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Bevezető 
 

 

Az irodalom olvasása még mindig talán a legszebb érzékcsalódás. Ez a nem túl tudományos 

gondolat különös jelentőségre tehet szert az alább következő dolgozat szempontjából. Nem 

csak azért, mert az olvasás szubjektív élményénél fogva rendre az irodalmi alapanyaghoz 

irányít vissza, de azért is, mert az olvasás által valami olyasmi történik, amivel az említett 

érzékcsalódás következtében csak ritkánt vetünk számot. Ez pedig a mindenkori értelmezői 

munka, mely az írott és nyomtatott szöveg anyagtalan anyagszerűségét, de érzéki, látható 

materialitását is mindezek összjátékában igyekszik megragadni. A betű „mögül” kibomló 

fikciós világ szállóigéje, vonatkozzon bár lírára vagy prózára, azt sugallja, az írott szó 

felülete, érzéki síkja takarja el azt a közeget, melyben az olvasás antropológiai értelemben 

végbemegy, amelyben a jelentésképzés mint olyan történik. Ez az ártalmatlan szállóige a 

kortárs mediális kultúratudományok, így az irodalomtudomány számára is különös 

aktualitással bír. Friedrich Kittler szerint a modernség talán legfőbb dilemmája, hogy nincsen 

kommunikálható értelem a kommunikáció anyagszerű alapja, vagyis materialitás nélkül, 

azonban önmagában ez a materialitás semmilyen értelmet nem kommunikál.
1
 Dolgozatom 

lényegében ennek a látszatellentmondásnak az értelmezhetőségére épül.  

Az irodalom olvasása érzékcsalódás a tekintetben, hogy maga ez az esemény akaratlanul 

vagy öntudatlanul íródik bele a fentebbi paradoxonba. Betűket látunk, de szavakat hallunk, 

vagy képeket látunk, de betűket olvasunk? A humántudományokat meglehetősen régóta 

foglalkoztató kérdéskör számos aspektusból megközelíthető, én ezek közül e helyütt egyet 

javaslok.  

Az utóbbi évtizedek értelmezői megközelítéseket, vagyis tág értelemben a hermeneutikát 

érintő kihívásai az úgynevezett anti-hermeneutikai érdeklődésű szaktudományok 

(kommunikációkutatás, mediális kultúratudományok) felől elsősorban arra világítottak rá, 

hogy a „kommunikálható értelmet” körülvevő értelmező diszkurzusok nem működtethetők 

olyan körülmények között, melyek a tapasztalat jelen(lét)ében, prezenciájában az esztétikai 

„élményszerűséget” hívják legfőképpen elő, és bár – mint a mozgás, a tánc, a performansz 

vagy a zene – az adott ponton jelentéssel telíthetők, de ezeket nem veszi körül az értelmezői 

diszkurzosok szemhatára. A „kommunikáció materialitásaira”, úgy is mint az emberi testre és 

nem mint metafizikai szubsztanciára, a szövegre mint anyagszerű jelölőre, nem pedig az 

„értelmezés megkoronozásának mint az emberi gyakorlat kitüntetett gócpontjának”
2
 hatalma 

alatt álló instanciára történő rámutatás, persze, nem egyenlő az értelmezői munka feladásával, 

tehát bizonyosan nem jelenti a jelentés, a jelölés vagy az interpretáció elhagyását.
3
 Sokkal 

inkább arról van szó, hogy a kommunikáció materialitásainak az interpretációba történő 

bevonása „kevésbé antropocentrikus (kevésbé szellemi), kevésbé anti-technológiai illetve az 

                                                 
1
 Friedrich KITTLER: Draculas Vermächtnis. Reclam, Leipzig, 161. Magyarul: KITTLER: Jel és zaj 

távolsága. Ford. LŐRINCZ Csongor,  = BÓNUS Tibor, KELEMEN Pál, MOLNÁR Gábor Tamás 

(szerk.): Intézményesség és kulturális közvetítés. Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 

2005. 455-474.  
2
 Hans Ulrich GUMBRECHT: Beyond Meaning: Positions and Concepst is Motion. = UŐ: Production 

of presence: what meaning cannot convey. Stanford University Press, California, 2004, 53.  
3
 Uo.  
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ember önmagáról való tudását kevésbé transzcendentális formában közvetíti”.
4
 Mindez együtt 

jár „a szemantikai dimenzió privilégiumának” végével, ahol „az értelem, a jelentés és a 

szellem illúziójának betegségére” („multiplex sclerosisára”) olyan ellenszer kínálkozik, mely 

„kiűzi a szellemet a karteziánus szellemtudományból”.
5
 És valóban, ha „[a]z utóbbi két 

évtized szellemtudományos fejleményei arról tanúskodnak mindenesetre, hogy a 

hermeneutikába vetett hitet leginkább ez utóbbi, az értelem megelőlegezésére, a megértés 

anakronisztikusnak látszó akarására vonatkozó ellenérzések rendítették meg”,
6
 úgy maga a tág 

értelemben vett filológia és az irodalomértelmezés, sőt az irodalomtörténet-írás szorul rá saját 

identitásának és helyzetének újraszituálására.
7
  

A jelenlegi munka tétje, hogy felmutassa: a kommunikáció materialitása hermeneutikai 

keretek közt vizsgálható. Azaz az irodalmi szöveg olvasása bár a látható és hallható nyelvnek 

az olyan szóhoz juttatásaként is érthető, mely a különbséget mutatná föl a beírás technológiája 

és az olvasás imaginációja közt, az anyagszerűség, a szöveggel először mint „optikai 

képződménnyel” történő találkozás a szövegek poétikai–retorikai megalkotottságára hat 

vissza, pontosabban, poétikai funkcióra tehet szert. Ilyen értelemben nem csak elfedve 

megmutatja illetve megmutatva elfedi a materialitást, de egyúttal akaratlanul is „visszaírja” 

azt a poeticitásba. Vagyis, miközben az interpretáció, a szemantikai dimenzió, az értelmezői 

horizont érvénye eljelentéktelenedni látszik, addig az anyagszerűség poetizálódása annak a 

mégis inkább hermeneutikai munkának kedvez, mely a jelenséget nem csak tudomásul venni, 

de elhelyezni, értelmezni is képes. És ugyan az még kérdéses, ebből ideológiai vagy 

ideológiamentes úton születhet-e akár a szubjektumnak, akár az irodalomnak (egymáson 

keresztül)  bármilyen meghatározó narratívája, kétségtelen, hogy a mediális 

kultúratudományok horizontja az értést és az önértést ezen a talapzaton is átfogja. Mert ha a 

szellemtudományok „válsága” összefüggésbe hozható a medialitás és a materialitás 

szellemtudományokat, de tágan az irodalomértést is meghatározó dimenzióival, úgy a 

technikai médiumok huszadik századi ugrásszerű térnyerése éppen ezek felől a médiumok 

felől vizsgálhatja felül és újra az irodalom történeti mibenlétét valamint az értelmezhetőség 

feltételeit egyaránt.  

Az érzékek „lehengerlésére” kifejlesztett technikai médiumok
8
 szerepe ugyanis mind 

meghatározóbbnak tűnik az irodalomértés keretei között is. A műalkotás materialitása innen 

nézve olyan kiindulópont, mely továbbvezethet az olvasás elméletéig, ily módon ez a munka, 

bár a technikai médiumok, a materialitás poetológiai szerepére kérdezne rá irodalmi szövegek 

és medialitás valamint irodalmi szövegek és materialitás létmódja felől – méghozzá ezek 

interpretációján keresztül –, végül egyfajta olvasáselméletként végzi. Ezzel azonban valójában 

nem akar igazodni semmilyen értelmezői (vagy értelmezésellenes) hagyományhoz, jóllehet 

kétségtelen, hogy belőlük (is) merít. Az érzékek jelentősége az olvasásban ugyanis olyan 

alapvető feltételként kerül elénk, mely kiiktathatatlan az ebből továbbgyűrűző, nem ideológiai 

értelemben vett interpretációs gyakorlatban. Hiszen az olvasás medialitása mindenekelőtt az 

érzékeléssel, ezzel együtt viszont annak – semlegesen értett – manipulálhatóságával írható le. 

„Ha az olvasás fenoménját a hallás és a látás összekötöttségében nézem, a dolognak két 

                                                 
4
 H. U. GUMBRECHT: A Farewell to Interpretation. = H. U. GUMBRECHT, K. Ludwig PFEIFFER 

(ed.): Materialities of Communikation. Stanford University Press, California, 1994, 391-392.  
5
 K. Ludwig PFEIFFER: The Materiality of Communikation. = Materialities of Communikation. 3-4.  

6
 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az interpretáció fogalma „nem-hermeneutikai” diskurzusokban. = UŐ: 

Hermeneutikai szakadékok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2005, 7.  
7
 Ehhez lásd KULCSÁR SZABÓ Ernő: A hermeneutikai kolosszus és a mediális megkülönböztetés – 

avagy szövegtudomány-e (még) a filológia? = Irodalomtörténet, 2008/2, 188-222.  
8
 Kittler előadássorozata mindezeket részletesen tárgyalja mind az irodalom, mind pedig – nem 

véletlenül – a hadászat összefüggésében. F. KITTLER: Optikai médiumok. Ford. KELEMEN Pál, 

Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2004.  
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aspektusa adódik, az egyik antropológiai, a másik poetológiai. Az antropológiai aspektus 

ősrégi. A két érzékünk közti rivalitás ismert. Mindenki tudja, hogy a héja jobban lát, mint mi, 

a macska pedig jobban hall. Ám hallás és látás összjátéka az embert régóta különösen 

kitüntetett szerepbe helyezi. A hallás nem csak annyit jelent: hallani, hanem elsősorban 

szavakat hallani. Ebben áll a hallás kitüntetettsége. Még az ismert olvasási mód során is, 

hallás és látás játékában, a hallásé az első hely” – állítja Gadamer.
9
 Ha pedig a hallás 

mindenekelőtt a szavak meghallását jelenti, a „nyelv mint nyelv” (Sprache als Sprache) úgy 

hozható szóba,
10

 hogy benne a világ igazabb léthez jut.
11

 Hogyan hozható mindez 

összefüggésbe a medialitással, az anyagszerűséggel és az érzékek „lehengerlésével”? 

Gadamer szerint hallás és látás összjátékában – az olvasás során is – a hallásé a főszerep. 

Amint megjegyzi, az irodalom „tárgya a nyelv, és nem az írás. A nyelv a tulajdonképpeni 

valóság az irodalom által szóba-hozzottban, és ez a legkülső lehetőség, mely valamennyi 

materialitásból visszavonul, illetve amely a lejegyzett szöveg nyelvi történéséből mintegy új 

értelem- és hangzásvalóságot nyer. (…) Itt ragadható meg lényegében a hallás és látás közti 

összefüggés. Ahol irodalommal dolgunk lehet, ott van az írás néma jele és a minden nyelv 

hallhatósága közti feszültség tökéletes feloldása. Nem csak olvassuk az értelmet, halljuk is.”
12

  

Ebből a perspektívából látható igazán tisztán, hogy a hermeneutikai gondolkodás bár 

számol az írás „néma jelével”, nem helyezi az olvasás, itt helyesebben: a szavak és így a 

jelentés, az értelem „meghallása” elé azt. Jóllehet árnyalhatja a dolgot, hogy a nyelv biológiai 

kutatása során egyértelművé vált: ami „meghallás”, az fiziológiai értelemben érzékcsalódás. 

A kiváló tudós Steven Pinker a következőket mondja erről:  

 
A beszéd maga is illúzió. A beszédet különálló szavak sorozatának halljuk, ám ellentétben a fával, 

mely az erdőben úgy dől ki, hogy senki sincs, aki meghallja, az olyan szóhatárnak, amelyet senki 

sem hall meg, nincsen hangja. A beszéd hanghullámaiban az egyik szó folyamatosan megy át a 

másikba; nincsenek kicsi kis szünetek a kiejtett szavak között, mint ahogyan az írott szavakat a 

fehér szóközök választják el egymástól. A szóhatárok csupán érzéki csalódás következményeként 

jönnek létre, amikor egy hangsor olyan részéhez érünk, amely egybeesik mentális szótárunk egy 

címszavával. Ez akkor válik igazán nyilvánvalóvá, amikor idegen nyelvű beszédet hallunk; nem 

tudjuk megmondani, hol végződik az egyik szó, és hol kezdődik a másik.
13

  

 

Ha a beszéd maga illúzió, és az agyunk konstruálja meg a rendezetlen hangokból a 

megtanultak, az előzetes tudás alapján a materialitás határait az értelem alapján, úgy a 

materialitás addig tűnik el az értelem meghallása mögött, amíg a beszéd illúziója az 

ismerősség horizontjában marad. Az érzékiség tapasztalata és a konstrukciós készség úgy 

békítik össze materialitás és értelem síkjait, hogy a különbséget abban, amit az irodalmi 

hermeneutika „érzékelő befogadásnak” nevez, látszólag feloldják. Különösen igaz ez tehát az 

olvasás során:  

 
A leggyakrabban képzeletnek nevezett emberi készség vagy képesség lényegi részét képezi 

nemcsak belső életünknek, de annak is, amit „külső” realitásnak tekintünk. Épp elegendő 

bizonyítékot szolgáltat erre a neurobiológia, amely tisztán tudományosnak nevezett, azaz kísérleti 

úton (és nemritkán gyakorlóinak meggyőződése és akarata ellenében) igazolta, hogy minden 

                                                 
9
 Hans-Georg GADAMER: Hören – Sehen – Lesen. = UŐ: Gesammelte Werke. Siebeck, Tübingen, 

1999, 271.  
10

 Martin HEIDEGGER: Az út a nyelvhez. Ford. HÉVIZI Ottó, = MH: „…költőien lakozik az 

ember…”. T-Twins Kiadó – Pompeji, Budapest – Szeged, 1994, 223-254, 224.  
11

 Ennek kitüntetett terepe a műalkotás. Lásd HEIDEGGER: Der Ursprung des Kunstwerkes. Reclam, 

Stuttgart, 1995. Magyarul: A műalkotás eredete. Ford. BACSÓ Béla, Európa, Budapest, 1988.  
12

 GADAMER: I. m. 274.  
13

 S. PINKER: A nyelvi ösztön. Ford. BÓCZ András, Typotex Kiadó, Budapest, 1999, 156.  
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kognitív esemény – vagyis minden olyan esemény, mely nyomós vagy megkérdőjelezhetetlen 

bizonyítékok elfogadását teszi szükségessé – át van szőve imaginárius elemekkel. (…) Ezért 

kognitív életünk során (…) folyamatos hurkokba bonyolódunk egy dinamikus, sőt folyékony 

mentális képesség és az úgynevezett valóság dinamikája között.
14

  

 

Az emberi világérzékelés idegi ingerek során történő feldolgozásának, azaz neurobiológiai és 

biokémiai meghatározottságának fentebbi konstellációja annyiban fontos az irodalom 

olvasására nézve, hogy e konstelláció visszaírható szöveg és hallás, anyagszerűség és 

értelemképzés dichotómiájába. Az egész problematika, akár nyerünk a ténnyel, akár nem, 

akár izgalmas kihívásokat tartogat, akár fejcsóválásra késztet, voltaképpen dualista jelleget 

ölt: mit állíthatunk olyasvalamiról, ami „szól hozzánk”, „megszólít minket”, úgyszólván tehát, 

amikor a nyelv mint nyelv szóhoz jut ott, ahol az el-nem-rejtettség mint igazság „a tisztás 

közegében” azzá válik, ami? Hogyan nyeri el az érzékelés és az érzékiség az immateriális 

materialitás ekként értett igazságát? Heidegger metaforái tulajdonképpen akkor lépnek 

működésbe, amikor az értelmezés véget ér: „A filozófia vége azt jelenti, a nyugat-európai 

gondolkodáson alapuló világcivilizáció kezdete.”
15

 Roppant tanulságos, hogy amennyiben a 

gondolkodás éppen a meghalláson alapulna, a tudomány azonban nem gondolkodik, úgy az 

érzéki megismerés és az imagináció valamint a szöveg és az értelemhorizont sajátos módon 

kerülnek egymás mellé. Valóság és materialitás annyiban tárgyalandó kategóriák, amennyiben 

természettudományok és szellemtudományok produktívvá tehető párbeszéde az irodalom 

olvasásának hermeneutikájához vezet. Innen nézve szükségesnek látszik kitekinteni 

medialitás és materialitás interdiszciplináris beágyazottságára, melynek során a műalkotás, az 

irodalmi szöveg „igazságaként” értett, léthez jutó világ azokon a közvetítéseken keresztül 

konstruálódik, melyek az emberi érzékelés tapasztalati jellegét és az imaginárius elemeket is 

összeköti. A dolgozat első részének (Tudománytörténet és medialitás) első tanulmánya ezt a 

kérdést járja körül, miközben szem előtt tartja, hogy a gondolkodás ott kezdődne, ahol a 

filozófia (és a tudomány) véget ér. A közvetítés, a medializáció, a nem-hermeneutikai 

komponensek és az ember helyzete az igazság retorikai szituáltságában úgy kell, hogy 

feloldást nyerjen, ahogyan a humántudományok vagy az irodalomértés igazságfelfogása a 

(természet)tudomány igazságkoncepciójával illetve hermeneutikaigényével összebékül. 

Mindez különösen azért fontos, mert a diszciplínaközi párbeszéd rávilágíthat a 

humántudományok szemléletbeli és institucionális átalakulása valamint a 

természettudományok világértelmezése közti összefüggésekre. Ennek során irodalmárként 

arra törekszem, hogy néhány jelentős természettudományos és filozófiai, 

irodalomtudományos szöveg dialógusba vonásával ha nem is új, de másfajta perspektíváját 

alakítsam ki irodalomértés és mediális kultúratudományok jelenkori önértése számára.  

Az irodalom olvasásának és mediális szituáltságának problematikája a médiumok és a 

kommunikáció materialitásának „lehorgonyzását”, rögzítettségét illetve az immateriális 

komponens, az igazság továbbít(ód)ásának, továbbhagyományozódásának irodalmi és 

tudományos feltételeit érinti. A második tanulmányban (Memetika és irodalom[tudomány]) a 

természettudományoknak a mémekre, azaz a kulturális átadás egységeire vonatkozó belátásait 

igyekszem összefüggésbe hozni a médiumok, mindenekelőtt természetesen az írás, de 

hangsúlyosan a technikai médiumok tárolást, rögzítést és továbbítást meghatározó szerepével. 

Hogy vajon létezhet-e a memetika tudománya, illetve mennyiben léptethető produktív 

párbeszédbe a hatásesztétikával, abban talán éppen e médiumok, e médiumok anyagszerű 

jelenléte és ezek olvasása lehet mérvadó. Míg tehát először azt szeretném elérni, hogy a 

                                                 
14

 K. L. PFEIFFER: Képzelet – imaginárius – (f)aktualitás. Ford. BERSZÁN István, MIHÁLYCSA 

Erika, = Kalligram, 2009/3, 62-69, 62.  
15

 HEIDEGGER: A filozófia vége és a gondolkodás feladata. Ford. VAJDA Mihály, = MH: 

„…költőien lakozik az ember…” 255-277, 259.  
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mediális kultúratudományok és az igazság diszciplínaközi szituáltságát olvassuk egybe az 

irodalomértés feltételeivel, ezt követően a médiumok, így a műalkotást, a szövegeket sőt az 

értelmezői munkát „elénk helyező” materialitások olvasása kerül előtérbe az anyagtalan 

igazság itt mémekként értett terjedésének kontextusában. Mindez remélhetően olyan izgalmas 

vállalkozás lehet, mely alkalmasint a hatásesztétikát és annak jelentőségét is más, talán 

„technologizáltabb”, bizonyos értelemben pedig talán „inhumán” módon, mégis érdekes 

fényben mutathatja föl.  

A két fölvezető tanulmány interpretációs tapasztalataként Viktor Pelevin A Metamor Szent 

Könyve című regényének értelmezésére vállalkozom. Bemutatva ezzel egyrészt, hogy az 

irodalomnak nagyon is élő dilemmája mindaz, melyet előzőleg a két hosszabb értekezés 

fölvet, másrészt pedig, hogy medialitás, materialitás és megértés – a kiinduláskor említett 

meggondolás szerint – a szövegértelmezésben nyerheti el hermeneutikai startkövét.  

Ez az irányultság jellemzi a dolgozat másik két nagy szerkezeti egységének elemzéseit. 

Az első szerkezeti egység – Médium és olvasás (1). Nyelv, optika és fikció a modernség 

költészetében – a huszadik századi modernség magyar költészetének néhány kiemelkedő 

darabját, töredékét járja körül a fentebbi szempontok alapján. A líra medialitására rákérdező 

beszéd abban érdekelt, hogy a klasszikus és a kései modernség, az avantgárd illetve 

helyenként a posztmodern(nek egyaránt nevezett) költészet mediális összetettségét a 

költészettörténeti modellek szemléleti-szerkezeti tipikusságára vetítse, úgy azonban, hogy az 

interpretációk elsősorban az olvasás horizontváltásaira mutassanak rá. A fiktív, egységes 

imaginatív világot kiépítő klasszikus modern képalkotás (Ady), a tekintet „irányítottságának” 

mind reflexívebb későmodern szövegeseményei (József Attila) képezik a kiindulópontot, ezek 

mellett pedig ugyanilyen nyomatékkal fut az avantgárd versnyelv komplex medialitásának 

interpretációja: a történeti illetve az aktuális avantgárd diffúz, de egymásra vonatkoztatható 

versnyelvei egyszerre közelíthetők meg úgy, hogy először a belső képi világnak a 

referenciaképzés mediális átfordítását a nyelvi önreferencia révén lehetetlenné tevő effektusai 

kerülnek előtérbe, majd az „optikai jelenlét”, a techno- és multimedialitás egyre 

nyomatékosabb helyezkedése hívja ki a befogadást. Mindeközben azok a kontextusok 

ugyancsak kiépülnek, melyek az avantgárd magatartást mint az alkotás mediális kiterjesztését 

veszik számba. Az avantgárdból illetve a későmodernség poétikáiból természetesen többfelé 

ágaznak az utak: a nyelvkritikus és a nyelvet (mediális, materiális) hallgatásában szóhoz 

juttató korai Tandori-líra, a kései modernség szubjektumértelmezésének kortárs 

közvetíthetőségét színre vivő Kassák-újraírások, a líra anyagát a test „írhatóságáig” és az 

életvilág művészetbe hatolásának performatív eseményeiig kiterjesztő (vers)performansz, sőt 

a zene és szöveg, dallam és írás, bevésődés és megszólaltatás bonyolult konfigurációit 

poétikai effektusként magába építő popszöveg széleskörűen igyekeznek fölmutatni az olvasás 

legkülönbözőbb mozzanataiban bennerejlő interpretációs lehetőségeket. Mindeközben viszont 

nem szabad megfeledkezni arról, hogy bár a vizsgálódás óhatatlanul (és ennélfogva 

szisztematikusan) kirajzol(hat) egy lehetséges történeti ívet a választott szövegek 

összetartottságával, az értelmezések azonban mindenekelőtt teoretikus értelemben mutatják 

föl a szövegek közti koherenciát.  

Ugyanez jellemző a dolgozat második hasonló szerkezeti egységének – Médium és 

olvasás (2). Az (inter)medialitás alakzatai a prózában – elemzéseire. Azzal a különbséggel, 

hogy az ezek tárgyául választott irodalmi anyag nem hozható össze olyan értelemben, 

ahogyan a huszadik századi magyar költészettörténet darabjai az előbb megnevezett 

gyűjtőkategória alapján igen. Mindez ugyancsak azt nyomatékosítja, hogy bár az 

értelmezések nagyon is tudatosan jelölnék ki a szövegek történeti elhelyezkedését, mégsem 

irodalomtörténeti érvénnyel lépnének be az irodalmi és teoretikus hagyománnyal folytatott 

dialógusba. Nem, mert a mediális kultúratudományok e ponton fölvillantott interpretációs 

kínálatait előhívó prózák bár egységes szempontok alapján kerülnek a vizsgálódás fókuszába, 
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legfeljebb a kereteit jelölhetik ki egy későbbi történeti érdekeltségű munkának. Ily módon 

noha az elemzések az említett egységességüknél fogva alkalmasak lehetnek egy alternatív 

kánon föltételezésére, ez a kánon – vagy sokkal inkább kánonok – e helyütt provizórikus 

érvényűek. Éppen azért, mert a technikai médiumok sokrétű poétikai illeszkedése e 

médiumok folyamatosan változó, így alakulásában mindig valamilyen alternáció logikájának 

magát alávetni kénytelen konstellációját hívja elő.
16

  

Mindezek mellett a Mészöly Miklós Film, a Bret Easton Ellis Glamoráma és Holdpark 

valamint a Douglas Coupland X generáció című regényéről készült elemzések már a technikai 

médiumok szerepének poétikai és kontextuális fölértékelődésével irányítják az olvasót egy 

lehetséges prózatörténeti fordulat vagy módosulás értelmezhetőségéhez. Mészöly művének az 

elemzése ugyan csak utal például a honi professzionális irodalomértésben is használt leíró 

fogalomra, a prózafordulatra,
17

 az elemzés szempontjai, a filmként „hallucinálható”
18

 szöveg 

– mely itt nem annyira a „betűkből képekké összeálló”,
19

 tehát saját anyagszerű textualitását 

elfedő imagináció kiaknázásában, hanem inkább a filmtechnika poetizálásában, 

retorizálásában érdekelt –, a fotó technológiájának szövegszerű beépülése a technomediális 

korszak jelölője lehet a prózában, méghozzá oly módon, hogy a szubjektum pozíciójának 

megingása éppen a mediális útvesztőkben keresendő. Ez a nyelv, mely a kamera 

képrögzítésének és újrajátszásának megfelelően precíz és leíró, úgy „tolakszik” a kép elé, 

hogy engedi a filmként hallucinált képet érvényesülni, de látványosan egy másik médium 

működésmódját másolja le. Mindez persze akként lehet beszédes a későmodernség 

prózatechnikájáról, hogy a technikai médiumok hatásgyakorló szerepe mellett a médiumok 

„reprezentálhatatlanságát” szintén megmutatja: a nyelv materiális értelemben sohasem lesz 

film, ahogyan a film sem lesz nyelv.
20

  

Innen vezet az út a legalább ennyire fontos és érdekes problematikáig, a filmezettség 

prózatechnikai és szubjektumtörténeti összefonódásához. A Glamoráma elbeszélésének 

elemzése az önmagát folyamatosan csak szerepben, képi és filmes reprezentációban 

elhelyezni képes szubjektum narratívája önlebontó, amennyiben a filmezettség effektusa a 

világtapasztalat medialitását az értelmezhetetlenségben, a mediális jelölők egymásra mutató, 

végtelen láncában írja le, miközben már maga az elbeszélői perspektíva is úgy különbözik el 

az elbeszélői tudattól, hogy filmes „effekteket” alkalmaz. Ehhez képest az X generáció 

szimulációt és az érzékek mediális „lehengerlését” mintegy távolságtartó, sőt optimistának 

mondható kifutásban ragadja meg. E helyütt a technikai médiumok nagyközösséget romboló, 

de kis közösségeket és így új életnarratívákat létrehozó szerepe válik jelentékennyé, miköben 

e médiumok történetileg – mint Kittler hivatkozott előadássorozatában – a hadászattal 

kerülnek összefüggésbe. Az organikus natúra (nap) fölcserélődése a technológiai halál 

(atombomba) víziójával olyan apokalipszis-fikciót teremt, mely rendre a szó szerint atomjaira 

hulló kultúra vizuális és materiális törmelékeivel számol a regényben; az elidegenedés 

tárgyait (család, szerelem, munka) pedig egy mediálisan „visszafordított” üzenetsorozat 

valamint az egymásba fonódó, önmagát újraképző életnarratíva ellensúlyozza. Végső soron 

Coupland regénye ezáltal arra is alkalmat teremt, hogy kérdésfelvetéseivel és 

                                                 
16

 Amint Kittler egy helyütt némi szarkazmussal megjegyzi, „[n]yilvánvaló, hogy azokat a könyveket, 

amelyeket az elmúlt száz év médiatechnológiáiról jelentettünk meg, immár csak azért lapozgatják, 

hogy a következő száz év médiatechnológiáit extrapolálják”. F. KITTLER: A szilíciumalapú jövő. 

