erkölcsi, szellemi és hatalmi magaslatnak” (182.) nevezett Bu-

16 Tarján, i. m., 155.

46



dapestről a hírek, a „szellemi táplálék” is csak késve érkezik „le”: a fővárosi lapokat 
csak tizenegy óra körül hozza meg a vicinális. 

A faluban érvényben lévő „kasztrendszer” elsősorban a lakosok anyagi helyze-
téből következően alakult ki, ugyanakkor szoros összefüggésben áll a fővároshoz, 
tágabban értelmezve a helyiek külvilághoz való viszonyával is. Kiskunhalom tár-
sadalmi ranglétrájának legalján a tulajdonnal nem vagy alig rendelkező szegény-
parasztok találhatók, akik nem látnak túl saját munkájuk és saját pátriájuk hatá-
rain. A módosabb gazdák jellemzően igyekeznek a falunál távolabbra tekinteni, 
számukra presztízskérdést jelent a szélesebb horizonttal rendelkező, „világlátott” 
– jellemzően Budapesten dolgozó – földijeik, illetve a helyi értelmiség képviselő-
inek (a plébános, a református és az evangélikus lelkész, a tanító stb.) társaságában 
mutatkozni. A „két világ” közötti óriási különbségek leginkább a műben többször 
megjelenített határhelyzetekben mutatkoznak meg, ezeknek két fajtáját különböz-
tethetjük meg: amikor a városi kultúra „beszivárog” a faluba, illetve amikor a falusi 
ember próbál – általában kevés sikerrel – kiigazodni a fővárosban tapasztalt elkép-
zelhetetlen állapotokon.17 

Fleischerné, a Kiskunhalmon nyaraló, módos budapesti zsidó asszony egy sze-
mélyben testesíti meg a modern nagyvárosi polgár – Nagy Lajos műve által sugallt 
– lenézését az elmaradott vidékkel szemben. Nem tud aludni a legyektől és a szom-
széd kakasától, viszolyog a ház körüli teendőktől és a földmunkáktól, a falusi léttel 
szembeni ellenérzéseit pedig egy helyi fiatal lányon, a szolgálóként felfogadott Ju-
lison vezeti le. A kedves, de meglehetősen butácska lány Fleischerné számára elve-
szíti minden emberi tulajdonságát, és puszta tárgyként, vagy jobb esetben megbíz-
hatatlan háziállatként kezeli őt. Kérésre „kölcsönadja” Julist szomszédasszonyának, 
miközben a lány csak „zavarosan sejt valamit az ő használati tárgy mivoltáról” (19.), 
cukorlopással gyanúsítja, unalmában egzecíroztatja, az ellene elkövetett rossztet-
tek miatt érzett lelkiismeret-furdalás miatt pedig degeszre eteti a falusiak számára 
elképzelhetetlenül változatos és bőséges ételekkel – Julist pedig ezért lenézi saját 
közössége, hiszen csak azt látják, hogy a lány feltűnően kikerekedett, mióta a pes-

17 Bartha, i. m., 42.
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ti asszonynál szolgál. Fleischerné eltúlzott, karikaturisztikus vonásokat viselő figurája 
a zárt közösségbe behatoló idegenséget személyesíti meg a Kiskunhalomban – amit 
többször hangsúlyozott zsidó származása tovább erősít –, azonban sem ő, sem a kö-
zösség nem törekszik a köztük lévő távolság felszámolására, ekképp pedig a regény 
nem mutat fel semmilyen lehetőséget a társadalmi különbségek csökkentésére, vagy 
legalább egy közös nyelv megtalálására. (Ez utóbbit egyébként Bálint György is felrótta 
Nagy Lajosnak.18)

Fordított esetben is hasonló a helyzet, vagyis amikor a kiskunhalmiak kénytelenek 
a főváros nyomasztó idegenségével szembesülni. A Budapesten dolgozó Hajdu József 
– a pesti köznyelv és a falu nyelve közötti „nyelvváltásra” való képessége mellett – azzal 
vív ki magának tiszteletet, hogy tájékozottnak mutatkozik az ország politikai állapotait 
illetően. Ezek a megnyilvánulásai azonban családtagjai szempontjából érthetetlennek 
és nem rájuk tartozónak, az olvasó szempontjából pedig meglehetősen közhelyszerű-
nek, betanultnak tűnnek: „Forradalom nem lesz […] Mert a munkásságnak semmi 
köze a forradalomhoz. A munkás tudja, hogy neki így is dolgoznia kell a roskadásig 
meg úgy is, hogy neki mindegy… Tisza István volt a nagy államférfi. Ha Tisza István 
élne, Magyarország nem állna ott, ahol ma áll. De úgy ám. A mai politikusok! – legyint 
a kezével.” (180–181.)

A főváros–vidék ellentét kiélezéseként a mű egyik utolsó jelenete Budapesten ját-
szódik. Egyfelől a vakbélgyulladással diagnosztizált Csorba Bözsit követhetjük, amint 
kórházi ellátásért utazik hajón a fővárosba – és akinek további sorsáról jellemző mó-
don semmit nem tudunk meg, az ő története ugyanúgy befejezetlen marad, mint a nap 
folyamán megkezdett vagy folytatott történetek legtöbbje –, másfelől a falu jegyzőjét, 
Szirotkát, aki feleségével munkaügyben utazik Budapestre, de ha már ott járnak, be-
néznek egy igazi pesti kávéházba is. A napközben, dologidőben ott mulató, viccelődő 
fiatalurak épp a parasztság elkeserítő helyzetén élcelődnek – mondván, a magyar pa-
raszt lusta, és csak magának köszönheti nyomorát –, a hazugnak érzett sztereotípiák-
kal való szembesülés pedig ritka kivételként azt eredményezi, hogy a falujabeliekkel 
általában rendkívül kritikus Szirotkában szolidaritás ébred a parasztság iránt. Szem-
betűnő, hogy ezen a jeleneten kívül nem sok olyan szöveghelyet találhatunk a Kiskun-

18 Bálint, i. m., 121.
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halomban, ahol a szereplők kiállnának a maguk vagy sorstársaik 
igazáért19 – és jellemző, hogy végül Szirotka sem szegül szembe 
a kávéházi ficsúrokkal, csak magában könyveli el, hogy visszavá-
gyik az egész addigi életében lenézett falujába.

A Kiskunhalom, amellett, hogy Nagy Lajos pályafutásának 
egyik legjelentősebb alkotása, mind irodalom-, mind társadalom-
történeti jelentőségét tekintve a magyarországi modernség kiemel-
kedő műveként tartandó számon. Az elbeszélés során érvényesített 
narrációs technikák újszerűségén túl a társadalmi modernizáció 
vélt kudarcának mélyreható ábrázolása is fontos érdeme Nagy La-
jos alkotásának, amely hangsúlyos fikcionalizáltsága ellenére a ma-
gyar szociográfiai irodalom úttörő művének tekinthető.

19 Ide sorolható még az a jelenet, amelyben a Weisz úr béreseként dolgozó 
Mándli hirtelen nekiront munkaadójának, mert az – mintegy fensőbbsé-
ge érzékeltetéseként – szájon vágja őt. Jellemző azonban, hogy Gyomosz-
lai – Weisz úr kocsisa – a hatalom pártjára áll, és „kézzel, lábbal elkezdi 
Mándlit ütni, rúgni, ököllel a fejébe, csizmaorral a sípcsontjába, hogy 
Mándli csak úgy kapálózik, bukdácsol, a levegőben, elesik, de Péter még 
akkor is rugdalja, alig tudják az emberek megfékezni s odébb vonszolni.” 
(132.)
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Az elmúlt tíz-tizenöt évben új folyamatok indultak meg a magyar irodalomban. Bár 
talán pontosabb úgy fogalmazni, ha azt mondjuk, hogy egy régi, a huszadik század 
első évtizedeiben létrejött műfaj feltámadásának lehetünk tanúi, noha jelentős mó-
dosulásokkal. A „realizmusról” és a szociográfiai vonulatról van szó, melynek egyre 
erőteljesebb a jelenléte a mainstream irodalomban, s melyet egyes kritikusok lel-
kesen, mások inkább fanyalogva fogadnak. Jómagam azon az állásponton vagyok, 
hogy érdemes különválasztani a trendet és az egyes műveket. A trend maga létező 
jelenség, amit szerintem nem érdemes minősíteni (pontosabban: nem ezt érdemes 
minősíteni), viszont annál izgalmasabb feladat választ találni arra a kérdésre, hogy 
minek köszönhető ez a revitalizáció, valamint milyen új poétikai és narratológiai 
megoldások jellemzik, továbbá milyen „küldetést” tulajdoníthatunk neki. Az egyes 
művek megítélése pedig ettől részben független feladat, melynek során esztétikai 
szempontoknak kell érvényesülniük, vagyis az adott mű értékelése független attól, 
hogy milyen morális (politika, közéleti) feladatot vállal magára.  Tanulmányom első 
részében röviden próbálom áttekinteni a magyar szociográfiai irodalom történetét, 
főbb célkitűzéseit, elméleti alapvetéseit. Második részében megpróbálok választ 
találni arra a kérdésre, hogy a mostanában jelentkező, szociográfiai tartalommal 
is bíró szövegek kapcsolódnak-e valahogyan a magyar szociográfiai irodalomhoz, 
akár poétikailag, akár ideológiailag, valamint milyen új minőséget hoznak a kortárs 
irodalomba. Harmadsorban pedig Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene című könyvé-
nek a kritikai recepcióját tekintem át, különös tekintettel arra, hogy ez mennyiben 
regisztrálja a szociográfiai vonulat jelenlétét. 

A szociográfiát programszerűen űző társadalomtudósok, írók a múlt század első 
évtizedeiben a Huszadik Század című lap köré csoportosulva jelentkeztek, azzal 
az igénnyel, hogy „ki kell dolgoznunk Magyarország anatómiáját és fiziológiáját, 
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mert csak ezen az alapon javasolhatunk tudományos politikát, vagyis olyant, mely nem utó-
pia, hanem élő valóság.”1 A csoportnak világos (baloldali) politikai céljai voltak, és ezen célok 
megvalósítása előfeltételezte „Magyarország felfedezését”; a társadalmi tények pontos, elfo-
gultságoktól mentes leírását az egyes társadalmi rétegek, tájegységek esetében, vagyis egyfajta 
diagnózisát a magyar valóságnak. Hasonló szándékkal indultak a harmincas évek falukutató 
mozgalmai is, noha nem sokat tudtak elődeik munkájáról. A két világháború között működő 
szociográfusok, a társadalmi kérdések iránt érzékeny értelmiségiek fogalmazták meg a „há-
rommillió koldus országa” frázist, mely kijózanítóan hatott a feudális viszonyokat konzerváló 
országban. Ahogyan Széchenyi Ágnes is írja, ezt az időszakot nevezhetjük igazán a szocio-
gráfia „hőskorának”, hiszen ekkor születtek azok a szociográfiai alapművek, melyeket még ma 
is számon tart az irodalomtörténet: Illyés Gyula: Puszták népe (1937), Féja Géza: Viharsarok 
(1937), Szabó Zoltán: A tardi helyzet (1936), Cifra nyomorúság (1938), Nagy Lajos: Kiskúnha-
lom (1934).

A szociográfia kapcsán nem lehet egységes definícióra hivatkozni, nincs saját, külön mű-
faja, sőt, kitüntetett területe sincsen. Széchenyi Ágnes a következőt állítja vele kapcsolatban: 
„A szociográfia definíciója nem egyértelmű, hiszen nemcsak par excellence szépirodalmi mű-
vekről van szó. Irodalom és tudomány, irodalom és publicisztika határai nem vonhatók meg 
egyértelműen minden esetben.”2 Továbbá amorf műfajként jellemzi, melyet több különböző 
szellemi és világnézeti irányzat, műhely képviselői is műveltek, több különböző társadalmi ré-
teg, földrajzi egység életére irányítva figyelmüket, valamint a szövegek műfaji besorolása is igen 
változatos képet mutat, hiszen tudományos, statisztikákkal alátámasztott tanulmányok éppúgy 
megtalálhatók a szociográfiai irodalomban, mint szépirodalmi igénnyel írt művek. Széchenyi 
továbbá külön kihangsúlyozza a szociográfiai irodalom kezdeteiről írott tanulmányában, hogy 
a „művek mindkét korszakban politikai küldetést vállaltak”3, megismerő és politikai funkciójuk 
egyaránt fontos volt. A két funkció pedig nem válhatott el élesen egymástól, hiszen a társa-
dalmi problémák „felfedezése” egyszersmind erőteljes társadalomkritikát is jelentett, valamint 
politikai cselekvésre hívott fel. Ennek az intenciónak köszönhető az is, hogy a műfaj nem egy 
képviselőjét állították bíróság elé, méghozzá „osztály elleni izgatás”, „a nemzet megbecsülése 
iránti vétség” vádjával. 

Ha ugrunk egy nagyot az időben, akkor azt láthatjuk, hogy a ’70-es évek szociográfiai moz-
galma hasonló problémákkal küzdött, ugyanis a Kádár-korban sem vették jó néven, ha va-
laki ráirányította a figyelmet a társadalom peremén élők problémáira. A hivatalos ideológia 
szerint ugyanis nincsenek problémák, mindenki dolgozhat és boldogulhat, és lehetősége van 

1 Jászi Oszkár, Tíz év, Huszadik Század, 1910/1‒2, 8. Idézi: Széchenyi Ágnes, Szociográfia és szociografikus 
irodalomszemlélet (kézirat). 

2 Széchenyi Ágnes, Szociográfia és szociografikus irodalomszemlélet.
3 I. m.
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felemelkedni. Számos szociográfiai ihletésű film és regény, valamint tanulmányok, politikai 
állásfoglalások cáfolták a kincstári optimizmust, s irányították rá a figyelmet arra, hogy a hi-
vatalosan munkások, parasztok és kisemberek állama pont ezen néprétegek egy jókora ré-
szét hagyta cserben. Jó példa erre Tar Sándor esete díjnyertes munkájával, a Tájékoztatóval, 
mely az NDK-ban vendégmunkásként dolgozó fiatalok helyzetét mutatta be. Az írás elnyer-
te a Mozgó Világ szociográfiai pályázatának első díját, ám legális úton nem lehetett közölni, 
hanem a Profil című szamizdatban jelent meg később. A legendás lap legendás szerkesztője 
ekkoriban Berkovits György volt, akinek magának is több szociográfiai munkája jelent meg, 
köztük a mai önértésünk számára is nagyon fontos Világváros határában című könyv, mely 
Budapest agglomerációjának benépesülését mutatja be. 

Berkovits György szerint a szociográfia hiteles látásmódja az, amit ő „föltáró magatar-
tásnak” nevez.4 Ezt általában véve úgy jellemzi, hogy kritikus, irtózik a kényelmes sztereotí-
piáktól, és dokumentális vizsgálatra törekszik. Továbbá nagyon fontos lépés az, amit meg-
tisztításnak nevez: a vizsgált dologról le kell hántani azokat a rárakódott rétegeket, melyek 
a manipulációt lehetővé teszik, vagyis az előítéleteket, sztereotípiákat. A tisztánlátás felté-
tele az is, hogy a szociográfus tárgyát a valóság egészében tudja elhelyezni és értelmezni. 
A másik fontos szempont a szembesítés, mely nem más, mint a társadalomban uralkodó 
elvek és gyakorlatok ütköztetése, vagyis annak kimutatása, hogy a társadalmi valóság és az 
az ideológia, melybe csomagolni akarják, sehogy sem passzolnak egymáshoz. A szerző to-
vábbá öntörvényűséget vár el a szociográfustól (ne hagyja magát megvesztegetni), továb-
bá társadalmi érzékenységet, ami voltaképpen az egész vállalkozás lendítő energiáját adja. 
A szociográfus küldetése az, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, amiről nem szívesen veszünk 
tudomást, amit próbálunk hárítani, elbagatellizálni, szőnyeg alá söpörni. 

Poétikai kérdések természetesen nem kerültek terítékre, hiszen a szociográfiát elsősor-
ban nem irodalmi, hanem tényfeltáró műfajnak látták, ám az irodalom területén is fel-feltűn-
tek szociográfiai ihletettségű művek, mint Fejes Endre Rozsdatemetője (1962) vagy Kertész 
Ákos Makrája (1971). Egy generációval később Tar Sándor is szociográfusként hivatkozik 
saját magára, ars poeticája: „A szociográfiát őszintén azonosuló, feltáró szenvedélyű műfaj-
nak tartom, mely az irodalmi eszközöket valóban csak eszközként használja…”5 

A debreceni író fogadtatása különösen érdekes a szociográfia és az irodalomtörténet 
szempontjából, mert Tar írói jelentkezése arra az időszakra esett, amit a prózafordulat né-
ven emleget az irodalomtörténet, és amely egyre gyanakvóbbá vált mindazon dolgok iránt, 

4 Berkovits György, A szociográfia magatartása = szerk. B. Gy., Folyamatos jelen: fiatal szociográfusok 
antológiája, Budapest, Szépirodalmi Kiadó (Magyarország felfedezése), 1981, 363.

5 Tar Sándor, Válaszok – kérdésekre, http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_11.pdf
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melyek a szociográfia alapanyagát alkották: a valóságról és az elbeszélő énről van szó, va-
lamint az elbeszélés nyelvéről. Kétségtelen, hogy a szociográfia is fiktív műfaj, ám fiktivi-
tását nem tematizálja, és nem problematizálja a saját, társadalmi valóságra vonatkoztatott 
nyelvi és megismerő kompetenciáját. Nem problematizálja továbbá a társadalmi valóság 
fogalmát sem, mint ahogyan a valóságét sem általában. Márpedig ezek a fogalmak a ki-
lencvenes évek elején gyanússá váltak – tegyük hozzá, teljes joggal. Illúzióvá vált a szöveg 
és a referencia szoros kapcsolata, az, hogy a szöveg határozottan rá tudna mutatni valami 
saját magán kívüli entitásra. Az irodalom deiktikus funkciója háttérbe szorult az önrefe-
rencialitással szemben, mint ahogyan a valóságra hivatkozó próza is az úgynevezett szö-
vegirodalommal szemben. 

Ennek a fejleménynek a következménye volt, hogy a valóságot ábrázolni kívánó, 
a nyelv és a beszélő én kompetenciáit, vagyis az elbeszélés nehézségeit nem problemati-
záló irodalmi szövegeket az állásfoglalásait a legújabb elméleteken iskolázott kritika kor-
szerűtlennek minősítette – így Tar írásait is. Ahogyan Szilágyi Zsófia írja: „A szövegszerű 
irodalom (nevezzük most jobb híján így) előtérbe kerülésének és az elméleti beszédmód 
egyre erőteljesebb jelenlétének az együttes folyamata során ugyanis a prózaelméleti szem-
pontokat érvényesítő kritikusok, irodalomtudósok érthető módon azokat a műveket vá-
lasztották írásaik tárgyául, amelyek kapcsán különösen jól és hatásosan lehetett bemu-
tatni, hogyan írható le az elbeszélésmód problematizálása, a szöveg önreflexív jellege, 
a történet felbontása. Ennek a két síkon lezajló rendkívüli jelentőségű paradigmaváltás-
nak így az a többek között Tar műveinek értelmezéstörténetét befolyásoló következménye 
lett, hogy az ilyen kategóriák mentén nem vagy csak nehezen leírható életművek általában 
háttérbe szorultak, s jobbára a teoretikus szempontokat is érvényesítő kritikusok hallgatá-
sa nyilvánította őket korszerűtlenné.”6 

Érdemes azt is átgondolni, mit jelent az irodalomban korszerűnek vagy éppen korsze-
rűtlennek lenni, és ki dönti ezt el? Ki az, aki teljes biztonsággal meg tudja mondani, hogy 
éppen „mit kíván” a kor, vagy milyen poétikákon és narrációs eljárásokon keresztül szólal 
meg? A korszerűségről való döntés egy olyan ítészi pozíciót feltételez, melyet a posztmo-
dern elméletei éppenséggel elutasítottak: a mindentudó, önazonos elbeszélőét. Továbbá 
a társadalmi problémák sem tűntek el, sőt, a kilencvenes évektől egyre súlyosabbak lettek, 
ám a „korszerűtlen” Tar Sándoron kívül kevés író foglalkozott velük. Ez azonban puszta 
ténymegállapítás, és nem minősítés, hiszen a jó irodalom nem a tárgyától lesz jó, és a tár-

6 Szilágyi Zsófia, „Úgy halsz meg, nevetve, boldogan” (Tar Sándor: Nóra jön), Alföld, 2000/10,  96.
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sadalmi problémák iránti érzékenység nem kérhető számon az íróktól. És attól sem lesz jó író 
valaki, ha társadalmi kérdésekhez nyúl, részvétet érez a periférián élők iránt. Valamint érthető, 
ha a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a Kádár-kor bornírt ideológiai és esztétikai 
béklyóitól szabadulva mind a kritika, mind pedig az irodalom számára felszabadulást jelentettek 
az új esztétikai és filozófiai irányzatok. A realizmus fogalmát pedig máig hatóan súlyosan komp-
romittálta a szocialista realizmus mint a rendszer által egyedül üdvösnek és „haladónak” gondolt 
művészeti irányzat. Ezek a kérdések azonban árnyalt irodalomtörténeti és -elméleti elemzéseket 
igényelnek, ám ehelyt erre nincs mód. 

A KÉTEZRES ÉVEK

A realista ábrázolásmód és a szociográfiai vonulat a kétezres években tűnt fel újra az irodalom 
főáramában, és többek között Bódis Kriszta: Kemény vaj (2003), Barnás Ferenc: A kilencedik 
(2006) és Oravecz Imre: Ondrok gödre (2007) című regényeit említhetjük ennek kapcsán. Az év-
számra talán azért is érdemes figyelni, mert 2005-ben meghalt Tar Sándor, akinek utolsó mű-
veire (A térkép szélén 2003, Az alku 2004) már jóval kevesebb kritikai figyelem irányult, mint 
a lelepleződése előtt megjelent köteteire. Ez azonban nem csupán magának Tarnak a perifériá-
ra szorulását jelentette, hanem azt is, hogy vele együtt a realistának nevezett, szociográfiai ele-
meket tartalmazó irodalom is tovább marginalizálódott. A fentebb említett regények azonban 
még mindig inkább elszigetelt eseményeknek tekinthetők, melyek nem illeszkednek trendek-
be, hanem szerzőik látásmódját, poétikáját, érzékenységeit tükrözik. A kritikusok sem csupán 
a realista, szociografikus szálat tartják említésre méltónak, sőt, ezek inkább a háttérbe szorulnak 
a regények egyéb erényei mellett, mindamellett, hogy valamennyi pontos, részletekbe menő raj-
zot nyújt azokról a perifériára szorult szegény emberekről, akikről a szövegek szólnak. A kritika 
lelkesen üdvözölte ezeket a könyveket, Barnás Ferenc regényét pedig több nyelvre lefordították, 
és külföldön is sikere volt. 

Barnás és Oravecz regénye azért is számít fontos mérföldkőnek, mert bizonyos értelemben 
mindketten „faluregényt” írtak, a falut értelmezték újra. Márpedig ennek igen régi hagyománya 
van a magyar irodalomban, mint ahogyan a falu és a parasztság ideologikus ábrázolásának is – 
gondoljunk csak Szabó Dezső: Az elsodort falujára. Ahogyan Károlyi Csaba is észrevételezte az 
Ondrok gödréről írott kritikájában: „A romlatlan, a tiszta, a bűnös civilizációtól, urbanizációtól, 
kapitalizmustól mentes, ártatlan, egészséges, a nemzetet, a népet megtartó parasztság hamis képe 
a múlt század folyamán sok olyan magyar regénybe is beszüremlett kisebb-nagyobb mértékben, 
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melyek a paraszti világban játszódtak. Ugyanakkor a falukutatás tudományosan is megalapozott 
folyamata már a 30-as évektől egyfajta kijózanító erővel is bírt.”7 A regény mindentudó elbe-
szélője szenvtelenül, érzelmektől és nosztalgiától mentesen meséli el az „Árvai had” történetét, és 
ezen a történeten keresztül a falusi, paraszti élet apró, részletekbe menő leírását is kapja az olvasó, 
minden idill és idealizálás nélkül. Az Ondrok gödre éppúgy nem sorolható a „népi irodalom” 
kategóriájába, mint ahogyan A kilencedik sem.

Mindkét regény olyan apafigurát rajzol, mely bizonyos, nem feltétlenül, vagy nem teljes egé-
szében az életkörülményeinek köszönhető jellembeli torzulást mutat. Oravecz regényében az apa 
nem engedi a gyermekeit saját lábukra állni, függő helyzetben tartja őket, mire azok más útját 
nem találják a boldogulásnak, csak ha kivándorolnak Amerikába. Barnás regényében is igazi 
patriarchális zsarnok az apa, az ő terrorja, valamint a család reménytelen szegénysége azonban 
már rányomja a bélyegét a gyerekek és a feleség személyiségére: megfélemlített, szorongó, neuro-
tikus emberekké váltak, sőt, az egyik gyerek értelmi fogyatékos is lett – a férfi számára azonban 
családtagjai pszichés állapota, boldogulása vagy netán boldogsága nem jelenik meg szempont-
ként. Ahogyan Radics Viktória írja: „Barnás Ferenc a magyar irodalom egyik legjobb szegény-
ségrajzát nyújtja ebben a könyvben, a szegénység metasztázisait, a tudatban, a személyiségben 
okozott torzulásait is feltárva.”8 

Radics továbbá „modern faluregényként” jellemezi A kilencediket, mely egy Pomázon talál-
ható telepen játszódik.9 Míg azonban az Oravecz ábrázolta falu szegény volt ugyan, de uralkodott 
benne valamilyen paraszti rend, melyben az apa zsarnoksága talán inkább devianciának fogható 
fel, mint normális jelenségnek (erre utal legalábbis az, hogy vele ellentétben az ő apja, az Idős 
János átadta neki a gazdaságot, amikor már fogytán érezte az erejét), addig a pomázi telepen 

7 Károlyi Csaba, Kivezetés a faluirodalomból, Jelenkor, 2008/2, http://www.jelenkor.net/archivum/
cikk/1408/kivezetes-a-faluirodalombol

8 Radics Viktória, Mestermű, Holmi, 2006/12, http://www.holmi.org/2006/12/ket-biralat-egy-konyvrol-
barnas-ferenc-a-kilencedik

9 A Budapest környéki agglomeráció fokozatos benépesülését Berkovits György, Világváros határában, 
Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1978 című szociográfiája írta le. Megfigyelése szerint főleg azok a vidékről 
származó, a jobb fizetés reményében a fővárosban munkát kereső emberek költöztek a Budapest környéki 
falvakba, akik nem tudták sem az albérletet, sem pedig a lakásárakat megfizetni a városban. 



élőknek nincs sok esélyük arra, hogy elkerüljék a testi-lelki megnyomorodást. Őket már kita-
szítja a közösség magából, páriák lesznek. Büdösek, mert ritkán fürödnek, beszédhibások, rossz 
az iskolai teljesítményük, ócska ruhákban járnak. Az Oravecz-regény apa által kizsákmányolt 
hősének még volt esélye arra, hogy alakítson sorsán, és kitörjön a szűkös körülmények közül, 
A kilencedik narrátor-főhőse azonban már csak bűnt elkövetve tud pillanatnyi örömet szerezni 
magának: lop, ételt vásárol magának (lecsókolbászt és mignont), majd lebukik, és minden megy 
tovább. Erről a telepről nincs valódi kitörés. 

A 2010-es években pedig már valóságos trendről lehet beszélni a realista ábrázolásmódot 
alkalmazó, szociográfiai elemekkel operáló regények, novellák, sőt versek kapcsán, melyek min-
den további nélkül a mainstream irodalom részeivé váltak, kritikák sokasága jelent meg róluk, 
szerzőik különböző elismerésekben részesültek. Tóth Krisztinának már tárcáiban, novelláiban is 
megjelentek szociografikus elemek, aztán az Akvárium (2013) című regényében korrajzot nyújt 
egy szegény, angyalföldi család életén keresztül. Szintén a 2013-as évben jelent meg Borbély Szi-
lárd Nincstelenek című regénye, mely valóságos szenzáció volt a honi irodalmi életben, és külföl-
di fogadtatása is kedvező volt. Szilasi László A harmadik híd (2014) című regénye is igen nagy 
visszhangot váltott ki; a szerző ezért a regényéért vehette át a Mészöly Miklós-díjat 2015-ben. 
Kiss Tibor Noé Aludnod kellene című könyve szintén 2014-ben jelent meg, és a szerzőt a Békés 
Pál-díjjal ismerte el a szakma. 2016-ban látott napvilágot Milbacher Róbert Szűz Mária jegyese 
című regénye vagy novellaciklusa, a szerző pedig hamarosan Margó-díjat kapott. Ménes Attila 
Folyosó a Holdra című regénye is a 2016-os év termése, és eddig elég jó a kritikai visszhangja. 

Ezek a regények különböző korokban játszódnak (sőt, Ménes Attila regénye egyenesen a jö-
vőben), ám valamennyi olyan környezetben, amit a szegénység és a marginalizáltság határoz 
meg. Az Akvárium hősei minden elképzelhető lehetőséget megragadnak a puszta túlélés érdeké-
ben, albérlőket fogadnak az amúgy is szűkös lakásba, és az örökbe fogadott lányt, Verát, télre be-
fektetik a kórházba, a halálos beteg gyerekek közé, mert ott kap enni és meleg is van. A Nincste-
lenek az ötvenes években játszódik egy a keleti határ közelében fekvő faluban, szintén egy család 
életéből mesél el pár fejezetet, és A kilencedikhez hasonlóan ebben is pontos képet kap az olvasó 
arról, milyen testet-lelket nyomorító hatása van a szegénységnek, az állandó szűkölködésnek. 
Szilasi regénye egy olyan világot mutat fel, amit bár nap mint nap látunk az utcákon, de a legtöbb 
ember előtt mégis ismeretlen marad: a hajléktalanok életével, túlélési stratégiáival. Az Aludnod 
kellene egy városszéli telepen játszódik, hősei egyik napról a másikra vegetáló férfiak. Milbacher 
könyvének a helyszíne is egy falu, és ebben is közegükből kitörni képtelen, szegény és perspektíva 
nélküli emberekről olvashatunk történeteket. A Folyosó a Holdra kicsit talán kilóg ebből a sorból, 
hiszen a jövőben játszódik, egy hatalmas katasztrófa után, mely csak Debrecen városát hagyta 
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meg Magyarországból, ahol reménytelen sorsú emberek tengetik az életüket egyik 
napról a másikra. Első pillantásra két állítást fogalmazhatunk meg, ha a közös pontot 
keressük ezek között a könyvek között. Az egyik az, hogy határozottan úgy tűnik, 
hogy napjainkra egyre erőteljesebben jelenik meg az irodalomban a szociografikus 
vonulat, a társadalmi valóság ábrázolása iránti igény. A másik pedig az, hogy ezek-
nek a regényeknek, novelláknak a tere jellemzően szűkös: egy faluban, egy telepen 
játszódnak, vagy ha éppen mégis nagyvárosban, akkor is meglehetősen korlátozott 
a szereplők rendelkezésére álló tér. 

Kezdjük az első állítással és magától adódó kérdéssel: miért? Minek köszönhető 
az, hogy egyre több író választja témájául a szegénységet, a társadalomból való ki-
rekesztettséget? Itt alighanem irodalmon kívüli faktorokat kell keresnünk. (S itt je-
gyezném meg azt is, hogy attól még, hogy egy író nem ír társadalmi problémákról, 
még korántsem biztos, hogy nem tartja fontosnak ezeket, vagy éppen nem választja 
a cselekvés más módját.10) Szilasi László például azt mondja egy vele készített interjú-
ban, hogy „A harmadik híd megírásával például a hajléktalanság körülményei között 
élő embereket próbáltam közelebbről tanulmányozni. Ezt pedig úgy éltem meg, mint 
a felejtés ellen történő munkát. Teljesen egyetértek György Péterrel abban, hogy min-
dig rettenetes traumáink keletkeztek abból, amikor megpróbáltuk magunkat felejtésre 
ítélni. Úgy látom, hogy nemcsak elmúlt dolgokat, hanem olyanokat is megpróbálunk 
elfelejteni, amelyek most történnek, például a hajléktalanokat. Szerintem az ember 
fontos munkát végez a közösségének, amikor megpróbál egy-két ilyen dolgot föltárni, 
visszaemelni a felejtésből, nem ritkán a szándékos elfelejtésből, mesterséges megfeledke-
zésből [kiemelések tőlem D. S.].”11 Kiss Tibor Noé azt állítja, hogy „engem a tehetet-
lenség, a kiszolgáltatottság és a kirekesztettség érdekel, és azok az emberek, akik ilyen 
helyzetben élnek. A saját transzneműségem történetét is leginkább a tehetetlenség 
fogalmával tudom megragadni. Az Aludnod kellene szereplőinek és Magyarországon 
most már milliós nagyságrendű számban sokaknak ugyanígy a tehetetlenség az osz-
tályrészük, csak egészen más okok miatt.”12 

Tetszőlegesen ragadtam ki két író nyilatkozatait a többi közül, nem lenne helyén-
való általánosítani őket. De ha visszagondolunk arra, hogy az elmúlt években hány 

10 Mint ahogyan Kukorelly Endre létrehozta a Nyugodt Szív Alapítványt, mely hajléktalanokon 
próbál segíteni.

11 Hercsel Adél, „Mindenki gyűlöl mindenkit, aki veszélyes a tb-jére” – interjú Szilasi Lászlóval, 
http://hvg.hu/kultura/20140305_Mindenki_gyulol_mindenkit_aki_veszelyes

12 Pálos Máté, Nem azért hordok női ruhát, hogy provokáljak, http://www.origo.hu/kultura/
kotve-fuzve/20150723-kiss-tibor-noe-irodalom-regeny-foci-transznemuseg-tarsadalmi-
erzekenyseg.html
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irodalmi rendezvény, konferencia foglalkozott a szegénység problémájával, hány író foglalt állást 
a nyilvánosság előtt társadalmi kérdésekben, hány író vállalt közéleti szerepet, akkor alighanem 
azt kell mondanunk, hogy az irodalmi élet szereplői egyre érzékenyebbé váltak a társadalmi prob-
lémák iránt. Adódik a kérdés, hogy miért pont most, hiszen – mint fentebb is jeleztem – a rend-
szerváltás is meglehetősen sok áldozattal járt, tömegek veszítették el munkájukat, szegényedtek 
el, kerültek utcára, marginalizálódtak. Csak óvatosan merem megkockáztatni a választ, mely 
hosszabb, komplexebb elemzést igényelne: talán a kétezres évek második felére, a kétezer-tízes 
évek elejére derült ki végérvényesen, hogy a rendszerváltás projektje kudarcba fulladt, hiába volt 
az áldozat, az új rendszer milliók számára nem kínált megoldást égető életproblémáikra. Milliók 
maradtak az út szélén, a magyar vidékre pedig gyakorta a teljes kilátástalanság, a reménytelenség 
a jellemző. Ennek a belátása pedig elemi erejű tapasztalatot jelenthetett a társadalom egésze, így 
az írók számára is, melyet ki így, ki úgy dolgoz fel. Mindenesetre tanulságosnak tartom Szilasi 
László szavait, aki arról beszél, hogy a regény megírását a közösség érdekében végzett munkának 
tekinti, melynek során megpróbál föltárni valós társadalmi viszonyokat (amit Berkovits György 
is a szociográfia feladatának tekintett), és megmenteni a feledéstől azokat az embereket, akik 
a társadalmon kívül rekedtek. 