Ford. SZABÓ Csaba, = Debreceni disputa, 2008/2, 26-32, 26.  
17

 Erről legutóbb lásd GYÖRFFY Miklós, KELEMEN Pál (szerk.): Prózafordulat. Kijárat Kiadó, 

Budapest, 2009.  
18

 KITTLER kifejezése: Optikai médiumok. 11.  
19

 Uo.  
20

 A téma alapos kifejtéséhez: PETHŐ Ágnes: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió 

poétikája a filmben. Pro-Pint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003.  
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megalkotottságával a közelmúlt illetve kortárs próza fontos történeti dilemmáit, modern, 

posztmodern és minimalizmus lehetséges kategóriáit a technikai médiumok és az érzékek 

„lehengerlése” felől vonja be a regény poétikájának szemhatárába.  

Végül az emlékezés „anyaga”, a betűk matériájából összeálló emlékanyag narratív 

feldolgozhatósága problematizálódik Ellis üdítően friss és nem utolsó sorban humoros, 

önironikus, szarkasztikus legutóbbi regényének, a Holdparknak az elemzése során. A szerzői 

névvel és önéletrajzzal folytatott, enyhén cinikus játék valamint a motívumok, metaforák és a 

fikciós világ kiépülésének a szöveg és a könyv anyagszerűségébe visszaforduló folyamata 

egyszerre nyújtja a közkeletű tudományos értelmezések – mint a modern narratológia vagy a 

vulgárfreudizmus – medializálásával azok paródiáját, illetőleg egy következetesen és 

kikacsintásokkal teli beszédmód (a rémtörténet) fölülírásával a szövegszerű hagyomány és az 

élettörténet fikciójának pastiche-át. Ez a többszörösen összetett diszkurzus itt a Coupland-

regényben is fölvillantott hagyományos értékek (család, szerelem, munka) textuális 

dekonstrukciójával jár, azonban – és ez talán a dolgozat számára is megfelelő zárszóként 

szolgál – ez az anyagszerű textualitás az értelmezhetőség számos humoros reflexiójával 

oldhatja a feszültséget néma materialitás és értelmezés, szöveg és metaszöveg közt.  

Nem feledve közben, hogy az az érzékcsalódás, melyet olvasásként ismerünk, az általam 

ismert egyik legjobb gyógymód a „szellem bajaira”.  
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I. Tudománytörténet és medialitás 
 

 

 

1. Irodalomtudomány, irodalomtörténet és az „igazság” medialitása.  

Diszciplínaközi kitekintés az irodalomértés helyzetére 

 

 

A professzionális irodalomtudomány, közhelyesen szólva, kialakulása óta olyan problémák 

megoldására – szerényebben: körvonalazására – fordította idejét, amely az embernek mint a 

kultúrát egyedüliként „birtokló” lénynek a léthez való viszonyát, pontosabban az e 

viszonyhoz fűződő kérdéseit érinti – irodalmi műveken keresztül. A neves oxfordi evolúciós 

biológus, Richard Dawkins szellemesen utal rá, hogy „[a]z értelmes élet egy bolygón akkor 

éri el nagykorúságát, amikor első ízben dolgozza ki saját létének indoklását. Ha magasabb 

rendű élőlények az űrből valaha is meglátogatják a Földet, civilizációnk szintjének felmérése 

céljából legelőször azt fogják megkérdezni, hogy felfedeztük-e már az evolúciót.”
21

  

Természetesen nem evidens, hogy az irodalom, vagy, nagyvonalúan fogalmazva, a lét 

okainak és értelmezhetőségének filozófiai, kulturális, művészeti, esztétikai (stb.) 

tanulmányozásakor rögvest az evolúció tudományos tana szolgáljon hivatkozási alapul, jelen 

szituációban mégis arra fogok törekedni, hogy – amennyire lehetőségeim és kompetenciám 

engedi – tisztázzak illetve vázoljak néhány olyan, tudományközinek is mondható elgondolást, 

amely az irodalomértés ezredfordulós horizontjait érintheti. Többek közt azt a hallatlanul 

izgalmas és szinte beláthatatlanul széles perspektívát igyekszem reflektálni (ha nem is 

egészében kialakítani), amelyet az interdiszciplináris gondolkodás és a jelenlegi 

kultúratudományi érdeklődés az irodalomértés (valamint az esztétika és a filozófiai 

hermeneutika) számára (is) kölcsönözni tud. Ez azt jelenti, hogy a megértés elméletének 

feltételeit úgy kellene újraszituálni, hogy az ne tévessze el a tudományközi nézőpontot, de ne 

is rekedjen meg valamilyen legitimációs folyamat csapdájában. Mert abban ugyan konszenzus 

látszik, hogy (például) az irodalom történetét rendre újra kell írni, a kultúra- és elsősorban 

talán médiatudományi javaslatok azonban gyerekcipőben járnak ahhoz, hogy az egyre 

szélesedő(nek mondható) teoretikus tájékozódás ne csábítson mindegyre védekező, hárító 

mechanizmusok kialakítására. Éppen ezért olyan kontextusokat próbálok kiépíteni, amelyek 

az elmúlt évek irodalomtudományi beszédében talán kevésbé voltak jelen. Néhány 

közelmúltbeli és kortárs természettudományi szöveg – mindenekelőtt Albert Einstein, Richard 

Dawkins és részben a matematikusból és fizikusból lett tudományfilozófus Willard Van 

Orman Quine írásainak – értelmezésével kísérlem meg összefüggésbe hozni az 

irodalomtörténet-írás valamint az irodalomtudomány teoretikus, nyelvi-retorikai és 

hermeneutikai önreflexióit, hogy, amennyiben lehetséges, a jelenkori kultúra- illetve 

médiatudományi érdeklődés kérdéseihez irányítsam azokat. Ha ugyanis az a feszültség, amely 

mind tudományos, mind tudománypolitikai oldalon a természettudományok és a bölcselet 

között érezhető, valamilyen módon termékennyé tehető, az nem csak az adaptálható 

elméletekkel és belátásokkal, de a vizsgálódások kiindulópontjának és nyelvi 

megalkotottságának közelítésével, sőt elsősorban ez által valósítható meg. Talán mindkét 

                                                 
21

 Richard DAWKINS: The Selfish Gene. Oxford University Press, New York, 1989, 1. Magyarul: Az 

önző gén. Ford. SÍKLAKI István, Kossuth Kiadó, 2005, [h. n.] 15.  
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oldalról fölmerülhet az illetéktelenség vádja: a diszciplináris kirekesztés azonban csak olyan 

újabb érveket szolgáltathat a szakmai megítélésnek, amelyek mindenekelőtt 

tudománypolitikai veszteségeket  de tudományos veszteséget is – előidézhetnek. Ráadásul 

határozottan úgy vélem, a különböző gondolkodás- és beszédmódok kimondottan produktív 

párbeszédet is eredményezhetnek, és minthogy a kultúra- valamint médiatudományi 

irányultságú irodalomtudomány diszkurzusrendje alighanem plasztikus (vagy azzá tehető), 

érdemesnek látszik kitekinteni az eddig talán szerényebben hivatkozott területekre. Azt 

azonban szükségesnek látszik előrebocsátani, hogy nem fogok radikálisan új elmélettel és 

megközelítésekkel előrukkolni. Korántsem bizonyos, hogy ezeken múlna ugyanis a 

tudományos előrehaladás. Más perspektívák kialakítása ugyanannak szemléléséhez viszont 

mindig termékeny táptalajnak bizonyul. Bízom benne, hogy megfelelő önfegyelemmel és 

valamelyest legalább biztos kézzel sikerül dialogikussá, diszkurzívvá tenni az eltérő 

tudományos metodikával, szemlélettel és beszédmóddal rendelkező területeket ahhoz, hogy 

hasznosítható rálátást és továbbgondolható pozíciókat nyerhessünk általuk saját 

kutatásainkhoz. Irodalmárként persze ismerem a korlátaimat, így a természettudományok és a 

bölcselet egymásbahatolását valóban diszkurzív módon képzelem el, és arra törekszem, hogy 

érintkezési pontjaik megfelelően kihasználhatók legyenek saját témánk továbbgondolásához, 

és természetesen nem arra, hogy tudományos nézeteket vagy elképzeléseket bíráljak fölül. 

Hangsúlyozom: a más perspektíva előnye szinte fölbecsülhetetlen lehetőségeket rejthet.
22

 

 

 

Médium, materialitás, hermeneutika és tudományos önértés 

 

A kultúratudományok és az irodalomtudomány helyzetének mérlegeléséhez tanulságos 

kiindulópontnak bizonyulhat a Walter Haug és Gerhart von Graevenitz közt lezajlott vita, 

melynek során a medievista Haug – némi diszciplináris megütközésről és értetlenségről téve 

tanúbizonyságot – annak a kívánalmának adott hangot, mely szerint a jelenlegi diszciplináris 

átrendeződés helyzetében nem az irodalomtudománynak kellene ismét újradefiniálnia 

önmagát, ezúttal mint kultúratudomány, de éppenséggel a kultúratudomány szolgálna rá arra, 

hogy mint irodalomtudományt határozzuk meg, hiszen a hermeneutikai gondolkodás, illetve a 

megértés mindenkori szükségszerűsége definíció szerint a szövegekkel való foglalatoskodás – 

és így például a filológia – érvényességi körébe utalja a kultúratudományokat is, kezdve és 

mindenekelőtt talán a szövegek mediális feltételezettségére rákérdező anti-hermeneutikai és 

újkori médiatudományi megfontolásokkal.
23

 Graevenitz némiképp fölényes, de affirmálható 

reflexiója voltaképp arra a közhelyesnek is mondható belátásra építkezik – egyébiránt 

széleskörűen és talán kényelmetlenül is szőrszálhasogató módon –, mely szerint „a Walter 

Haug-féle, önnön autarkiájának belső nézőpontjához visszautalt irodalomtudomány nem 

akarja észrevenni, hogy a kultúratudományok körüli vita a tudományok általános 

struktúraváltozásának artikulálását jelenti”,
24

 éppen ezért „Walter Haug ellenjavaslatai 

vélhetőleg még a tudományüzem visszásságait sem tudják orvosolni, mert kidolgozójuk 

                                                 
22

 E metódusban is Dawkinst követem, aki legnagyobb hatású munkáját követően (a) The Extended 

Phenotype-ban (A hódító génben) fejtette ki termékeny módszertanának logikáját. Amennyiben tehát 

hasonló módon sikerül legalább meggondolkodtató kérdéseket és további válaszlehetőségeket 

elővezetni, alighanem elértem a célomat.  
23

 Walter HAUG: Irodalomtudomány mint kultúratudomány? ford. KRICSFALUSI Beatrix, = 

BÓNUS Tibor, KELEMEN Pál, MOLNÁR Gábor Tamás (szerk.): Intézményesség és kulturális 

közvetítés. Ráció Kiadó, Budapest, 2005, 167-197.  
24

 Gerhart von GRAEVENITZ: Az irodalomtudomány és a kultúra tudomány – Válasz. Ford. SIMON 

Attila, = Intézményesség és kulturális közvetítés, 198-226, 199. (Kiem. az eredetiben.)  
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összekeveri a tüneteket az okokkal.”
25

 Haug viszontválasza
26

 Luhmann rendszerelméletének 

irodalomtudományi–kultúratudományi alkalmazhatóságához utalja vissza Graevenitzet, 

nyomatékosítva, hogy „ha az irodalom a kultúra átfogó rendszerében a sok közül egy 

alrendszerként mutatkozik meg, akkor magától értetődően belső törvényszerűségek és 

keresztirányú kapcsolatok feszültségéről beszélünk: minden alrendszer a másik határához 

igazítja magát, mely határ egyszersmind visszautal a sajátra, így öndefinícióját a határhelyzet 

megtapasztalása által nyeri el.”
27

 Ennek a határhelyzetnek a „megtapasztalása” azonban 

korántsem értelemszerű – legalábbis az irodalomtudomány és/vagy/versus kultúratudomány 

(diszkurzív) dilemmái nem teszik azzá. Könnyen lehet, hogy egyszerűen arról van szó, amit 

Bourdieu a tudományos mező tőkekoncentrációja kapcsán fölvet: nevezetesen, hogy az 

uralkodó és az ezek uralma alá tartozó kutatók közötti pozícióharc összefügg a mező 

határainak folyamatos újradefiniálásával: ily módon az uralkodó diszkurzos tekintélyes 

képviselői, akik a „normál tudomány” hivatalos képviselőiként jellennek meg a mezőn, és 

„döntő előnyök birtokában vannak a versenyben”, kénytelenek vitába szállni az újítókkal, 

illetve védekező mechanizmusokat kialakítani az újoncok betörésével szemben. Mindennek 

kapcsán „[f]elmerülhet a kérdés, hogyan mehetnek végbe valódi átalakulások a mezőben, ha a 

mezőt átható erőviszonyok elsősorban az uralkodó pozíciókat erősítik. Ezzel kapcsolatban 

csak annyit említhetünk meg, hogy a közgazdaságtan területéhez hasonlóan, a mező 

belsejében végbemenő változásokat gyakran a mezők határainak újradefiniálása határozza 

meg, mely az új forrásokkal rendelkező újoncok betörésével függ össze (mint kiváltó okkal 

vagy következménnyel). Így már érthető, hogy a mező határa szinte mindig harcok tétje a 

mező belsejében.”
28

 És ami ezzel összefüggésben legalább ennyire fontos, léteznek a mezőn 

belüli harcban olyan „tudományos »forradalmak«, melyek az egyik tudományágról a másikra 

való áttéréshez kötődnek”.
29

  

Jelen pillanatban tulajdonképpen még az sincs egészében körvonalazva – bár az elméleti 

érdeklődés határozottan kirajzolódik –, hogy a luhmanni rendszerelmélet
30

 mennyiben lehet 

                                                 
25

 Uo.  
26

 Walter HAUG: Válasz a válaszra. Ford. KRICSFALUSI Beatrix, = Intézményesség és kulturális 

közvetítés, 226-234.  
27

 Uo. 229. Haug korábbi megfogalmazása így hangzik: „(…) igyekeztünk, elsősorban a strukturalista 

fordulat után, diakrón helyett szinkrón módon dolgozni, vagyis egy korszak irodalmát olyan 

rendszerként érteni, amelyben az egyes művek variánsokként, formális és tematikus előírások keretein 

belül játékformákként funkcionálnak, mindezt annak a lehetőségnek a birtokában, hogy áttörjék, 

kiszélesítsék vagy megváltoztassák a rendszert. (…) De az irodalom rendszerként kapcsolatban áll más 

művészeti, valamint elméleti és életvilághoz tartozó rendszerekkel. Így azonban már az irodalmi és 

nem irodalmi rendszerek kölcsönviszonyának kérdése előtt állunk. Integrálható-e az irodalom 

rendszere a sok alrendszer egyikeként egy kulturális összrendszerbe, s ha igen, mit jelent ez az 

integráció? Vagy az irodalmi rendszert éppen az tünteti ki, hogy egy ilyen integrációt megtagad vagy 

képes megtagadni? Tehát funkció vagy autonómia, és ha autonómia, akkor annak mi a funkciója? A 

kölcsönviszony tényét nem akarhatjuk kétségbe vonni, amennyiben az irodalomnak helyet kívánunk 

tulajdonítani az életben. Amilyen mértékben azonban ezt a kölcsönviszonyt figyelembe vesszük, olyan 

mértékben nyúlnak át az irodalom területére azok a módszerek, amelyek a nem irodalmi rendszerekre 

érvényesek. Hogyan nyithatunk ilyen módszerek felé anélkül, hogy az irodalmat önmagától 

elidegenítenénk?” HAUG: Irodalomtudomány mint kultúratudomány? = Intézményesség és kulturális 

közvetítés, 168-169.  
28

 Pierre BOURDIEU: A tudomány tudománya és a reflexivitás. Ford. HÁZAS Nikoletta és SIMON 

Vanda, Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 55-56.  
29

 Uo. 56.  
30

 Vö. Niklas LUHMANN: Soziale Systeme (Grundriβ einer allgemeinen Theorie). Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1984. Luhmann munkáihoz lásd KELEMEN Pál: Rendszer rendszernek rendszere. 
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érvényes az irodalomtudományra, a kultúratudományra vagy a szellemtudományokra, illetve a 

diszciplínákra nézvést általában. A szociális rendszerek önszervez(őd)ése, önmaguk 

előállítása (autopoietikus működése), ezeknek a rendszereknek a zártsága, önmegfigyelő 

képessége illetve képességük arra, hogy saját maguk műveleteiből új műveleteket teremtsenek 

önmaguk fenntartásához és működéséhez, egyelőre a teoretikus alapjait és talán a 

módszertanát kontúrozhatja az irodalomtudomány önértésének.
31

 (Minden bizonnyal viszont 

maga a tudomány- és az oktatásszervezés gyorsabban és hatékonyabban – vagyis 

praktikusabban – leírható általa. A Bourdieu által javasolt mezőelmélet a tudományra és az 

adminisztrációra egyaránt vonatkozóan alkalmas lehet a rendszerelmélet praktikus leírására 

illetve kiegészítésére. Innen nézve a tudományos önértés nem független a tudománypolitikai 

szituáltságtól, a mezőn belül elfoglalt pozícióktól, a szimbolikus tőke birtoklásától valamint a 

tőkekoncentráció áramlásától, sőt a tudósi habitustól sem.)
32

  

Mindemellett azonban Luhmann magát a kommunikációt is autopoietikus műveletként 

határozza meg, kizárva annak „információátviteli cselekedetként való jelenlegi felfogását”,
33

 

és erre történeti példát hoz: az írásnak mint az embernek az istenségekkel való 

kapcsolattartásának, illetve (később) mint a szociális ügyek intézésére, adminisztrációra és 

hasonlókra alkalmas eszköznek a „szociális szerepe nem annyira az információ volt, mint 

inkább a nyilvántartás”,
34

 ily módon az írásbeli kommunikáció fejlődése evolúciós 

természetű, mert funkcióváltozásai előidézett környezeti (itt inkább: kontextuális) változások 

hatására működésbe lépő adaptációk, alkalmazkodási folyamatok. És ezen a ponton lép képbe 

a médiumok elmélete. Pontosabban az az iránt a teoréma iránt egyre fokozó érdeklődés, 

melyet – ha óvatosan is – az irodalomtudomány „médiatudományi fordulataként” ugyancsak 

leírnak, és amely – elsősorban a német kultúratudományokban – az úgynevezett nem-

hermeneutikai perspektívákat kiépíti. Nyilvánvalóan ez olyasféle elméleti darázsfészek, 

melynek rendkívül szerteágazó teoretikus kontextusait roppant nehéz összebékíteni.
35

 Amit 

ugyanis általában a kommunikáció materialitásának illetve amit a médium anyagszerűségének 

tulajdonítanak, egyszerre rendkívül sok és szédítően inspiráló elméleti hozadékkal bír.
36

 Ezek 

részben irodalomtörténeti, részben médiumtörténeti, de médiatörténeti és tudománytörténeti 

vonatkozásokat is játékba hoznak. Így például összetett kérdéshorizonttal rendelkezik a mind 

gyakrabban hivatkozott Friedrich A. Kittler munkája a kulturális lejegyzőrendszerekről,
37

 de 

az optikai médiumok történetére és elméletére, tudománytörténeti jelentőségére is reflektáló 

monográfia ugyancsak hangsúlyosan nyomon követi a képi kultúra alakulásának, 

technikatörténetének irodalomtörténeti vonatkozásait.
38

 Az írott kultúra tanulmányozásának 

szemszögéből persze az egyik kitüntetetten aktuális kérdés – hermeneutikai és nem-

hermeneutikai modellek lehetséges összebékítésében – az, hogy (némiképp Walter Haug 

                                                                                                                                                         
= KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZIRÁK Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi Kiadó, 

Budapest, 2003, 232-263.  
31

 A teóriát eredetileg a biológiai rendszerek leírására alakították ki, vö. Humberto R. MATURANA – 

Francisco J. VARELA: Autopoiezis. Az élő szerveződése. Ford. LÉNÁRT Tamás, = Intézményesség 

és kulturális közvetítés. 237-293.  
32

 Részletesen lásd: BOURDIEU: I. m. 51-103.  
33

 LUHMANN: Az írás formája. Ford. OLÁH Szabolcs, = Intézményesség és kulturális közvetítés. 

434.  
34

 Uo. 436.  
35

 Ehhez lásd KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az interpretáció fogalma „nem-hermeneutikai” 

diskurzusokban. = UŐ.: Hermeneutikai szakadékok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2005, 7-83.  
36

 Vö. a következő kötet írásaival: Hans Ulrich GUMBRECHT, K. Ludwig PFEIFFER (szerk.): 

Materialities of Communikation. Stanford University Press, California, 1994.  
37

 F. A. KITTLER: Aufschreibesysteme 1800/1900. Wilhelm Fink Verlag, 2003
4
.  

38
 KITTLER: Optikai médiumok. Ford. KELEMEN Pál, Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, 

Budapest, 2005.  
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aggodalmaira emlékeztetve) a kommunikáció materialitásának „némaságában” miképpen 

működtethető az értelmezés tudománya, illetőleg, szükséges-e megértést gyakorolni ott, ahol 

ennek az anyag szótlansága akadályt szab. A dilemma nem meglepő módon kiasztikus jelleget 

ölt, amennyiben a kérdések egyik legfontosabb kiindulópontja a következő: fizikai hordozó 

nélkül nincsen értelem, ugyanakkor nincsenek olyan anyagi hordozók, amelyek önmagukban 

értelmet, kommunikációt hoznának létre.
39

 Nem véletlen, hogy a médiateoretikus Kittler a 

hírközlés fogalmi szótárára támaszkodik, és a kommunikáció továbbításában szerepet játszó 

fizikai hordozók, materialitások olyan aspektusaira is rávilágít, amelyek adott esetben 

bonyolulttá vagy nehézkessé teszik, hovatovább akár el is lehetetlenítik az 

információáramlást. A jel és a zaj viszonya valamint a „fehér morajlás” technikai-mediális 

anyagszerűsége fizikai, matematikai és fiziológiai kontextusok bevonását követeli meg a 

híradás, de tágabb értelemben a jelentésközvetítés értelmezhetőségébe, ily módon adódik 

számunkra egy elméleti hézag, amelynek betöltésére az irodalomtudomány ugyancsak igényt 

tarthat. Ha ugyanis a kommunikáció alapvetően autopoietikus jellegű, és elsősorban a 

kapcsolattartás, a lejegyzés, az adminisztráció valamint az eligazodás a fő funkciója (nem 

pedig az információ átadása), úgy a szövegek tárolásának és továbbításának módja és 

funkciója  különbözik a hírközlésben, a szociális rendszerekben illetve az irodalomértésben. 

Mégis, az irodalomtudomány és a kultúratudományok fentebb említett fő problematikája 

rendre visszakanyarítja a szakma képviselőit a hermeneutika értelmezésigényének 

szükségességéhez, valamint, ezzel ellentétben, az annak fölöslegességére vonatkozó 

kérdésekhez. Ezzel együtt pedig az irodalmi szöveg materialitásával, a lejegyzőrendszerek és 

médiumok anyagszerűségével kapcsolatos észlelés- és befogadáselméleti dilemmák ismételt 

megtárgyalásához, továbbá, nem utolsósorban, egy újszerű filológia igényének 

fölvázolásához.
40

 A probléma kétirányúnak látszik: egyrészt a jel, a kommunikáció 

technológiai aspektusait kihangsúlyozó Kittler információáramlásra vonatkozó matematikai-

fizikai-fiziológiai észrevételei ugyan nem tulajdonítanak az érzékelhető médiumnak értelmet, 

de azt tételezik, hogy információáramlás végbemegy, ha másképp nem, olyan mediális 

„kikülönítés” által, amely nem a hagyományos értelemben vett hermeneutikai feladat, hanem 

például a kódfejtés specifikuma. Ezzel szemben a hermeneutika jelentés- vagy értelemképző 

tevékenysége
41

 mintha a hordozó, a közeg, a médium anyagszerűségétől tekintene el – attól az 

anyagszerűségtől, amelynek (a médium vagy a kommunikáció materialitására történő 

rákérdezés szerint) a rögzülésén kívül nincs semmi, így mindenfajta jelentésképzés 

önkényesnek bizonyul. Ennek kapcsán jegyzi meg Kulcsár Szabó Ernő tanulmánya, hogy 

 
Kittler értelmezésében (ahol a közlés lehetőségeit mindig a közlemény hordozójának technológiai 

sztenderdjei határozzák meg és üzenetek forgalmazása – továbbítása és fogadása – helyettesíti a 

megértés dialogikus kölcsönösségét) a technomediális korszak tapasztalati kódjait olyan érzékelés 

kondicionálja, amely kimerül a „közlés” technikai eseményének tudomásulvételében. A közlés 

eseménye maga azért nem továbbít „jelentést”, mert mint megkerülhetetlen „hordozó” nem visz 

egyebet színre a puszta szignalizáció mediális tényénél. Vagyis nem utal olyan (akár virtuális) 

                                                 
39

 Vö. KITTLER: Draculas Vermächtnis. Reclam, Leipzig, 1993, 161.  
40

 Vö. Hans Ulrich GUMBRECHT: The Powers of Philology. University of Illinois Press, Chicago, 

2003. A kérdéskört – a szellemtudományok hermeneutikai beállítottságát illetve a jelentésképzés, az 

értelemkeresés elhagyását mint a „humanitás végét” – tárgyalja Gumbrecht a következő helyen is: 

Beyond Meaning: Positions and Concepst in Motion, = H. U. GUMBRECHT: Production of presence: 

what meaning cannot convey. Stanford University Press, California, 2004, 53-91.  
41

 Voltaképp „jelentés” és „értelem” nem egészen szinonim fogalmak: a jelentés mint megnevezés 

illetve a megnevezés értelmessége a logikai-matematikai alapú nyelvfilozófiában annyiban nem-

hermeneutikai kategóriák, amennyiben eltávolítanak az úgynevezett ontológiai differenciától. Vö. 