Elhamarkodott dolog lenne poétikai fordulatról beszélni, azt azonban mindenképpen re-
gisztrálnunk kell, hogy változás történik a magyar irodalomban. Méghozzá egy olyan regiszter-
nek a megjelenésével újul meg az irodalom, mely már jó száz éve jelen van kultúránkban, hol 
több, hol kevesebb nyomatékkal: a szociográfiával. S azt is hozzá szeretném ehhez fűzni, hogy 
korántsem arról van szó, hogy ez ne lett volna kontinuus módon jelen, hanem arról, hogy az 
utóbbi időkben ismét bekerült a mainstreambe. S – mint ahogyan írtam már – arról sincs szó, 
hogy tisztán szociográfiai művek születnének, hanem arról, hogy szociográfiai elemek, tapasz-
talatok jelennek meg a fikciós munkákban, melyek olykor egészen bonyolult narratológiai meg-
oldásokkal élnek. 

Fentebb már láttuk, hogy a szociográfiai elemeket tartalmazó művek nem ritkán szűkös térben 
játszódnak, egy faluban vagy egy telepen. A tér korlátoltsága pedig az életlehetőségek korlátolt-
ságát is magával vonja, hiszen ezekről a helyekről rendszerint nincs kitörési lehetőség. Erről 
olvashattunk Barnás Ferenc regényében, Tar Sándor novelláira is ez jellemző, a Nincstelenekre 
is, és a sort folytathatnánk. Kiss Tibor Noé kisregénye is egy telepen játszódik, melyet szinte 
csak férfiak laknak, akik maguk is hibásak abban, hogy kisiklott az életük és esélyük sincs más 
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életre. A regény kritikai recepciója meglehetősen gazdag, ezért nem teszek most kísér-
letet saját elemzésre. Inkább a recepciót szeretném szemügyre venni, méghozzá abból 
a szempontból, hogyan próbálják meg a kritikák a regényt elhelyezni a kortárs művek 
között, mire figyelnek föl benne, és mit tudnak kezdeni a regény szociográfiai vonula-
tával. Azért gondolom, hogy érdemes megválaszolni ezeket a kérdéseket, mert ezeken 
keresztül valamelyest képet alkothatunk arról, hogyan fogad ma a kritika egy társadalmi 
problémákat ábrázoló könyvet, és hol talál helyet számára a „kánonban”. Annak a kér-
désnek a megválaszolása van még hátra, hogy miért éppen erre a könyvre esett a válasz-
tásom. Erre a válasz részint személyes, részint pedig szakmai. A személyes része az, hogy 
a Milbacher-regény kivételével az összes többiről jómagam is írtam, erről a kettőről még 
nem, és ez befolyásolhatja a véleményemet. A másik része pedig az, hogy a regényről 
megjelent rengeteg kritika, recenzió széles áttekintést tud nyújtani a szakma egészéről (a 
Szűz Mária jegyeséről még nem született ennyi írás).

Már önmagában az is igen figyelemreméltó, hogy a regényről mennyi recenzió, 
kritika, ajánlás született.13 Nemcsak a kifejezetten szakmai lapokban, hanem a Népsza-
badságban is írtak róla egy igen fontos recenziót,14 és a Marie Claire-ben is megjelent 
róla egy ajánló, vagyis sok emberhez eljutott a híre, ami nem gyakori jelenség a kortárs 
irodalomban. A fontosabb irodalmi lapok, netes fórumok mindegyike közölt róla hosz-
szabb-rövidebb kritikát, és különösen figyelemreméltó, hogy mennyire erős a katolikus 
szekció: a Pannonhalmi Szemle, az Új Ember és a Vigília is fontosnak találta, hogy reagál-
jon a regényre. A határon túli lapok közül az Új Szóban (Szlovákia) és a Székelyföldben 
(Románia) jelent meg róla írás. A szerzővel is számos interjú készült országos lapok-
ban, valamint 2016-ban ő nyitotta meg a Budapest Pride rendezvénysorozatot, ahol Be-
szélnünk kellene címmel sokakat elérő és megrendítő beszédet mondott.15 Az Aludnod 
kellene üzenete tehát a magyar irodalomban szokatlan módon nagyon sok emberhez 
eljuthatott. Ami arra utal, hogy a magyar társadalom egésze számára ismerős és húsba-
vágó tapasztalatot, nyugtalanító olvasmányélményt jelent a regény világa: vagyis a szo-
ciográfiai elemeket a szélesebb olvasóközönség is dekódolni tudja. 

A legtöbb kritikus rámutatott arra, hogy alig vannak nők a történetben, a telepre 
való kitaszítottság jobbára a férfiak osztályrésze. Ez azért is nagyon fontos megfigye-

13 A szerző blogján 21-et gyűjtött össze, s ehhez jön még az ÉS-kvartett, az oktatási segédanyag, 
a laudáció. Forrás: http://kisstibornoe.blogspot.hu/p/aludnod-kellene.html

14 http://nol.hu/kultura/csodalatos-szenvedo-szerkezet-1563105
15 http://magyarnarancs.hu/lelek/kiss-tibor-noe-beszelnunk-kellene-99874
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lés – és nagyon jó írói döntés –, mert a két nemet máshogyan érintette a rendszerváltást 
követően az addig megszokott keretek szétzilálódása, ez általában a férfiakat viselte meg 
jobban. Ahogyan Dánél Móna írja, a regény „a posztkommunista férfi-traumákhoz visz 
közelebb, mely férfiak a maguk szerény érzéki és szellemi kódjaikkal érzékelik az intimitás 
hiányának végtelen szegényességét. Megtestesítik az ebből a hiányból fakadó árny-létet. 
E világ szerint a nők megváltoztak, érzékenyebbé váltak, a gyerekek elfogytak a telepről, 
a kommunizmusban szocializálódott férfitestek mint női emlékek tárhelyei tragikusan 
bolyonganak letűnt identitások maradványaiként…”16 Márjánovics Diána is „maszkulin 
vidékként” írja le a telepet; „terméketlen, visszafordíthatatlan pusztulásra ítélt területről” 
ír kritikájában.17 Csillag Lajos szintén felhívja a figyelmet erre a szempontra,18 vagyis arra, 
hogy ez a telep a férfiak világa, a nők számára élhetetlen. Ez azért is fontos, mert legjobb 
tudomásom szerint Tar Sándor volt az utolsó a magyar irodalomban, akinek a műveiben 
az elszegényedés és kilátástalanság nemileg differenciáltan jelentkezett. 

S ha már szóba került Tar Sándor, akkor talán arról is érdemes szót ejtenünk, hogy 
Kiss Tibor Noé telepe kísértetiesen hasonlít Tar A mi utcánk című novellaciklusára, mely 
szintén egy település végére szorult pár házból áll, és ahonnan éppoly reménytelen a ki-
törés, mint a telepről. De – mint ahogyan fentebb is láthattuk – a szűkös tér, a telep vagy 
falu gyakorta szolgál szociográfiai ihletésű művek helyszínéül. A Tar-művel való rokonság 
lehetőségét már Kálmán C. György is említette a regényről szóló kritikájában, de egyúttal 
meg is védte azoktól a vádaktól, melyek szerint a debreceni író lett volna a szóban forgó 
regény előképe: „a kilátástalan, nyomorult magyar világ rajzára mindig is szükség van, 
nem lehet elégszer és elég alaposan körüljárni, a kiválóan megírt (és ebben-abban ha-
sonlító) szövegek soha nem oltják ki, semlegesítik vagy teszik fölöslegessé egymást. Má-
sodszor meg: Kiss Tibor Noé úgy alkotja meg a szöveget, hogy nagyon finoman, nehezen 
érzékelhetően, de alaposan elmozdul a Tar-féle (mondjuk, idézőjelek között: »realista«) 
írásmódtól.”19 

A műfajpoétikailag legfontosabb kérdés pedig talán az a regény kapcsán, hogy a kri-
tikusok hogyan helyezik el a regényt a kortárs művek között. Talán nem meglepő, ha 
azt vesszük észre, hogy számos kritikus szótárában előfordul a „szocio” gyök, és többen 

16 Dánél Móna, Ahonnan eltűnnek a nők, Pannonhalmi Szemle, 2016/2, 116–117.
17 Márjánovics Diána: Csendélet a szürke árnyalataival. http://felonline.hu/2015/08/04/csendelet-a-

szurke-arnyalataival/
18 Csillag Lajos: Nem nőnek való vidék / Kiss Tibor Noé Aludnod kellene című kötetéről, http://www.

irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/2014/2014-oktober/2182-csillag-lajos-nem-nnek-valo-videk-
kiss-tibor-noe-aludnod-kellene-cim-koeteterl

19 Kálmán C. György: Állókép varjakkal, Élet és Irodalom, LVIII, (24) 2014. június 13., http://www.
es.hu/cikk/2014-06-13/kalman-c-gyorgy/allokep-varjakkal.html
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is kísérletet tesznek rá, hogy a kortárs próza fejleményei között helyezzék el, 
értelmezzék a regényt. Nagy Boglárka meglátásait érdemes hosszabban is 
idézni: „Az elmúlt években mind a kritika, mind az olvasóközönség számára 
fontossá vált jó néhány olyan kortárs szépirodalmi mű, amelynek fókuszában 
a társadalom kitaszítottjai/kiszorítottjai állnak. Ahogy a nyolcvanas-kilencve-
nes években nagy feltűnést keltett Tar Sándornak a vidéki munkáskörnyezetet 
megjelenítő prózája, úgy csodálkozott rá az olvasó városi értelmiség Borbély 
Szilárd Nincstelenekjére vagy legutóbb Szilasi László A harmadik híd című re-
gényére. A vidék vigasztalan, csupasz valóságára.  Kiss Tibor Noénak – amint 
jó néhány vele készült interjúból kiderül – világos szándéka volt megmutatni 
azoknak a világ peremén élő telepieknek a nyomorúságát, akikről kishírek sem 
születnek, nemhogy filmek, akikbe az aluljárókban vagy bevásárlóközpontok 
parkolóiban sem botlik az ember.”20 Hasonló vonulatba illeszti a regényt Balázs 
Imre József is, aki Bodor Ádám regényeiben, Krasznahorkai László Sátántan-
gójában, Tar Sándor történeteiben látja az előzményeket, és összefoglaló néven 
periféria-prózának nevezi őket.21 Továbbá egy nagyon fontos dologra is felhívja 
a figyelmet, arra tudniillik, hogy ezekben a történetekben a tér, a helyszín na-
gyon fontos szerepet kap, mintegy reprezentálja az eseményeket.

Ez a két utóbbi kritika egyértelműen azt jelzi, hogy valóban tendenciáról 
van szó az utóbbi évtizedek irodalmában, és úgy tűnik, kortársai vagyunk an-
nak a folyamatnak, melynek során kialakul a kortárs „periféria-irodalom”. Ez 
a fajta irodalom azt a hagyományt folytatja, melyet a huszadik század elején 
már elkezdtek, s mely a hetvenes-nyolcvanas években is rámutatott a rend-
szer hazugságaira és a katasztrofális életviszonyokra, majd napjainkban is ta-
lál alapanyagot. Azon túl, hogy ez egzisztenciálisan korántsem megnyugtató 
érzés, irodalomtörténetileg mindenképpen izgalmas folyamat, hiszen egy régi 
hagyomány újraéledését regisztrálhatjuk, melyről egy időben már azt hihettük, 
hogy eltűnt a történelem süllyesztőjében. Hogy ez nem így történt, az mind-
annyiunk tragédiája – és mindannyiunk felelőssége.

20 Nagy Boglárka, Mintha nem is léteznének, http://www.muut.hu/?p=10656
21 Balázs Imre József, A perifériák perifériái, http://www.muut.hu/?p=10661
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„Adjatok hát nekünk egy testet”, ez először is azt je-
lenti, hogy kamerát helyezünk egy hétköznapi testre”
(Gilles Deleuze: Az idő-kép)

 

Már 1924-ben, Balázs Béla A látható ember című realista filmesztétikájában poentí-
rozódik, hogy a mozgókép az emberi testet és mozdulatot, valamint arcjátékot a többi 
művészeti ághoz képest mennyire specifikus hitelességgel képes ábrázolni, így a test-
mozdulat a filmben művészi kifejezőerővé válik. A mozgókép kétdimenziós filmanya-
ga az „érzelmek tempója” által hajtott emberi arcot, és a testi gesztusaival önmagát ki-
fejezni képes tovamozduló embert időbeli létezése közben képes rögzíteni. Az emberi 
test valóságos, mindennapi, erőteljes létezésbeli „jelenlétének” megörökítését vállalta 
magára a dokumentumfilm is. A szubjektív/magánéleti köznapiság ábrázolásából kiin-
duló szubjektív társadalomelemzést végrehajtó típusok antropológiai valóságfeltárása 
nagymértékben érdeklődik az emberi test reakcióinak és viselkedésmódjának objektív 
rögzítésére.

A társadalmi tárgyú dokumentumfilmek, vagyis a szociografikus dokumentumfil-
mek, az ún. „szociofilmek” társadalmi analízisüket tágabb vagy szűkebb keretek között 
is elvégezhetik. Tágabb társadalmi „testületek” (faj, nemzet, csoport, réteg) általános 
működéseinek elemzése és tényszerű bemutatása mellett közvetlenül az egyén min-
dennapi életjelenségeire, problémáira, állapotaira is koncentrálhat, hogy az egyedi 
esetekből vissza tudjon csatlakozni a társadalom szélesebb vetületeihez. A társadalmi 
létjogosultságot megalapozó egyéni létszituáció „tapintható” tényigazságai által szer-
veződik meg a szociografikus dokumentumfilm „hősének” mindennapisága. A tár-
sadalmilag motivált és érintett individuális sorstörténetek dokumentatív „lejegyzése” 
miatt szubjektív dokumentációknak számító test-képrögzítések tipizálása egy „közös 
test” társadalomrajzához vezet el. Amikor a szociografikus dokumentumfilm vagy az 
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objektív stilizációs ábrázolási logikát működtető dokumentarista stílusú film az emberi testet 
vagy annak mindennapi – proximális (közvetlen) – érzéki tapasztalatainak mozgás- és affektív 
megnyilvánulásait teszi meg tényrögzítésének célpontjává, azt azért teszi, hogy ráakadjon azokra 
az identifikációs társadalmi testvonatkozásokra és mozgásformákra, amelyek rétegeket vagy akár 
egy egész társadalmat is jellemezhetnek. Ezt abból a Hans Belting által is megfogalmazott ontoló-
giai alapállásból teheti meg, amely szerint az ember képe elválaszthatatlan a testképétől. Ha egy 
ember „állapotképét” látjuk bármilyen szituációban, akkor annak „szituált testképét” is megfi-
gyeljük: érzékeljük, miképpen tapasztal egy bizonyos élethelyzetben, hogy reagál rá testi (szoma-
tikus) és pszichés szinten, milyen tanult társadalmi szimbolikus cselekvéseket hajt végre, vagy 
hogy milyen maszkot visel, milyen szerepet játszik el az adott helyzetben a saját céljai és érdekei 
védelmében. Ilyenkor nemcsak a társadalmi – reprezentatív-szimbolikus – szintű, tanult cselek-
vés az érdekes, hanem a valóságos-hétköznapi „magánidejében” hosszan figyelt, „megtestesült” 
személyiség öntudatlan-reflexív, spontán, ösztönös reakciói is, és az azokból „elindított” elleplező 
vagy önfeltáró reakció-gesztusok. Éppen ezért a hétköznapi életfolyam és életkörülmények érzé-
ki realitásképének megfigyelésén és felszíni leíráson alapuló, antropológiai indíttatású dokumen-
tumfilm típusa1 leírásra építi valóságmegfigyelését. A társadalmi alaposságú dokumetumfilmnek 
és a dokumentarista filmnek a mindennapi élettapasztalás közben rögzített test-/emberképe az 
egyént más entitások jelölőjévé is teszi. Az érdekli, hogy a szociológiailag pontosan bemutatott 
személy, illetve a tipizált magánember hogyan érzékeli azt a társadalmi teret, amelyben éppen 
van, és az milyen befolyással van magánéletére, társadalmi érvényesülési lehetőségére. Hiszen 
„[a]bban a kulturális mátrixban, melyet európai humanizmusnak nevezünk, soha nem láthatjuk 
magát a testet. Ahogyan Thomas Laqueur, Ludmilla Jordanova és mások elemzései megmutat-
ták, még az anatómiai ábrázolásokban is kimutathatók az emberi lény kulturális meghatározásá-
nak és a hozzá tapadó ideológiáknak, értékrendeknek a nyomai.”2

Hans Belting a Kép-antropológiában azt fogalmazza meg, hogy szerinte a test képe egy repre-
zentációs válság képe. Akkor kezdünk foglalkozni a testünk képével, ha már elbizonytalanodtunk 
a valóság hiteles ábrázolási módjában és logikájában. Ekkor visszafordulunk önmagunkhoz, és 
testünk újra-jeleníthetőségéből építjük újra a valóság igaz képét. Így válik a test képe identitás-
képző erővé. Ezek szerint a modernista dokumentarizmus joggal fordult a test realitásképének re-
flexív, közvetlen – cinema direct, cinema verité – vizsgálatához, mivel a magánélet antropológiai- 
dokumentarista „test-rögzítései” magukkal hozzák egy társadalom reprezentációs válságának 
objektív korképét is.

Bill Nichols szerint az elvont-konceptualista modellalkotó, a hazug mítoszteremtésre (is) haj-
lamos giersoni, uralkodó dokumentumszemléletet le kell cserélni a közvetlen emberi tapasztalás 
nem-narratív érzéki síkját megmutató dokumentarista világlátásra. Fogalmi és ideológiai pre-

1 Vö. „A megélt test karnális élménye viszont a dokumentumfilm esetében specifikusabb igazságot, sajátos 
antropológiai tudást nyújt a nézőnek. A dokumentumfilm azt a hallgatólagos szerződést köti a befogadóval 
hogy […] a film-előttes esemény vizuális-akusztikus jellemzőinek fenomenológiai megközelítését nyújtja.” 
Stőhr Lóránt, Idő lett: A budapesti Iskola és az idő, Apertúra 2013, Tavasz.

2 Kalmár György, Testek a vásznon (film, test, szubjektivitás), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
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koncepcióval „beszennyezett” konceptuális, narrativista dokumentarizmus „testet-
len, hatalmi tudása” helyett a „szituált tudást”, és a testet öltött közvetlen, személyes 
élettapasztalás megörökítését előtérbe helyező dokumentumfilmes realitásfelfogást 
kell támogatni3. Az intézményesített beszéd retorikus egyértelműségében, és a konk-
rét nyelvi fogalmi jelentésképzés erejében hívő, diszkurzív dokumentumfilm azt ál-
lítja, hogy a valóság pontosan rögzíthető, egyoldalúan leírható és megfogalmazható. 
A diffúz, ellentmondásos és kiszámíthatatlan valóságban létező (érzékelő) emberi 
testet figyelő dokumentarizmus nem mitizál, nem állítja, hogy az objektív valóság 
és életfolyam modellszerűen elbeszélhető és megörökíthető. A közvetett (absztrakt, 
ideologikus fogalmisággal) „irányított” valóságkutatás logikus, de leegyszerűsítő 
gondolatrendszerek mentén analizálja a valóságot. A tárgyszerű, test-központú (ant-
ropológiai) dokumentarizmusnál a képek a megmutatás és regisztrálás szintjén ma-
radnak, a kamera a szemlélő nézőpontját veszi fel, nem egy értelmező-értékelő kon-
ceptuális „beszédközpontúságot”. „Éppen ezért kell a dokumentumfilmnek sokszor, 
amikor idegen kultúrák felé fordul, eltávolodnia a fogalmiságtól, hogy megpróbálja 
megragadni a tapasztalat közvetlenségét, és ezen keresztül a testet mint tanút, mint 
érzéki tapasztalatok hordozóját és megidézőjét jelenítse meg.”4

A vizuális antropológia módszerét alkalmazó nem-narratív, inkább szituációs5/
szituacionista6/szituatív7 „testtudatú” dokumentarista film a társadalmi rendszer-

3 Bill Nichols, „Megismerni téged…: A tudás, a hatalom és a test, Replika 2012/4, 103–119.
4 Vincze Teréz, Súlyos testek: Testek a filmben, a nézőtéren, Metropolis 2013/3.
5 A műfajteremtő Cséplő Gyuri és Pártfogolt minta egész estés dokumentum-játékfilmek ren-

dezője Schiffer Pál, aki inkább módszernek, mint műfajnak tekintette a „valóságfilmezést”, 
amely szabadon adaptálható bizonyos „valóságközeli” fikciós filmformákhoz. Saját stílusát 
„szituációs dokumentumfilmként” vagy „nem-narratív dokumentumfilmként/nem-fikciós 
játékfilmként” azonosította egy interjúban: „A módszerem mindkét filmnél a következő volt. 
Kerestem egy olyan személyt , aki valamilyen okból éppen „helyzetben” van, mozdulni fog, 
valami történni fog vele. […] A szereplők életébe, mozgásába csak annyit avatkoztunk bele, 
hogy előállítottunk számukra szituációkat. „Három jó dokumentumfilmet akartam csinálni”: 
Beszélgetés ifj. Schiffer Pállal, Filmvilág 1982/11, 25–29.

6 „A szituacionista megoldás épp a személyek és társadalmi mechanizmusok viszonyának, 
konfliktusának dokumentálására alkalmas.” Bódy Gábor: Végtelen kép. Bódy Gábor írásai, Bu-
dapest, Pesti Szalon, 1996, 62.

7 „[…] a dokumentumfilmek hagyományos, interjúzó, kérdve kifejtő, valóban nem elbeszélő 
módszerét éppen a hatvanas-hetvenes évek fordulóján váltja fel az úgynevezett »szituatív« do-
kumentarizmus, amikor valamilyen drámai vagy legalábbis dramatikus helyzetben, direkt mó-
don, egy adott eseményt a maga folyamatában rögzít a kamera.” Gelencsér Gábor, A Titanic 
zenekara, Budapest, Osiris, 2002, 251.
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ben élő individuális magánszemélyt szemléli, hogy az miképpen boldogul a kiszámíthatatlan 
életlogika folyamában. A hagyományos ok-okozatiságot „aktív” fizikai cselekvéssel megvaló-
sító hagyományos történetmondás logikájának ellentmondó, modernista „szituációs filme-
zés dramaturgiáját” (Fekete Ibolya) társadalmi és szociálpszichológiai elemzésre felhasználó, 
narratív építkezéssel munkálkodó dokumentarista fikció az elbeszélés szempontjából irrele-
váns (azaz: nem-elbeszélhető, drámai téttel és konkrét cselekménnyel nem rendelkező) belső 
történéseket külsőleg, fenomenologikus módon, folyamatában rögzíti a megfigyelést végző 
kamerája előtt.

Így a rögzített egyéni, reflexszerű, spontán gesztusok, beszédtöredékek, arcrezdülések és 
mozgásformák rendszere egy hiteles privát performance-ban ölt testet: azt látjuk, ahogyan 
abban az életpillanatban a szereplő reagál a kamera előtt az őt ért spontán interperszonális 
vagy egyéb „szociális ingerekre”. A privát személyek drámaiatlan élethelyzeteit rögzítő szub-
jektív dokumentarista szociofilmben az aprócska grimasz és más gesztusok spontán mozdu-
latsorozattá alakulnak, amely egy a megfigyelő kamera előtt megszülető cselekményláncot 
indít be. Végül a privát gesztusok kiadnak egy komplett, „megtestesült” társadalmi gesztus-
mintázatot. A hiteles tárgyias részletességgel megmutatott társadalmi térben nemcsak az 
a fontos, hogy milyen mindennapos, szociálisan motivált rutincselekvéseket hajtanak végre, 
hanem a szituációkat megélő natúrszereplők arckifejezésének és gesztusainak „időzítései”, 
közeli rögzítései is. Az „itt-lét” hétköznapiságának érzetét megteremtő szociológiai megfi-
gyelés megmutatja, hogy milyen érzés benne lenni egy adott szituációban. A testközpontú, 
a hétköznapi életszituációk testi-egyéni, mégis tipikus tapasztalatának átélését előtérbe helye-
ző antropológiai elképzelést követő, szubjektivizált szociografikus film típusa először annyira 
megy közel a megfigyelt szubjektumához, amennyire csak bír (innen a sok arcközeli), majd 
utána eltávolodik tőle, hogy szubjektív leírása társadalmivá bővüljön. „[…] ahhoz, hogy 
a megmutatott analizálhatóvá, „objektívvé” váljon, el is kell távolítani e megmutatási gya-
korlatot attól, hogy feloldódhasson a szimbolikus általánosíthatóságban. Az igazi nehézséget 
ugyanis annak elérése okozza, hogy az elkapott »szerencsés pillanat« ne alakuljon át mintegy 
önmagától jelentéssé, egy társadalmi összefüggés, egyéni létállapot kifejezésévé, a felvételen 
szereplők pedig egy társadalmi csoport képviselőivé, és ezáltal a filmi látvány ne idomuljon 
a vizuális és egyben társadalmi jelentésképzés begyakorolt sémáihoz.”8

„Nem a tettek vagy a szavak beszélnek a korszakról, hanem a korszak cselekszik és beszél 
az emberekben.” – fogalmazta meg ’70-es évek magyar filmművészetét feldolgozó könyvében 

8 Török Ervin, Narráció, szatíra és látvány politikája a Budapesti Iskolában, Apertúra 2013, tavasz. 
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Gelencsér Gábor. Véleménye szerint ez az alapvető eltérés a ’70-es években megszü-
lető antropológiai-jellegű9, a tudományos igényesség szintjét megkövetelő szocio-
grafikus dokumentarizmus, és a ’60-as évek cselekvő, „illúzió-realizmusa” között.

A mikrorealista szituációba beléptetett „dokumentum-magánemberekkel” (tár-
sadalmilag jellemző alakokkal) foglalkozó „szubjektív dokumentarizmus” alműfa-
ját képviselő Budapesti Iskola a szociofilm műfaján belül bontotta ki a „személyes 
társadalmi dokumentarizmusát”. Az iskola fikciós dokumentumfilmjeinek „hétköz-
napi költészete” az amatőr szereplőknek, vagy társadalmilag jellemző „megfigyelt 
magánszemélyeknek” a gesztusait, beszédmódját ábrázolta, illetve a spontán testi/
fiziognómiai reakciók által hitelesítette a szociografikus szituációkat, amelyekben az 
antropológiailag jellemzett és megörökített testi viselkedés dokumentációja is bekö-
vetkezik. A köznapi (magánéleti és munkahelyi) élettevékenységük közben, a visel-
kedési formáik bemutatásával, a testi reakcióikkal is jellemzett, tipikus társadalmi 
figurák „szubjektivitása” egy társadalom és egy korszak kollektív magatartásformáit 
és testi tapasztalatait is magába foglalta. A hétköznapi társadalmi viszonyok között 
létező egyének világának közvetlen bemutatása a tárgyszerű, felszíni jelentésadással 
történik. Ezekben a filmekben a kamera státusza is megváltozik, a kamera maga is 
részese az eseményeknek megfigyelőként (ld. a cinéma direct, a cinéma verité mód-
szertanát). A társadalmilag modellértékű, rekonstruált helyzetbe „beleavatkozó” 
spontaneitás miatt a szereplők nyelvhasználata és viselkedése (mozgásformái) az 
elvont szociografikus helyzetet személyes magatartásmódokkal teszik hitelessé.

A kortárs vagy ezredfordulós magyar filmben a klasszikus műfajiságú filmek 
vagy az elvont-metaforikus szerzői vonalat képviselő alkotások tisztán fikciós for-
maalkotása jellemző. Azonban akadnak olyan késő-modernista10 alkotások is, 

9 „A hosszas megfigyelés során a néző a társadalmi aktor viselkedéséből emberi sajátossága-
it, társadalmi helyzetének antropológiai vonásait érheti és élheti meg belülről. A befogadás 
során a viselkedés megélése nem formálódik rögtön narratív információvá vagy retorikai 
alakzattá, hanem a befogadó emberképét színesíti, amelyet az osztályozás rendszerezés folya-
matai során társadalmi osztályokhoz, etnikai csoportokhoz stb. csatolhat. A filmi befogadás 
során a más emberekről (és általuk esetlegesen egy embercsoportról) a viselkedésük hosszas 
figyeléséből nyert tudást antropológiai tapasztalatnak nevezem. Az időtartamnak ez a funk-
ciója az antropológiai funkció.” Stőhr, i.m.

10 „[…] a modern és késő modern nagy absztrakt formák mellett ez is érvényes és megha-
tározó hagyománya a magyar filmművészetnek, amely a hetvenes évek Budapesti Iskolá-
jában éri el csúcspontját, s mai napig követendő módszertani mintát nyújt a dokumen-
tumfilmesek számára.” Gelencsér Gábor, Félelemrengeteg. Fliegauf Bence: Csak a szél = 
Uő, Az eredendő máshol, Budapest, Gondolat, 2014, 328.
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amelyek tovább viszik a Budapesti Iskola „tiszta” dokumentumot és „tiszta” fikciót ötvöző, 
valóságközeli fikciós dokumentarizmusának hagyományát. Ezek az „átmeneti filmek” stilisz-
tikailag és szemléletileg egyértelmű folytatásai a Budapesti Iskola dokumentarista formaha-
gyományának,11 amely a társadalmi jelentést az egyén hétköznapi mikroreflexív (testi, affektív) 
rezdüléseinek és élethelyzeteinek rögzítése révén bontotta ki. Ilyen Bollók Csaba Iszka utazá-
sa és Fliegauf Bence Csak a szél című, dokumentarista stílusú játékfilmje. Mindkettő kortárs, 
szubjektív, dokumentarista módon stilizált, fikciós dokumentarista szociofilm, ahol a triviális 
szinten és élettérben „szituált cselekvések” által determinált szereplők érzéki testtapasztalatai 
magukon hordozzák egy társadalmilag is átérezhető, „közös testkép” szociális válságképét. 
Jelen tanulmányban a két film szubjektív dokumentarizmusának „szituált testábrázolásával” 
foglalkozom, azt vizsgálom, hogy a kortárs szociografikus film „testhasználatában” hogyan 
megy végbe a marginalizált – kirekesztett „magántestek” társadalmi-szimbolikus-szemanti-
kai síkú tipizálása, „társadalmasítása”.

A társadalmi rendszer pereme gyakran kiszorul a nyilvánosságból, mivel a „tisztázatlanul 
kódolható” perememberek határhelyzete az össztársadalmi korpusz hivatalos testhatárait, és a 
hivatalos (azaz: a nyilvánosságot meghatározó) társadalmi rend biztonságos kereteit feszegeti. 
Az uralkodó ideológián kívül eső, és társadalmi rend által összetartott hatalmi állapoton kívü-
li peremlét mindig egy ellenőrizhetetlen szociális- és reprezentációs válságtér: „A kint-rekedt, 
de benne-foglalt perem olyan köztes térként kezd el funkcionálni, ahová az én kivetítheti az 
énben rejlő másikkal kapcsolatos szorongásait, az identitás-válság, jelentés-vesztés és sza-
bály-felforgatással kapcsolatos aggályait és titkolt vágyait12”.