Willard Van Orman QUINE: Arról, hogy mi van. = UŐ: A tapasztalattól a tudományig. Ford. ESZES 

Boldizsár, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 115-135.  
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eredetre, nem fordítható vissza olyan „közleménybe”, amelyet – a jelentésképzés 

önkényességének veszélye nélkül – valamiféle üzenetképző szándékkal lehetne összefüggésbe 

hozni.
42

  

 

Vagyis, a hírközlés során elvileg a „szignalizáció mediális ténye” mellett elképzelhető, sőt 

szükséges a „közleménybe” történő visszafordítás, ám nyilvánvalóan itt sem a „közlemény”, 

sem a „visszafordítás” nem szigorúan hermeneutikai értelemű. Bár kissé talán fölényesen 

hangozhat a hermeneutikával szemben, de arról lehet szó, hogy a kódolás, az információcsere 

mint technológiai szignalizáció (és viszont) úgyszólván egy-az-egyben alapon történik, míg a 

hermeneutika jelentéskeresése, a „közlemény” „visszafordítása” inkább a próba-szerencse 

alapú kísérletekre emlékeztet – a kittleri vagy a gumbrechti fölfogás alapján. Mert ha a 

kommunikáció vagy a médium anyagszerűsége a jelenlét, a prezencia élményszerűségét hívja 

ki,
43

 melynek során a szöveg által megidézett világ (értsük bárhogy) mintegy közvetlen 

módon, „interferencia nélkül” kerül elénk – itt lehet szerepük a (filológiai értelemben vett) 

töredékeknek, jegyzeteknek, kommentároknak, sőt magának a papír anyagának stb.
44

 –, akkor 

úgymond maga a prezencia, az élmény garantálja a műalkotás és az esztétikai tapasztalat 

autentikusságát. Az élmény mint esztétikai tapasztalat a jelenlét által képződik, a műalkotás 

médiuma pedig maga lesz a szó szoros értelemben vett közeg. Hogy a jelenlét mennyiben 

tehető történetivé vagy temporálissá, viszont nem ilyen egyszerű kérdés, hiszen például 

Gumbrecht munkatársa, K. Ludwig Pfeiffer nagyszabású munkájában
45

 már az élmény 

megélhetőségének olyan antropológiai feltételei rajzolódnak ki, amelyekhez az irodalom – 

vagy az esztétikai tapasztalat – úgynevezett „monomedialitása” bajosan lesz elegendő. 

Pfeiffer ugyanis – több kutatótársával (mint a már említett Gumbrechttel) kidolgozója 

azoknak a kommunikációelméleti (és irodalomelméleti?) kiindulópontoknak, amelyek a 

hermeneutika és a dekonstrukció nyelvfilozófiájának, illetve nyelvbe vetett – pozitív vagy 

negatív előjelű – „bizalmának” univerzalitását vagy érvényességét, ezzel pedig a nyelv 

jelentés-, értelem- vagy igazságközvetítő szerepét vagy ennek negligálását kérdőjelezik meg. 

A mediális ebben a vonatkozásban az olyan tapasztalatok közegeként működik, amely a 

jelnek, a kommunikációnak az érzéki, anyagi jellegét domborítja ki, szemben a jelentés, az 

üzenet nyelvileg kódolható, megérthető dimenzióival.
46

 A jel érzékisége, a kommunikáció 
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kérdéséhez. = UŐ.: Szöveg – medialitás – filológia. Akadémiai, Budapest, 2004, 57.  
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 K. L. PFEIFFER: A mediális és az imaginárius. Ford. KEREKES Amália, Magyar Műhely Kiadó – 
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46

 A kötetet bemutatva Kulcsár-Szabó Zoltán a következőképp fogalmaz: „A mediális tapasztalat egy 
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révén, amelyek nem veszik igénybe a kommunikálható értelem pályáit. Ez a – meglehetősen torz 

megvilágításban felvázolt – vízió persze már igen messze van az autopoietikus rendszerek elméletének 

ismeretelméleti szigorától, s a »nem-hermeneutikai« irányvételt kiváltó teoretikus szükséglet egy 

másik komponensét tárhatja elő: azt nevezetesen, hogy az irodalom (inter)mediális pozíciójára 

rákérdező, s így az imagináriusban vagy éppen a »performance«-ban megképződő, sajátosan irreális 

terekre összpontosító elméleti fókusz az esztétikai kommunikáció (ha lehet még így nevezni) olyan 

mintázatait varázsolja elő, amelyek a tapasztalat sajátos közvetlenségét (sőt – akár – vitalitását, 

performatív erejét) helyezik szembe a nyelvi közvetítettség, az örökös közlekedés és halasztódás, az 

időbeli egybe-nem-esés komor filozofémáival, amelyek között mind a hermeneutika, mind a 

dekonstrukció nemes vagy éppen fenyegető nyelvcentrikusságára könnyűszerrel rá lehet ismerni.” K-

SZZ: A közvetlenség visszatérése? Materialitás és medialitás az irodalmi kommunikációban. = UŐ: 

Hermeneutikai szakadékok. 84-116, 101-102.  
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materialitása ugyanakkor Pfeiffer munkájában a tapasztalat közvetlenségeként írható le, 

amely nem feltétlenül iktatja ki vagy tagadja a nyelv közvetítő jellegének elismerését, de 

mindenesetre – az irodalom értésének vagy „átélésének” folyamatában is – az esztétikai 

tapasztalat redukálhatatlanságát, szeparálhatatlanságát, „lefokozhatatlanságát” hangsúlyozza. 

Iser könyvének
47

 belátásait variálva az irodalmi antropológia horizontjainak kiszélesítéséről, 

alighanem univerzalizálásáról beszélhetünk, hiszen a kulturális cselekvések institucionális 

felépítésében az irodalmi műnemeken – egyáltalán: a szövegeken – túl nagy szerepet kapnak a 

rítusok, ünnepek, játékok társadalmi performanciáinak logikája felől elgondolt, akár 

reprezentálónak, intézményes szinten „kommunikáltnak” tekinthető jelenségei, mint amilyen 

például a nyugati és a japán színház, a tánc vagy a sport és mindezeknek az irodalomban 

betöltött funkciói.
48

 A japán kultúra egy-egy jelensége éppen azért kap különös nyomatékot, 

mert azokban a jel érzéki oldalának színrevitele diadalmaskodik a jelre „rátett” vagy 

„rárakódó” jelentésekkel szemben, mint ahogy ez a nyugati színjátszás korai hagyományában 

ugyancsak megfigyelhető.  

Pfeiffer könyvének alcíme – Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói – sejteni 

engedi, hogy mind az antropológia, mind a médiaelmélet „hagyományos” irányvonalai és 

fogalomhasználata új vagy más összefüggésekben jelennek meg. Egy több tudományos 

nyomvonalon haladó bevezető szakasz tárgyalja az antropológiai érdeklődés defektesnek 

elgondolt célkitűzését, azaz az ember „lényegi” meghatározhatóságába vetett hitet (vagy 

szándékot), majd ember és társadalom, ember és szociális illetve privát cselekvés, ember és 

kultúra, kultúra és társadalom dimenziói mentén térképezi föl mind az ember, mind a 

társadalom, mind a kultúra (újra)termelődésének folyamatait a performativitás önszervező és 

intézményesített keretek közt zajló, a közvetlenség tapasztalatát, az „élmény” lehetőségét 

nyújtó jelenségeinek értelmezésével. Ebből következik, hogy a médium fogalmának bevett 

használata csak kevés esetben egyeztethető össze a Pfeiffer könyvében alkalmazott 

médiumfogalmakkal, hiszen az ember megjelenésének vagy megjeleníthetőségének kulturális 

és társadalmi formái a médiumok olyan sokrétű, szétszálazhatatlan játékát implikálják, amely 

felől aligha kecsegtető vagy kivitelezhető a médiumok elkülönítése vagy egy-egy jelenség 

interpretálhatóságában a monomediálissá szűkítő eljárások valamelyike.  

A művészetek tehát mint médiumok az ember és társadalom, kultúra, tapasztalat 

reprezentálójaként, majd szubverziójaként érthetők. Pfeiffer az imaginárius fogalmának 

használatával a tapasztalat nem valóságosként elgondolható tereit a produktivitás, az 

esztéticitás és a percepció felől egyaránt vizsgálja, miközben törekvéseit határozottan történeti 

kontextusba ágyazza. Fiktív, mediális és imaginárius fogalmi triászát egy olyan médiaelméleti 

koncepció szituálja újra, amely a tapasztalat közvetlenségének antropológiai dimenzióit – és 

itt utalhatunk a rítus, a játék liminális, az intézményesített „művészeti tapasztalat” liminoid 

jellegére, amely fogalmak kultúrantropológiai háttere elsősorban Victor Turner munkáiban 

olvasható
49

 – a tudat és test, az érzékelés és megélés viszonyrendszerére vetíti. A legfontosabb 

komponense az elméletnek ily módon az intermedialitás, azaz a médiumköziség lesz, amely 

minden „művészeti tapasztalat” és megélés kiiktathatatlan feltétele. E vezérfonal mentén 

jutunk el az antik dráma és színjátszás reprezentáló funkciójától a modern dráma és színhez 
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MOLNÁR Gábor Tamás, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.  
48
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szükségszerűség? = Magyar Műhely, 2005/3, 6-13; továbbá: Sport – kultúra – medialitás. = 

Mediárium, 2007. tél, 15-24.  
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 Vö. V. TURNER: Liminalitás és communitás. = UŐ: A rituális folyamat. Ford. OROSZ István, 

Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 107-144; továbbá UŐ: Communitas: modell és folyamat. = I. m. 145-
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mediálisan összetett performanciáihoz, vagy az irodalmi szöveg – elsősorban a regény – 

elméletétől az opera közegéig, amelyben a szöveg, a zene és az ének intermediális effektusai a 

színrevitel performatív erejét, a tapasztalat „közvetlenebb” hozzáférhetőségét teszik lehetővé.  

A színháztól az operán át a sportig és a rockkoncertek élményéig ívelő kulmináció több 

olyan útvonalat is kínál, amely mentén tovább lehet vinni materialitás és medialitás 

problémáját. További érdekes, bár ki nem fejtett lehetőségek rejlenek Pfeiffer szinte minden 

gondolatmenetében, valószínűleg azért is, mert munkája igencsak szerteágazó kontextusokra 

terjed ki. Az „operaelv” során merül föl például a zenei komponens 

szemantizálhatatlanságának problematikája, amely viszont ebben a teóriában pontosan a 

performativitás alapja kell, hogy legyen. Hiszen ha a tapasztalat megélését a zenei effektus, az 

ének vagy éppenséggel a metakommunikatív gesztusok és szupraszegmentális jelek teszik 

közvetlenebbé a „hagyományos” szöveg olvasásával szemben, akkor a zene mint jelentést 

önmagában nem hordozó közeg vagy médium bonyolultabb kérdésirányokat is kijelölhet, az 

egyébként a Pfeiffer által is gyakran említett pszichofizikai területektől a kognitív 

tudományokig és tovább, az intermedialitás nem kizárólag kultúrantropológiai értelemben vett 

definiálhatóságáig. Ugyanez a helyzet a képi kultúra „térnyerésének” huszadik század végi, 

ezredfordulón túli nyomásával és ennek hasonlóképpen pszichofizikai, de filozófiai–esztétikai 

kontextusaival egyaránt.
50

 (A spektakularitás mint alaptapasztalat és mint filozófiatörténeti 

dilemma.) Kérdésként merül föl peresze, vajon mennyiben árnyalható és bővíthető a 

„médiakonfiguráció” és az intermedialitás teóriája, amelyet Pfeiffer igen alaposan vesz végig 

az antikvitástól napjainkig, következetesen megmaradva a kultúrantropológia vonzásában, de 

nem számolva kellőképp a tapasztalatok egyéb kulturális összefüggéseivel? Ezek az 

összefüggések itt értendőek az úgynevezett elit- és populáris kultúra szokványos skáláira is: 

ha Pfeiffer láthatólag a szöveg–opera–rockzene vonalat vázolja, már ami a performancia 

intenzitását, tehát például a zene és a ritmus kiiktathatatlan szerepét valamint a kulturális 

viszonyok alakulását illeti, módszertan és koncepció szigorúsága ellenére talán nem 

szükségszerű meghátrálni ezek mélyrehatóbb interpretációja, kibontása előtt. (Ugyanis a 

populáris kultúra tekintetében Pfeiffer helybenhagyni látszik annak „alakulástörténetét” olyan 

odavetett – és magát a jelenséget inkább szociális kontextusában, semmint performatív–

poétikai-retorikai potenciáljában vizsgáló – gondolatokkal, mint például, hogy a rockzenének 

„némi” társadalmi küldetéstudata van, és így tovább, ezzel azonban önkéntelenül is 

visszautalja ezeket a reprezentáció latensen primitívebbnek, egyoldalúnak tekintett 

kategóriájába.)  

Továbbgondolva a kötetben mindössze fölvillantott kérdésirányokat: a televízió, a 

digitális technológia, az internet kultúrája nem csak az információtárolás és -forgalmazás, de 

minden bizonnyal a „színrevitel”, a performativitás, az ember kódolása tekintetében 

ugyanolyan beszédes lehet, mint a tánc vagy a sport performatív ereje és ezeknek az 

irodalomban lecsapódó, allegoréziseken át ívelő antropológiai jelentősége. Mert bár Pfeiffer 

körültekintően megemlíti a kortárs kontextusokat, úgy tűnik, módszertana és munkájának 

történeti határolása nem engedi meg ezek részletesebb tárgyalását. Jóllehet például a kortárs 

sportnak mint a test kódolásának nagy figyelmet szentel, ennek tematikus formái az 

irodalomban – akárcsak a tánc motívumának fölbukkanásai és változatai-változásai – 

mutathatják a performativitás különböző szintjeit, de azt az érzést is kelthetik, hogy 

mindössze az allegória temporális tapasztalatának alakzatával van dolgunk.  

Visszakanyarodva a kiinduló kérdéshez: ha tehát a jelenlét és az élmény az irodalommal 

való találkozás által olyan mediális átvitel eredménye (vagy oka?), amely – az irodalom (itt 
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még) monomediális jellegéből adódóan – egész egyszerűen képtelen azt a fiziológiai hatást 

gyakorolni, mint mondjuk az opera, a sport, a performansz vagy a rockkoncert, abból 

csaknem kiszámíthatóan következik a szövegek materiális medialitására irányuló figyelem, 

szemben a megértés történeti, temporális, dialogikus stb. aspektusainak mintegy „elidegenítő” 

effektusaival. Amelyek az értelemadás nehézkes munkájával éppen magától – ha lehet így 

fogalmazni – a szövegek „jelenlététől” fosztanak meg, azaz távolságot, elválasztottságot 

„írnak bele” a befogadó (megértő) és a befogadás tárgya közé.
51

 Ráadásul a 

jelentéstulajdonítás – az önkényesség fenyegetésénél vagy vádjánál fogva – egész egyszerűen 

feltételezi annak megerősítését, hogy amíg a hermeneutikának „a sorok közt olvasó” eljárása 

– majd persze az applikáció mozzanata – valóban próba-szerencse alapon működik (melyet 

aligha igazolhat vissza bármi is végérvényesen), addig az élményszerű tapasztalat egy-az-

egyben szembesít a műalkotás anyagszerűségével vagy a hordozóval. Itt azonban élnünk kell 

a megfordítással, a kiindulópont ugyanis az volt, hogy maga az anyagszerű hordozó hívja ki 

az élményt, pontosabban részesít abban. Ha ez így van, akkor maga az élmény illetve a 

jelenlét sem szembesíthet sohasem mással, mint a puszta materialitással, olyan materialitással 

azonban, amely megmutatkozásával egyben mindig el is tünteti önnönmagát. Eltűnése során 

pedig olyan önmegértés, összeolvadás vagy applikáció – nevezzük hermeneutikának – 

működtethető, amely az élmény szubjektivitásán keresztül létesít párbeszédet egy a 

materialitás eltűnésén át keletkező megkerülhetetlen és kiiktathatatlan temporalitással. Ez az 

időbeliség azonban az élmény, a jelenlét puszta pszichikai–fiziológiai meghatározottsága 

miatt – elviekben – rekonstruálható, értelmezhető, közölhető, sőt bizonyos értelemben újra 

átélhető és újraértelmezhető, azaz olyan cirkuláris ívet ír le, amelyet joggal mondhatnánk 

hermeneutikai szituációnak. Éppen ezért, „pusztán azzal, hogy a megértés elmélete nem jelek 

cseréjeként vagy információforgalmazásként érti a megértés kölcsönösségét, még nem 

bizonyos, hogy a hermeneutika immateriális médiumfogalma elhibázná az esztétikai 

tapasztalat közvetítettségének fenomenológiáját.”
52

  

Nyilván némileg kiéleződve merülhet föl a kérdés a Pfeiffer által nyomatékosan kezelt 

sport vagy a zene, illetőleg Kittler nyomán az optikai médiumok anyagszerűsége kapcsán. Az 

„amit meg lehet érteni, az nyelv” axiómája
53

 ugyanis látszólag univerzális érvényt gyakorol 

az olyan nem nyelvi médium ellenőrizhetősége felett is, mint a zene. Innen nézve a „puszta” 

szignalizáció, a technológiai medialitás – tehát például a betűk materialitása – nem 

különbözik egy hangsortól, jóllehet szöveggel szembesülve különösebb kockázat nélkül 

vállalnánk Gadamer megállapítását, míg a zene mediális közvetítettségével szemben talán 

kevésbé. (Mindezzel alaposabban is foglalkozom hamarosan.) Hiszen a zene az a médium – 

ha egyáltalán médium –, amely semmilyen körülmények között nem tehető „jelentésessé”; 

univerzális érvényűen legalábbis biztosan nem. Viszont a zene pontosan azok közé a 

művészetek (médiumok) közé sorolható, amelyek a jelenlét és az élmény nagyobb fokú, 

úgyszólván hatásosabb aktiválói (csakúgy, mint a sport). Ámbátor valószínűleg a tekintetben 

is egyetértés alakulhat ki, hogy a zene megfeleltethető – vagy felhasználható – a „konkrét” 

jelölésre, azaz a szignalizáció, az információáramlás szempontjából mégis jelentésessé tehető 

(„nem-hermeneutikai” összefüggésben).
54

 Sőt – közelebb hozva a dilemmát – mindenki 
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számára ismerős lehet, hogy nagy nemzeti ünnepeken (például augusztus 20-án) a tűzijátékot 

úgy komponálják meg, hogy mind a vizuális élmény (fények, színek, alakzatok), mind az 

akusztikai valamiféle „üdvtörténeti” narrációt legyen hivatott „megjeleníteni”. Így lehetséges, 

hogy a 2007-es tűzijáték során a „Magyarország története a honfoglalástól napjainkig” 

elnevezésű nagy narratívának olyan „komponensei” is szerepeltek a látványos bemutatón, 

mint István király megkoronázása, az Aranybulla kiadása vagy az európai uniós csatlakozás. 

Természetesen sem a tűzijáték látványvilága, sem a zene nem tartalmazta a narratíva ezen 

információt, sőt ilyen értelemben narratívája sem volt – az efféle látvány és a zene nem tehető 

egyetemes érvényűen jelentésessé. Az eseményt ilyenkor definíció szerint kommentálni kell, 

azaz nyelvivé transzformálni, amelynek a Magyar Televízió (és nyilvánvalóan a kereskedelmi 

tv-k) ugyancsak eleget tettek. Eközben aligha nyerhet más értelmet a látvány és a zene – ha 

értelmet kell nyerniük –, mint amelyet a közvetítés, azaz az előföltevéseken alapuló 

jelentésképzés nyelvileg hozzáférhetővé tett. Vajon hermeneutikai szituációról van szó? 

Hermeneutikai feladat történt? Mondhatnánk, hogy igen, de az a gyanúm, hogy ilyen esetben 

mégsem erről van szó. Azok, akik a Duna-partról élőben nézték és hallgatták végig az 

eseményt, és – tételezzük föl – nem ismerték a hozzákörített (nyelvi–történeti) fikciót, azok 

legfeljebb az esemény oka (augusztus 20.) kapcsán élhettek valamilyen képzettársítással (ám 

ez a képzettársítás is a hagyománytudatra épül). De éppen a zene mediális transzpozíciójának 

sajátossága, hogy, mivel a zene önmagában univerzálisan nem fordítható át semmilyen nyelvi 

„közleménybe”, az élmény és a jelenlét szubjektív és szubverzív hatását éreztetheti. Játsszunk 

el a következő gondolattal: könnyen lehet, hogy valakinek a tűzijáték láttán egy korábbi 

tűzijáték emléke idéződött föl, a korábbi tűzijátékról pedig az a kellemes este, amelyet 

szerelmével töltött a parkban. Az is lehetséges továbbá, hogy a zene valakinek olyan emléket 

idézett, amelynek hatására elfogta a sírás (vagy az undor – nézőpontunkból ez lényegtelen). 

Az élmény felforgató ereje sajátosan a zenéé, azé a közegé, amelynek mediális „fordítása” 

érzékibb, mint az értelem – a jelentés – fordítása, és erre pszichofizikai–neurológiai válaszok 

kínálkozhatnak. Ugyanakkor az élmény – immár ebben az értelemben vett – hatása vagy 

időtartama aligha egyeztethető (vagy békíthető) össze egy-az-egyben a szöveghermeneutika 

tapasztalat-fogalmával. Miért érzékibb médium a zene (ha az), mint a szöveg? Miért kell a 

szövegmédium anyagszerűségére, beírására fókuszálnunk, ha a megértés ön-elidegenítőnek 

tartott erőfeszítéseivel szemben a közvetlenség megtapasztalására koncentrálunk?  

Nem lenne túlságosan bonyolult olyan triviális válaszokat is közölni, mint hogy bizonyos 

testi–materiális élmények a könnyebb felidézés és ezáltal a könnyebb temporális „egybeesés” 

médiumai. Az illatok például az egyik leghatásosabb emlékidézők, ily módon a jelenlét 

„garanciái”, de a magyarázat erre pofonegyszerű: a szaglóreceptorok az agyban közel 

helyezkednek el a memóriáért nagyban felelős hippokampuszhoz. A hangok és az ízek 

lennének a következők a sorban (aligha kell emlékeztetnünk Proust regényfolyamára), míg az 

optikai médiumok közvetítette (tehát nem a mindenkori jelenlétben „megélt”) képek – bár 

kimondottan sokkoló hatással is lehetnek az érzékekre – az élmény „beírása” szempontjából 

valószínűleg neutrálisabbak. Azonban a leginkább neutrális talán maga az írott szó („a halott 

betű”). Többek közt azért, mert legyen bármilyen érzéki–fiziológiai következménye a jel 

szenzoros „letapogatásának”, szegüljön szembe az olvasás a jelnek a fenomenalitásával, az 

irodalmi szöveg mégis olyan mediális fordításra „kényszeríti” az olvasást, amely fordítás a 

médiumok fenomenális és materiális összjátékán túl – vagy éppen ezért – szervezi a tudást.
55

 

                                                                                                                                                         
könyve, az Optikai médiumok a címben jelölt médiumok technologizálódását is folyamatosan a 

hadászattal hozza összefüggésbe.  
55

 Amint Quine megjegyzi, „[a] külvilág dolgairól szóló beszédünk és maga a dologfogalmunk csupán 

fogalmi eszköz, amely segít előre látni és kontrollálni érzékszervi receptoraink ingereinek aktiválását a 

korábbi aktiválások fényében. Egyedül az aktiválásra támaszkodhatunk, elsősorban és utolsósorban. / 
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E „kényszer” sajátossága pedig, hogy éppenséggel nem akar kényszer lenni. A tudás 

szervezése – hangozzék bármily ideologikusan is – alighanem az olvasás antropológiailag 

kiiktathatatlan feltétele, az ilyenként értett referencializálás pedig történeti természetű. 

Történeti, mert mindig már előzetes megértéshez kötött, és jóllehet a mediális transzpozíciók 

gyakorta a szubjektív egyediség látszatát keltik (nem véletlen, hogy a megfilmesített regény 

látványvilága szinte minden olvasónál csalódást okoz, mert „nem úgy képzelte el”), nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy előzetes megértéseink is a nyelvi kommunikáció 

„ismerősségének” függvénye. (Vagyis a közlés valóban csak a kommunikációs partnert éri el, 

a szót nem a valóság, hanem mindig egy másik szó előzi meg.)  

E helyütt már vita tárgyát képezheti az is, hogy a betű vagy az írott kommunikáció 

materialitásának milyen jellegű osztályozása képzelhető el – Gumbrecht filológiájához is 

ennek kapcsán közelíthetnénk. Hogy miképpen definiálható érzéki élményt vagy milyen 

megértést vált ki a kézírás, és milyet a nyomtatott vagy digitalizált szöveg (ha ugyan 

kiváltanak), ugyan nem csak a filológia vagy a médiaarcheológia területe, de a műalkotás 

mediális „megbonthatatlanságának” képzete szintén összefüggésbe hozható az anyagszerűség 

„megalkotottságával”. Ha a közegtől, a hordozótól nem választhatjuk el sem az irodalmi 

szövegek nyelvi-poétikai megalkotottságát, sem a retorikáját, sem pedig az önértés applikatív 

mozzanatát, úgy maga a mediális értelem az e hordozók történetétől és a hordozókhoz való 

viszonytól is függ. Érdemes tehát kitekinteni az írás – és az irodalom – „igazságának” és 

mediális feltételeinek bizonyos kontextusaira.  

 

 

Retorikai konstrukciók, az „igazság” tudományos és nyelvi alakzatai és az irodalom(történet) 

medialitása 

 

Anélkül, hogy részletekbe menően reanimálnánk a Nietzsche-recepciót, emlékeztetni 

szeretnénk A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról
56

 némely passzusának 

hatástörténeti jelentőségére. Természetesen nem csak e szöveg kapcsán hangzik el a 

Nietzsche nevével (is) hivatkozott 19. és 20. századi humánválság alapvető gondolata, mely 

nem csupán a filozófia-, de az irodalomtörténeti konstrukciókba is produktívan írta be magát. 

Az embernek, illetve az emberi intellektusnak a megkülönböztető kitüntetettségébe vetett hit 

megrendülése azt a demisztifikációs folyamatot teszi láthatóvá, amely leghangsúlyosabban a 

nyelv uralhatóságába vetett bizalom fölszámolódásaként az egész modernség 

irodalomtörténetére rányomta a bélyegét. „Amaz önhittség tehát, amely a megismerés és az 

érzékelés kísérője, az ember szemére és más érzékeire áthatolhatatlan ködöt bocsátva 

megcsalja saját magát a létezés értékét illetően, azáltal tudniillik, hogy nagyon is hízelgő 

véleménnyel van magáról a megismerésről. Legáltalánosabb hatása tehát a megtévesztés – de 

az egyedi esetekben kifejtett hatása is többé-kevésbé így jellemezhető.”
57

 Az individuum 

önfenntartásának eszköze, az intellektus veszíti el különösen fölnagyított és eltorzított 

                                                                                                                                                         
Amikor ezt mondom, szintén külső dolgokról beszélek, tudniillik emberekről és idegvégződésekről.” 
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Sándor, = Athenæum, 1992, I. kötet, 3. füzet, 3-15.  
57
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biológiailag kell felfognunk (…)” NIETZSCHE: A hatalom akarása. Ford. ROMHÁNYI TÖRÖK 

Gábor, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002, 217.  
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szerepét, amely során mindenekelőtt a nyelv birtoklásának ténye lesz döntő befolyással az 

(ön)megtévesztés eseményeiben. Mert ha igaz az, hogy szavaink – vagyis, itt már: az igazság 

– „metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege”,
58

 amelyekről 

elfelejtettük, hogy illúziók, hogy retorikai alakzatok, akkor mindaz, amit a világról 

állíthatunk, nem a valódi megismerés, hanem a metaforák és trópusok felejtéséből fakadó vég 

nélküli tautológia. Ismeretes, hogy Paul de Man a filozófia történetének alakzataként írta le 

azt a kiasztikus szerkezetű ismétlődést, amely metafora és az alakzat helyettesítésének 

retorikai műveletét jellemzi, így végül a nyelv – és az „igazság” – uralhatatlan dimenzióira 

történő rámutatással magát az irodalmi megismerést is egy behelyettesítésre rászoruló 

rendszerként helyezi a kivitelezhetetlennek tetsző hermeneutikai szituációk sorába. „Kiderül, 

hogy a dekonstrukció folyamata, ahogy e szövegben működik, maga is csak egy újabb ilyen 

megfordítás, mely ugyanazt a retorikai struktúrát ismétli meg. Minden retorikai struktúra (…) 

helyettesítéses megfordításon alapul, és valószínűtlennek tűnik, hogy elegendő volna pusztán 

egy újabb megfordítással tetézni az eddig végbement megfordításokat ahhoz, hogy a dolgok 

helyes sorrendjét visszaállítsuk.”
59

 Ha pedig nem a tudomány, nem a filozófia, hanem 

kizárólag a művészet tarthat igényt az igazságra, olyképp azonban, hogy „az illúzióról 

elismeri, hogy illúzió, s a hazugságról, hogy hazugság”,
60

 úgy „a referenciális igazság 

kötelmeitől” szabadul meg. Ez a „megszabadulás” viszont korántsem stabilizálja az ismétlődő 

megfordítást, jóllehet éppenséggel orientál a megfordítás mibenlétét, helyzetét illetően.  

Más helyütt – közismert – de Man Rousseau példáján mintegy „igazolja” a nietzschei 

gondolatmenetet, amikor a fogalomalkotás példájával a retorikával felejtésre kényszerített 

nyelvben a metaforikus jelentéskonstrukciók eredetére világít rá.
61

 A nyelv materiális síkja 

(még nem a Kittler hangsúlyozta értelemben) úgyszólván eltakarja annak „fenomenális 

eredetét”, ezért az az eredeti értelem, amely egy helyettesítés következtében jött létre, nem, 

vagy nem könnyen és magától értetődően fordítható vissza.  

Ami az irodalomtörténet-írás alakzataira nézve annyit tesz – vonható majd le a 

következtetés –, hogy korszak- és műnemfogalmaink az „ellenállás és a nosztalgia” 

fogalmaivá válhatnak, melyekkel „a megértés defenzív mozgását jelöljük, egy jövőbeli 

hermeneutika lehetőségét.”
62

 Ez azonban többek között azzal a csőddel is járhat, hogy 

fogalmaink sohasem lesznek alkalmasak a folyamatok nemhogy leírására, de rendszerezésére 

is alig. Ha ugyanis például a „modern” irodalomtudomány önértése nagyban függ attól a 

definíciós bázistól, amely a „modern” irodalom kialakulásától sem független, viszont már 

maga a „modern” szó is olyan történetiséget jelöl, amelynek fenoménja a Nietzsche-szöveg 

igazság- és hamisság-fogalmához hasonlóan egy folyamatos, stabilizálhatatlan retorikai 

mozgásban részesül,
63

 igen bajosan lehet olyan irodalomtörténetet írni, amely ne a „jelenlét”, 

az „élmény” „részesítésének” ideológiáját rögzíthetné csupán, hanem valamilyen stabil, vagy 
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legalább provizórikus érvényű, de érvényes állandóságot. Legegyszerűbb persze lemondani a 

használható, értelmezhető irodalomtörténet vágyáról, ha e helyütt maga a „használható”, az 

„értelmezhető” jelzők és a „vágy” fogalma ne vezetne így vagy úgy fölhördüléshez vagy 

elégedetlenséghez. Jóllehet korántsem biztos, persze, hogy minden esetben a rendületlen 

szövegértelmezési/megértési vágy munkál az irodalom folyamatos újraértelmezésekor. A 

huszadik századi hermeneutika és recepcióelmélet illetve a dekonstrukció kialakulásával 

nagyjából egyidőben jelentkező cultural studies valamint a legkülönbözőbb ideológiakritikai 

értelmező irányzatok helyenként lebilincselően termékeny, másutt az irodalomtól inkább 

távoli kérdezése kiprovokálhat olyan irodalomtörténeteket, amelyek végül kevésbé az 

irodalom, inkább a szociális rendszerek „életvilágának” történetei.
64

 Mint ilyenek, mégsem 

filozófiákként, hanem reprezentáción alapuló társadalomelméletekként (esetleg 

társadalomtörténetekként) számolhatók el, amelyek első pillantásra és naivan arra a 

hermeneutikai eljárásmódra emlékeztetnek, melyektől a nem-hermeneutikai kultúra- és 

médiatudományi vizsgálódások elhatárolódni igyekeznek.  

De Man Nietzsche-értelmezése aligha könnyíti meg a helyzetünket. A baj azonban 

szemmel láthatóan tetézhető, ha a szellemtudományok önreflexiójának történetét röviden 

összevetjük a természettudományok önreflexiójával. Néhány közelmúltbeli szituációra 

szeretnék utalni, a cél azonban nem a Nietzsche-szöveg és a de Man-értelmezés fölülírása, 

hanem a tárgyterület diszkurzívabbá tétele, még ha a „diszkurzivitás” kifejezés használata 

éppen a bölcsészet és a természettudományok közt látszólag feszülő ellentétet vélhetően nem 

megszünteti, hanem újratermeli. Ez azonban csak részben igaz.  

Ha az igazság és a tévedés kiasztikus mozgása nyugvópontra nem hozható retorikai 

mozgás eredménye, és se az irodalom, se a bölcselet – nyelvhasználatánál fogva – nem tarthat 

igényt a stabilizálásra, úgy eleve a fogalmakon alapuló jelentésképzés, minden morális és nem 

morális hozadékával együtt, sikertelenül vagy nem helyesen szolgálja a világ megismerését 

illetve az ebbe vetett hitet. Az egyik figyelemfelkeltő címet viselő írásának, a Fizika és 

valóságnak a bevezetőjében Einstein a következő kijelentéseket teszi:  

 
Először is meg kell jegyeznünk, hogy legalábbis nem tudunk biztosan különbséget tenni érzéki 

benyomás (érzet) és képzet között. Ez a probléma befolyásolja valóságfogalmunkat, de ennek 

most nem szentelünk időt: az érzéki élményt mint olyat – tehát mint sajátos lelki élményt – 

felismerhetőnek és adottnak tekintjük.  

Az első lépés a „reális külvilág” tételezése felé nézetem szerint a testi – „fizikai” – objektum, 

illetőleg a különféle típusú fizikai objektumok fogalmának megalkotása. Érzeteink bizonyos 

ismétlődő együtteseit (részint azokkal az érzetekkel együtt, amelyeket embertársaink érzéki 

élményeinek jeleiként értelmezünk) az érzéki élmények összességéből gondolati úton önkényesen 

kiemelünk, s egy fogalmat rendelünk hozzájuk: a testi – „fizikai” – objektum fogalmát.
65

  

 

Bár Einstein szövegének fönti citátumában első előfordulásakor az objektum attribútumaként 

értett „fizikai” idézőjelbe kerül (sőt maga a „reális világ” is így szerepel az írásban), itt 

mégsem egyfajta metaforikus helyettesítés nyelvi tapasztalatának „helyreigazításaként” vagy 
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megfordításaként kellene értenünk a fizika és a reális világ fogalmait, sokkal inkább a nyelv 

eleve „idézet-jellegűségéről” lehet szó. Ebben az értelemben a fogalomalkotás definíció 

szerint olyan önkényes idézés, amely szükséges ahhoz, hogy egy második lépésben 

értelmezhessük a dolgokat.
66

 Quine mindezt a nyelvtanulás, pontosabban a nyelvelsajátítás 

eseményével hozza összefüggésbe, amikor a rámutatva-megnevezést az anya-gyermek 

viszonyra vezeti vissza: az anya rámutat egy pontra, és olyan egyszavas, úgynevezett „alkalmi 

mondatokat” mond, mint például „Macska” vagy „Tej”, ezek a szavak pedig olyan 

kijelentésekként rezonálnak a gyermek elméjében, melyek ismétlődése és egy-egy konkrét 

tárggyal való újbóli és újbóli azonosítása kialakítja e megfigyelések referenciatartományát; 

Quine ebből származtatja az általa „megfigyelési mondatok”-nak nevezett kijelentéseket.
67

 

Ennek persze radikális következményei vannak, helyesebben Quine a konzekvenciáit 

mélyrehatóan, a napnyugati filozófia nyers ontológia-kritikáját adva fogalmazza meg, úgy 

azonban, hogy érvelése mégis a nyelv szerkezetének teoréziséhez közelít: „(…) nem az 

ontológia az, ami számít. Amikor a testek először beléptek a történetembe, arra 

figyelmeztettem, hogy még ők is elméletiek. Itt minden elméleti entitást csak megtűrűnk, és 

minden entitás elméleti. Nem a terminusok megfigyelésiek, hanem a megfigyelési mondatok. 

A mondatok azok, a maguk igazságában vagy hamisságában, amelyek a dolgok mélyére 

hatolnak; az ontológia mellékes.”
68

  

Természetesen itt léphet be a szólamba a bölcsész-kórus: ha második lépésben 

értelmezünk – a kialakított referenciatartományba eső elemeket viszonyítva és módosítva 

használjuk –, akkor már a fogalmainkat értelmezzük, a fogalmainkkal variálunk, nem pedig a 

dolgokkal, azaz végső soron, akarva-akaratlanul a Nietzsche-szöveg és a de Man-értelmezés 

„igazságához” jutunk. (Persze, az ész válságának retorikáján az olyan szigorú és következetes 

tudósok, mint a fentebb idézett Quine – és a természettudósok szinte mindegyike –, túlléptek, 

vagy sohasem ez alapján alakították ki tudományos módszertanukat és a világhoz valamint 

munkájukhoz való viszonyukat. Jóllehet a filozófia szigora olykor „őrülethez” vezethet, a 

természettudósok, köztük leghangosabban Dawkins, Gould, Feyman vagy éppen Medawar 

hirdetik, a tudomány abban az értelemben is „költészet”, hogy a művészetekhez hasonlóan 

fennkölt, nemes, felemelő, sőt „esztétikai” minőség.)
69

  

                                                 
66

 Vö.: „Igaz egy kijelentés, ha az, amit jelent és mond, megegyezik a dologgal, amiről kijelent. Ez 

esetben is azt mondjuk: rendben van, egyezik [es stimmt]. Ezúttal azonban nem a dolog, hanem az 

állítás van rendben.” Martin HEIDEGGER: Az igazság lényegéről. Ford. PONGRÁCZ Tibor, = M. 

HEIDEGGER: Útjelzők. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 175. (kiem. az eredetiben) Vö. még Quine 

ontológia-kritikájával: „A nevek valójában teljesen lényegtelenek az ontológiai kérdés szempontjából 

(…)”, hiszen „a neveket leírásokká lehet átalakítani (…). Amit csak el tudunk mondani a nevek 

segítségével, az elmondható egy olyan nyelven is, mely teljesen elkerüli a neveket. Valami pontosan 

akkor van entitásként feltételezve, ha el van ismerve egy változó értékének. A hagyományos nyelvtani 

kategóriában szólva ez durván azt jelenti, hogy létezni annyi, mint egy névmás referenciatartományába 

esni.” Willard Van Orman QUINE: Arról, hogy mi van. = UŐ: I. m. 128. Ford. ESZES Boldizsár.  
67

 QUINE: A bizonyítékok. = UŐ: I. m. Ford. PATKÓS Judit, 95-114; valamint UŐ: Arról, hogy mi 

van. = Uo. 115-135.  
68

 QUINE: A tények. = UŐ: I. m. Ford. DEMETER Tamás, 190.  
69

 Lásd például DAWKINS: Szivárványbontás. Ford. KERTÉSZ Balázs, Vince Kiadó, Budapest, 

2001, különösen 28-50. Nem véletlen, hogy ebben a tudománynépszerűsítő írásokat tartalmazó 

könyvében a biológus folyamatosan fönntartja a kapcsolatot a költészettel, miközben helyreállítja 

költészet (művészet) és tudomány egyébként rendre előkerülő feszültségét: „Keats is felpanaszolta, 

hogy Newton elpusztította a szivárvány költőiségét, amikor megmagyarázta. Általánosabban, a 

tudomány a költészet ünneprontója, száraz és hideg, örömtelen, dölyfös és hiányzik belőle minden, 

amire egy ifjú romantikus áhítozhat. Ennek a könyvnek az egyik célja, hogy az ellenkezőjét igazolja 

(…)” Azt hiszem, szükséges hozzátenni, hogy – Dawkinsszal és kollégáival szembeni 

elfogultságomtól függetlenül – a szélesebb közönség számára is (!) publikáló természettudósok sokkal 
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Folytassuk azonban Einsteinnel. A Fizika és valóságban a tudós a következőképp érvel: 

„A második lépés abban áll, hogy a fizikai objektum fogalmának – elvárásainkat meghatározó 

gondolkozásunk révén – az érzetek által diktált kezdeti jelentéstől messzemenően független 

jelentéstartalmat adunk. Ez a szándékunk, amikor a fizikai objektumnak »reális létezést« 

tulajdonítunk.”
70

 – Kérdés, hogy ha az elvárásainkat meghatározza a gondolkozásunk (vö. 

minden megértés „megelőzöttségével”), akkor mik azok az „érzetek által diktált kezdeti 

jelentések”, amelyektől „messzemenően független jelentéstartalmat” kell adnunk.
71

 Nem arról 

van-e szó e helyütt is, ami a jelenlét, az élmény valóságától a hermeneutika feladatáig vezet? 

Ha pedig „ez a szándékunk, amikor a fizikai objektumnak »reális létezést« tulajdonítunk”, 

akkor a dolgok nyelvi létezése egyenlő az objektumok „reális létezésével”, ez pedig – a 

szöveget helyesen olvasva – az emberi intenció terméke.
72

 Ezt az intenciót azonban 

azonosíthatjuk a dolog és a nyelvi létező (jelölt és jelölő) közti önkényes, vagyis 

megegyezésen alapuló viszonnyal.  

Vessük össze mindezt a következőkkel: „»Megérthetőségről« szólva itt mindenekelőtt a 

legegyszerűbb jelentésre kell gondolnunk: általános fogalmakat és a közöttük fennálló 

kapcsolatokat megteremtve, továbbá valamilyen módon megállapítva e fogalmak és az érzéki 

élményeink között fennálló viszonyokat, valamiféle rendet tudunk előállítani. Érzéki 

élményeink világa ebben a szellemben lesz érthető, s hogy megérthető, az csoda.”
73

 – Nem 

feltétlenül kell gondolnunk, hogy itt a fogalomalkotás olyan mechanikus folyamatáról lenne 

szó, amely során a dolgok viszonyba állítása rögvest csodálatos eligazodást jelent a dolgokat 

jelölő jelölők világában, miközben persze maguk közt a dolgok közt igazodhatunk el általuk. 

Noha mi tagadás, Einstein tanulmánya ezt is sugallja. Ugyanakkor, ha a természet, a dolgok 

nyelve szólal meg a dolgok által,
74

 ennek viszonyba állítása pedig a hermeneutika 

interpretáció-fogalmával jelölhető,
75

 akkor az, hogy „rendet tudunk előállítani”, az 

                                                                                                                                                         
izgalmasabban, stílusosabban, érdekesebben és szebben írnak, mint a humántudósok zöme. Amikor Az 

önző gén bevezetőjében Dawkins azt állítja, „[e]zt a könyvet szinte tudományos fantasztikus 

regényként kell olvasni”, pontosan a tudomány képzeletet felülmúló „költészetére” világít rá: „Célja 

az, hogy megmozgassa a képzeletet. De mégsem tudományos fantasztikus regény: tudomány. Sablon 

vagy sem, a »különösebb a fantasztikusnál« fejezi ki számomra azt, ahogyan az igazsággal 

kapcsolatban érzek.” The Selfish Gene. 1. Az önző gén. 7. A magyar fordítást pontosítottam.  
70

 EINSTEIN: I. m. 295-296.  
71

 Vö.: „Pontosan azért, mert Einstein megőrizte a klasszikus tudományos ideált, és kitartott amellett, 

hogy a fizika nem matematikai kifejezésmód, nem is nyelv, hanem a valóság közvetlen jelölése: 

Einstein mint filozófus olyan paradoxonra volt ítélve, melyet sem fizikusként, sem emberként nem 

kutatott.” Maurice MERLEAU-PONTY: Einstein és az ész válsága. = UŐ.: A filozófia dicsérete. Ford. 

SAJÓ Sándor, Európa Kiadó, Budapest, 2005, 321-322. (Kiem. az eredetiben.)  
72

 Vö.: „(…) az igazság itt az emberi szubjektum szubjektivitására szorítkozik. Tegyen bár szert a 

szubjektum objektivitásra, ez a szubjektivitással egyetemben mégis emberi, és az ember hatáskörébe 

tartozó marad.” HEIDEGGER: I. m. 181. Később, az „ember feletti” igazságban „a szabadságban 

gyökerező ek-szisztencia a létező mint olyan feltárultságába történő ki-tettség” nyilvánul meg. (Uo. 

183.) Majd „[a]z így értett szabadság mint a létező lenni-hagyása betölti és végbeviszi az igazságnak a 

létező feltárása értelmében vett létezését [Wesen]. Az »igazság« nem a helyes állítás ismertetőjegye, 

melyet egy emberi »szubjektum« mond ki egy »objektum«-ról, és amely aztán valahol, nem tudni 

mely területen, »érvényes«, hanem a létező feltárása, melynek révén valamilyen nyitottság létezik 

[west]. Minden emberi viszonyulás [Verhalten] és annak megtartása [Haltung] kitett e nyitottság 

nyitottjába. Ezért van [ist] az ember az ek-szisztencia módján.” Uo. 184. (Kiem. az eredetiben) 

Látható, hogy Heidegger ontológiája és Quine ontológia-kritikus nyelvszemlélete e tekintetben, 

látszólag legalábbis, aligha hozható közös nevezőre.  
73

 EINSTEIN: I. m. 297. (kiem. LVP)  
74

 Vö. GADAMER: Igazság és módszer. 329.  
75

 Uo.  
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interpretáció körkörös jellegét implikálja.
76

 Úgy tűnik, a fizika valóságának nyelve sem hatol 

be vagy éri el azt a „reális létezést”, amelynek során érzéki élményeink és a világ 

csodálatosan megérthető, bár tény, hogy a javaslatok közül gyakran az egzakt matematika 

kerül ki győztesen. Különösen érdekes, hogy a számok mint írott jelek illetve a számok mint 

„fizikai létezők”, pontosabban absztrakt létezők dolog és nyelv, vagyis a filozófia szótárában 

„létező” és nyelv (a nyelv mint „lét” – amennyiben Heidegger szótárát használjuk)
77

 

viszonyával hozhatók összefüggésbe. A matematizált világ mint a természeti létező valódi 

léte a matematikusoknál, fizikusoknál valamint az innen érkező tudományfilozófusoknál 

igazolást nyer.
78

  Quine ezek kapcsán a következőket szögezi le:  

 
(…) [a] fizikai tárgyak meglehetősen gazdag univerzumot alkotnak, de mi még többet akarunk – 

jelesül számokat. A mérés hasznos főzéskor és a kereskedelemben, és idővel felnő egy még 

nemesebb célhoz: a kvantitatív törvények megfogalmazásához. Ezek a tudományos elmélet 

leglényegéhez tartoznak, és megkövetelik a valós számok teljes gazdagságát. Az átlók irracionális, 

a körkerületek transzcendens számokat igényelnek. Nem állapodhatunk meg a konstansoknál sem, 

kvantifikálnunk kell a számok felett. A számok megengedése változók értékeként azt jelenti, hogy 

tárgyiasítjuk őket, és elismerjük nevükként a számjegyeket. Erre a kvalitatív törvények 

általánosságának érdekében van szükség.
79

  

 

Egyébiránt alighanem Einstein „hermeneutikáját” sem kell túldimenzionálni: „Magának a 

fogalomalkotásnak, a fogalmak összekapcsolásának, valamint a fogalmak és az érzéki 

élményeink egymáshozrendelésének rendjéről és módjáról nézetem szerint a priori semmit 

sem mondhatunk. Erről csak érzéki élményeink rendezésének sikeressége dönt. Általában 

csak a fogalmi kapcsolatok képzésének szabályait kell lerögzítenünk, mivel egyébként a célul 

kitűzött értelemben semmiféle ismerethez nem juthatnánk el.”
80

  

A fogalmakkal való bíbelődéstől tehát eljutunk oda, ahol a rögzített szabályokat követően 

a hermeneutikai feladat az ismeretek birtoklásához, sőt, fizikáról lévén szó, az ismeretek 

(vélhetően tartós) egyetemességéhez vezet. Igazság és tévedés (nyelvi) struktúrája többek közt 

azért is ígérhet könnyű terepet az ideológiai csatározásokhoz bölcsészet és 

természettudományok önértésének feszültségeiben, mert a természettudományos ismeretek 

gyakran azok között az értelmiségiek között nem lelnek nyugvópontra, akik A nem-morálisan 

fölfogott igazságról és hazugságról egyébként talán megkerülhetetlen horizontjának 

reflektálatlanul maradtak a foglyai. Persze, nem csak a relativitás-elmélet (vagy annak 

elnevezése és naiv olvasata) a „felelős” ezért, hanem az a bizonyosan legalább valamelyes 

részben félresiklatáson alapuló nézet, mely szerint a tudományban lévő „hézagok” és például 

                                                 
76

 A heideggeri ontológia a következőket állítja: „Az ilyen  eredendő el-nem-rejtettségnek megfelelő 

rejtettség nem tévedés, hanem magához a léthez tartozik. A természetet, mely szeret rejtekezni 

(Herakleitosz), ezáltal nem csak megismerhetősége jellemzi, hanem a léte is.” GADAMER: Zur 

Einführung. = MH: Der Ursprung des Kunstwerkes.  Reclam, Stuttgart, 1995, 93-114, 109.  
77

 Lásd például M. HEIDEGGER: Levél a „humanizmusról”. Ford. BACSÓ Béla, = HEIDEGGER: 

Útjelzők. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 293-334; valamint UŐ: Az út a nyelvhez. Ford. HÉVIZI Ottó 

= MH: „…költőien lakozik az ember…” T-Twins Kiadó – Pompeji, Budapest–Szeged, 1994, 223-254.  
78

 „Úgy tűnik, a természetet leíró szabályok matematikaiak. Ez nem annak a következménye, hogy a 

megfigyelést tartjuk döntőbírónak, és a tudománynak nem jellegzetes szükségszerűsége az, hogy 

matematikai jellegűnek kell lennie. Csak éppen kiderül, hogy vannak olyan matematikai törvények, 

amelyek lehetővé teszik hatékony előrejelzések készítését, legalábbis a fizikában. Ismét csak rejtély, 

hogy a természet miért matematikai jellegű.” Richard P. FEYNMAN: A dolgok értelme. Ford. Dr. ILL 

Márton, 2001, [h. n.], 33. A matematikának a tudományiparban való fölértékelődését Bourdieu is 

tárgyalja: A tudomány tudománya és a reflexivitás, különösen 72-76.  
79

 QUINE: A dolgok és helyük az elméletekben. = UŐ: I. m. Ford. ESZES Boldizsár, 211.  
80

 EINSTEIN: I. m. 297. (kiem. LVP)  
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a fizikában is komoly faktorként jelenlévő konstrukciós elvek nyomban a világ (vagy az 

„igazság”) megismerhetetlenségét, a világérzékelés relativitását, netán a világ „isteni 

megtervezettségét” (kreacionizmus) igazolják. Székely László a következőket írja a 

hivatkozott Einstein-kötet előszavában:  

 
[Az Einstein elméletét] közelebbről nem ismerő érdeklődők számára az elmélet valódi tartalmával 

szemben azt sugalmazta, mintha benne az ismeretelméleti, az erkölcsi és a kulturális 

relativizmushoz hasonló természeti-fizikai relativizmusról lenne szó, s ez a tévképzet jól 

integrálódott az I. világháború utáni éveket jellemző »minden egész eltörött« hangulatába. (…) [e] 

tévképzetnek volt némi valós alapja: hermeneutikai eszközökkel kimutatható, hogy a 

relativitáselmélet fogalmi rendszerének és világképének elfogadása annak ellenére is óhatatlanul 

együtt jár a természeti létezők egyfajta relativizálásával és az otthonosság érzetének elvesztésével, 

hogy maga az elmélet közvetlen tartalmában egyetemesen érvényesnek tekintett, nem 

relativizálható – ebben az értelemben „abszolút”-fizikát nyújt számunkra.
81

  

 

Hogy valamilyen kérdésre vagy bizonytalanságra a tudomány a mindenkori adott pillanatban 

képtelen válaszolni (ahol tehát „hézag” van), az esetek egy részében az igazság/világ 

megismerhetőségébe vetett hit megrendülésének vagy a világ intelligensen megtervezett és 

kivitelezett konstrukciójának feltételezéséhez vezet.
82

 „Maga Einstein klasszikus szellem volt. 

Bármilyen kategorikusan követelte is a konstrukció jogait, bármennyire elutasította is az a 

priori fogalmakat (…), mindig úgy vélte, hogy ez az alkotás olyan igazsághoz kapcsolódik, 

amely benne van a világban.”
83

 Innen Einstein „vallásosságának” tételezése – természetesen 

nem Merleau-Ponty értelmezésében, hanem az intelligens tervezés híveinek szubjektív 

„interpretációjában”. A huszadik századi természettudomány története és recepciója során – 

talán éppen a fentiek miatt – megfigyelhető egyfajta (jogos) türelmetlenség a racionális 

magyarázatokat és argumentációt meg sem halló, elsősorban a dilettáns miszticizmus illetve 

„pszeudo- és pop-metafizika”
84

 bűvöletébe esett lét- és világfelfogással szemben, olyannyira, 

hogy nagy sikerű könyvében a (Charles Simonyi által finanszírozott) oxfordi 

tudománynépszerűsítő projekt első ösztöndíjasa, Richard Dawkins a következőket írja, rögtön 

a nyitó fejezetben („Miért vannak emberek?”):  

 
Többé nem kell babonákhoz menekülnünk, amikor olyan nehéz kérdésekkel nézünk szembe, mint: 

Van-e az életnek értelme? Mi végre vagyunk? Mi az ember? A kiemelkedő zoológus, G. G. 