A MAGYAR MODERNISTA FILMHAGYOMÁNYBAN

Az 1970–86 közötti időszak a dokumentumfilm-készítés modernista történetében számos 
változást hozott, átmeneti korszaknak tekinthető. Az objektumból (a tárgyias külvilág áb-
rázolásából) a szubjektumba (a személyes történések ábrázolásába) való átlépés gesztusa az 
1970-es évekre alapvetően jellemző volt. A Sequence film a narratív dramaturgiával szerve-
zett, a tér-idő egységét megtartó, egész estés dokumentumfilmes formát jelentette. A szub-
jektivizált dokumentum-fikció átmeneti, köztes műfaját megalkotó filmek egy személyesebb 
attitűdöt képviseltek, és egyértelműen a főhős személyiségére koncentráltak. A Cinema direct 
„átélt mozijának” módszere a részt vevő megfigyelés dokumentarista stilizációjának absztrakt 
reflexiója volt. Ebben a korszakban terjed el, hogy nincs forgatókönyv, csak szituáció, majd az 

11 Ua, 328–329.
12 Kérchy Anna, Tapogatózások: A test elméleteinek alakzatai, Apertúra 2009/tél, http://apertura.hu/ 

2009/tel/kerchy.
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események magukat kezdik el rögzíteni, és kialakul egy kauzális, társadal-
milag jellemző cselekménylánc.

A dokumentarista stílusú játékfilmek keletkezésének alapjait a ’70-évek-
ben a szociografikus dokumentumfilm teremtette meg, amikor a befogadói 
szemléletet13 és értelmezési sémákat a belső („egyéni”) karakterábrázolásból 
a társadalmilag tipizált és árnyalt alakteremtés irányába mozdította el. A hát-
térvilág előtérbe hozására, a szociológiailag jellemző hétköznapi környezet, 
külvilág és tárgyi világ aprólékos bemutatására a társadalmi életterek hiteles 
ábrázolása miatt került sor. A társadalmi életkeretek (vagyis hogy ki milyen 
társadalmi lehetőségek és szorítások között volt kénytelen élni) viszonylatai-
nak és mechanizmusának a leírása hangsúlyossá válik.  A konfliktusok a kül-
ső életkörülmények „rögzítésében” mutatkoznak meg, ami azt jelenti, hogy 
a szereplők a külső társadalmi jegyeik, és a hétköznapi életükbe „beleszóló” 
szociális determinációk alapján vannak jellemezve. Minden belső vagy sze-
mélyközi konfliktus valójában egy külső, társadalmi, megoldandó problé-
mából ered. A köznapi érdek, hatalmi és értékkonfliktusok kiszámíthatat-
lanabbá, bizonytalanabbá, megoldhatatlanabbá vagy  nehezen feloldhatóvá 
válnak a szereplők számára – ez eltér a hatvanas évekbeli filmek értékkon-
szenzusos, morális dilemmáinak „cselekvő” megoldási lehetőségeitől.14

A szociális részletek bemutatásához az is hozzátartozik, hogy a társadal-
mi állapotot (le)leplező, tükröző emberi gesztusok, az öntudatlan, affektív15 

13 Józsa Péter elemző tanulmányában a hetvenes évek  szociografikus dokumentarista 
filmjeinek alkotói eljárását négy fogalommal definiálta, a közönségre gyakorolt ha-
tását tekintve: 1. felnagyítás: triviális események és dolgok hosszan tartó aprólékos 
megmutatása. 2. kiemelés kontextusból: a hétköznapi élet a hivatalos ábrázolási 
sémáitól, logikájától eltérően van megmutatva. 3. dezilluzionálás: „a filmhíradók 
klisékben preparált anyagai helyett benne hagyott vagy vágósnittként hasznosított 
»inadekvát« felvételeket alkalmaznak, s ezzel frenetikus hatást keltenek a nézőben”. 
4. konfrontáció: szembesítik a reflektálatlan, megfelelő tudáskészlettel és érték-
renddel nem rendelkező figurát saját problémájával, múltjával, és ütköztetik társa-
dalmi hiedelmeit az objektív tárgyigazsággal. Ld. Józsa Péter, Társadalomelemzés 
filmmel: A BBS dokumentumfilmjei, Filmkultúra 1978/4, 198–205.

14 Lásd bővebben: Kovács András Bálint, „Öntudatlan rétegek”. Ábrázolási 
konvenciók átalakulása a hetvenes évek magyar filmjeiben = Uő, A film szerint 
a világ, Budapest, Palatinus, 2002, 183–239.

15 „Úgy írhatnánk le ezt az affektív folyamatot, hogy miután a nem-történések vagy 
a repetitív történések kimerítették a szituáció narratív, metaforikus, antropológiai 
értelmezésének lehetőségeit, különböző testi jellegű – érzelemmé nem formálódó 
– érzések hulláma indul meg a film által teremtett hangulatra fogékony nézőben. 
Az időtartamnak ezt a funkcióját affektív funkciónak nevezem. Stőhr, i. m.
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megnyilvánulások, reflexek16 is bemutatásra és rögzítésre kerülnek. A kamera jelenlétében lezajló 
triviális „élményközeli” szituációk, és az általuk kiváltott testi vagy érzelmi reakciók megraga-
dásában fontossá válik az „értéktudat hiányától17” öntudatlanul szenvedő, egy adott társadalmi 
réteget képviselő hétköznapi ember testi–érzéki tapasztalatainak antropológiai lejegyzése. Az 
antropológiai valóság rögzítéséből ismert „részt vevő megfigyelést” (Gazdag Gyula) végző, több-
funkciós kameramunka „aktívan” vesz részt a „szociális terepen”: „A dokumentarista módszer 
lehetősége ugyanis nem a történet drámaiságában rejlik (ez a fikció felségterülete), hanem azok-
ban az emberi megnyilvánulásokban, amelyek a dramaturgiai helyzeteket, szituációkat, „állapo-
tokat” kitöltik. Mondhatni, azért van szükség az »állapotszerűség szituációira«, hogy a gesztusok 
megszülethessenek.”18

A társadalmilag szubjektív képrögzítéssel dolgozó dokumentarista szociofilm stilizációs 
képlete abból áll, ahogyan fikciós narratív szerkesztési elvvel oldja meg a publicisztikai témából 
kiemelt, objektív tényvilág kritikai ábrázolását. A társadalmilag jellemző és motivált szituációk 
szubjektív személyességét az adja, ahogyan a jelen levő kamera megragadja a szereplőkben vég-
bemenő, lappangó, valóságos, öntudatlan, természetes–reflexív, testi–érzéki, és pszichés meg-
nyilvánulásokat. Vagyis az egyik fő cél: a mindennapi empirizmus érzéki tapasztalatszerzésének 
dokumentálása; az egyén „drámaiatlan” mindennapiságának „antropológiai tettenérése”. Mű-
fajisága köztes, átmeneti jellegű: a „drámai és a „poétikus” dokumentumfilmek között mozog. 
Dramaturgiai kihívása, hogy a valóságot úgy kell bemutatnia, hogy az túlzásmentesen, dráma-
iatlanul, triviálisan „szimptomatikus” legyen. Az individuális életrezdülések és a személyek kö-
zötti magánkonfliktusok mögött meghúzódó, társadalmi jellegű, gátló vagy segítő erőkre próbál 
rávilágítani, vagyis arra kérdez rá, hogy az egyénit mennyire lehet társadalmasítani, úgy, hogy az 
mégis a személyes léttapasztalat életkeretein belül maradjon.

A konfliktuskezelés szempontjából kétfajta megoldással találkozhatunk:

1. A modelltörténet egy társadalmilag tipikus konfliktust vagy hétköznapi problémát jár körül, 
amit társadalmilag hiteles natúrszereplők játszanak el, de itt is a szereplőknek az adott társadalmi 
státuszban tapasztalható viselkedése a lényeges. Nem az a fontos, hogy a helyzet végül megol-
dódik-e, hanem a társadalmi helyzet „konstrukciójának” a leírása, és a tipizált mozgásformák, 
érzelmi reakciók tettenérése a meghatározó.

2. A történet csak ürügy, inkább az állapotszerűség bemutatása a hangsúlyos. Sorsok, gesztusok 
telítődnek jelentéssel: a konfliktusmentes életszituációba hozott szereplők a kamera előtt élik a 
saját társadalmi, illetve magánéletüket, majd az ebből kibontakozó személyiségrajzok adják ki 
egy korszak, egy réteg válságának antropológiáját. A film arra kérdez rá, hogy a tagolatlan, de 
változó eseményeket felvonultató életből hogyan lehet kiragadni egy társadalmilag is jellem-
ző életélményt. (Az Iszka utazása egy társadalmilag elfeledett perem-arc dokumentuma, ahol 
a spontán, inkoherens, epizodikus életfolyamban az egymást váltó emberi gesztusok és affektív 
megnyilvánulások a fontosak.)

16 „…a filmek szereplői „öntudatlanok” explicit módon csak ritkán képviselnek értéket, mert ha képvi-
selnék, akkor rögtön drámaivá alakítanák az epikus történeteket, ehhez pedig szükség volna szilárd 
értékbázisra, ami a filmekből hiányzik ( pl. Jutalomutazás).” Kovács, i. m., 234.

17 Vö. Kovács, i. m., 235.
18 Gelencsér, A Titanic zenekara, 251.
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A magánember személyes életének és életkeretének, életérzésének társadalmi tényezőit és 
faktorait megörökítő dokumentarista szubjektív szociofilm tematikailag is több kategóriára 
osztható. A „szociális testábrázolás” szempontjából olyan szignifikáns kérdésekre ad „szitu-
ációs antropológiai választ”, hogy hogyan viszonyul az egyik ember a másik ember testéhez 
az élet mindennapi eseményláncában. Milyen elméleti-konceptuális összefüggések vannak 
az egyéni-individuális test és a konstruált-össztársadalmi test között. Milyen konfliktustí-
pusok fedezhetőek fel a test közösségi létezése, és az individuum közvetlenül megélt/átélt 
valóságtapasztalása között (lásd pl. a lakásviszonyok, kis közösségek, családi életek hétköz-
napi szintű bemutatását). Ide olyan, dokumentarista módon feldolgozott szociológiai témák 
tartoznak, amelyek alsó, személyes, privát-emberi szemszögből világítanak rá a társadalmi 
mechanizmusokra és viszonylatokra, vagy antropológiai – testtudatos – állapotjelzésekkel 
érzékeltetnek bizonyos társadalmi helyzeteket, betagozódásokat, réteg-jellemzőket. A tipi-
kus, a társadalmi viszonyok és dinamizmusok által befolyásolt egyénekről szóló, személyes 
történetek a szocio-analitikus ábrázolást teszik lehetővé. Az ábrázolás módjától függően az 
alábbi típusokat különíthetjük el:

1. A periférikus létbe szorított emberek magatartását vizsgáló, személyes hangvételű és 
„pszichológiai” színezetű dokumentarista játékfilmek (pl. Tisztelet az öregasszonynak, 
Anyaság, Kilencedik emelet).
2. Ironikus dokumentumfilmek, groteszk–szatirikus vádiratok (pl. Válogatás, Hosszú futá-
sodra mindig számítunk)
3. A marginalitás problémáját elemző filmek (pl. Együttélés, Bebukottak, A pártfogolt, Cséplő 
Gyuri)
4. Dissznarratív magánéleti állapotfilmek – köznapok költészete (pl. Fagyöngyök)
5. A köznapiság pszichodrámái (pl. Családi tűzfészek, Három nővér)

 
A 2008 és 2009 közötti cigányok elleni merényletsorozat inspirálta Fliegauf Bence berlini 
fődíjas filmét, amely egy erdőszélen élő, négytagú cigány család utolsó napját meséli el a 
dokumentarista stilizáció eszközeivel. A sajátos műfaji dramaturgia (dokumentum-thril-
ler19) következtében a végtelen szorongást és feszültséget okozó rettegés-érzet eszkalációját 
követhetjük végig. A feszültség fokozása a folyamatosan fenntartott sejtetésen, késleltetésen 
alapul, és a félelemérzet legkülönfélébb tónusainak rögzítésével társul. Párhuzamos szer-
kesztésmód jellemzi a filmet, amely a családtagok élettörténetét egyenként mutatja be, majd 
szálazza egybe. Érzékeljük a figurák egyéni, testi félelmeinek árnyalatait, majd a félsötét 
házban játszódó esti, lefekvésjelenetben átérezzük az együttes, csoportos félelemérzetüket 
is.  A film végén a családirtás jeleneténél kirobbanó, elnyújtott, lappangó, és őrjítő feszültség 

19 „[…] dokumentum-thrillert látunk, valamiféle „ borzongást  a (nyilvánvalóan bekövetkező) 
valóságtól”. A történetmondás sűrítettsége és koncentráltsága, ugyanakkor elliptikussága; a képek 
meglesettsége, ugyanakkor esetleges elkalandozása; a hangkulissza monoton jelenléte, ugyanak-
kor drámai impulzusai kivétel nélkül ezt a hatást erősítik.” Gelencsér, Félelemrengeteg, 331.
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egy egész rettegő társadalmi test – vagyis a kiélesedett cigány–magyar etnikai ellentétek – kol-
lektív dokumentációjává alakul. A film nagyon életközeli állapotból, a védtelen, kiszolgáltatott 
privátember szűrőjén keresztül teremti meg a rettegés érzetét. De ezek a szereplők mégsem egyé-
niek, sokkal inkább a peremen élők tipizált átlagkaraktereit reprezentálják, így viselkedésükkel 
és tetteikkel az alkotók leginkább a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyüket határozzák meg 
– vagyis a védekezni képtelen, megfélemlített, gyenge átlagos kisembert. A rettegés-helyzetbe 
hozott alakok tipizált társadalmi gesztusaiból és egyéni testi reakcióiból összerakódó „szociális 
testhelyzetük” paradigmatikussá lesz. A filmben nemcsak a társadalmi hovatartozás alapján, és 
etnikai alapon történő gyilkolás szociológiai jelenségéről, hanem az e köré szerveződő, össztár-
sadalmi válságról is képet kapunk: a rendezőket-szerzőket az a társadalmi és politikai szerepvál-
lalás jellemzi, amely a hetvenes évek dokumentarizmusának paradigmatikus dramaturgiájához 
hasonlít.20

A film szubjektivista társadalmi körképe alapvetően egy általános társadalmi félelem, és a ki-
robbanásra kész közfeszültség elfojtott agressziójának léthelyzetét „adja át” a tárgyias, dokumen-
tarista ábrázolásmódban. A legtöbb fenomenologikus (a valóság felszínét letapogató) jelenetben 
azt mutatják meg nekünk, hogy a roma család milyen rettegés közepette éli a hétköznapjait, és 
hogy a személyes rettegésükön egyenként hogyan próbálják túltenni magukat a családtagok. De 
a film rendelkezik olyan rövid, tömör, mellékkonfliktusokat színre vivő szálakkal és epizódokkal 
is, amelyek a filmbeli határhelyzet társadalmi vonatkozásait, és az általános társadalmi státuszér-
tékeket jelöli ki a társadalmi viszonylatok tükrében.

A film már az első lírai hangvételű temetés-jelenettel rámutat a szerzői hitvallás dokumenta-
rista-szociográf gyökereire. Sára Sándor Cigányok című lírai21, dokumentarista poétikáját idézi 
ez a bevezető sétajelenet. Ezt megelőzően a bizalmatlanságot sugalló sűrű, átláthatatlan fekete 
erdőrengeteg egységesen hajladozó lombkoronáinak nonfiguratív jellegű, „remegő” tájképével 
találkozunk, majd a következő bevezető epizódban, a jelentéssűrítő poétikai eszközökkel megal-
kotott egyetlen beállításban a film dokumentarista képfelfogása stílust vált. Egy archaizáló doku-
mentarista ősképből átlépünk a mindennapok fekete köznapi költészetébe. Egy a képen kívülről 
hangzó, roma siratódalt hallunk. A porviharral és a távoli pislogó napkoronggal sejtelmessé és 
elemeltté tett dombos természeti tájból előbukkan a főszereplő fiú napfénytől csillogó, barna 
félmeztelen alakja. Elhalad a település szélén lévő temető mellett, ahol éppen egy roma temetés 
zajlik. A siratóének diegetikussá válik, és a lírai, artisztikus, szociografikus stilizációból átlépünk 
a naturalista-dokumentarista stilizációba. A kamera elhagyja a fiút, és megtorpan egy fix jelenet-
záró képen, amely a temető gazból, fűből, elhalt virágból álló hatalmas szemétdombját mutatja. 

20 Kovács, i.m., 230. 
21 A szociológiai filmlíra rög-költészetének képpoétikájáról lásd bővebben: Bakos Gábor, „Valaha mada-

rak voltunk”: Sára Sándor modernista filmképének kialakulása a hatvanas években készített rövidfilmjei 
tükrében = Pro Patria: Sára 80, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2014, 124–128.



A filmnek van egyéb lírai hangvételű, természetben játszódó epizódjelenete is (pl. a 
nagykamasz nővér és a szomszéd kislány fürdetésjelenete a pataknál), de a film stilisz-
tikailag a továbbiakban inkább a fenomenologikus, dokumentarista, külső rögzítéssel 
felvett testi tapasztalást helyezi előtérbe. Az objektív-leíró stílust, illetve a kiszámítha-
tatlan térbeli mozgásokra számító, esetlegesen megkomponált képekben gondolkozó, 
„spontán” dokumentarista, „laza” képteremtői logikát alkalmazza. 