Simpson, ez utóbbi kérdéshez a következő megjegyzést fűzte: „Hangsúlyozni szeretném, hogy a 

kérdés megválaszolására tett 1859
85

 előtti kísérletek semmit sem érnek, és jobban járunk, ha 

teljesen figyelmen kívül hagyjuk őket.”
86
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 SZÉKELY László: Albert Einstein élete és műve. = I. m. 18-19. Ehhez ld. még: SZÉKELY L.: A 

relativitáselmélet az európai gondolkodás- és kultúrtörténet kontextusában. = UŐ: Tudomány megértő 

módban: hermeneutika és tudományfilozófia. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2002, 286-349.  
82

 Richard DAWKINS: Isteni téveszme. Ford. KEPES János, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007, 

136-146.  
83

 MERLEAU-PONTY: I. m. 313.  
84

 A „pop-metafizika” kifejezést Victor PELEVIN regényéből kölcsönöztem: A Metamor Szent 

Könyve. Ford. BRATKA László, Európa Kiadó, Budapest, 2006, 7.  
85

 Ebben az évben jelent meg Darwin munkája, A fajok eredete. (LVP)  
86

 Dawkins ehhez a következő jegyzetet fűzi: „Néhány ember, még nem vallásos emberek is 

megbántódtak a Simpsontól származó idézet miatt. Egyetértek, hogy első olvasásra rettentő 

korlátoltnak, tapintatlannak és türelmetlennek hangzik. Egy kicsit olyan, mint Henry Ford mondása: 

»A történelem többé-kevésbé átejtés.« Ám eltekintve a vallásos válaszoktól (jól ismerem őket, 

spórolják meg a postabélyeget), ha ténylegesen belegondolunk, hogy Darwin előtt mit válaszoltak az 

olyan kérdésekre, hogy »Mi az ember?« »Van-e az életnek értelme?« »Mi végre vagyunk a világon?« 
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Ma az evolúció elmélete nagyjából annyira lehet kétséges, mint az az elmélet, hogy a Föld kering 

a Nap körül, ám a darwini forradalom összes következményét máig sem ismertük fel. Az állattan 

még ma is elhanyagolt szaktárgy az egyetemeken, s a kevesek, akik ezt választják, gyakran 

anélkül döntenek így, hogy felmérnék mély filozófiai jelentőségét. A filozófiát és a 

„bölcsészettudományoknak” nevezett tárgyakat még mindig majdnem úgy tanítják, mintha Darwin 

sohasem élt volna.
87

  

 

Az idézet utolsó mondatának néhány irodalomtörténeti és irodalomtudományi aspektusára ki 

fogok térni. Az állattan, az evolúciós biológia, a genetika egyébként szimpatikus és igenelhető 

civilizátori magatartásának egy másik, de hasonló vetületét világítja meg Dawkins, amikor 

Francis Cricket és James Watsont, a gének molekuláris szerkezetének (a kettős spirálnak) a 

felfedezőit, pontosabban kutatásaik jelentőségét méltatva a következőket mondja:  

 
(…) a két fiatalember által 1953-ban elindított szemléletváltozás nem csupán az orvostudományt 

forradalmasította újra meg újra, hanem az életre vonatkozó egész tudásunkat. Maguk a gének és a 

genetikai betegségek mindössze a jéghegy csúcsát képviselik ebben a gyökeres átalakulásban. A 

Watson és Crick utáni molekuláris biológiában a legforradalmibb az, hogy digitálissá vált. (…) 

Több más következménye mellett az élet lényegét átértelmező digitális forradalom egyszersmind a 

végső, halálos csapást jelentette a vitalizmusra – arra a meggyőződésre, amely szerint az élő anyag 

mélységesen különbözik a nem élőtől. 1953-ig még hihető volt, hogy van valami alapvetően és 

tovább nem egyszerűsíthetően titokzatos az élő protoplazmában. Ennek vége szakadt. Az élet 

mechanisztikus szemléletére hajló filozófusok legmerészebb álmaikban sem reméltek ilyen 

hatalmas áttörést. (…) Nincs tehát semmiféle lélek kormányozta életerő, semmiféle lüktető, 

fújtató, sarjadzó rejtelmes protoplazma-kocsonya. Az élet nem egyéb, mint digitális információ, 

bitek halmaza. (…) 1953, a kettős spirál felfedezésének éve, tehát nem csupán az élet misztikus, 

ködös értelmezésének vetett véget, hanem ettől az évtől kezdve tekintik az evolúciót digitális 

folyamatnak.
88

 

 

Az újkori tudomány(osság) két dátuma tehát nagy biztonsággal kijelölhető (1859 és 1953). Az 

evolúció tanának és a genetikának a megszületésével nagyjából párhuzamosan nő meg annak 

a bölcseletben eluralkodó kételynek a szerepe is, amely az ember kitüntetettségére 

vonatkozik, és amely a nyelvnek mint a világról való ismeretek megérthetőségének és 

kommunikálhatóságának a feltételét voltaképpen a szubjektum uralmán kívülre helyezi. (Bár 

érdemes megjegyezni, hogy a kultúrát birtokló ember nyelv általi megkülönböztetése a többi 

élőlénytől – Arisztotelész kapcsán Gadamer is hangoztatja
89

 – nem minden diszkurzusban 

ennyire hangsúlyos: „Ami az emberben kivételes, annak nagy része egyetlen szóban 

összegezhető: »kultúra«. […] A kulturális átadás analóg a genetikai átadással, amennyiben 

bizonyos fajta evolúciót idézhet elő, noha alapvetően konzervatív. […] A mi fajunk mutatja 

meg igazán, hogy mire képes a kulturális evolúció. A nyelv csupán egy példa a sok közül.”)
90

  

A szubjektum uralmán kívülre helyezett nyelv, illetve a világról tehető kijelentések (a 

fogalomalkotás) Nietzsche által megalapozott szkepszise úgyszólván egyenes úton vezet 

azokhoz az úgynevezett „posztmodern” diszkurzusokhoz, amelyek a fizika konstrukciós, 
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illetve a biológia elméleti kérdésfeltevéseken, és nem visszaigazolható praxison alapuló 

teoretikus hullámait meglovagolva a „kulturális relativizmus” téveszméjébe torkollnak. Itt 

részben annak a félreértelmezésről – vagy inkább nem-értésről – is szó van, amely az elméleti 

biológia praktikusan (kísérleti úton) nem igazolható, de nem is cáfolható meggondolásainak 

tudományos reflektálásán alapszik, mely metadiskurzust a bölcselet inkább kisajátítja és 

eltorzítja, mint érti. (Egyetlen példa a sok közül: amikor a biológiai gondolkodás arra a 

kérdésre, hogy vajon miért csak két nem létezik – és hogyan működik az ivaros szaporodás –, 

úgy igyekszik választ találni, hogy a képzeletét használja, és elgondolja, mi lenne, ha három 

vagy több nem létezne, valójában olyan, hipotéziseken alapuló módszertant eredményez, mely 

nem negálja, hanem éppen erősíti, vagyis bizonyítja a hipotéziseket. A dilemma tehát sokkal 

inkább logikai, mint „filozófiai”.) Nem véletlen azonban, hogy maguk közt a biológusok közt 

is komoly viták zajlanak az olyan félreértelmezett elgondolások körül, mint a „genetikai 

determinizmus” és hasonlók. Ugyanakkor a „kulturális relativizmusnak” megfigyelhető két 

vetülete, amelyek tovább gyűrűzhetnek nem pusztán a világtapasztalat, de a kulturális 

önismeret önreflexióiban is. Az egyik a szivárvány tudománytörténeti „alakzatának” a 

konstrukciós elmélethez kapcsolódó metaforája által világítható meg, a másik magában a 

„kulturális relativizmusnak” abban az ideológiájában ragadható meg, amely talán a politikai 

korrektség túlliberalizált fikciójához köthető leginkább.  

Előbbi kapcsán Dawkins elmélkedik, a világérzékelés szubjektív jellegének és a 

tudományos megismerés objektivitásának produktív használhatóságára összpontosítva. 

Érvelése szerint a szivárvány észlelése bár meglehetősen szubjektív tapasztalat, de csak azért, 

mert e szemet gyönyörködtető optikai jelenség a vízcseppekben megtörő fény útjától valamint 

a szemlélő térbeli elhelyezkedésétől, hollététől függ.
91

 Vagyis, ugyan mindenki számára más 

és más, különböző szivárvány jelenik meg – azaz nincsen egy kizárólagos, „objektíven kötött” 

szivárvány –, ebből nem következik az a gyakran hangoztatott filozófiai/ismeretelméleti 

közhely, mely szerint csak szubjektív tapasztalata létezik a világnak, és semmi nincs, ami 

ezen kívül esne, magyarán, hogy a világ szubjektív konstrukció lenne. Hiszen a szivárvány, 

megjelenése legyen mégoly személyre szabott is, tudományosan vizsgálható optikai „tárgy”, 

amelynek csak az észleléséhez lehet kötni a szubjektivitás vagy a konstrukciós elvek a priori 

eszmefuttatásait. (Nyilván, persze, itt lehetne hivatkozni Einstein ezzel kapcsolatos humoros 

magyarázatára, amely során a kisujját hozta föl példának a világ valódi fizikai jelenségeinek 

objektív megtapasztalhatóságára.)  

Utóbbi ideológia azonban kimondottan veszélyes lehet, gyakorlati okokból is. A 

tudomány és az eredetmítoszok közt naivan vont hasonlóság a tudományosság kereteit ássa 

alá, meglehetősen kellemetlen és szükségtelen konfliktusok sorát okozva ezzel nem csak a 

tudományos megismerésnek, de akár a tudományok finanszírozásának is. Ismét csak Dawkins 

a következőket mondja:  

 
Gyakran hallani azt a mélyértelműnek vélt megállapítást, hogy a tudomány a mi modern 

eredetmítoszunk. (…) Mi más az evolúció, mondják ezek a nagyokosok, mint az istenek és eposzi 

hősök mai megfelelője, nem jobb és nem rosszabb, nem igazabb és nem hamisabb náluk. Egy 

magát kulturális relativizmusnak nevező szalonbölcsesség végletes megfogalmazása szerint a 

tudomány nem tarthat több igényt az igazságra, mint a törzsi mítoszok, lévén ez a modern nyugati 

világ törzseinek kedvenc mitológiája. Egyszer egy antropológus kollégám úgy megszorongatott, 

hogy kénytelen voltam a lehető legsarkosabban megfogalmazni a véleményem. Valami ilyesmit 
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mondtam: Tegyük fel, hogy egy törzs az égre hajított, kiszolgált lopótöknek véli a Holdat, amely 

csaknem karnyújtásnyira lóg a fák koronája fölött. Tényleg azt állítja Ön, hogy a tudományos 

igazság – miszerint a Hold hozzávetőleg negyedmillió mérföldre van tőlünk s átmérője 

egynegyede a Földének – nem igazabb a fenti törzs hiedelménél? „Igen – felelte az antropológus. 

– Egyszerűen arról van szó, hogy olyan kultúrában nőttünk fel, amely tudományos nézőpontból 

szemléli a világot. Ők viszont más világszemléletben nevelkedtek. Egyik világkép sem igazabb a 

másiknál.”  

Mutassanak nekem egy kulturális relativistát, és lefogadom, messziről lerí róla az álszentség.
92

  

 

Árnyalásképpen azonban a következőket teszi hozzá:  

 
Vannak mások is, akik ugyancsak kulturális relativistának vallják magukat, ez azonban zavaró, 

mert az ő véleményük teljesen méltányos, és az előbbinek szöges ellentéte. Számukra a kulturális 

relativizmus mindössze annyit jelent, hogy egy kultúrát csak a saját kulturális fogalmainak 

fényében értelmezhetünk. Ezek szerint a hiedelemvilágot is összefüggéseiben kell szemlélnünk. 

Gyanítom, hogy a kulturális relativizmus utóbbi méltányos változata az eredeti, és az általam bírált 

formája csupán szélsőséges, jóllehet ijesztően elterjedt vadhajtása. A józan relativistáknak többet 

kellene tenniük azért, hogy elhatárolják magukat ettől a bárgyú oldalhajtástól.
93

  

 

Ezzel, illetve az igazságfogalom érezhető degradálódásával, zavaró relativizálódásával, 

hovatovább politizálódásával magukat egészen komolyan vevő tudományterületek 

kerülhetnek hátrányos helyzetbe, mások lefokozódhatnak és elveszíthetik vagy tovább 

ronthatják a munkaerőpiacon betöltött posztjukat, megint mások politikai csatározások 

színhelyévé válhatnak. A kiélezett konfliktushelyzet egyik nagy port kavart vitája Alan Sokal 

és Jean Bricmonte fizikusok nevéhez kötődik. Sokal ál-cikke, paródiája (A határok áttörése: 

arccal a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé) a megfelelő bölcseleti 

hivatkozásokkal megjelenhetett egy neves amerikai társadalomtudományi folyóiratban, 

amelynek szerkesztői nem ismerték föl, hogy a kvantumfizika egyes tételeit kulturális 

relativistaként értelmező szerző a társadalom- és bölcsészettudományi előfeltevéseket és 

teóriákat bírálja (parodizálja). A magát később leleplező Sokal lavinát indított el, ennek során 

Bricmonte és ő közzétette az Intellektuális imposztorok – Posztmodern értelmiségiek 

visszaélése a tudománnyal címre keresztelt kötetüket, melyben neves és tekintélyes (francia) 

filozófusok, társadalomtudósok és irodalmárok szövegeiről bizonyítják be, hogy azok a 

természettudományok eredményeit és nyelvét reflektálatlanul használva töménytelen 

mennyiségű zagyvaságot hordanak össze.
94

 Komolyabb problémaként merül föl, hogy ezek az 

„imposztorok” és követőik gyakran befolyásos tanszékeket és ösztöndíj-bizottságok pozícióit 

birtokolják, így a tudományos termelésbe folyó támogatások szerintük gyakran igencsak kétes 

helyekre kerülnek. Látható, hogy amennyiben az a fajta elitbölcsész tudatosság és retorika, 

amelyet a természettudományok felől egyre erőteljesebben bírálnak, nem saját maga 

megújíthatóságára és a bölcsészettudományok presztízsének helyreállítására fordítja 

energiáját, úgy a szakma munkaerőpiaci befolyása – mely így is minimális – teljesen 

fölszámolódik. A természettudományokban mindinkább érzékelhető türelmetlenség tehát 

végül óhatatlanul vitába torkollik, akkor is, amikor a természettudósok némely bölcsészek 

„asztalfióki okoskodásnak” tekintett nézeteit már pusztán nyelvi zsonglőrködésnek, 

megmosolyogtató retorikai bravúrnak tartotják. Mindehhez az is nagyban hozzájárul, hogy 
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amíg a tudomány vezető ágazatai – például az orvostudomány vagy a genetika – gazdasági és 

financiális szempontokból is egyértelműen hasznosnak, megtérülőnek és jövedelmezőnek 

bizonyulnak (jóllehet a tudományt egyértelműen nem financiális szempontból kell 

„hasznosnak” tekinteni), addig a bölcsészkar szakjai egyre hasznavehetetlenebbekké válnak, 

értékük a munkaerő-piacon pedig nem csak hogy csökken, de gyakorlatilag a nulla felé 

tendált.  

A „túlliberalizált” politikai fikciók ráadásul tovább ronthatnak a megítélésen:  

 
A régészek számára talán az volna a legalkalmasabb taktika, ha vallássá nyilvánítanák a 

tudományukat, a DNS-ujjlenyomatokat pedig szent totemükké. Bármilyen viccesen is hangzik, a 

huszonegyedik század küszöbén olyan a légkör az Egyesült Államokban, hogy ez az egyetlen 

működőképes megoldás. Ha az ember kijelenti: „Nézzék, itt a döntő bizonyíték a szénizotópos 

kormeghatározásból, a mitokondriális DNS-ből és az edények régészeti elemzéséből, hogy X a 

helyzet”, azzal sehová sem jut. De ha azt mondja: „kultúrám alapvető és megkérdőjelezhetetlen 

hite szerint a helyzet X”, azzal rögtön sikerül megragadnia egy arra illetékes bíró figyelmét.
95

  

 

A probléma alighanem a tudományok és a tudományos igazságok státusának „filozófiai” 

értelmezésekor merülnek föl a legélesebben. Erre Bourdieu is rávilágít A tudomány 

tudománya és a reflexivitás című kötetében, amikor körképet készít a tudomány 

tudományosságát elbizonytalanító tudományfilozófiáról (mely mintha rendre politikai 

kontextusba ágyazódna: Kuhnt és Feyerabendet például akaratlanul is a ’68-as forradalommal 

illetve a diákmozgalmakkal hozták összefüggésbe az egyetemek konzervatizmusának, az 

akadémikus–institucionális feltételek felülírásának ürügyén),
96

 majd ettől a tudományos mező 

fogalmának bevezetésével és kiterjesztésével határolja el magát.
97

 A „tudomány mint 

kulturális konstrukció” és a módszertan demisztifikációja Bourdieu szerint „csúsztatások” 

eredménye, mellyel szemben „meg kell védeni” a tudományt, hogy az tudomány 

maradhasson.
98

 Ezzel a természettudósok is tisztában vannak. Amint Sokal kemény hangon – 

miután fölfedte említett paródiájának üzenetét – rámutat, „[a] tudomány nem szöveg. A 

természettudomány nem egy puszta tartály, teli a bölcsészettudományokban használható 

metaforákkal. A laikus talán hajlamos arra, hogy a tudományos elméletből kivonatoljon 

néhány általános »témát«, és ezeket olyan szavakkal foglalja össze, mint »határozatlanság«, 

»diszkontinuitás«, »káosz« vagy »nemlinearitás«, majd mindezt tisztán verbális módon 

elemezze. Ám a tudományos elméletek nem olyanok, mint a regények: a tudományos 

szövegkörnyezetben ezek a szavak sajátos jelentéssel bírnak, amely finoman, de döntően eltér 

a mindennapi jelentéstől, és amelyet az elmélet és a kísérlet komplex hálóján belül lehet csak 

megérteni.”
99

 – Ez az érvelés egyszerre teszi világossá, hogy a tudomány illetve a 

tudományosság nem (kizárólagosan) diszkurzív, helyesebben, nem sajátítható ki diszkurzíve 

és még csak nem is „nyelvjátéknak” tekintendő; valamint, hogy a fogalmak és az azokból 

kibontható jelentések – mint a tudományos igazságok nyelvi konstitúciói – nem 

értelmezhetőek jól a tárgyterülettől merőben idegen referenciatartományban. Figyelembe 

véve, persze, hogy a tudomány nem tévedhetetlen (Dawkins Konrad Lorenzet idézi föl, aki 
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„nem győzte hangsúlyozni, milyen lelkes izgalommal várja reggeli előtt legalább egy kedvenc 

hipotézise megdöntését”),
100

 ráadásul ezt készséggel beismeri és korrigálja magát, továbbá, 

hogy a tudományos tőke elosztása az intézményi rendszert szabályozza, nem pedig a 

tudomány eredményeit és eredményességét, a probléma a – fogalmazzun úgy – „referenciális 

eltévelyedés” okozta interdiszciplináris, hermeneutikai keretbe foglalható válságot érinti. 

Sokal a tudományos elméletek szociális–diszkurzív stratégiákra való redukálása ellen 

tiltakozik, amikor – némiképp leegyszerűsítón, ám – ironikusan megjegyzi, „bárkit, aki úgy 

gondolja, hogy a fizika törvényei puszta társadalmi konvenciók, szívesen látok vendégül arra 

a kísérletre, hogy megpróbálja áttörni ezeket a konvenciókat lakásom ablakán keresztül. A 

huszonegyedik emeleten lakom.” – majd a pontosság kedvéért, de csöppet sem 

engedékenyebben hozzáteszi: „Tisztában vagyok vele, hogy ez az aranyköpés igazságtalan 

azokkal a kifinomultabb relativista tudományfilozófusokkal szemben, akik elismerik, hogy a 

tapasztalati állítások objektíve igazak lehetnek – például, hogy az ablakomtól a járdáig tartó 

zuhanás nagyjából 2,5 másodpercig fog tartani –, ám azt vallják, hogy ezen tapasztalati 

állítások elméleti magyarázatai többé-kevésbé tetszőleges társadalmi konstrukciók. Úgy 

gondolom, hogy még ez a nézet is durván téves (…) Azt mondani, hogy »a fizikai valóság 

társadalmi és nyelvi konstrukció«, egyszerűen ostobaság, azt mondani viszont, hogy »a 

társadalmi valóság társadalmi és nyelvi konstrukció«, gyakorlatilag semmitmondó.”
101

 – 

Bourdieu a tudományfilozófia Sokal által bírált irányai kapcsán, miután azoktól a mező 

fogalmának bevezetésével és a tudományos intézményrendszer mező általi újraértelmezésével 

határolódik el, ugyancsak sokatmondóan megjegyzi: „Magától értetődő, legalábbis szerintem, 

hogy a tudományos stratégiák társadalmi tényezőkkel való részleges megmagyarázhatósága 

semmit sem von le a tudományos eredmények tudományos érvényességéből.”
102

  

Az egyik legfontosabb – ismeretelméletinek mondható – gócpontja a vitának, hogy a 

bölcseleti diszkurzusba történő belépés illetve a diszkurzus alakítása ugyanúgy működik, mint 

a természettudomány diszkurzusrendjéé. Ez nem csak azt jelenti, hogy a hagyományba való 

belépés nem tetszőlegesen választható, hanem azt is – miként Kuhn megállapítja –, hogy a 

„tudomány forradalma” a „normál tudományhoz” való erőteljes viszonyon alapszik, vagyis 

ennek függvénye. A bölcseletben a tekintélyekhez való igazodás azonban valóban inkább 

nyelvjáték jellegű, hiszen a bölcseleti beszéd alakíthatósága a filozófiai hagyomány 

variálhatóságához kapcsolódik. Ezzel szemben a gondolkodás jelentősége, mint azt Heidegger 

megjegyezte, abban áll, hogy „[a] gondolkodás túlhaladja a cselekvést és az előállítást, 

jóllehet nem teljesítményének nagysága, és nem is a hatásgyakorlás következményei, hanem 

eredmény nélküli beteljesítésének csekélysége által”.
103

 Magyarán, a gondolkodás ott 

kezdődik, ahol a filozófia véget ér. Éppen ezért amíg a gondolkodás filozófia marad és 

úgyszólván „felmondja” a metafizikát, addig érvényben marad az a szkepszis, melyet Sokal és 

Bricmont nyomatékos és súlyos következményekkel járó problémaként vet föl könyvük 

Ismeretelméleti relativizmus a tudományfilozófiában címet viselő fejezetében. Nevezetesen, 

hogy „[a tudományfilozófiai] szövegek sokszor nem egyértelműek, és legalább két eltérő 

módon lehet olvasni őket: egy »mérsékelt« olvasatban, amelyből vagy megvitatásra érdemes 

állítások következnek, vagy triviálisan igazak, illetve egy »radikális« olvasatban, amely 

meglepő, ám hamis állításokhoz vezet. Sajnos a radikális interpretációt gyakran nemcsak az 

eredeti szöveg »helyes« értelmezésének tartják, hanem megalapozott ténynek (»X megmutatta, 

hogy…«) – ez egy olyan következtetés, melyet élesen bírálni fogunk.”
104

 – Gondoljuk csak 

meg: ha a filozófiai (bölcseleti, humán) diszkurzus olyan nyelvjáték, melyben az „erős” vagy 
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„radikális” interpretáció elve érvényesül, úgy az ebben a diszkurzusban elhangzó és a 

tekintély alapján továbbhagyományozódó, „igazságként” fölfogott állítások soha nem 

mutatnak túl a saját beszéd diszkurzív határain, vagyis a filozófia mint tudomány innen nézve 

soha nem lesz „gondolkodás”. Ennek radikalizálódása Sokalék (és mások) szerint az az 

önmagába forduló, tudományát és gondolkodását veszített nyelvezet, melyet egy egyszerű 

számítógépes program segítségével is le lehet másolni (ez a program, melyet „posztmodern 

szöveggenerátornak” neveznek, nyelvtanilag helyes, megfelelő hivatkozásokkal dúsított, ám 

értelmetlen mondatokból összerakott, strukturált szöveget alkot); és ez az a kiindulópont, 

mely Carnaptól Quine-ig meghatározza az „új” tudományfilozófia diszkurzusrendjét: 

„Diagnózisuk az, hogy a filozófia tele van értelmetlen mondatokkal, olyanokkal, amelyek 

külső megjelenésük alapján megtévesztően hasonlítanak az értelmes mondatokra, de 

valójában ugyanolyan értelmetlenek, mint a nonszensz szavakat (»bebig«) tartalmazó 

mondatok, vagy a nyelvtant durván megsértő módon összekutyult szósaláták (»Cézár egy 

és«).”
105

  

Az igazság és a tévedés kiasztikus retorikai struktúrájában a megismerés igazsága 

filozófiai jellegű, melynek a megalapozottsága nyelvi természetű. Hogyan néz ki mindez a 

művészeteket, közelebbről, az irodalmat tekintve? A „referenciális igazság kötelmeitől” 

megszabadult művészet igazsága innen nézve a dolgok nyelvének interpretációja, ez azonban 

– közel kerülve a hermeneutikai nihilizmus gyakorlatához – nem ritkán a kulturális 

relativizmus vadhajtásával összefüggésbe hozható értelmezői szituációk táptalajául szolgál, 

ahol is az irodalomtörténet fogalma mint leíró fogalom oly mértékben válik divergenssé, hogy 

teoretikus reflexiói szinte követhetetlenül váltják egymást. Az igazság és a tévedés 

fogalmainak filozófiai és tudományos tisztázatlansága alkalmasint mindenkor a kisajátító 

diszkurzusoknak kedvez. E helyütt érdemesnek tűnik – a Nietzschéhez való visszakanyarodás 

előtt – hosszabban idézni Dawkinst:  

 
A kulturális relativizmus és a „magasabb szintű babona” szálláscsinálói mindent elkövetnek, hogy 

nevetségessé tegyék az igazság keresését. Ez részben abból a meggyőződésből fakad, hogy a 

különböző kultúrákban az igazságok is különbözőek (…), részben pedig a tudományfilozófusok 

bizonytalanságából, hogy egyáltalán egyetérthetnek-e az igazságot illetően. Kétségkívül merülnek 

fel valódi filozófiai nehézségek. Valamely igazság nem csupán egy mindeddig megcáfolatlan 

hipotézis? Milyen státusa lehet az igazságnak a kvantumelmélet különös, meghatározatlan 

világában? Tekinthető-e bármi is végső igazságnak? Másfelől viszont egyetlen filozófusban sem 

merülnek fel aggályok az igazság nyelvezetének használatában, ha hamisan vádolják meg 

valamilyen bűntény elkövetésével, vagy ha házasságtöréssel gyanúsítja a feleségét. „Ez igaz?” – a 

kérdés minden szempontból megfelelőnek tűnik, és azok közül, akiknek a szájából elhangzik, a 

magánéletben roppant kevesen elégednének meg válaszként holmi szófacsaró okoskodással. A 

kvantumvilág gondolatkísérletezői nem tudhatják, milyen értelemben „igaz”, hogy Schrödinger 

macskája halott; de mindenki tudja, mennyiben igaz ugyanez a kijelentés a gyerekkori macskámra, 

Jane-re. És számtalan tudományos igazság igazsága ugyanebben a mindennapi vonatkozásban 

értendő. Amikor azt mondom, hogy az ember és a csimpánz közös őstől származik, akkor lehet 

kételkedni a kijelentés igazságában és bizonyítékokat keresni (mindhiába) hamissága igazolására. 

De mindannyian tudjuk, mit jelent az igaz illetve a hamis. Ugyanabba a kategóriába esik, mint 

mondjuk az „Igaz, hogy Ön Oxfordban volt a bűntény éjszakáján?”, és nem abba a kétségkívül 

nehéz kategóriába, mint az „Igaz, hogy a kvantumnak van pozíciója?” Igen, az igazsággal 

kapcsolatban kétségkívül merülnek fel filozófiai nehézségek, de jókora utat kell bejárnunk, amíg 

ténylegesen beléjük ütközünk. A vélelmezett filozófiai problémák idő előtti felvetése nemegyszer 

csak a rosszindulat álcázására szolgál.
106
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Az igazságnak és a tévedésnek itt tehát alapvetően két nagy diszkurzív területét jelölhetjük ki. 

Az egyik elvontabb, amelynél az igazság filozófiája a konstrukciós felfogásokkal illetve 

helyenként a relativizmussal kerül kapcsolatba. A másik leginkább a beszédaktusokra 

emlékeztet – ez esetben „az igazság nyelvezetének használata” úgymond hétköznapi és 

kizárólagos jellegű; ez esetben az igazság az igazságot érintő kérdés megkerülhetetlenségére 

és a válaszok igaz vagy hamis voltára vonatkozik. A „szófacsaró okoskodás” viszont az 

„igazságról” szóló eszmefuttatás nyelvi igazságára (azaz egy afféle metanyelvre) 

vonatkozhat.
107

 A fizikusok kedvenc példája, Schrödinger dobozba zárt macskája valóban 

fogas kérdés, a probléma mégsem olyan bonyolult, mint amilyennek első pillantásra tűnik. 

Dawkins érvelése értelmében különbséget kell tennünk a tudományos megismerés 

cáfolhatatan – mert egy sor bizonyíték alátámasztotta – igazságában, ezek pedig hasonlóak a 

gyerekkori macska életére és betegségére vagy a bűntény éjszakájának részleteire vonatkozó 

kérdésekhez. Megválaszolhatók, eldönthetők tudományosan. Kételkedni lehet bennük, de 

valójában fölösleges. Ezzel szemben az e helyütt (valamint másutt) élesen bírált kulturális 

relativizmus, pontosabban annak szélsőséges változatai, jóval közelebb helyezkednek el az 

„igazságra” vonatkozó metanyelvi (értsd: filozófiai) diszkurzusok diszkurzusrendjéhez (talán 

nem véletlenül), ezért veszélyesebbek is. A többször elhangzó heves támadások tehát 

semmiképpen sem annak a filozófiának a rovására történnek, amelynek metanyelve 

viszonylag könnyen kisajátítható, hanem éppen a kisajátító beszédek mögött álló 

tudományfilozófiáéra. Ennek okán állíthattam korábban, hogy a természettudományok és a 

bölcseleti tudományok közti feszültség nagyrészt azoknak az értelmiségieknek a számlájára 

írható, akik reflektálatlanul maradtak foglyai A nem-morálisan fölfogott igazságról és 

hazugságról (és más hasonlóan fontos szövegek) aligha megkerülhető horizontjának. Mert 

Nietzsche írása különösen védtelennek tűnik azokkal a kisajátító, negatívan értett kulturális 

relativizmussal szemben, amely az „igazság” nyelvi-retorikai felépítését összetéveszti a 

megismerés igazságával. Persze, nem jutunk sokkal előrébb azzal, ha rendre rákérdezünk a 

„megismerés igazságának” ismeretelméleti dilemmájára. Ha fogalomalkotásunk „igazsága” 

„minden ízében antropomorf”,
108

 ennélfogva meglehetősen korlátozott érvényű, „s nincs 

egyetlen pontja sem, ami magában véve és szükségképpen igaz [»wahr an sich«] lenne, 

valóságos és az embertől független volna”,
109

 akkor „csak a világnak az emberben 

tapasztalható metamorfózisát” derítjük föl, „a világnak mint emberszerű valaminek a 

megértéséért”
110

 fáradozunk  amelynek beismerése már csak egyetlen lépésnyire van a 

kulturális relativizmus nem szélsőséges antropológiai módszertanától. Az önmaga (nyelvi-

kulturális) összefüggései közt vizsgálódó ember azonban, Nietzsche szövegének értelmében, 

nem a világ megértésében vagy a dolgok „igazságának” földerítésében, hanem a dolgok 

nyelvének variálásában juthat előbbre. Ez a dilemma definíció szerint mégsem egyenlő a 
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„megismerés igazságának” úgymond „kevésbé problematikus” jellegével. A természettudósok 

egyik gyakran hangoztatott jogos érve, hogy munkájuk sok része (mint amilyen például a 

szénizotópos kormeghatározás, a DNS-minta és mások) nem diszkurzív jellegű, így az, hogy 

fogalmaink metaforák-e vagy sem, antropomorfak-e vagy sem, tulajdonképpen tökéletesen 

indifferens. A természetbe magába beleértett „rend” vagy „igazság” sokkal inkább tűnik 

ismeretelméleti – vagy akár esztétikai – ideológiának, mint a megismerés igazságának (itt már 

idézőjel nélkül) állításai. Az pedig, hogy a rovarok, madarak és más élőlények (Nietzsche 

példái) eleve másképp érzékelik a világot, mint mi, így maguk a természeti törvények is csak 

hatásukban, éspedig szubjektíven érzékelt hatásukban mutatkoznak meg (és írhatók le – 

kizárólag saját magunk számára érvényesen), való igaz, hogy a „helyes percepciót” 

utópisztikus ideológiává (mondhatni, egy metafora előtti ősállapottá) merevíti, ma viszont azt 

is tudjuk, sőt helyesen bizonyítani is képesek vagyunk, hogy mindez evolúciós helyzetünk 

következménye. Mivel az ember évtizedekben méri az életét, képtelen evolúciós léptékekben 

gondolkodni, és ez ugyancsak hozzátehet kitüntetettségének illúziójához. A nyelv retorikus 

struktúrája – metaforái, melyekről elfeledtük, hogy metaforák – kétségkívül korlátozza és 

szubjektivizálja a világtapasztalatot. Ám ma már nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy azért 

látjuk úgy a világot, ahogy, mert „maga az agyunk is evolúció révén kialakult szerv”, mely 

egy olyan „közepes világhoz” alkalmazkodott, fennmaradásunk elősegítésére, ahol a 

fennmaradáshoz szükséges tárgyak mérete, helyzete és mozgása megfelelőnek bizonyult.
111

 

„Agyunk az evolúció során úgy alakult, hogy segítségével a testünk abban a léptékben tudjon 

tájékozódni a világban, amelyben működik. Soha nem fejlődtünk úgy, hogy az atomok 

világában tudjunk közlekedni. Ha úgy fejlődtünk volna, akkor agyunk valószínűleg csupán 

üres térnek érzékelné a követ. (…) Azért hasznos dolog, hogy az agyunk megalkotja mondjuk 

a keménység és az áthatolhatatlanság fogalmát, mert ilyen fogalmak segítik a testünket 

mozogni egy olyan világban, amelynek különböző – általunk tömörnek nevezett – tárgyai 

sohasem foglalhatnak el egymással köztes teret.”
112

 A tudományos megismerés föntebbi 

fogalmazása kissé paradox módon alátámasztani látszik Nietzsche korszerű fölvetéseit. Ebbe 

beletartozik a percepció „helyességének” ideájáról szóló gondolat is, és bár ennek igazsága 

továbbra is érvényesnek tűnik, a kijelentések kontextusa árnyalandó. „Ha baktériumok 

lennénk, amelyeket folyamatosan hőmozgást végző molekulák taszigálnak ide-oda, más lenne 

a helyzet. Mi, »közepes világbeliek« azonban túlságosan megtermettek vagyunk a Brown-

mozgás érzékeléséhez. Hasonlóképpen életünket a gravitáció uralja, miközben a felületi 

feszültség gyenge erejéről alig veszünk tudomást. Egy apró rovar biztosan megfordítaná a 

sorrendet és mindennek mondaná a felületi feszültséget, csak gyengének nem.”
113

  

Azt hiszem, Dawkins eszmefuttatásait könnyűszerrel tekinthetjük a Nietzsche-szöveg 

kortárs tudományos hipertextusának. Ámbátor fontosnak tűnik kiemelni azokat a passzusokat 

is, amelyeket majd a kulturális relativizmus elvének és az irodalomtörténet-írás (valamint az 

irodalom- és kultúratudományok) horizontjára vetíthetünk; muszáj azonban, hogy jó értői, és 

ne kisajátítói legyünk a biológus gondolkodásának:  

 
A valóság sem az a szó, amelyben olyan egyszerűen megbízhatnánk. Ha a neutrinónak a neutrinó 

méretű ősök evolúciója során agya fejlődött volna ki, azt mondaná, hogy a kő a valóságban jórészt 

üres térből áll. A mi agyunk olyan közepes nagyságú ősökben alakult ki, akik nem tudtak 

behatolni a kőbe, úgyhogy a mi valóságunk olyan valóság, amelyben a kő tömör. A valóság 

minden állat számára az, amire az agyának szüksége van, hogy fennmaradását elősegíthesse. És 

miután a különböző fajok annyira különböző világokban élnek, a valóságok zavarba ejtő 

sokfélesége áll elő.  
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Amit a valóságos világból látunk, az nem a valóságos világ a maga lecsupaszított valóságában, 

hanem a valóságos világ érzéki adatok alapján szabályozott és helyesbített modellje – amely úgy 

készült, hogy a valóságos való viszonyunkban jól használható legyen. A modell jellege attól függ, 

hogy milyen élőlények vagyunk. A repülő állatoknak másmilyen modellre van szüksége, mint a 

földön járó, mászó vagy úszó állatnak. A ragadozónak másfajta modellje van, mint az áldozatának, 

noha a kettő szükségképpen átfedi egymást.  

(…)  

A „közepes világ” metaforája – a burkánk szűk nyílásán át számunkra látható közbülső jelenségek 

skálája – más skálákra vagy „spektrumokra” is alkalmazható. Megkonstruálhatjuk a 

valószínűtlenségek skáláját, egy hasonlóan szűk ablakkal, amely meghatározza, szemléletünk és 

képzelőerőnk meddig képes elmenni. A valószínűtlenség spektrumának egyik szélén azok a 

jövőbeli események állnak, amelyeket lehetetlennek mondunk. Egy Madonna-szobor megtehetné, 

hogy kezével felénk int. A kristályszerkezetét alkotó atomok mind összevissza rezegnek. Miután 

azonban olyan sokan vannak és miután nincs megállapodás, hogy milyen irányban mozogjanak, a 

„közepes világban” sziklaszilárdan mozdulatlannak látjuk. De éppenséggel megtörténhetne, hogy 

véletlenül minden egyes fickándozó atom újra meg újra egyszerre ugyanabba az irányba mozdul 

el. Megtörténhetne, csak olyan kevés az esélye, hogy ha a világegyetem keletkezésekor elkezdtük 

volna írni, a mai napig nem tudtunk volna elegendő 0-t írni a tizedesvessző után. Ilyesfajta esélyek 

kiszámításának képessége – a majdnem lehetetlen számszerűsítése, ahelyett, hogy egyszerűen csak 

széttárnánk a karunkat – újabb példa a tudománynak az emberi szellemet felszabadító 

jótéteményeire.  

A „közepes világban” lejátszódó evolúciónk kevéssé készített fel bennünket éppen a valószínűtlen 

események kezelésére. Pedig a csillagászati tér vagy a geológiai idő hatalmas léptékében a 

„közepes világban” lehetetlennek tűnő események kifejezetten elkerülhetetlennek bizonyulhatnak. 

A tudomány kitárja azt a szűk ablakot, amelyen át a lehetőségek spektrumát szemlélni szoktuk. 

Számítások és logikus érvelés révén felszabadíthat bennünket, hogy a lehetőségek olyan régióit is 

felkereshessük, amelyekről korábban úgy vélhettük, hogy túl vannak minden határon, csak a 

sárkányok birodalmába tartoznak.
114

  

 

Azért is idéztük ilyen hosszan Dawkinst, hogy egyértelmű rálátásunk legyen az igazság és a 

tévedés fogalmainak „valóságos” és „retorikus” használatára. A „helyes percepció” nietzschei 

ideológiája
115

 – amely kapcsán Nietzsche szubjektum és objektum között pusztán esztétikai 

viszonyt tételez – voltaképpen a legegyszerűbb értelemben igaz is meg nem is. A tudományos 

megismerés igazsága nem engedi meg a kulturális relativizmus szélsőséges variánsainak 

elvét, ugyanakkor a valós valóság percepciója „modellezés” eredménye. Retorikai 

struktúráink nem csupán megfordítják igaz és hamis, állítható és létező rendjét, hanem eleve 

egy olyan modellre érvényesek, amelyek szubjektívek és kikerülhetetlenül antropomorfak, de 

azért, mert biológiailag így van. Ebben természetesen semmilyen teleológia vagy 

determináció nincs: az evolúció nem tart valami felé, nincsen célja, amint a fejlődés is a 

gének sikeres replikálódásának érdekében történő alkalmazkodás, és nem más.
116

  

Másrészt, a modellezett valóságok összefüggésbe hozhatók – ha némi önkénnyel is – a 

világtapasztalat medialitásával. A percepció biológiailag kódolt szubjektivitásán, de a valós 

világ megismerhetőségének igazságán túl arra a folyamatra irányíthatja a figyelmünket, amely 

a megértés szöveghermeneutikáját és a medialitás anyagszerűségét, ezeken keresztül pedig az 

irodalomértés létmódját hozza játékba. Nem kerül ugyanis nagy erőfeszítésbe közös nevezőre 

hozni a világtapasztalat medialitásának materialitásait a megértés és az interpretáció nyelvi 
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alakzataival. Amit Nietzsche első metaforának nevez, az az idegi inger belső átfordítása, az 

erre való reakció, vagyis: test és külvilág érintkezésének „eredménye”. (A metafora 

fogalmának használata e helyütt maga is metaforikus értelmű.) A második metafora a reakció 

nyelvivé tétele, vagyis az érintkezések hermeneutikája. Innen nézve a művészi 

nyelvhasználat, az irodalmi szöveg a harmadik metafora, annak olvasása pedig – vagyis a 

szöveghermeneutika – a negyedik. A helyesség kedvéért hozzá kell tenni: amennyiben a 

szövegek megalkotását definíció szerint értelmezésnek is tekintjük – és annak kell 

tekintenünk –, úgy a harmadik és negyedik metafora közti különbségtétel jelentősége 

halványul. A műalkotás és az olvasás allegóriája ennek ellenére is olyan harmadlagos vagy 

negyedleges átfordítások és helyettesítések retorikai bázisa, amelyeknek „konkrét” 

referenciáját képtelenség megadni, az olvasás kiiktathatatlan referencia- vagy jelentésképző 

szándéka csupán olyan struktúrák fenomenális szintjét éri el, amelyek mindenkor egy modell 

(és egy „modellhermeneutika”) allegóriái lehetnek csak. Ám még ennél is tovább lehet menni: 

ha elfogadjuk a modell allegóriájára vonatkozó harmad- vagy negyedszintű helyettesítés 

érvényét, úgy az irodalomtörténet-írás kísérletei maguk is olyan negyed- vagy ötödszintű 

metaforák (allegóriák), amelyek legfeljebb vágyakozhatnak „a valódi történelem 

materialitására.”
117

 Úgy tűnik, hagyományos (leíró) fogalmaink olyannyira messzire esnek 

magától az irodalomtörténet valóságától is, hogy a „referenciális igazság kötelmeinek” 

ideológiája legfeljebb történeti érdekességként teheti hozzáférhetővé a szövegek „igazságát”.  

Ezen a ponton megkísérelhetünk óvatosan arra az álláspontra helyezkedni, ahol, kikerülve 

az egymásra épülő helyettesítések „elidegenítését”, konkrét referenciaként nem 

reprezentációt, de nem is értelmezést nevezünk meg, hanem magát a médiumot illetve annak 

materialitását. Ha első pillanatban mindig a szövegek „technikai” megalkotottságával, a 

technológiai szignalizációval, azaz a textualitás anyagszerűségével szembesülünk, úgy az 

írásra olyan optikai médiumként kell tekintenünk, ahol a betű „némasága” megelőzi az 

értelemképzést. A vita itt aktuális: vajon az anyagszerűség felülírja-e mindig az 

„immateriális” beíródást, vagy ez utóbbi megbonthatatlanul (de sohasem valamilyen ős- vagy 

identikus állapotban) sajátja minden materialitásnak? Termékeny vizsgálódásokat kínál-e az, 

ha konkrét referenciaként a médiumra magára és annak materialitására tekintünk, és minden 

másra visszafordíthatatlan retorikai alakzatként? Vajon nem ez lenne mégis az irodalom 

sajátja?  

A szövegek „igazságának” és „megalkotottságának” („formai kifejeződésének”) 

szubjektív tapasztalata, összebékítése és egyszeri, megismételhetetlen konstellációjának az 

irodalomtörténet-írást meghatározó paradigmája gondolat és kifejeződés, metafora, allegória 

és anyagszerűség viszonyában éppen a mediális kultúrtechnikák történetének függvényében 

látszik átformálni az irodalomtörténet-írás lehetőségeit. „A tét nem kevesebb – jegyzi meg 

Kulcsár Szabó Ernő a honi irodalomtörténet-írás jelenkori aspektusai kapcsán (is) –, mint 

hogy (…) írható-e hazai előzményekkel is olyan teloszmentes irodalomtörténet, amely az 

irodalmi alapviszony történeteként a mediális közvetítés kultúrtechnikáiban van 

megalapozva.”
118

  

A teloszmentesség elve itt összecseng az evolúció természettudományos elvével. Utóbbi 

ugyanis a fejlődésre nem úgy tekint, mint haladásra valamilyen előre meghatározott vagy 

sejtett cél felé. Az evolúció nem tart valahová, hanem történik, és nincsen benne előre 

meghatározott értelem vagy irány, sőt alighanem éppen ezért a „tökéletesség” eszméjétől is 

elhatárolja magát. Amint Stephen Jay Gould megjegyzi, „az evolúció nem bizonyítható a 
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tökéletességgel, mivel az nem szorul fejlődéstörténetre”.
119

 A szerves fejlődésű poétikák 

innen szemlélve hasonlóképp írhatók le; az evolúcióval való párhuzam tehát nem azt jelentené 

szó szerint, hogy az irodalom a tökéletesedés irányába „halad”, hanem azt, hogy a poétikák a 

nekik megfelelő módon alakítják magukat. Kétségtelen, hogy ennek a folyamatnak 

kapcsolatban kell lennie az életvilággal, de csak abban az értelemben, ahogyan a retorikai 

helyettesítések szintjeit meg tudtuk adni. A kulturális evolúció, a memetika – azaz a 

„kulturális gének” tanulmányozása – arra mutathat rá, hogy a poétikák – mint mémek – 

egymáshoz való viszonya alapvetően azon a dialogikus struktúrán alapul, amelynek 

kulcsterminusa a hatástörténet. A „dialogikusság” e helyütt viszont ugyanúgy allegorézis, 

mint maga az „olvasás”: a mémek másolódnak, átadódnak, a folyamat tehát egyirányú.
120

 Ha 

az evolúció digitális folyamat, vagyis a szelekció alapegysége, a gén egy-az-egyben, (nagy 

százalékban) hiba nélkül másolódik (azaz ritka a mutáció), fölmerülhet a kérdés – szigorúan 

csak annak az analógiának a függvényében, amely a gének és a mémek közt fennáll –, vajon a 

hatástörténet, a hagyománytörténés során hasonló adaptációval van-e dolgunk. A válasz 

hermeneutikai értelemben nem – a mémek nagy hányada ugyanis analóg módon adódik át. A 

másolódásban gyakori lehet a tévesztés, a hiba vagy a torzulás. Dan Sperber szerint ezért nem 

is annyira másol(ód)ásról (replikációról), hanem átalakításról, transzformációról kellene 

beszélnünk.
121

 Az irodalom „fejlődéstörténetében” azonban éppen itt mutatható ki 

törvényszerűség: a szövegek áthagyományozódása, archiválása – intertextualitása –, átírása, 

szemléleti-poétikai kérdésirányainak megváltozása sohasem lehet digitális, csakis analóg, 

hiszen semmilyen poétikai konstrukció vagy a szövegek értelmezése nem kerülhet 

ugyanabban a formában elénk. Még a szó szerinti intertextus is transzformációként értendő, 

jóllehet technikai értelemben ő maga a tökéletes mém. (Nem hiába, az „abszolút” mém 

példájaként a lemásolásra szánt elektronikus láncleveleket, a komputervírusokat és hasonlókat 

említik, míg a technika előtti „majdnem-tökéletes” mém példájára a kézírásos 

kódexmásolatokat hozzák – utóbbi azért nem hibátlan másolat, mert a másoló ronthatott vagy 

javíthatott is akár rajta. Tulajdonképpen itt található a különbség digitális és analóg replikáció 

közt: az analóg másolódásnál a hiba vagy a változtatás is továbbadódik, a digitálisnál nem, 

csak ha az eredeti sérül.) A poétikai folyamatok mémszerű replikációja vagy transzformációja 

– bármennyire is okozata legyen az életvilág hatásának és fordítva – technikai értelemben 

önmásoló vagy önalakító folyamat: a rendszer önmagából, önmaga által termeli ki, ezért 

biztonsággal mondhatjuk, hogy az irodalmi rendszer a szöveg „igazságának” és 

„kifejeződésének” minden aspektusával, memetikai megközelítésben teljes ízében 

autopoietikus rendszer. Önszervező jellegét pedig talán éppen a „másolódás”, a 

„transzformáció” analóg minőségével nyeri.  

Ami digitálisan másolódhat, az pedig nem más, mint maga a kézírásos kultúrán túli 

médium vagy hordozó, illetve az anyagszerűség. A derridai írásfogalom univerzalitása ezen a 

ponton fordítható át a médium anyagszerűségének rendszereibe, a bevésődés módjaiba. Nem 

véletlen, hogy a huszadik századi hermeneutika és dekonstrukció szövegfelfogásainak 

érvényesítése mellett (után) oly gyorsan vált igény a kulturális közvetítések, 
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lejegyzőrendszerek, médiumok szerepének tisztázására. Talán távolinak tűnik az összefüggés, 

de tételezhető, hogy a Nietzsche (és mások) nevével dokumentált humánválság hatástörténete 

éppen az evolúció digitalizálódásával, a genetika felbecsülhetetlen szemléletformáló 

robbanásával éri el csúcspontját. Ha ugyanis az emberi létezés értelme – célja, telosza, 

rendeltetése, igazsága – válik visszavonhatatlanul kétségessé, úgy tudásunk, ismereteink 

szervezése önértésünkkel párhuzamosan lesz megvonva az „értelem”, az „igazság”, a 

„szellem” anyagtól független létének és ennek minden tétjének illúziójától. A gondolat, 

természetesen, nem akkor jön, amikor az ember, hanem amikor a gondolat akarja. E kijelentés 

anyagtalan „igazságát” a memetika foszthatja meg fennköltségétől, ugyanakkor világossá 

teheti annak mediális működését. Ha az irodalomtörténet-írás komolyan veszi jelenkori 

teoretikus hatásösszefüggéseit, úgy számot vethet nem csak az irodalom fenomenális 

aspektusainak mediálisan összetett működésmódjával, de azokkal a materialitásokkal is, 

amelyek a „gondolatnak”, a szövegek „igazságának” ugyanúgy hordozói, közegei, amint 

interaktorai is. És mint ilyenek, befogadástörténeti és -esztétikai szerepük folytán 

ideológiákon túlható lehetőségek számára nyithatnak utat. Hogy ennek tudományközi 

jelentőségét fölmerjük, kis kitérőre van szükségünk a memetika világába.  

 

 

2. A mém „olvasása”. Memetika és irodalom(tudomány) 

 

A fenti cím azonban óvatosságra int. Nem könnyű ugyanis határozni afelől, hogy a két 

instanciát együtt, egymás mellett lehet- vagy kell-e szigorúan tudományos kontextusban 

tárgyalnunk. Az utóbbi ugyanis alighogy tudományos státusra tett szert a humántudományok 

között, lassan nálunk is föloldódni látszik a „kultúratudományok” átfogóbb, ám szerteágazó 

terrénumában. Az előbbi kapcsán pedig maga Dennett elmélkedik, vajon létezhet-e egyáltalán 

a memetika tudománya?
122

  

Legáltalánosabban a mémek – azaz a „kulturális gének”, a kultúra utánzáson keresztül 

terjedő egységeinek – jelentőségét két oldalról hangsúlyozhatjuk. Egyfelől az eszmék 

terjedésének szellemi dimenziója, másfelől lehetséges materiális alapjuk szerint. 