A főszereplők mindennapi élethelyzetét és életterét bemutató társas jelenetek 
(iskola, munkahely, kocsma) az ellenséges interperszonális társadalmi viszonylatok 
rasszista megnyilvánulásait, illetve a tipikus atrocitás-potenciálokat villantják fel. 
A biológiaórát unottan, és egyben némi lenézéssel tartó tanár óráján a Budapesti Is-
kola groteszk társadalomrajza idéződik fel: a beszédét katonás hangnemben, gépies 
ritmusban előadó középiskolai tanárnő fel-alá járkál az érdektelen tanulók között. 
A merényletek társadalmi érvei és okai, illetve a radikális (legitimáló) ideológia szem-
pontjai, amelyek a gyilkosokat jellemzik, a rendőrjelenetben hangzanak el nyíltan és 
közvetlenül.

A thriller-dramaturgia motiválja a legtöbb testközpontú felvételt. A sejtető, kiha-
gyásos, narratív kitérések „gyanú-tekintetei” egy-egy háttérfigurára vagy melléksze-
replőre irányítják a figyelmünket. Ilyen a buszsofőr visszapillantó tekintetképe, vagy 
az autópálya szélén dolgozó munkásokat szállító kisbusz bizalmatlan külsejű sofőrje, 
az erdei úton bicikliző idegen távoli, elmosódott alakja, illetve a rasszista portás figu-
rája. A filmben akkor kerülünk a legközelebb a gyilkosokhoz, amikor lesötétített ha-
lálautójukkal egy rövid ideig egészen közelről követik az erdei úton riadtan sétáló fiút.

A Suspense-t végig fenntartó, dokumentarista módon stilizáló thriller-dramatur-
gia a tárgyi és környezeti világ egy-egy objektív motívum-felvételét is átszellemíti, 
és az „elkerülhetetlen végzet felé sodródást” érzékelteti. Akárcsak az autópálya füvét 
vágó kézi fűkasza pörgő damiljának közelije, az erdőben kóborló disznó röfögő „szel-
lemalakja”, aminek a saras, falevelekkel teli döglött testét a cigányfiú találja meg, majd 
ássa el egy gödörben. A vállról felvett, imbolygó, a meglesés és -figyelés szubjektív 
szemszögét is imitáló, önálló tájképek fenyegető, félelmet keltő, várakozó „szubjekti-
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vista állásai” – mind a thriller borzongásélményének eszköztárával írják fölül a konkrét 
társadalmi közeg szocio-analitikus empíriaképének köznapi ábrázolásmódját.

A filmben a jellemzett „szociális test” központi szerepet tölt be. Elsőként megrajzolja 
egy társadalmi és szimbolikus réteg képét, az érték- és tudáshiányos társadalmi réteg 
válság-képét, majd utal egy egész ország közhangulatára. A filmben felvonultatott „test-
központú-jelenetek narratív és társadalomkritikai funkcióval bírnak. A peremen élők 
megélt, szituált testtapasztalatai révén siralmas életkörülményekbe, sajátos etnokulturális 
rendszerbe nyerhetünk betekintést. Egy vegetáló világ statikusságát érzékeljük: a félig le-
omlott vagy félhomályba borult, rendezetlen, szeméttel és piszokkal teli magányos házak 
szobáinak árnyékából hirtelen előbukkan a boros flakonért nyújtózó, félhalott állapotban 
lévő, ideiglenes „bentlakó”. A bódult állapotban tévelygő, csoszogó léptekkel közlekedő 
szomszédasszonytól azonnal elkobozza a kiváltott gyógyszert agresszív lakótársa. A le-
pukkant belső terek, a rendezetlen udvarú omladozó házak, viskók ábrázolása, valamint 
lakói leélt, megfáradt, „szegényes” külsejének kendőzetlen bemutatása vizuálisan és 
akusztikailag egymás erősíti. A mélyszegénység, az elhagyatottság, a civilizációból való 
kiszakadás félnomád életkereteinek hiteles felvillantása is megtörténik. De az öntudatától 
és önértékelésétől megfosztott „külső zombi társadalom” képét ábrázolja a film abban 
az epizódjában is, amikor a roma fiú meglátogatja a helyi, egyszobás, bejárati ajtó nél-
küli „játszóházat”. A szűkös, koszos falú szobát vékony, szálkás testű srácok árnyalakjai 
népesíti be. Beszédük alig érthető, egyszavas mondatokból áll. Koszos bőrük a nyári hő-
ség okozta izzadságtól fénylik, vagy a testzsírtól. Röhögnek, vagy odavetett, alig érthe-
tő tőmondatokat vetnek egymásnak a videójátékozás közben. A belső „árnyékjelenet” 
végül egy – feloldozóan költői – párnacsatába fullad. Az iskolai jelenetek között is van 
pár, amely a testek által jellemzi az identitásukat vesztett, értékhiányos, társadalmilag 
elhanyagolt fiatalok életét. Fekete-fehérre festett, „gótikus” stílusuk mögé rejtőzött lányok 
halálkomoly arccal egyezkednek tetoválásuk rajza ügyében a fiatal romalánnyal, majd a 
rajzmintákért egy tubus körömfestékkel fizetnek. Testnevelésóra után pár fiú berohan 
a lányok öltözőjébe, és erőszakkal leteperik a roma lány mellett öltöző, félig felöltözött, 
fehér „magyar, paraszt” lányt. Az örömüket és fájdalmukat ösztönszerű, testi expresszió-
val kifejező peremvidéki fiatalok egyik jellemző életképe a patakban fürdés, ahol együtt 

76



fürdik magyar és roma. Örömtelien és felszabadultan vagdossák a felhevült, félmeztelen 
testű fiúk egymást a fehér – tejszínű – patak vizébe. A védtelenség és az ártatlanság, az „ők 
is ugyanolyan emberek, mint mi” gondolatát sugallják azok a felvételek, amikor a roma 
család tagjainak testrészein ragad meg a történéseket „érinthető testközelségből” leköve-
tő kamera megfigyelő tekintete: egy mindennapi rutinútjára induló kamasz lány barna 
lábán, egy mosdó- vagy patakvíztől csillogó gyermekháton. A testi viselkedés szociális ki-
fejezései mellett létfontosságúak a film fenomenologikus „felbontású” passzázs-jelenetei.

Gyakran látjuk olyan eseménytelen, átkötő jelenetben a szereplőket, amikor a házuk-
hoz vezető erdei vagy erdőszéli utak valamelyikén sétálnak. Buszon ülve a száguldó erdő 
elmosódott nyúlványát figyelik. Séta közben, vagy amikor a peremvidék házai között jár-
nak, és feszült figyelmi állapotban vannak. A „megfigyelt tudatú test” belső idejét külső 
fenomenológiai módon letapogató, a testi tapasztalást előtérbe helyező képsorok nem-
csak a szereplők viselkedésén keresztül rekonstruálják a rettegésben élő és tartott em-
ber létezési élményét, hanem vizuálisan is érzékeltetik. Hiába van egy plánban az alak és 
környezete, a szereplők vagy kitakarják a táj távoli látványát, vagy a rövid fókusztávolság 
miatt csak azt a térszeletet lájuk tisztán, ami az alakot közvetlenül körbeveszi, a középső 
vagy távoli, homályosan láttatott térsíkok belsejébe szinte alig látunk bele. A spontán 
képkivágatok dekomponáltságából adódó kitakarások; a „megtagadott”, beláthatatlan, 
mégis megmutatott, „elmosódott” térélmény megteremtése; a láthatatlan (meg)figyelő 
kiszámíthatatlan jelenlétű hiány-alakjának állandó sejtetése és kiszámíthatatlan jelenlé-
tének fenntartása; az emberi figyelem és tekintet-tudat működésének intencionális fe-
szültség-játékát dokumentálja. A másik fontos formaelv a kézben tartott antropomorfi-
zált kamera aktív dramaturgiai szerepköre. A kamera képe szinte végig izgágán mozog, 
vagy lábon követi a szereplőket, vagy elhagyja a szereplőt, és a konkrét valóság nyoma-
ként dekódolható emberi környezet vagy táj egy-egy részletét emeli ki s helyezi fenyegető 
pozícióba. A sokfunkciós kamera-jelenlét folyamatosan változik, miközben felvállalja a 
válságba került társadalom holdudvarát bejáró peremvidék szociális életkörülményeinek 
mikro-szituációs eseménytelen rögzítését; a szubjektív thriller-dramaturgia következté-
ben pedig megfigyelő és megfigyelt tudat közvetlen érzéki–testi élményközeli valóságta-
pasztalását is továbbítja. 
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A többpólusú valóságkonstruálás miatt a film műfajilag részben leleplező jellegű, társadalmi 
jelentést megfogalmazó, szociografikus „válságfilm”; de a fikciós formaalkotás egy sajátos tár-
sadalmi, szociálpszichológiai, thriller-dramaturgiát is eredményez, amely közéleti, társadalmi 
pszichodrámává alakítja a filmet. A „hiány-dramaturgián” alapuló, nyomasztó jelenlétérzet fo-
kozatos fenntartása miatt, a feszültségteremtés szempontjából Fliegauf „szociális” és „lélekta-
ni” térben egyaránt játszódó „paradigmatikus története” hasonlóan fojtogató szorongás-érzetet 
vált ki a nézőből, mint Tarr (Gelencsér Gábor kifejezésével) „attrakciós” dokumentarizmusa a 
Családi tűzfészek című szociálpszichológiai kamaradrámájában. Itt az alkotók a zárt szituációs 
„kamarajelleget” paradox módon érik el. A nyílt szituációs építkezésre lehetőséget biztosító „sza-
badteret” képileg beszűkítik. A tér beláthatóságát „elnyomják”, redukálják azzal, hogy kapkodva, 
ellesetten láthatunk csak a távolba, vagy ha szereplők jelen vannak, csupán homályos részletek-
ben ismerjük fel a távoli térelemeket, ezáltal a nyílt természeti terep, és az erdőközeli peremvidék 
területe torokfojtogatóan szűkké válik, olyan kilátástalan közeggé, amelyből senki számára nincs 
többé kiút.

Bollók Csaba Iszka utazása című, 2007-es, szintén nemzetközi díjakat bezsebelő szociografikus 
drámája Fliegauf fikciós dokumentarista filmjének az előzménye, ugyanakkor a Budapesti Is-
kola dokumentum-játékfilmkészítési hagyományának az ezredfordulós „oldalbordája”. A film 
dokumentarista képpoétikájában a szociális hitelességgel megrajzolt amatőr szereplők minden-
naposan megélt, testi-fizikai „szenvedéseinek” bemutatása által nemcsak Fliegauf „testérzékeny”, 
fiktív, dokumentarista figuraábrázolásához kapcsolódik, hanem az ezredfordulós „fiatal magyar 
film” elvont-metaforikus test-képalkotási koncepciójához is, amely a test motívuma által újította 
meg társadalomelemző filmtörténeti hagyományunkat22. Bollók filmjében is a közvetlen, hétköz-
napi „esendőségükben” ábrázolt peremvidéki testek egy akut társadalmi végélet regionális élet-
körülményeire hívják fel a figyelmet. A fajsúlyosan drámai mélyszegénységet azért mutatja mégis 
epizodikus, drámaiatlan állapotszerűségében, mivel a főszereplő, Iszka is így éli meg. A szerep-
lőre a rendező egyébként hulladékvas gyűjtése közben bukkant rá, a Zsil bányavölgyében fekvő 
bányászvárosban (ezt mutatja meg a film kezdeti jelenete). De a film többi fő-23 és mellékszerep-
lőjét is a bányaváros környéki látogatások során ismerték meg az alkotók. 

22 Vö. Gelencsér Gábor, Hagyományos újítás. Az ezredforduló „fiatal magyar filmje” = Uő, Az eredendő 
máshol, 320. 

23 Például Rózsikára, aki valóban Mária testvére, és 5-4 éves korában megszökött otthonról a szülői agresszió 
miatt, az utcán barangolt vagy a piacon aludt. Őt az egyik iskola hátsó padjában vette észre a rendező: „A ta-
nító néni mondta, hogy azért ül egyedül, mert tetves. Csináltam róla egy videofelvételt, amelyen próbálja 
a többiekkel együtt mondani a »volt egyszer egy kemencét«. Nem ismeri a hozzá való szavakat, viszont majd 
megszakad, hogy ő is olyan legyen, mint a többiek” – nyilatkozta az egyik interjúban Bollók Csaba. Bollók 
Csaba: Iszka utazása. Nem róluk, hanem velük, 2007. 01.15., www.film.hu.
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Bollók Csaba „társadalmi hatású műve” a narratív struktúra szintjén igencsak egyedi 
művariánsa a Budapesti Iskola dokumentarista filmformáinak, mivel igen sok alkotáshoz 
vagy alkotói módszerhez köthető. A legalapvetőbb kiindulási pontja a filmnek az volt, hogy 
miután a rendező rátalált Varga Máriára (Iszka), eldobott minden korábbi ötletet, és antro-
pológusként sok éven át rengeteg időt töltött vele, illetve a bányavárosban. Miután beható-
an megismerte őt, és a lány hétköznapi elhanyagolt és kíméletlen életét, a jeleneteket Iszka 
életéből teremtette újra, majd hozzáillesztette a lánykereskedés utolsó szekvenciáját. Vagyis 
a mélyszegénységet és hányatott gyermekkort életével hitelesen képviselő és igazoló alak ki-
választása után a rendező „szituációba állította” őt. Ahogyan a narratív dokumentumfilmek 
esetében tették azt a hetvenes évektől kezdődően, úgy Bollókék is hosszú éveken keresztül 
követték az életét. Az a cél lebegett az alkotók (Bollók Csaba és Francisco Gózon) szeme előtt, 
hogy dramatizált módon ugyan, de a lehető legnaturálisabb módon meséljék el Iszka alak-
ján keresztül egy mélyszegénységben élő utcagyerek tipikus életét. 2002-től számítva négy 
év „részt vevő megfigyelés” eredménye a kész forgatókönyv: „hagytam, hogy az események 
vezessenek, a  fiktív elemek helyére valóságos élettöredékek kerültek, dobtam a kosárba, amit 
írtam, amit láttam. Mária vasat gyűjt, takarít egy boltban, kantinban kéreget, bányászok-
kal zsugázik.” Azonban a film csak az antropológiai természetű anyaggyűjtés tekintetében 
alkalmazta a Shiffer-féle narratív dokumentumfilmek módszerét, a dramatizálás és a film 
stílusának vonalvezetése már a dokumentum-játékfilmek kevert struktúrájához igazodik. Az 
Iszka utazása a narratív dokumentumfilmek terén leginkább a Cséplő Gyurihoz illeszkedik, 
az egyetemessé növelt szegénységábrázolása miatt. A két filmben a hátrányos helyzet nem 
etnikai kérdés. A kirekesztett, irányveszett szegénységet szociografikus megfigyelésekből 
emelik általános emberi „dokumentummá”. A rendező célja itt is az volt, hogy egy társadalmi 
szintű válság helyzetképét egy magánszemély dokumentarista igénnyel megrajzolt személyes 
portréján keresztül ábrázolja. Ahogyan „[a] szerencsésen megtalált alaphelyzet és a szerep-
lő lehetővé teszi, hogy a módszeres társadalomtudományi analízis és a fikciós dramaturgiai 
szerkezet egymást kiegészítve, mintegy egymásból következve épüljön fel, megteremtve ezzel 
a szociológiai szempontból is gazdag, ugyanakkor a privátszféra állapotszerűségét megőrző 
fikciós dokumentarizmus egyensúlyi állapotát. Cséplő Gyuri egy tipikus társadalmi helyzet 
aktív képviselője24” – ahogyan Iszka is. Azonban az Iszka utazása csak a figuraábrázolás és 
a társadalmi képviselet szempontjából hasonlít a Cséplő Gyurihoz. Narratív ábrázolásmód 
tekintetében igen kevert. Az állapotszerűséget és életképeket felvonultató dokumentarista 
disznarrációt használja egy ideig a film, amely még a drámai töltetű eseményeket is a köz-

24 Gelencsér, Félelemrengeteg, 266. 
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napiság síkjára szállítja le. A film utolsó részében Iszka elszökik a barátjával az intézetből, hogy 
leutazzanak közösen a tengerhez, de őt lánykereskedők elrabolják az út széléről. Iszka teljesen 
új narratív szituációba (és világba) kerül, mintha egy új film kezdődne, és előtérbe kerül vala-
melyest a narrativitás, a történetépítés, azonban ezt a szálat gyorsan elvágja a rendező, és nyitva 
hagyja a kérdést, mi történik Iszkával.