Nyilvánvalónak tűnik, hogy míg az előbbi javarészt meghagyja a memetikát egyszerű 

asztalfióki okoskodásnak, addig az utóbbi olyan empirikus tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

mémek tudományos hipotézisét, mely – a gének „megfigyelhetőségéhez” hasonlóan – a 

kultúra darabkáinak (agyi) „reprezentációit”
123

 és ezek továbbadását biológiai 

meghatározottsága alapján tudja vizsgálni és kezelni. Dawkins már 1982-ben a 

következőképp érvel:  

 
A mém határozott struktúrával rendelkezik, amelynek fizikai mibenléte az információtárolás 

módjától függ. Ha az agy az információkat szinaptikus kapcsolatok bizonyos mintázatában őrzi 

meg, a mém elvileg mikroszkóp alatt is látható, mégpedig a szinaptikus szerkezetek 

meghatározott mintázata alakjában. Ha az agy „szétosztott” formában tárolja az információkat, a 

mémet nem lelhetjük meg mikroszkópos metszeten, de én ez esetben is amondó vagyok, hogy a 

mémet az agyban fizikailag is jelen levő tényezőként fogjuk fel. Ezen az alapon különíthetjük el a 

mémet fenotípusos hatásaitól, vagyis a külvilágra gyakorolt befolyásától (…).
124
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Citált munkájában Dennett is folyamatosan reflektálja a mémek agyon belüli materiális 

jelenlétéről tett tudományos eredményeket,
125

 jóllehet elhárítja azt a feltételezést, mely szerint 

a mémek „egyetemessége” valamiféle egységes agynyelvnek lenne köszönhető. Így ír erről:  

 
Az információ és a hordozó elkülönítésének fontosságát még könnyebb észrevenni a mémek 

esetében. Mindenki számára nyilvánvaló az a probléma, hogy nagyon valószínűtlen – noha nem 

teljesen lehetetlen –, miszerint a különböző emberi agyakban az információ egységes 

„agynyelvben” tárolódik, és emiatt különbözik az agy nagymértékben a kromoszómáktól. (…) Ez 

az eszmefuttatás azt a tényt teszi életszerűvé, hogy ami a kulturális evolúcióban őrződik és 

átadódik, az a közeg- és nyelvsemleges értelemben vett információ. Ennélfogva a mém 

elsődlegesen szemantikai, nem pedig szintaktikai osztályozás, mely közvetlenül megfigyelhető 

lenne egy „agynyelvben” vagy a természetes nyelvben.
126

  

 

Majd a következőképp folytatja:  

 
Elképzelhető, bár alig valószínű és biztosan nem szükségszerű, hogy egy szép napon feltűnő 

azonosságot fedezünk fel ugyanazt az információt tároló agyi struktúrák között, ami lehetővé 

teszi számunkra, hogy a mémeket szintaktikailag azonosítsuk. Még hogy ha ilyen valószínűtlen 

áldással is találkoznánk, akkor is ragaszkodnunk kellene a mémek alapvetőbb és elvontabb 

koncepciójához, mivel azt már tudjuk, hogy a mémátadás és -tárolás az agy tevékenységén kívül 

– mindenféle készítményekben – más úton-módon is korlátlanul végbe mehet, mely módozatok 

nem függenek a leírás közös nyelvétől. Ha valaha volt „multimédia” információátadás és -

átalakítás, akkor az a kulturális átadás és átalakítás. Így az az egy-két redukcionista diadal, mely 

várhatóan bekövetkezik a biológiában (…), majdnem biztosan kizárható a kultúra bármely 

tudományában annak ellenére, amit napjainkban az idegtudományok ideológusaitól az 

elmeolvasás aranykoráról szóló próféciáiban időnként hallhatunk.
127

  

 

Első pillantásra Dennett kritikája talán túlságosan is kemény, a kulturális átadásnál – így a 

mémek koncepciójánál – igyekszik kiegyensúlyozottabb kapcsolat megteremtésére „agy” és 

„más készítmények” közt, vagyis nem mindent próbál az agy idegi működésének számlájára 

írni. Mint látni fogjuk, e helyütt érdemes lesz a diszkurzust kicsit finomítani, nézzük azonban 

a kritika további passzusát, mely immár Sperber kulturális epidemológia-koncepciójával tart 

erőteljes rokonságot:  

 
Az elme (vagy az agy) másfelől egyáltalán nem hasonlít a fénymásoló gépre. Úgy tűnik, hogy az 

üzenetek kötelességtudó átadogatása és az áthaladó sajtóhibák legtöbbjének javítgatása helyett, 

ennek pont az ellenkezőjére van tervezve: átalakításra, feltalálásra, közbeiktatásra, és általában 

arra, hogy bármilyen „output” előtt összekeverje az „input”-ot. Vajon nem a rendkívüli mértékű 

mutáció és rekombináció-e a kulturális evolúció és a kulturális átadás egyik ismertető jegye? Úgy 
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tűnik, hogy ritkán adunk tovább változatlan formában egy mémet, hacsak nem vagyunk 

különösen magoló elmék. (Korlátoltak-e az enciklopédiafejűek?)
128

  

 

Ebben Dennett, úgy látszik, az irányított mutáció mellett érvelő Steven Pinkerrel osztozik.
129

 

Azonban a mém-elmélet első lejegyzésekor már Dawkins is utalt a fentebbiekre, hiszen úgy 

érvel, hogy a mémek eleve megváltozott formában jutnak el hozzánk, vagyis az átvitelük 

teljesen más, mint a gének diszkrét, minden vagy semmi jellegű átvitele. Dawkins szerint a 

mémek átvitele folyamatos mutációnak valamint keveredésnek van kitéve.
130

 Másutt, később, 

de még mindig Dennett és Sperber előtt – reagálva a teóriát ért kritikára – ekképp fogalmaz:  

 
Természetesen lényeges különbségek mutatkoznak a mém alapú és a gén alapú szelekciós 

folyamatok között. A mémek nem sorban, lineáris kromoszómákra felfűzve helyezkednek el, sőt 

az is kérdéses, hogy elkülönült „lokuszokért” versengenek-e vagy hogy vannak-e körülírható 

„alléljaik”. Ugyanúgy, ahogy a gének esetében, fenotípusos hatásokról a mémek esetében is 

alighanem szigorúan csak a különbségekre célozva beszélhetünk, még akkor is, ha egyszerűen 

arról a különbségről van szó, amely az illető mémet tartalmazó, illetve az illető mémet nem 

tartalmazó agy által létrehozott viselkedés között mutatkozik. A másolási folyamat a mémek 

esetében valószínűleg sokkal kevésbé precíz, mint a géneknél: minden másolási lépésben 

jelentkezhet bizonyos „mutációs” elem (…). A mémek elegyedhetnek is egymással bizonyos 

mértékig, ami a génekkel – ebben az értelemben – nem fordul elő. Lehetséges, hogy az újonnan 

létrejött „mutációk” az evolúciós irányvonalaktól függően „irányítottak”, nem pedig 

véletlenszerűek.
131

  

 

A véletlenszerűséget kizárandó, Sperber az „attrakciós modell” mellett (is) érvel, mely szerint 

egy-egy nyilvános produktum – akár tehát „kulturális törmelék” – számos reprezentációban 

létezhet, melyek közül valamilyen módon egyesek vonzóbbnak tűnnek föl, mint mások.
132

 

Ennek folytán ugyancsak nyomatékosítja, hogy „[a] legtöbb kulturális leszármazott 

átalakulás, transzformáció révén jön létre, és nem másolat”.
133

 Konzekvensnek tűnik tehát, 

amikor azt állítja, „[a]z attraktor nem anyagi dolog: fizikailag nem »vonz« semmit. Ha azt 

mondjuk, hogy van egy attraktor, ezzel nem adunk oksági magyarázatot.”
134

  

Itt alapvetően a „replikátor” szó okozhatja a félreértést, melyet Dawkins a mémekre 

alkalmaz. Dennettnek a „neurostrukturális meghatározottságra” adott szigorú válasza illetve a 

gének nyomán „replikátornak” nevezett mémek azt a képet alakítják ki, mintha a mémek 

valóban olyan biológiai entitások lennének, melyek mintegy „maguktól” vándorolnak agyról 

agyra (akár a vírusok gazdaszervezetről gazdaszervezetre), másolatot készítenek magukról, 

hogy aztán versengjenek a minél több agyba történő bejutásért. A fogalomhasználat körüli 

vita, mely az önző gén kapcsán alakult ki, alighanem továbbgyűrűzik a memetika területére, 

jóllehet A hódító gént író Dawkins meglehetősen világosan beszél a „replikátor” fogalmáról 

illetve speciális, a mémek leírásában fontos szerepet játszó használatáról. E szerint a mémek 

replikációja – az ivaros szaporodás mechanizmusával folyó génszelekcióval szemben – abban 

az értelemben másolódás, hogy egy mém fenotípusos megjelenése – tehát egy dallam, egy 

szöveg, egy gondolat, egy divat stb. – kialakít(hat)ja az agyban a mém materiális szerkezetét. 

Ez a materiális szerkezet természetesen nem feltétlenül azonos annak a mémnek a 
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szerkezetével, mely a hatást gyakorolta, hiszen a fenotípusos megjelenés „egyéni 

befogadástól” függ, vagyis ezen a szinten beszélhetünk mutációról. Másképp fogalmazva, a 

mémek abban az értelemben vándorolnak agyról agyra, hogy közben az agyon kívüli, agyon 

túli hordozókban, „fenotípusokban” materializálódnak, majd az érzékelés útján történő egyéni 

befogadás során ismét rögzülnek, egy új agyban. Ez a rögzülés azonban már nem feltétlenül 

ugyanazt a „mintát” eredményezi, mint a korábbi, hiszen az agy, amennyiben hordozóként, 

sőt médiumként tekintünk rá, biológiai felépítése ellenére – vagy éppen ezért – rendkívül sok 

olyan ingert dolgoz fel és alakít át, melyek módosíthatják egy mém materiális és fenomenális 

struktúráját. (Egy mém tehát mindig más mémek közt landol, úgyszólván 

„mémkomplexumokba” illeszkedik.)
135

 

Innen nézve persze az is kérdéses, érdemes-e egyáltalán mémekről beszélni. Mind 

Dawkins, mind Dennett – láttuk – amellett érvel, hogy a mémek nem feltétlenül csak az 

agyakban, de külső hordozókon is vígan élnek. Így lehetséges, hogy mémnek tekinthetjük a 

vallásokat (melyek szövegekben, templomokban és egyéb tárgyakban egyaránt rögzíthetik 

magukat), a dallamokat (a fejünkön, vagyis az emlékezetünkön kívül tárolhatjuk őket CD-

lemezen, számítógépen) és persze valamennyi gondolatot, melyek – többek közt – „irodalom” 

formájában, vagy akár „divatként” csapódnak le (például gyorsan terjedő öltözködési 

trendként ruhákban; az efféle mémek ügyes kihasználói, az üzleti világ birkapásztorai szép 

summákat akasztanak le).  

Bár Dennett nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a mémek filozófiáját úgy 

alkossa meg, hogy összebékítse az agyi–materiális szerkezetet a szellemi konstrukcióval (ez 

utóbbinak adva nagyobb nyomatékot), nehéz olyan replikátorként felfogni a mémeket, mint 

amelyek a szellemi melegágyként tekinthető emberi agyon kívül, értelem nélküli hordozókban 

tárolódnak, amennyiben a mémeket a génekhez hasonló materiális szerkezetű kódként vagy 

analógiásan „vírusokként” gondoljuk el. Ha persze az utánzás a mémek par excellence 

másolódási folyamata (márpedig az elnevezés – mimémáról a „gén” szó hangzásához igazítva 

és rövidítve
136

 – erre utal), úgy a mém olyasvalami, ami a hordozók anyagi jelenléte folytán 

alakítja ki szellemi és materiális „helyét” az agyban, hogy ott azonos vagy többnyire 

megváltozott („mutálódott”) formában létezzen, és közben lehetőség szerint továbbkerüljön 

más hordozókon át más agyakba. Dawkins és követői, legintenzívebben talán Susan 

Blackmore,
137

 versengésként jellemzik a mémek terjedését, melynek során természetesen sok 

tényező befolyásolja az eredmény(essége)t.
138

 Egy dallam esetében a legfőbb kritérium a 

gyors és azonnali terjedésben az egyszerűség, a könnyen megjegyezhetőség, míg mondjuk 

egy tudományos gondolat – itt most némiképp függetlenül az empirikus kutatástól – vagy a 

vallás mémjei nagyban függnek az őket már körülvevő más mémektől, azaz a 

„mémkomplexumoktól”, melybe az új mémek illeszkedhetnek. Nyilvánvalóan óriási szerepe 

van e helyütt a kontextusnak valamint az életvilág összefüggéseinek: a környezet 

meghatározó lehet a mém sikeressége szempontjából. (Két rövid példa: egy egyszerű 

popdallam ugyan hamar rögzülhet a kizárólag komolyzenét kedvelő ember agyában, 

ugyanakkor szinte bizonyos, hogy nem válik dominánssá, sőt meglehetősen hamar 

kiszelektálódik onnan. Vagy, az ateizmus mémje aligha rögzül stabilan és mindent átformáló 
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módon egy bigott vallásos tudatában, éppen azért, mert – furcsa paradoxon – „a vakhit mémje 

nem sok figyelmet kelt egy kételyszegény világban”.
139

)  

Mindezek után vessünk egy pillantást mémek és irodalom lehetséges viszonyára. 

Alighanem roppant egyszerű lenne a hatástörténetet a mémek terjedésével azonosítani, és – 

mondjuk – a teljes jaussi koncepciót a memetika, ezzel pedig részben tehát a biológia mindent 

megmagyarázó területére helyezni. Függetlenül azonban attól, hogy a memetikát a 

hatástörténettel azonosítjuk vagy analógiásan képzeljük el helyzetüket, Jauss irodalmi 

hermeneutikája nem veszíti érvényét, sőt, erősödik általa. Viszont ezzel még nem állítottunk 

semmi érdekeset. Nézzük Dawkins érvelését:  

 
A különböző iskolák és műfajok alternatív mémkomplexumokként is felfoghatók, hiszen a 

művészek elődeiktől vesznek át gondolatokat és motívumokat, és egy új motívum csak akkor 

marad fenn, ha jól illeszkedik a többihez. Valójában a művészettörténet egész tudománya, az 

ikonográfia és szimbolika egész magas szintű kutatásával, a mémkomplexumok elmélyült 

tanulmányozásaként is felfogható. A részleteket majd a mémállomány meglevő tagjainak 

jelenléte fogja előnyben részesíteni (…)
140

  

 

A következő példa árnyaltabbá teheti a képet:  

 
A pozitivista irodalomtörténet-írás megpróbált a szükségből erényt kovácsolni, s megkísérelte 

kölcsönvenni a természettudományok egzakt módszereit. Az eredmény közismert: a tiszta oksági 

elvek irodalomtörténetre való alkalmazása csak külsődleges meghatározó jegyeket hozott 

felszínre, burjánzóvá dagasztotta a forráskutatást, s az irodalmi művek megkülönböztető 

sajátosságait a „hatások” tetszés szerint növelhető körébe utalta.
141

  

 

Meglehetősen egyszerű lenne Dawkins megállapításait a pozitivista irodalomtörténet-írás 

jócskán meghaladott módszertanához utalni, szemben a hatástörténet összetettebb 

perspektívájával. Azért lenne egyszerű, mert különösebb erőfeszítés nélkül egy kalap alá 

vehetnénk a pozitivizmus adathalmozó forrás- és hatáskutatását a mémek terjedésére használt 

„utánzás” fogalmával, illetve ezzel együtt a mémek „fenotípusaival”, azaz anyagi–tárgyi 

megjelenési formáival, melyek itt nem csak mint műalkotások, hanem „hordozók”, azaz 

közegek, médiumok, a mémek médiumai. Ez nyilván lealacsonyítja a művészetről való 

beszédet, az alkotások ilyen értelemben vett médiumként kezelése pedig nem az esztétikai 

tapasztalatról, hanem inkább a kulturális epidemológia jellegéről válik beszédessé.  

A mém „fenotípusa” – tehát maga a „tárgy” – azonban valóban olyan „hatást” hordozó 

közeg lenne, mely pusztán az adatszerű számbavétel erejéig lenne érdekes, hogy aztán az 

irodalomtörténet-írás módszerének az adatok, tények felsorolását tenné meg, úgyszólván 

kirekesztve a dolog megtárgyalásából az esztétikai tapasztalatot? Milyen irodalomtörténet 

keletkezne így? Minden bizonnyal olyan, amely már nem az irodalom története, hanem 

valami másé. Innen nézve pedig egészen nyugodtan meg lehetne kérdőjelezni az 

irodalomtörténet-írás legitimitását, hiszen a szövegszerű konstrukciók az életvilág puszta 

lenyomatainak mimetikus újraképzésében játszanának közvetítő szerepet, ami köztudottan 

régesrég meghaladott szemlélet.  
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Ha azonban a mémeknek a mémkomplexumokba való beágyazódását hangsúlyozzuk a 

puszta „hatás mint utánzás” nézőpontja helyett, úgy a mémek – vagy a mémek 

„fenotípusainak” – mutációja a hagyomány- és hatástörténet fogalmát hermeneutikai keretek 

közt szituálja újra. Azaz, a hermeneutika kedvelt „kérdés–válasz” logikája, a megértés 

dialogikus szerkezete a műalkotás számára olyan státust – és bizonyos értelemben autoritást – 

biztosít, mely a horizontváltásoknak megfelelően a művek alapvető szerkezeti változásait 

világ- és szubjektumszemléleti változásokkal hozza összefüggésbe. Melyek, (részlegesen 

legalábbis) függetlenül maguktól a mémektől, az életvilágbeli változások kontextusában 

irányítanak vissza a művészetekhez. Azok kontextusában, de azokat nem mimetikusan 

leképezve. A hatástörténet ebből a perspektívából a mémek „fenotípusának” értékelésén csak 

annyiban változtat, hogy nyitva hagyja nem csak a horizontváltások kimenetelét – az irodalom 

„alakulása” ily módon mindig tervezhetetlen –, de a mémek „kimutatása” helyett azok 

megértésére illetve értelmezhetőségére helyezi a hangsúlyt. Az irodalmi szöveg olyan fikció, 

mely az életvilággal folyamatos kapcsolatban áll, ez azonban már a fikciós szöveg poétikai 

effektusának, az olvasás megkerülhetetlen feltételének a következménye, azaz maga is 

olvasásalakzat. A művészet mint a mémek közege egyszerre ideológia és esztétikai 

tapasztalat.  

Ideológia, mert ezáltal úgy körvonalazza a művészetet, mint ami a „fenotípusból”, azaz a 

mű matériájából kivonható szellemi tartalom, melyet elvileg le lehet utánozni. És esztétikai 

tapasztalat, mert az olvasás képes arra, hogy a puszta utánzatot elválassza attól, amely a 

hatását úgy építi be, hogy ezzel a régi által adott választ új szituációba állítja. Nagyon nehéz 

tehát pontosan értékelni a Dawkins által tett kijelentéseket, hiszen azok rávetíthetők a 

humántudományok, így például az irodalomtudomány ideologikus irányaira, de ezzel 

egyidőben a laikus olvasásra szintén. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez esetben hermeneutikai 

szituációról beszélhetünk, egy olyan helyzetről, melyben a mémek mutációja erőteljes 

hatástörténeti szelekciónak van kitéve, és nem a matériából „kivonható” szellemi tartalom 

által – ez a művészetszemlélet a mémek megértésétől is idegen –, hanem anyagszerűség és 

interpretáció összjátékán keresztül. Szigorúan a hatástörténet nem ideologikus: ezt alighanem 

a kánonok pluralitása, sokfélesége tanúsítja a legjobban. E helyütt viszont érdemes pár 

gondolat erejéig kitérni az irodalomtörténet-írás ezzel összefüggő dilemmájára.  

A mémek, láttuk, különbözőképp szelektálódhatnak. Némelyik azért terjed el gyorsan, 

mert valamiért vonzó – szép dallam, tetszetős forma –, némelyik azért, mert másképp vonzó: 

szellemileg inspiráló, esetleg jól illeszkedik hasonló mémek környezetébe. A korai 

irodalomtörténet-írás fő kérdésfelvetése, vajon az irodalom által közvetített „igazság” alapján 

születik-e meg az irodalomtörténeti konstrukció, vagy a „szubjektív tetszés” kanti 

hagyományon alapuló elve lenne a mérvadó módszertani kiindulópont; továbbá az esztétikai 

ítélkezés része-e az irodalomtörténész feladatának, vagy csupán a „nemes” és „erkölcsileg 

helyes” gondolatok referenciális kontextusait kell tanulmányoznia ahhoz, hogy „megfelelő”, 

úgyszólván tanítható irodalomtörténet keletkezzen, e tekintetben sem megkerülhető kérdések. 

A hegeli tanítás heideggeri felelevenítése az „igazságot” és az „érzéki megjelenést”, a 

„szépet” nem külön-, hanem kizárólagos együttállásukban fogta föl. E szerint a szellemi 

szféra nem tárgyalható az érzéki megjelenés nélkül, de önmagában a forma sem értékelhető a 

szellemi közeg hiányában – a kettő együtt, egyszerre, egyszeri megmutatkozásként adja magát 

az irodalmi művet és az esztétikai tapasztalat alapját. Az igazság mint az el-nem-rejtett létbe 

vonása mindenekelőtt nyelv által történik – a nyelv által a nyelv jut szóhoz –,
142

 az el-nem-

rejtett világlása pedig maga a szép. „A műben nemcsak valami igaz, hanem benne az igazság 

működik. A kép, amely a parasztcipőt mutatja, a vers, amely a római kútról beszél, nemcsak 
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kinyilvánítja, hogy mi ez az elszigetelt létező mint ilyen, ha éppen kinyilvánítják; hanem 

hagyja, hogy mint olyan a létező egészének vonatkozásában megtörténjék az el-nem-

rejtettség. (…) Ilyenformán az elrejtőző lét megvilágosodott. E fény felragyog a művon. E 

ragyogás a művön maga a szép. A szépség annak módja, ahogy az igazság el-nem-

rejtettségként jelen van.”
143

  

Heidegger szerint a „dolog”, mely a mű materiális alapját képezné, eltűnik, amikor az 

eszköz eszközszerűsége domborodik ki, de különösen hangsúlyosan mutatkozik meg, amikor 

olyan műalkotást szemlélünk, mint amilyen egy templom.
144

 Ez érvényes arra a nyelvre is, 

mely poétikája anyagszerűségével (a de Man-i értelemben) önreferenciális természetét 

hangsúlyozza. Nem amellett teszem le a voksomat, hogy írjuk át az igazság, az el-nem-

rejtettség fogalmát „mém”-re, az el-nem-rejtettség „világlását”, a „szépet” pedig a mém 

fenotípusos megjelenésére. Ezzel nem sokra mennénk. Javaslatom, hogy a műalkotás eredetét 

úgy közelítsük a memetikából nyerhető tudással, hogy a Heidegger által e-nem-rejtettségként 

megnevezett igazságot és szépséget az elénk kerülő mű materiális és fenomenális 

dimenziójában szituáljuk újra, mégpedig oly módon, hogy a mémek mint a kulturális átadás 

egységei – egyáltalán: ahogyan gondolkodni tudunk dolgokról – mediális elkülönülésükben 

legyenek megérhetők. A következőkre gondolok. Ha a mémek „irodalmi terjedése” függ a 

műalkotás mindenkori megjelenésétől, pontosabban a mindenkori olvasástól, de függ attól a 

mémkomplexumtól is, melybe illeszkednének, úgy a környezeten, hangsúlyoztuk, nagyon sok 

múlik. Az ideologikus kánonalkotás például részesíthet olyan szövegeket előnyben, melyek 

valamilyen módon az ideológia szellemi horizontjába illeszkednek, vagyis a szövegből 

„kivonható” szellemi tartalom lesz az ideológia népszerűsítésének, terjesztésének, 

bevésődésének alapja. A szubjektív tényező viszont részesíthet olyan szövegeket előnyben, 

melyek valamilyen módon az egyén érdekét szolgálják – „jóllétéhez” hozzájárulnak –, viszont 

esztétikailag mégsem teremtenek konszenzust a megítélők között. Ha azonban minden 

irodalmi szöveg szellemi tartalom és érzéki megjelenés ama sajátos együttállása, melynek 

kibillentése már nem ugyanazt az irodalmi szöveget eredményezi, úgy az irodalmi 

hatástörténet a mémek átadásának olyan, nem tervezhető és a befogadás helyzetéből mindig 

csak részlegesen megérthető folyamata, mely a fenotípusos megjelenés változékonyságának 

és parcialitásának van kitéve.  

Amikor azt mondom, „fenotípusos” megjelenés, akkor mondhatnám azt is, médium. A 

mémek medialitása egyszersmind kettős kötésű: gyakran külső hordozót igényelnek, hogy 

végül új agyban telepedjenek meg, a médium anyagszerűsége viszont stabilabban másolódik, 

a mutáció lassúbb. Vegyünk egy példát. A gondolat nyelvi természetű, és mint anyagtalan 

mém – tekintsünk most el egy pillanatig attól, hogy az agyban kimutatható, látható szerkezete 

lehet – gyorsan módosul, mutálódik, transzformálódik. Az emlékezet ebből a szempontból 

kevéssé megbízható médium; nem csak transzformál, de nagymértékben konstruál is. Így 

például egy irodalmi szöveg fikciójának vizuális megalkotottsága nem véletlenül tér el 

valamennyi embernél – az agyi–szellemi médiumban, úgy látszik, valóban nincs közös nyelv, 

csak azonos működési elv. (Vesd össze mindezt a regények megfilmesítésének dilemmájával: 

rengetegen, akik csalódnak a látott filmben, valójában, ha lehet így mondani, a szellemi 

konstrukciók differenciájában csalódnak.)  
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Az alfabetikus írás mint anyagszerű lejegyzés viszont emberi mértékkel mérve nagyjából 

változatlan jeleket használ. Ezeknek a jeleknek a megértése sajátosan kultúrafüggő; éppen 

ezért nehéz lenne mondjuk egy idegen civilizáció jelképzését megérteni pusztán a jelek 

materialitásából (bár a kódfejtés sokat segíthet – azonban az írott nyelvi jel és a jelentés 

kapcsolatának önkénye csupán a betűk véletlenszerű ismétlődését garantálja, nem pedig az 

ismétlődésben elrejtett logikát és értelmet). Akkor tehát, az írás médiuma, mely 

hozzávetőlegesen stabilan rögzíti a használható jelek rendszerét, miként éleszt újra egy-egy 

mémet, pontosabban, miként válik egy-egy mém hordozójává, ha mint puszta materialitás, 

önmagában nem hordoz értelmet? A kérdés még ravaszabb, ha a zene médiumát vizsgáljuk. A 

partitúra talán annyiban sem szöveg, mint amennyire egy alfabetikus jeleket használó 

lejegyzés az, hiszen itt a jelekből egy – előadásonként nem identikus – zenemű szólal meg, a 

zene pedig köztudottan nem fogalmi „nyelv”, vagyis nincs sem eleve rögzült, sem változó 

értelme vagy jelentése. A zene fogalmi értelmezése asszociációk, társítások semleges 

értelemben vett ideologikus eljárása. Még ravaszabb a dolog, ha nem a partitúrát, hanem a 

tároló médiumot vesszük alapul. A CD-lemez vagy a számítógép memóriájában digitálisan 

rögzített adat nem olvasható úgy, ahogyan egy szöveg, a zene – és így a dallam – 

meghallásához pedig olyan technológiai eszközök szükségesek, amelyek dekódolják a 

digitális adatokat. A mém e helyütt sokszoros materiális és mediális átalakításon megy 

keresztül, hordozója semmiképpen sem azonos vele, és nincsen az emberi értelem számára 

hozzáférhető vagy megfejthető tartomány, mely a tároló médiumból – a szöveg papírról 

történő elolvasásához hasonlóan – további közvetítés nélkül olvastatná vagy érzékeltetné a 

mémet. Mindennek sajátosan, de a szó morálisan semleges értelmében inhumán természete 

erőteljesen kirajzolódik: a hi-tech környezet komputerizált valóságszámítása – tehát amit az 

ember végül érzékeivel „felfog” a világból – dekódolhatatlan az ember számára, mert nem 

azon a nyelven beszél és ért meg, és nem abban a közegben, mint a gép. Paradox módon ez 

úgy inhumán, hogy közben az emberi hatalmat szolgálja: „A nyugati kultúra iszonyatos 

hatalmi fölénye olyan gépeken nyugszik, amelyek semmilyen megértést nem tanúsítanak az 

istennevek szimbolikus dimenziója iránt, mivelhogy egyedül reális számoszlopok 

feldolgozására hivatottak.”
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A mém innen tekintve nem annyira a külső hordozókban, hanem azok fenomenalitásának 

olvasásában nyilvánulhat meg, mindig kitéve a megértés részlegességének, így pedig 

esetleges mutációjának. (Még akkor is, ha, mint Dennettet idéztük, „különösen magoló típusú 

elmék” volnánk.) Egy irodalmi szöveg újszerűsége abban mutatkozhat meg, hogy a 

mondottakat – ha hatását nem is igyekszik elrejteni – már eleve a másképp-értés lehetőségével 

ruházza fel. Ez önmagában ugyan nem gondoskodik a mém „termékeny”, „hasznos” vagy 

„esztétikailag pontos” másolódásáról, de tesz róla, hogy így legyen, ha a mém a speciális 

aktivizálásnak, azaz az olvasásnak van kitéve. Ami egybevág az alapvető hermeneutikai 

maximával: „Eszerint a szöveg értelme nem autoritatíve adott, keresése a produktív megértés 

feladata. Csak ekkor nyílik meg a megértés horizontja a szövegek későbbi kontextusban 

mindig másként való értésének lehetőségére, vagyis olyan kérdésekre adott válaszként való 

megértésére, amelyeket elsődleges kontextusában még nem lehetett feltenni.”
146

 Nem, mert 

elsődleges kontextusként – megvariálva Jausst – számunkra nem csak az a szituáció jelenik 

meg, melyben éppen az abban való benneállás zár el a másként-értés illetőleg a mém 

„aktivizálásának” esélyétől, hanem mert tekinthetünk elsődleges kontextusként a 

kommunikáció, itt tehát az írás materialitására egyaránt, melynek nem-olvasása és ezzel 

együtt nem-értése a mémet mintegy hibernált állapotban tartja. Talán a hibernálás fogalma 
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sem megfelelő: amíg ugyanis nincs olvasás és megértés, addig hiába a hordozó, hiába a 

fenotípus – addig mém sincsen.  

Vegyünk egy egyszerű, jól ismert fejtörőt: mi történne, ha tegyük fel a Hamlet összes 

kiadásának valamennyi példánya hirtelen eltűnne a világból, azaz nem állna rendelkezésünkre 

egyetlen egy sem a Hamlet szövegéből? (A különböző át- és feldolgozásokat, színházi és 

filmes adaptációkat, kísérőszövegeket és jegyzeteket hagyjuk figyelmen kívül, ezek úgysem 

egyeznek identikusan az irodalmi művel.) Vajon tovább él és hat a Hamlet? A (kollektív) 

emlékezet alapján valameddig biztosan. A mém terjedhet „szájról szájra” (lásd még az orális 

kultúrát, mely egyszersmind jócskán a Gutenberg-univerzum elé helyezne vissza bennünket). 