Bollók Csaba dokumentum-játékfilmjének „talált témáját” a valóság felől emeli be, viszont az 
ábrázolás és a formai szerkesztés tekintetében inkább a kevert fikciós stilizációval él. Van benne 
riporthelyzet, távolról megfigyelt, lekövető passzázsjelenetek, kocsizásokat felváltó kézikamerás 
kevert képalkotás, líraian elemelt „köznapi költészet”, érzelemgazdag arcközeli. „A kamera az 
eseményekhez túl távol van, hol túl közel, a képek kissé félrekomponálva, a lényeg keresése köz-
ben, de azt meg nem találva. Az intelligens, érzékeny kameratekintet egyszerre többféle intenciót 
is képes szolgálni. Átélhetően közvetíti Iszka kereső épp még bizakodó, még ártatlan, fél-meg-
értésben lévő tudatállapotát, de az idegen tekintet (a felnőtt? a filmes? a néző?) szórt figyelmét, 
közönyös távolságát is mindattól, ami ezzel a gyerekkel történik.”25

Iszka testjátékával szinte önálló szocio-hiteles sorsvilágot teremt. A képből kinéző, hiányt, 
ugyanakkor a hiány betöltésére irányuló vágyat megfogalmazó, visszafogott közeli arcképei; 
valamint a romos környezetbe applikált, szeretethiányt tükröző, portrészerű arcképei „szelíd 
előadásában” is egy világot teremt meg. A megszólalásai is kifejező értékkel bírnak, jelentésesek: 
az árvaházban, amikor riporthelyzetben kikérdezi családi állapotáról Iszkát az orvosnő, vagy 
amikor az apja volt szénbányász barátja elbeszélget vele, antropológiai szempontból nemcsak 
beszédmódja (a magyart csak törten beszéli) a mérvadó. Legalább ilyen ösztönös-emberi do-
kumentumértékkel bírnak a hallgatásai, és finoman árnyalt fiziognómiájának képi ábrázolása is. 
Ezek a jelenetek Grunwalsky Anyaság című „világteremtő portréfilmjének” hallgatásait idézik: 
„A lány hallgatása mögött, a tekintetével kinyilvánított érzelmeket, hangulatokat kísérelte meg 
visszaadni a környezet fényképezése, majd utólagos szerkesztés révén.”

Eleven, magnetikus arcjáték, magányos, gyökértelenségben vergődő személyes sors, valamint 
egy valóságból kiemelt, példázatos, fikciós szenvedéstörténet dokumentarista feldolgozása – az 
Iszka utazása Erdőss Pál Adj király katonát! című dokumentarista játékfilmjével, és a cselekmény 
a kamasz vidéki lány nagyvárosi kálváriájának történetével rokonítható. Amikor a kamera az 
Ozsda Erika és Iszka/Varga Mária arcán megjelenő apró, reflexszerű, ösztönös „embertani” 
változásokra összpontosít, mindkét tekintetből ugyanazt a rendkívüli lélekjelenlétet, mentális 
„edzettséget”, a sodródó test tekintetének őszinte expresszív erejét érzékeljük. 

Az individuális, dokumentumértékű lenyomatok „megtalálásával” elérkeztünk a társadalmi 
alapokra visszavezetett szubjektív dokumentarizmus végső pontjába, ahol az előre nem kiszá-
mítható és strukturálható arc személyes megörökítésében mégis ott tükröződik ezer másik ré-
teg-sors képviseleti, vallomásos tekintete.

25 Muhi Klára, Épphogy csak érintsd! Iszka utazása, Filmvilág 2007/11.
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Egy álom ébresztett, el kellett érni a 9.45-kor induló
buszt. Az álom egy tavat mutatott, melyben egy ősapád 
úszott 1642-ben. S ez megismétlődött. Egy másik ősöd 
párszáz évvel később úszott ugyanebben a tóban. 
Neked nem kellett úsznod, csak egy kis áldozatot 
vártak tőled, mondjuk egy üveg konyakot
vagy valami mást.
Az utat végigaludtad. Mikor odaértél, a tó nem látszódott 
sehol. „Ott volt” – mondta a taxisofőr és egy kiterjedt 
szántóföldre mutatott. A tavat kiszárították, több mint 
száz évvel ezelőtt. A szántóföld körüli utat már ismerted 
álmodból, ez volt a parti út. Elmentél a múzeumba,
elmentél látogatóba, és átnyújtottad a konyakosüveget.
Azon csodálkozom, mondtad, miért van az itteni 
lakosok között annyi sötétbőrű. Felvilágosítottak,
hogy a harmincéves háború idején idegenek jöttek
erre a vidékre. Ez feltehetőleg annak a következménye.  
Később az is kiderült, hogy az a másik, a nagyapád,
az 1800-es években úszott ebben a tóban.

[EGY ÁLOM ÉBRESZTETT…]
MIRKKA REKOLA
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Itt egy öböl volt, de elkezdett összenőni.
Kétszer kellett lekaszálni 
a víz alatti nádast.
Fáradságos munka volt:
kezedben a kasza, a víz súlya rajtad, 
csak gázoltál és kaszaboltad,
s a nádszárak tömött 
tutajokként úsztak,
és nem nőttek tovább.
Még láthattad, mikor a víz
 lila keserűfüveket,
rikító sárga vízitököt virágzott.
Úgy áradt az illat, mintha tömjén szállt volna 
a vízből. Most az örömujjongások helye lett,
gyerekek homokozóstrandja, biztosan tetszene neked.

83



Talán futottam is egész úton,
 mint a karikát pörgetve 
gyerekkoromban, mikor a karikában
ott volt a színkép valamennyi színe,
miközben száguldott,
 csak száguldott fehéren,
s én futottam, 
csak futottam a homokos úton,
 az ezüstös erdei fenyők mellett,
hogy fel ne billenjen, le ne huppanjon a földre.
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Épp ugyanígy
ocsúdott fel ő is éjjelente,
mikor nem hallotta a szuszogást,
félretolta a takarót,
 felült, 
belecsúsztatta lábát a papucsába,
 épp ugyanígy
osont az előszobán keresztül,
meglesni, hogy még mindig írok.
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Régen történt, a templomból jöttem.
Ezt prédikálta a pap:
„Emberek ezrei gyűltek oda, 
 valamint nők és gyerekek.”
A kapuhoz toltam a kerékpáromat.
Valaki virágokat öntözött az egyik síron,
 hangtalan eső.
Egyetlen szó állt a kövön: Otília. 
Valaki virágokat öntözött,
 s én odaszóltam neki:
az, amit beszélnek,
nem állja meg a helyét. Nem csak egyszülött
fiát áldozta fel. A lányát is.
Teljes egészen, olyannyira, hogy
senkinek sincs tudomása még a létezéséről sem.

Polgár Anikó fordításai

Mirkka Rekola (Tampere, 1931 – 
Helsinki, 2014): finn költőnő, verse-
ket, aforizmákat és esszéket írt. Ver-
seinek gyűjteményes kötete Virran 
molemmin puolin. Runot 1954–2004 
(A folyam mindkét oldalán. Versek 
1954–2004) címmel 2009-ben jelent 
meg Helsinkiben. Az itt közölt for-
dítások forrásai a Taivas päivystää 
(Ügyeletes az égbolt, 1996) és a Vale- 
kuun reitti (Az álhold útja, 2004) 
című kötetek.
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Földtúrók gyöngye, legemberebb Hermanom!

Megbolondult az a jó idő, panaszolom neked, hogy újabban, a kirobbant május miatt 
mindig nappal, úgy szakad a víz rólam, hogy sófoltos marad az ingem. De éjjel meg min-
dig vacogok, téli takaróm vettem elő újra. Aztán meg, tudod, mi bajom még? Az a millió 
virág meg cserje és bokor annyi pollent dob a légbe, hogy alkalmasint csak fuldoklok, 
ha kimerészkedem a szabadba. Ha meg nem merészkedem, elhervadok. Ágyban párnák 
közt. Fene egye meg! Korral jön minden kór. Kórral egyre nehezebb a kor! 

Mit is akartam? Hogy igen, bizony, a földtúrás miatt késett a leveled, de ismerlek már, 
tudom, ilyenkor nem lehet veled bírni, ilyenkor, mint a mesebeli Kisvakondnak, neked is 
a kezedhez nő a kerti szerszám. Aztán csak ásol, gereblyézel, kultivátorozol, dugványo-
zol, gyomlálsz, ágyások vonalát húzod meg szőrmadzaggal, akácfa karócskákkal jelölve 
azok határait. Mert egy bizonyosság van szerinted, és az nem más, mint az ültetés, kike-
lés, gondozás, betakarítás bizonyossága. Pedig hányszor is elmondtad, az idő a gazda? 
Ugye mondtam, lesz még fagy? Szervác, Pongrác, Bonifác ez a három májusi gazember 
minden munkádat kenterbe veri. Ha úgy gondolja az idő. Igazam lett. Sajnálom. 

Ám nem erről akartam írni. Hanem arról a mi bolondos, boldog kamaszkorunkról, 
ami olyan messze szállt, mint a füst. S olyan kesernyés szaga is volt, mint a tavaszi gyo-
mégetéskor az orrunk alá csapó füstnek az alvégen. Ahol a strand felé vezető földút és 
gát találkozásánál egy vénséges fűzfa volt találkahelyünk, őrposztunk, ahonnan bár-
gyún és vágyakozva bámultuk a lányokat, akik lesétáltak a strand felé, s a növéstől fájó 
csontjainkról, serkenő szőrzetekről meg egyéb hajnali, korábban nem tapasztalt, taka-
ró-emelgető jelenségekről beszélgettünk bizalmasan. Te Herman, ha most nagy hirtelen 
megkérdeznélek, így májusnak, a szerelem hónapjának alkalmából, hogy emlékszel-e te 
arra, ki volt a legszebb lány nyolcadikos korunkban, ugyan mit válaszolnál? Igen kíván-
csi vagyok, mert magamnak is feltettem a kérdést, s bizony, nemhogy név, de még arc se 
nagyon ugrott be. Ami szomorú, és azt bizonyítja számomra, az idő gonosz, mert a leg-
szebbet, az emlékeket is ellopja, elkoptatja, megfakítja. Hanem hallod, úgy gondolom, 
ilyenkor kell elővenni a sok éve elsüllyesztett gyerekkori fényképalbumot – már persze, 
ha megmaradt, mert ugye nálam csak töredékei lelhetők fel, a sok vándorlás, költözés, 
folyamatos otthontalanság és még folyamatosabb úton levés miatt annyi mindenem, s 
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persze a régi fényképeimet őrző album is elveszett –, s megnézni, fellapozni, nagyítóval végig-
böngészni a korabeli fényképeket. Nagy meglepetés, ha felismersz egy-két arcot. Iskolai kirándu-
láson készített csoportkép, valahol Betlér kastélyánál. És akkor nézed, csak bámulod, keresgélsz, 
próbálsz emlékezni, ki kicsoda lehet, kiből mi lett. Akkor szomorodsz el aztán erősen a hamis 
illúzió, az ifjúság múlásán, amikor sorra jelölheted be a már a túlvilágra távozottakat. Elég sok 
van belőlük ezen a képen. Ugye? Ne is fájdítsuk a szívet a múlás gondolatával, mert a május gya-
nús hónap. Olyankor halnak meg a legtöbben. A vének, akik úgy gondolták, a rideg telet, hogyha 
már kihúzták, akkor innentől már minden rendben, aztán egyszer csak hajnali négy táján elszo-
rul a szív, elfogy a lég, sötét lesz, és csend, hirtelen. Meg a betegek, akik azt hitték, a tavaszi nap-
nak gyógyító ereje van, az kihúzza a kórt az elroncsolt szervezetből, az majd gyógyít, hát, uccu 
neki, legyünk életvidáman, s tévednek, mert bármennyire is gyógyítónak látszik ez a tavaszi lég, 
egyszerre csak meglepve azt látják, elmosódnak a már majdnem tisztának látszó kontúrok ott az 
ég alján, s a hegyek, az ismerős hegyek hirtelen kék köddé simulnak. Mögöttük hirtelen alábukik 
a semmi. Ők pedig belezuhannak abba. Ilyen ez Hermanom! 

De feledjük, legyen vidámabb levelem második fele, emlékezz velem arra, amikor először 
csíptünk be mi együtt, azon az ominózus május elsején, anno 1979-ben. Lakli nagy kamaszok 
voltunk, anyám szegény mindig azért panaszkodott, nem lehet rám ruhát venni, olyan hosszú 
a kezem-lábam, te meg olyan kis pufók lettél akkor, kappanhájas, koca pocak. Talán elesettsé-
günk is közrejátszott abban, hogy barátok lettünk. A két kitaszított. A nyurga meg a zömök, 
Stan és Pan. Szóval kitolásból, ha jól emlékszel, az osztályelnök csaj azt mondta mogorva ló-
pokróc osztályfőnök elvtársunknak, hogy az I./A téged és engem javasol a május elsejei felvo-
nulás úgynevezett élcsapatába, amely a felvonulás elején halad. Kitolásnak szánták, de végül mi 
nyertünk rajta. Ha jól emlékezem, te Marx arcképét kaptad, én Leninét, reggel hétkor osztották 
ki a deszkalécre szegelt furnérlemezre ragasztott arcképeket a városháza hátsó traktusában lévő 
civilvédelmi raktár egyik zsúfolt helyiségéből. Morogtunk, mert reggel hétre ott kellett lenni, 
míg a többieknek csak fél kilenc volt a gyülekező. Aztán a forgandó szerencse mellénk állt. Az 
élcsapat már kilenc órakor elindult, a félrészeg és bambán integető elvtársak és elvtársnők előtt 
végigcipeltük a furnérszenteket, majd az első balkanyar után már vittük is vissza a városháza 
civilvédelmi raktárába. Úgy dobtam le a főtitkárt, hogy eltört a nyele, de a szemmel láthatóan 
május elsején munkára beosztott beszedő kishivatalnok, akinek erős rumillata volt, nem foglal-
kozott a transzparensekkel való keményebb fellépésemmel. Sőt! Mivel a főtitkár nyele eltört, még 
ő is rúgott egyet rajta, hogy beférjen a többi felvonulási díszítmény is a szűk kis raktárhelyiségbe. 
Majd miután ezzel végzett, szótlanul, sorstársként kezelve minket, benyúlt az asztalfiókba, alá-
írásért átnyújtotta a gulyás-, virsli-, sör- és limonádéjegyet, majd a fiók alatti rekeszből egy üveg 
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rumot húzott elő. Jól meghúztad te is, meg én is, amire csak elismerően bólintott, majd csettintve 
a nyelvével, ő maga is legurított legkevesebb másfél decit a literes rumos flaskó tartalmából. Még 
egyszer körbejárt az üveg, majd egy kézlegyintéssel elküldött minket a raktártól, észlelve, hogy 
újabb transzparenst leadni kívánó páros közelít a furnérszentek évközi hajléka felé. Mi veresedő 
fejjel, levegő után kapkodva és vigyorogva elindultunk hát a majális helyszíne, a városi park felé, 
s láttuk, hogy osztályunk még csak egy bő óra múlva kerül majd sorra a felvonuláson. Emlékszel? 
Mi még a gulyás javát, egész és nem pépnek szétfőtt virsliket kaptunk, viszonylag tűrhető hőmér-
sékletű sört, meg zacskós limonádé is jutott még, abból haza is vittél két darabot, a kishúgaidnak, 
az ikreknek, akik tízévesek voltak. De sokat cukkoltak velük téged a bandában! Emlékszem, még 
azon az éven, valamikor szeptember elején, egy hét különbséggel haltak meg, leukémiában. Egy 
évig nem is beszéltünk akkor, mert soha többé nem jöttél már lógni a bandával, anyádra kellett 
vigyázni, akit szilánkosra tört a két húgod halála. Téged is. Herman, emlékszel? 

Jó, abbahagytam! Nem szaggatom a sebeket. De május van, és én szeretnék veled megint be-
csípni. Úgy, mint akkor, régen. Literes flaskóból olcsó rumot innánk, gulyást kanalaznánk, meg 
virslit tunkolnánk bele a tormás mustárba. Szívószálon zacskós limonádét meg hazai Gemer sört 
lefetyelnénk papírpohárból a városkertben. Ahol szólna a zene, forogna a körhinta, és szépek 
maradnának örökké a lányok, és puszit küldenének a szakácstanonc csajok nekünk, mi meg 
cukorvattát vinnénk nekik cserébe. És hogy jobban teljék a nap, hát beállanánk újra fűteni a gu-
lyáságyúkhoz, amiért még a matt részeg városi párttitkár dicséretét is kivívhatnánk, ismételte. Az 
önkéntes munkával, ami igazi komszomoli tett. Pedig ha tudná… Egy frászt komszomoli dolog 
volt ez! Hormonok hajtottak, nem a párt iránti tisztelet. Mindent a csajokért tettünk. A párttitkár 
ennek ellenére meghívott, de már vodkára, igazi Sztolicsnaja meg Moszkovszkaja vodkára, és 
mi a hazánkban ideiglenesen 1968 nyara óta tartózkodó, a szovjet hadsereg jolsvai kaszárnyá-
jából érkezett tisztekkel ordítva énekeltük egy idő után, ki oroszul, ki magyarul, hogy: Hej, te 
bunkócska, te drága, hej, te eleven fa gircses-görcsös áááága, te dráááága, segíts most! 

Nyugi, nem sírom vissza a régi időket, Herman, dehogy sírom vissza a furnérszenteket meg 
a matt részeg városi párttitkárt, egy porcikám se kívánja, hogy a hazánkban ideiglenesen 1968 
nyara óta tartózkodó szovjet hadsereg jolsvai kaszárnyájából érkezett tisztekkel Sztolicsnaja meg 
Moszkovszkaja vodkát vedeljünk és ordítva énekeljünk mozgalmi dalokat! Dehogy, hová is gon-
dolsz! Én csak megint lakli nagy kamasz szeretnék lenni, gondtalan és vigyorgó. Csak egy tíz 
percig. Aztán mehet minden tovább! Juventus ventus! 

Gondolj a májusra, Hermanom! Gondold, szép a világ, szép a tavasz, meg szép a nyár is. 
A folytatást meg tudod. Jó voltál memoriterből, Herman. Jelentem, amúgy velem semmi új, csak 
az allergiám támad. Jól légy, te legemberebb ember! Ölel Fridolin
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„Mert mindig úgy érzem, mintha az lenne éppen 
a fontos, ami kimarad”

(Somlyó György)

Lanczkor Gábor esetei többségében olyan 20. századi magyar versciklusok, amelyek képzőmű-
vészeti kötődésűek, festőket, festményeket vagy másfajta képeket idéznek meg, írnak le, és ezeket 
nagyobb lélegzetű kompozícióba rendezik. Világirodalmi segédegyenesei is műelemző tanul-
mányainak törekvéseit támogatják, hiszen Charles Baudelaire A fároszok című költeményében 
egy versen belül, négysoros versszaktömbökbe önti kedvelt festőinek képvilágát, a korszak ér-
zék(szerv)i kavalkádjának, a szinesztetikus „korrespondencia” művészi elvének megfelelően, 
mint ahogy majd Rimbaud is sorolja hang-szín asszociációit a Magánhangzók szonettjében. Rilke 
Ötödik elégiájának értelmezése pedig a látomásos, óriásjelképeket mozgató Duinói elégiák cik-
lusából ragadja ki a képleírást is tartalmazó darabot. E műelemzések nemcsak a képzőművészeti 
téma és a képidézés, képleírás által köthetők a bonyolultabb, hosszabb magyar versciklusokhoz, 
hanem a kötet rejtettebb vállalkozásához, a művészetvallás tereihez, a természeti és épített helyek 
találkozási pontjaihoz, a végtelenre nyitott és a térbe zárt örökkévalóság, a művészet különféle 
(szakrális, szent, felszentelt) locusaihoz is szorosan kapcsolódnak.

Somlyó György Piero della Francesca 1961–62-es ciklusa alcímével, Arezzo San Francesco 
templom XV. század, kötődik leginkább a hely(szín)hez és annak szemléléséhez. Kassák Lajos 
Mesterek köszöntése szintén a hatvanas években (1965) készült, a századforduló és a 20. század 
első felének alkotóit megidéző kompozíció első látásra is Baudelaire A fároszok című verséhez áll 
a legközelebb. Tandori Dezső A verébfélék katedrálisa, mely A feltételes megálló (1983) című kötet 
harmadik ciklusa pedig már címével is jelezheti a (szent) terekhez való kapcsolódását; az egyes 
festményeket leíró versek a 19. század végének francia festővilágát, az impresszionista, pointilis-
ta, posztimpresszionista képzőművészeti irányzatok alkotásait fogják versekbe, Baudelaire és Ril-
ke közegét, világát, ha már a kapcsolódási pontokat keressük. Ám az is fontos, hogy a felidézett 
festmények legtöbbje egy-egy hétköznapi, profán helyszínhez, épülethez, térformához kapcsoló-
dik, és a kompozíció egésze, a költői erő által nő szakrálissá, épül az élet és a művészet katedrá-
lisává. Azonban mindhárom magyar alkotó esetében jóval nagyobb a tétje egyszerű képzőmű-
vészeti-festészettörténeti érdeklődésnél, képleírásnál, mivel, ahogy erre már utaltam, a ciklusok 
költői hitvallások, a művészet lényegéhez, örökkévalóságához való viszonyoknak kifejeződései is; 
nézőpontok és idősíkok megnyitásai, átjárók és határok a – szemlélődő, alkotó, nyelvvel bánó – 
alkotói én és a múlt, a művészet, az időtlenség, a külvilág, a művészi lét között. Ahogy a szerző és 
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egyben költő Lanczkor Gábor csiszolt értelmezései, vagy a költők tudatosan formált kompozíci-
ói, úgy a kötet esetei is szépen fonódnak egymásba, összeépülnek, mint egy rózsaablak darabjai.

Ugyanakkor a Nem élhetsz odabent írásai mégis komoly kérdéseket vetnek fel a kötet alcí-
me, Ekphraszisz-esettanulmányok kapcsán. A szerző ugyanis nem adja meg, mit ért kötetének 
kulcsfogalmán, egyáltalán nem tér ki ennek az egyáltalán nem egyszerű és a teoretikus viták-
ban és költői hagyományban többféleképpen értett és használt fogalomnak a saját maga szá-
mára érvényes olvasatára, értelmezésére, amit, ráadásul a kötet alcímévé emelve minden egyes 
írásra érvényesnek kell(ene) tartanunk. Egyedül az elemzések sorának végére helyezett Az ek-
phraszisz határán című, mind formailag, mind tartalmilag kilógó rövid írás veti fel, hogy már 
nem az ekphrasziszok terepén mozgunk. Radnóti Miklós Októbervégi hexameterek c. versének 
soraiból kiragadott egyetlen sor sem képleírásként, de így önmagában még csak leírásként sem 
értelmezhető, és a vele összefüggésbe hozott Fűcsomók című Van Gogh-kép sem több érdekes 
asszociációnál, olyasfajta, amit bármelyik versolvasó bármikor, bármelyik vers kapcsán megtesz 
és megtehet, tehát ebben az esetben még csak az ekphraszisz határvidékén sem járunk. 

Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a tárgyalt versek, versciklusok egy részénél is prob-
lémás, legalábbis magyarázatot érdemlő (lenne) az ekphraszisz művekbeli jelenléte. Az ókortól 
ismert és az európai irodalmi hagyományon végigvonuló ekphraszisz legáltalánosabban ugyanis 
egy vizuális látvány, kép leírása, szavakkal való (ki/el)mondása, amely erejét, hatását onnan nye-
ri, hogy a szavak segítségével igyekszik felidézni a látott képet, olyan intenzitással, meglepetés-
sel, elevenséggel, „Quam si rebus ipsis intersimus”, mintha ott lennénk a dolgok között, a szöveg, 
a leírás energeiája oly erős, hogy a látvány „testet ölt” – foglalható össze Quintilianus és Gottfried 
Boehm nyomán. Az ekphraszisz tehát olyan multimediális együttállásra tör, amelynek során kép 
(vizualitás) és nyelv (verbalitás) nyughatatlan párharca zajlik, ezért a képleírás zavart, fennakadást 
okoz, úgynevezett varratokat képez a szövegben, mivel a „képszöveg” legtöbbször nem fogható 
fel homogén, zökkenőmentes ábrázolásként, nem rejti el saját problematikusságát. A két médium 
összefonódásának varratai rámutatnak arra, ahogy ezt W. J. T. Mitchell megállapítja, hogy egyik 
ábrázolási mód sem gyűrheti le a másikat, a másik jelenléte nem tüntethető el nyomtalanul, sőt, 
a dominanciaharc a másik felmutatására törekszik, így nem is küszöbölhető ki. Mindezeket talán 
azért fontos felidézni az ekphraszisz kapcsán, mert, az értelmezővel ellentétben, a tárgyalt szöve-
gek egy része reflektál a leírás, ábrázolás nehézségeire, lehető-lehetetlenségeire, a felidézés kép-
telenségére, a nyelv hiányosságaira. A legerőteljesebben mindenképpen Somlyó ciklusa, aki már 
eleve álomszerű burokba vonja, emeli a ciklust, és nemcsak a látvány leírásának hiányosságaival, 
hanem ezen belül is kifejezetten a szonettbe fogható látvánnyal, tehát a hosszú múltú műformával, 
ennek művészi teherbírásával és a művészet (reneszánsz) harmóniájával – vagy ennek eszményé-
vel – is küzd. A szonetteket sokszor túláradó hosszúversek lazítják, a beszélő újra neki-nekifut 
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a látvány, hangulat, érzés, a befogadott élmény rögzítésének, ám hiányérzeteit nem sikerül vég-
képp felszámolnia, és ezek nemcsak a kompozíció és a nézőpontváltások szintjén érhetők tetten, 
hanem rendre kimondva is: „Mert mindig úgy érzem, mintha az lenne éppen a fontos, ami kimarad, 
/ ami óvatlanul mindig visszacsorog a felhúzott szavak / vödreiből a kimerhetetlen, vége-nincs-so-
ha-kútba”; „Hol marad például a szonettből a hordár?”, vagy a negyedik költemény címében kife-
jezett elégedetlenségében: „…és folytatása, melyben a költemény még mindig csak súrolja témáját”. 
A Piero-elemzés érinti ugyan a megszólaló reflektált kudarcélményét, de inkább a keats-i Szép és 
Igaz egymást kioltó hatásaként, és nem a leírás és a leíró nyelv csődjeként.

Tandori Dezső A verébfélék katedrálisának leírásai a korszakban Magyarországon kiadott 
vagy elérhető művészeti albumok reprodukciói nyomán készültek, ahogy erre az elhanyagol-
hatatlan körülményre Lanczkor elemzése is kitér. A kicsi, rossz felbontású, sokszor fekete-fehér 
képek alapján készülő ekphrasziszok, mert Tandori esetében a keretverseket leszámítva valóban 
ezekből épül fel a ciklus, metafikcióvá, a képleírás részeivé teszik ezt a tényt, a beszélő képnézege-
tésének, befogadásának közvetítő közegét, és a leírások többszörös áttételességüknek feltárásával 
a (re)konstrukció esélyeire, a festészeti-költészeti reprodukciók mikéntjére, létmódjára kérdez-
nek rá. Ám ennél jóval többre is, hiszen Tandori a versciklus festői kapcsán a festészet valóságáb-
rázolásának, reprezentációhoz való viszonyának képelméleti, reprezentációelméleti kérdéseit is 
a vers vásznaira helyezi. A költemények által előállított képtár (katedrális) Tandorinál összessé-
gében mégiscsak a nyelv fölényét, „veszélyes” transzparenciáját is jelzik, s bár a tanulmány ezeket 
a kérdéseket, vagy inkább ezt a nagy esztétikai csomagot több helyen is érinti, ez esetben is szük-
ségszerű lett volna a „parazita metaműfaj”, az ekphraszisz elméleti dilemmáit, örök feszültségek-
kel való működésének kérdéseit bevonni az értelmezésbe.

Nemcsak az ekphraszisz Mitchell által jól ismert fázisairól, az ekphraszisz szkepsziséről, re-
ményéről és félelméről nem esik szó, hanem azokról a „besorolási” nehézségekről sem, amelyek 
az ekphrasziszt kezdetektől fogva hol műfajként, hol poétikai, retorikai alakzatként vagy éppen 
a narratológia felől közelítve a narratív formákon belül a leírás (descriptio) egy speciális – a kere-
tezéssel, narratív szintek átjárásával, metalepszissel összefüggésbe hozott – eseteként tartják szá-
mon. Az ilyen módon is többféle oldalról, fogalomkör felől megközelíthető ekphraszisz Lanczkor 
kötetében minden magyarázat nélkül műfajként tételeződik. Ebben a közelítésmódban működ-
tetve a nehezen körvonalazható műfaj alapvonása – Akhilleusz pajzsának leírása óta – mégiscsak 
az a szemiotikai küzdelem, amelynek során a szöveg, a nyelv összecsap azokkal a rivális, idegen 
reprezentációs módokkal, amelyekkel a vizuális, grafikai, plasztikus vagy „térbeli” művészetek 
jellemezhetők. A nyelvben ez az ekphrasztikus párviadal tisztán figuratív jellegű, és valamilyen 
módon mindig magában hordozza önnön kudarcát, idegenségét, akár fölény formájában is, és 
tematizálja ezt a disszonanciát vagy utalhat rá. Mivel a textuális másik mindig idegen marad, a kép 
soha nem lehet jelen, egy lehetséges hiányként vagy fiktív figurális jelenlévőként kell megidézni. 
Ennek a verbális „megidézésnek” aktusai az ekphrasztikus költészet jellegzetességei közé sorol-
hatók, amelyek azonban a vizuális látvány előhívására, a láttatásra irányulnak. A tanulmányokat 
felvezető Baudelaire-szöveget és Kassák mestereiről írt szöveget azért találom problematikusnak, 
mert a megidézés nem a képre, a látványra, jelen esetben a festmény sík felületének költői megal-
kotására irányul, hanem a festőalakok és oeuvre-ük világának megidézésére, ezekben a művekben 
tehát nem igazán ekphrasziszokról, hanem hommage-okról és a tematikus evokáció, vagy némi 
túlzással az enumeráció eseteiről lehet beszélni. A Kassák-ciklus esetében, amelyben nemcsak az 
alkotó (modern, avantgárd, az idők során kanonikussá vált) művészethez való viszonyának kifeje-
ződése történik meg a festők megidézése, az evokációk során, hanem a megszólításokkal, explicit 
odafordulásokkal a beszélő direkt módon érvényre juttatja fiatalkorának, önnön alkotói kötődése-
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inek, mivoltának fontos kapcsolódási pontjait, megmutatja művészi zsinórpadlását. Lanczkor Gá-
bor is érinti a kérdést, amikor megjegyzi, hogy „Kassák verssorozata, bár direkt vizuális utalások-
nak híján van”, és „nem az egyes alkotók egyes festményeit írja el, hanem a művészeket evokálja”, 
és ezáltal jelképes, „nagy erejű gesztusokat tesz”, ennél tovább azonban nem megy, nem helyezi az 
ekphraszisz hatókörén kívül Kassák e verscsoportját és saját tanulmányát, amit az is egyértelműsít, 
hogy a kötet sűrűjében, a többi írás között szerepelteti, ahogy Baudelaire-írásával kapcsolatban 
sem merül fel benne ilyen eshetőség. Holott Kassák kompozíciójában minden verscím egy-egy 
festő nevét viseli, szemben Tandorival, ahol a versek címében a festők neve csak felvezetés, ame-
lyet minden egyes esetben a festmény címének megadása követ.

Minderről, tehát az ekphraszisz-fogalom értelmezésének, használati körének elmaradásáról 
azért kell ilyen sok szót ejteni, mert a kötet alcímébe helyezve kulcsfogalomként tűnik fel, továb-
bá a kötet szerzői intenciója is tudományos diskurzuson belül mozog, maguk a szövegek pedig 
menetrendszerűen használják az ekphraszisz kifejezést, így a jelentéskör megadásának hiányá-
ban végig bizonytalanná, képlékennyé válik a gondolatmenet megértése, követése, az értelmezé-
sek – teoretikus talaj hiányában – lebegnek, és ezen az elodázott problémán a kifejezés eufemizált 
alakja, ekphrasztikus jelzőként való gyakori használata sem segít. 

Lanczkor Gábor költői érzékenységű értelmezései, amelyeknek a költemények, ciklusok for-
mai és tartalmi jegyek egymásra vonatkoztatása az egyik legnagyobb erénye, tehát inkább a vi-
zuális reprezentáció verbális kifejezésének tágabb esetei, és amelyek jogosan keresik a művészet 
történetének, a művészetekben meghúzódó, létértelmező, metafizikai és transzcendens vonáso-
kat, összefüggéseket. ám ezek, és érdekes módon a kötet – implicite – erről győz meg inkább, 
nem feltétlenül az ekphrasziszban, a vizuális látvány megmutatásának erejében, energiáiban van, 
hanem közvetettebb módokon a térformák, csarnokok, apszisok, utak, terek alakzataiban, távla-
taiban, szegleteiben, a táj és az ember alkotta, kisajátította tér találkozási pontjaiban, határhelyze-
teiben, egyes helyek, építészeti formák szakrálissá válásában, több évszázados, évezredes transz-
cendenciaőrző szerepeiben. A helyek, a terek e határállapotának, határhelyzetének kifejezésére, 
megmutatására lehetnek alkalmasok a költészetben a vizualitást a nyelv figuralitása alá gyűrő, 
a költői eszköztárakat teljes páncélzatban bevető ekphrasziszok, melyeknek segítségével, ha si-
kerül a küszöböt átléphetővé tenniük, beléphetünk, bemerészkedhetünk ezekbe a szentélyekbe, 
katedrálisokba, (de csak) annak tudatában, hogy a szentség pillanata tünékeny, esendő, és hogy 
a látvány bármikor szertefoszolhat, s csak a karcolatok maradnak meg, emlékként, a retinán.

(FISZ, Budapest, 2015)
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