A „szájról szájra” terjedés azonban nem túlságosan megbízható, illetve alighanem az 

emlékezet sem annyira strapabíró és kitartó, hogy az ilyesmit irodalmi és hatástörténeti 

érvénnyel sokáig életben tartsa. Az irodalom mémjeit egész egyszerűen olvasni kell, az 

olvasás azonban a médium materialitásának függvénye. A nyomtatás valamint a sokszorosítás 

feltalálása olyannyira átalakította a mémek továbbításának módját is, hogy a hordozót tette 

meg elsődleges „használati tárgynak”, de a hordozóra önmagában, olvasás nélkül mégsem 

tekinthetünk mémként. A médium, úgy tűnik, kijátszhatatlan a memetika kérdésében is.
147

  

Dawkins és Dennett mindezt pontosan látja, fogalomhasználatuk azonban metaforikus, 

amikor a hordozót a mémmel azonosítják. Ámde a mém úgy van a hordozóban, hogy csak a 

megértésnek kitéve válik mémmé. Ekkor viszont, a megértés mindenkori részlegességénél 

fogva, úgymond szükségszerűen mutálódik. Ha pedig úgy mutálódik, hogy azt nem tartjuk 

károsnak – azaz olyan mémkomplexumba illeszkedik, melynek terjedése a megértést magát 

segíti, akár tehát esztétikai úton –, úgy a hatástörténet, részleges érvénnyel ugyan, de 

gondoskodni képes egyfajta ízléskultúráról, ezzel pedig megteremti az – ugyan mai napig 

viták tárgyát képező – feltételét az irodalomtörténet-írásnak valamint az irodalomértés 

tudományának.  

Még egy utolsó, levezető gondolat. A hasznos és káros mémek kapcsán Dennett a 

következő megállapításokat teszi. Érdemes kicsit hosszabban is idézni:  

 
Nem véletlen, hogy a replikálódó mémek általában hasznosak számunkra. Ugyanis nem a 

biológiai rátermettségünket növelik (Williams a templomba járókat illető gúnyos kijelentése ezen 

okból teljes mértékben helytálló), hanem bármilyen dolgot, amit nagyra tartunk. (…) A szokásos 

szemlélet szerint azoknál az eseteknél van szükség speciális magyarázatra, melyeknél egy eszmét 

igazsága vagy szépsége ellenére sem fogadják el, avagy csúnyasága és valótlansága ellenére 

mégiscsak elfogadják. / A mémnézőpontú szemlélet e szokásos látásmód alternatívájaként 

fogható fel. (…) A „független” elme idegen és veszélyes mémekkel szembeni, önmaga 

megvédéséért folytatott küzdelme mítosz. A génjeink biológiai imperatívusza és a mémek 

kulturális imperatívuszai között feloldhatatlan feszültség van, de bolondok lennénk a génjein 

„oldalára állni”, ami egyet jelentene a népszerű szociobiológia legordítóbb hibájának 

megismétlésével. Mindemellett (…) attól vagyunk egyedülállóak más fajok között, hogy 

mémjeink felfelé húzó daruinak köszönhetően génjeink imperatívuszai fölé tudunk emelkedni. / 

Ha így áll a helyzet, akkor miféle talapzaton vethetjük meg lábainkat a minket elborító 

mémviharban? Ha a replikatív erő nem tehet igazságot, akkor mi lehetne az az örökös 

eszménykép, amihez viszonyítva megítéljük mémjeink értékét? Figyelembe kellene vennünk, 

hogy normatív fogalmaink – mint a kötelesség, a jóság, az igazság és a szépség – mémjei az 

elménk legmeggyökeresedettebb lakói közé tartoznak. Központi szerepet játszanak a minket 

                                                 
147

 Dennett a következőket mondja erről: „Egy mém létezése valamilyen közegben való fizikai 

megtestesülésétől függ, ha minden ilyen fizikai megtestesülés elpusztul, akkor az a mém kiirtódik. 

Természetesen később, de ettől függetlenül újból feltűnhet, ahogy elvileg a dinoszaurusz gének is 

újból összeállhatnak valamikor a távoli jövőben, de az általuk teremtett és belakott dinoszauruszok 

nem az eredeti dinoszauruszok leszármazottai lennének – vagy legalábbis nem közvetlenebbül, mint 

mi vagyunk.” DENNETT: I. m. 348 ill. 375.  



 47 

alkotó mémek között. Az igazi létezésünk, amik gondolkodó lényekként – és nem pedig amik 

organizmusokként – vagyunk, nem független e mémektől.
148

  

 

Dennett itt jó érzékkel tapint rá az etika diszkurzusára, mely természetesen az 

irodalomértésben és a kánonalkotásban is az egyik legérzékenyebb, leginkább kitüntetett pont. 

A mémekkel kapcsolatban Dawkins az Isteni téveszmében annak a meggyőződésének ad 

hangot, hogy ugyan példának okáért a vallás mémje(i) az életvezetés szempontjából gyakran 

kerül(nek) összefüggésbe a fentebb a Dennett által citált fogalmakkal, a biológiai 

rátermettséget illetően mégiscsak úgy kellett alakulniuk a mémeknek, hogy az agy 

természetes szelekciójának kedvezzenek. Vagyis, Dawkins szerint a vallás (vagy annak 

mémjei) az ember evolúciójának melléktermékei, így pedig – tehetjük hozzá – az etikai 

diszkurzus ugyancsak evolúciós melléktermék, mégpedig olyan melléktermék, melynek 

értelmezése elviekben legalábbis konszenzusos, és az együtt- avagy a túlélésben találná meg a 

szerepét. Ez a melléktermék-jelleg azonban csak részben építette ki a saját magáról való tudás 

koordinátáit. Más szóval, a fent sorolt emberi értékek amellett, hogy a „jóllét” közös alapjait 

hivatottak megteremteni, elfeledtették, hogy származásuk csitítani próbálja „az ember mint 

puszta organizmus” körüli vihart annak javára, ami túllépteti az embert organizmus-mivoltán, 

és más lényektől elkülönülővé, magasabb rendűvé teszi.  

Ám figyeljünk még egy kicsit Dennettre:  

 
De ha én semmi sem vagyok a testem és az azt elárasztó mémek közti interakciók valamilyen 

bonyolult rendszerén túl, mi történik a személyes felelősséggel? Miképp lehetne engem 

felelősnek tartani a hibáimért, vagy megbecsülni diadalaimért, ha nem én vagyok a hajóm 

kapitánya? Hol van az autonómia, amire szükségem van a szabad akarattal való cselekvéshez? / 

Az „autonómia” csak az „önkontroll” kifejezésére használt fantáziaszülte fogalom.
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Innen már csak egy lépés választ el bennünket az irodalmi szöveg fiktív beszédétől, vagy az 

etikai diskurzus felszámolásától. Amint de Man éleslátóan megfogalmazta:  

 
Az allegóriák mindig etikai jellegűek, ahol az a szó, hogy etikai, két különálló értékrendszer 

strukturális interferenciáját jelöli. Az etikának ilyen értelemben semmi köze a szubjektum (gátolt 

vagy szabad) akaratához, vagy a fortiori a szubjektumok közti viszonyhoz. Az etikai kategória 

annyiban imperatív (azaz inkább kategória, mint érték), hogy nyelvi, nem pedig szubjektív. A 

morál ugyanannak a nyelvi apóriának egy változata, amelyik egyebek mellett az „ember”, a 

„szerelem” vagy az „én” fogalmát is életre hívta, nem pedig oka vagy következménye e 

fogalmaknak. Az etikai hangnemhez történő átmenet nem egy transzcendentális imperatívusz 

eredménye, hanem egy nyelvi zavar referenciális (tehát megbízhatatlan) változata. Az etika 

(helyesebben mondva, az eticitás) egyetlen diszkurzív modalitás a sok közül.
150

 

 

De Man, aki oly mélyen körülírta a poétika materialitását, nem egy szövegében utal a nyelv 

nem-emberi konstrukciójára, az antropocentrikus felfogástól eltávolodva a nyelv – itt még 

nem a tchnológiai értelemben vett – anyagszerűségének emberen túli hatalmára mutatva rá. 

Ha a mémek megértésében is a poétikai és technológiai értelemben vett anyagszerű médium 

(vagy közeg, vagy hordozó) játssza a kulcsszerepet, úgy bár az antropocentrikus komponens 

nem zárható egészen ki – legalábbis a befogadás tekintetében, hiszen az olvasás az emberi 

tekintet függvénye –, a nyelvi kategória szubjektívvé transzformálása sajátosan (és talán 

szükségszerűen) vonja magával a mémek mutációját. Úgy tűnik, ennek elfelejtése magát az 

irodalomtörténet-írás módszertanának a kidolgozását is olyan akadályok elé helyezi, 
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melyeknek nem mindegyike tűnik leküzdhetőnek. A neves fizikus tudós, Richard Feynman 

szavaival ezen a ponton berekesztve a fentebbi kérdéseket: „Észrevenni azt, hogy amit az 

egyéniségemnek hívok, az csak egy minta vagy egy tánc, ezt jelenti annak felfedezése, hogy 

mennyi időbe kerül az agy atomjainak más atomokkal való helyettesítődése. Az atomok 

bekerülnek az agyamba, táncolnak egyet, majd távoznak – mindig vannak új atomok, de 

mindig ugyanazt táncolják, mivel emlékeznek, mit is táncoltak előző nap.”
151

 

 

 

Appendix 1.  

Tudomány, „metamorfózis”, szöveg. Pelevin metamorjai  

 

 
A szerelem és a tragédia kéz a kézben jár.  

Erről írt Homérosz és Euripidész, Stendhal  

és Oscar Wilde. És lám, most rajtam a sor.  

 

(Pelevin: A Metamor Szent Könyve)  

 

 

A következőkben az eddig tárgyalt legfőbb dilemmát, mely szerint kommunikáció nem jöhet 

létre valamilyen közvetítő materialitása nélkül, ugyanakkor az anyagszerűség önmagában 

semmilyen értelmet nem kommunikál,
152

 konkrét szövegértelmezéssel igyekszem 

újraszituálni, illetve lehetőség szerint árnyalni. Mindez egyaránt jelenti, hogy a problémát 

hermeneutikai keretbe lehet foglalni – legalábbis ami az interpretációt illeti –, valamint hogy 

az irodalmi szöveg olvasása igazolja vissza egyáltalán a dilemma létét és 

megkerülhetetlenségét. Az alábbiakban egy olyan regény rövid, idevágó értelmezésére 

vállalkozom, mely a szóban forgó kérdéseket nem csak hangsúlyosan kezeli, de kellően 

ironikus ahhoz, hogy a dilemmát ne feloldja, „csupán” újratermelje. Viktor Pelevin ugyanis 

alighanem ezen is jólesőn mulat szórakoztató regényében, A Metamor Szent Könyvében.
153

  

A regény elbeszélője, „A Hu-li”, a Róka ugyanis meglepő könnyedséggel ontja magából 

az utóbbi évszázadok nyugati és keleti filozófiájának közhelyeit, miközben fölényes 

nyugalommal bízza az „igazság”, az anyagtalan értelem kérdését a némaságra, pontosabban a 

néma matériára, azaz a szöveg képernyőre vitt és nyomtatott betűire. Miképp lehet úgy 

elmondani egy történetet, hogy közben ignoráljuk a szavak „élettelen héját”, vagyis azok leírt, 

nyomtatott, látott anyagszerűségét? Létezik-e a gondolat anyagtalan „igazsága” a szó 

egyszerű materialitása nélkül, illetve a szó optikája, anyaga valóban olyan instancia lenne, 

mely pusztán közege, hordozója a – mégoly változó – „igazságnak”? Összebékül-e a 

kimondott gondolat a kimondás médiumával, illetőleg a médium anyagszerű jelenlétével? 

Amint fentebb hosszan rámutattam, nagyon aktuális kérdésekről van szó. Persze, a fikció és 

az olvasás felépítette sajátos nyelvi világ épp abban tűnik rejtélyesnek, hogy e dilemmát 

abban a pillanatban, amint fölmutatta, rögvest el is tünteti. A vakfolt pedig, melyet maga után 

hagy, éppen hogy nem akar vakfolt lenni.  
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Haladjunk azonban sorban. A Hu-li, történetünk hőse és narrátora, a bájos (róka)lány 

hosszú-hosszú századok óta él Oroszországban (Moszkvában), bár Távol-Keletről származik. 

Különlegessége – és kvázi-halhatatlanságának oka – abban áll, hogy nem ember, hanem 

metamor, vagyis afféle „átváltozó”: emberbőrbe bújt vagy emberek számára emberként 

érzékelhető lény, aki valójában rókaszerű mesefigura. Az orosz eredeti „oborotyeny”-ként 

jelöli, ami a klasszikus orosz meseirodalom egyik félreismerhetetlen figurája: „emberből lett 

állat”. Goretity József a következőket jegyzi meg az elnevezés és fordítása kapcsán: „A 

»metamor« persze a maga idegenszerű hangzásával, mesterkéltségével nem tűnik rossz 

[fordítási] megoldásnak, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a látszatvilágok 

teremtésének nagy mágusa, Pelevin ebben a regényében (is) a mai, (poszt)modernizált, a 

média szemfényvesztése és egyáltalán, az élet működési mechanizmusa nyomán 

szimulakrumokká vált oroszországi viszonyokkal foglalkozik. Ugyanakkor elvész az eredeti 

cím által generált feszültség az archaikus, népi, meseszerű és a modern, jelenvaló, 

realitásában irreális között, vagyis hogy a hiper-szuper nyugati (európai, vagy még inkább 

amerikai) szimulakrum-világ mögött mégis valami sajátosan orosz, történelmileg determinált 

dolog áll.”
154

 

Az „emberből lett állat” mesei konnotációja itt annyiban módosul, hogy a metamorok 

csaknem mindig „itt” voltak, saját történetükre pedig mint a „metamorok történetére” 

emlékeznek, ily módon esetleges „emberi” múltjuk homályban marad. E helyütt 

hozzáfűzhetjük: a fentebbi eszmefuttatás utat nyit a szöveg lehetséges politikai olvasatai felé. 

Az összefüggések rétegzettsége Pelevin regényének ugyancsak érdeme: míg kedvez a szigorú 

értelemben vett kontextuális olvasásnak és teret enged a politikai/ideológiai értelmezéseknek, 

egyúttal a „sajátosan orosz, történelmileg determinált” tapasztalatot olyan nyelvi és bölcseleti 

keretek közt szituálja újra, mely egyúttal relativálhatja is a műhöz tartozó vagy ahhoz 

illeszthető kontextusokat. Hogy ezt a játékot a szöveg narrátora mennyire veszi komolyan, 

arra épp a metamorok múlthoz való viszonya lehet jó példa. Az emlékezés esélyeit ugyanis A 

Hu-li lebegtetve hagyja, hiszen egy helyütt erről, illetve ezzel összefüggésben saját 

identitásáról a következőket állítja:  

 
Mi, rókák, boldog lények vagyunk, mivel rövid az emlékezetünk. Tisztán csak az utolsó tíz-húsz 

évre emlékszünk, és mindaz, ami azelőtt volt, abban a sötét ürességben szunnyad, amiről már 

beszéltem. De nem tűnik el teljesen. Számunkra a múlt olyan, mint egy sötét raktár, amelyből 

szükség esetén bármilyen emléket elő tudunk venni (amit az akaraterő sajátos, eléggé 

gyötrelmes megfeszítésével végzünk). Ez érdekes beszélgetőtárssá tesz bennünket. Sokat tudunk 

mondani szinte bármiről, azonkívül tudunk az összes fontos világnyelven, hisz volt időnk 

megtanulni őket. De szükségtelenül nem vakarjuk el az emlékezet sebét, és gondolataink 

mindennapi áramlása gyakorlatilag ugyanolyan, mint az embereké. Ugyanez érvényes a 

„munkaszemélyiségünkre”, amely miatt nem lehet megkülönböztetni a rókát a farkatlan 

majomtól. (…) Mi, rókák, nem születtünk, mint az emberek. Az égi kőtől származunk, és távoli 

rokonságban állunk Szun Vu-kunggal, a Nyugati utazás hősével (egyébként nem fogom 

bizonygatni, hogy mindez így is van, mert nem maradt személyes emlékem a mesebeli időkből). 

(12, 14.)  

 

Ez a fajta többnyelvűség és széleskörű tájékozottság, mely a rókákat „érdekes 

beszélgetőtárssá” teszi, az intellektuális didakszis mellett a politikai/kontextuális keretek 

rendkívüli kiszélesítését eredményezi: bár a történet legnagyobb részt Moszkvában játszódik, 

az inkább bölcseleti és irodalmi szövegek hálójában megszólaló beszélő úgyszólván visszaírja 

a kiépülő helyi kontextusokat a világ hallucinogén, virtuális, képzelt, (nyelvileg) megalkotott 
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és ekképp hagyományba ágyazott vagy hagyományfüggő rendszerébe. Mégpedig úgy, hogy a 

fikciós világban kibontakozó környezet egy a kimondás jelenlétében, élményszerűségében 

keletkező virtuális világ, a keletkező regény díszlete legyen. A rókák története afféle mise-en-

abîme a szövegben: a virtuális térként generálódó regényszöveghez hasonlóan a rókák maguk 

is hallucinációt bocsátanak ügyfeleikre.  

Hiszen A Hu-li egy az emberek számára igen vonzó, fiatal, keleties arcvonású lányként 

jelenik meg, aki látszat-prostitúcióval keresi a betevőjét, vagyis saját életerejét. Rendelkezik 

tudniillik egy helyes rókafarokkal, melyet ha a begerjedt ügyfél számára láthatóvá tesz, 

egyben hallucinációt bocsát rá. „A farok olyan szerv, mellyel érzéki csalódást keltünk” – 

magyarázza az olvasónak. (29.) (Itt érdemes megjegyezni, hogy az A Hu-li név fricskája, 

úgyszólván, éppen a farkincában áll, jelentése ugyanis az orosz szlengben eufemisztikusan 

„fasz” – Pelevint idézem –, és csak a narrátor leányzó világosít fel bennünket, hogy ősi 

nyelven valójában annyit tesz, „róka”.)  

Bárhogy is, a szóban forgó hallucináció során az általában gazdag és romlott férfi azt 

képzeli, szeretkezik a lánnyal, miközben A Hu-li a szexuális gerjedelemből nyert energiával 

telítődik. Ez a vámpírság azonban nem annyira „lázas”, mint inkább közönyös cselekvés, 

hiszen A Hu-li unalmasabb energiaszívó pillanataiban olyan tudományos művekkel üti el az 

időt, mint Stephen Hawking Az idő rövid története című munkája. Jellemző persze, hogy 

miközben a lány lelkesen falja az ismeretterjesztő, tudományos és filozófiai szövegeket, 

meglehetősen tudományellenes nézőpontot alakít ki: a nevek kvázi-egyezése folytán mintegy 

ironikus azonosságot fedez föl Stephen Hawking és Stephen King munkássága közt 

(mindkettő horrort ír…),
155

 és saját tanulmányainak, a nyugati és keleti filozófia tanainak 

megfelelően válogat azok közül a nézetek közül, melyek a hallucinált vagy virtuális világ 

eszméjével foglalkoznak. Van abban, persze, mégiscsak némi irónia, hogy bár az egyszerű 

embereket gyakorta a „farkatlan majom” lealacsonyító megnevezéssel illeti, hivatkozásai 

kizárólag „ezek” munkáiból állnak (Nietzsche, Berkeley püspök, Wittgenstein, Lacan, 

Derrida, Foucault stb. stb.). Még az a ravasz kínai szerzetes is, aki ismeri A Hu-li titkát, sőt 

származásának részleteit, közönséges halandó – arról pedig a lány nem tesz említést, vajon a 

felsorolt filozófusok közül bárki is metamor lett volna-e.  

Ily módon A Hu-li mintegy reflektálatlanul veszi át a nyugati és a keleti filozófia vaskos 

közhelyeit, a „világ mint képzet”, a „világ mint szimulakrum” elképzeléseit, miközben 

olykor-olykor nem átall egy-egy ironikus megjegyzéssel utalni az e tanok és a saját tudása 

közti egyenlőségre: „Lám, a verébnek senkihez sincs kérdése. De nem hiszem, hogy távolabb 

van az igazságtól, mint Lacan vagy Foucault.” (342.) Majd amikor a nyelv, a szavak 

szerepéről vitatkozik szerelmével, Szásával, s azt állítja (többek közt), a szavak arra valók, 

hogy az emberek „arról okoskodjanak, ami nincs” (343.), Szása a következő kérdést intézi 

hozzá: „– Hát arról, ami van? / Fölemeltem az ujjam. / – Mi az? – kérdezte. – Miért mutatsz 

fingert? / – Ez nem finger. Ez ujj. Arról nem kell okoskodni, ami van. Az úgyis szem előtt 

van. Elegendő egyszerűen ujjal rámutatni.” (343.)  

                                                 
155
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Vagyis, A Hu-li, mintegy „szó nélkül”, Einstein gesztusát idézi föl. Pelevin könyvének 

„fogyaszthatósága” természetesen annak is köszönhető, hogy a rekapitulált filozófiai 

diszkurzusok mellett végül fény derül az érzékcsalódást bocsátó rókafarok titkára: amint az 

emberek egy cselekvést – tehát szeretkezést – hallucinálnak a farok hatására, úgy a könyv 

végén A Hu-linak, a metamornak, aki végig a csúcsmetamor eljöveteléről és szerepéről 

gondolkodik – vagyis olyasvalakiről/-valamiről, akinek/aminek hatására magasabb létezési 

szintre emelkedhet –, alkalma lesz megvilágosodni. Nevezetesen, hogy élete során mindvégig 

a saját farkincája keltette hallucinációban élt, s minden, amit látott, hallott, érzékelt maga 

körül, pusztán érzékcsalódás volt. Amint az orosz (emellett, vagy ezzel együtt pedig a teljes 

nyugati) „valóságot” is gyökeresen átformáló média egyetlen gombnyomással kiiktatható 

(lehajtjuk a laptopot, kikapcsoljuk a televíziót), úgy a farok keltette önhipnózis is 

megszüntethető az „igazság” pillanatában. Ez a pillanat pedig a szerelem élményének egyfajta 

végtelenített momentuma.  

Pelevin könyve itt – a legvégén – vált át tudatosan, ám kimérten érzelgősbe, egyúttal 

szarkasztikusan kiforgatja a végig fönntartott testiség/valóság elképzelést a szerelmi 

diszkurzus hallucinogén pátoszából. Ugyanis A Hu-linak, a rókának Szásával, az FSZB (a 

KGB utódszervezetének) ügynökével való megismerkedése és kibontakozó szerelmi viszonya 

eleinte a durva testi interpenetráció aktusaként lepleződik le. Szása, aki maga is metamor, 

csak éppen farkas, a szó szoros értelmében megpróbál behatolni a lány testébe (akinek nincs a 

hagyományos értelemben vett aktushoz megfelelő szerve), és csak később válik szerelmi-

szexuális együttlétük hallucinogénná, virtuálissá, azaz itt: valóságossá. Nem mellékesen úgy, 

hogy A Hu-li laptopja elé heveredve filmek világába, azok fikciójába lépve osztják le a 

szerepeket. (Ily módon Pelevin könyve – természetesen – többszörös virtuális teret hoz létre, 

melyben az orosz gazdaság alapját képező kőolaj rituális kinyerése – farkasordító hidegben a 

farkasmetamorok könyörögnek föld-istenséghez – ugyanolyan rituális interpenetráció nem-

valóságos körülmények közt, mint a filmek világába való belépés szeretkezés céljából… Nem 

mondható, hogy Pelevinnek nincs humora, amikor az összefüggések megteremtéséről van 

szó…)  

A továbbiakban az a kérdés, hogy a könyv „igazság”-felfogása, szellemi koncepciója 

miként értelmezhető a virtualitás/hallucináció illetve az ezt fölülíró interpenetráció, 

távolabbról: a szavak „keletkezése”, kimondása, meghallása, bevésése függvényében. 

Ugyanis ahogy Szása valóságos testi behatolása a rókalányba mélyen sértő gesztus és 

kellemetlen fizikai élmény A Hu-li számára, úgy a „valóságos”, évszázadokon átívelő testi 

létezés – mint a „világban benne lét”, vagy itt még inkább: a „világba való behatolás” – 

hirtelen ellenkezőjébe fordul, amikor a rókalány az „igazság” felismerésének pillanatában 

elhagyja „ezt” a világot (vagyis felfüggeszti az önmaga által keltett érzékcsalódást), és csak 

ruháit illetve a notebookját hagyja maga után. Azt a notebookot, melynek winchesterén 

később a rendőrség megtalálja A Hu-li feljegyzéseit, A Metamor Szent Könyvét.  

Mármost a magát tudományosan – a szó megengedő értelmében: filozófiailag, 

bölcseletileg – megalapozottnak vélő szöveg „igazság”-fogalma a fikcióban a szerelem érzéki 

tapasztalata által körvonalazható. Azaz a szerelem mutatja meg az „igazságot” az önmagára 

hallucinációt bocsátó lény – aki itt akár már „farkatlan majom” is lehet – számára. Ez többek 

közt azért is fontos (később látni fogjuk), mert eldönthetetlenné válik, vajon a szerelem 

„biokémiája” lesz-e az oka a megvilágosodásnak, az „igazság” birtoklásának feltétele, avagy a 

szerelem hermeneutikája, az érzés megértésének „igazsága” fosztja végül meg a szavaktól, 

ezzel pedig a szöveg további beírásától a szubjektumot. Ami azért sem elhanyagolható 

dilemma, mert antropológiai értelemben az érzés prezenciája, élményszerűsége nem 

kommunikációs mező, és ezen túl nem értelmezés, történeti eltávolítás, szövegbe jegyzés 

függvénye.  
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Mi, metamorok minden tekintetben jelentősen fölülmúljuk az embereket. De hozzájuk 

hasonlóan alig ismerjük az igazi szerelmet. Ezért rejtve van előttünk a titkos út, amely kivezet 

ebből a világból. Pedig olyan egyszerű, hogy nehéz elhinni: az értelem egyetlen aktusával meg 

lehet szakítani az önhipnózis láncolatát.  

Most abban a reményben adom át ezt a felülmúlhatatlan tanítást, hogy mindazok számára a 

megszabadulás okául szolgál, akiknek van szíve és farka. Ezt a technikát, amely a jelen 

könyvben leírt körülmények közt én, A Hu-li róka, tártam fel újra, minden lény üdvére. Íme, az 

ősidőkben az „üresség farka” néven ismert titkos módszer teljes kifejtése. (424.)  

 

A Hu-li beszédaktusát, különösen az „üresség farkára” vonatkozó passzusokat, természetesen 

nem lehet nem mosolyogva olvasni. A regény komoly erénye azonban az önirónia. Ami 

visszacsatol bennünket az „igazság” idealizált fogalmához és a különböző testi–materiális 

interpenetrációkhoz, az a rókalány által visszaidézett filozófiai tanok, a nyelvhez való viszony 

és a leírt s megjelentetett szöveg materialitásának egymást kizárva fenntartó rendszere. 

Éspedig egy olyan rendszer, amely minden ízében autopoietikus, azaz önmagából hozza létre 

és termeli ki önmaga létezési és működési elvét.  

A fikció szerint az eljövendő csúcsmetamor átadja a rókáknak A Metamor Szent Könyvét, 

melyben föltárul a metamor legfőbb titka, az „igazság”, mely kivezet „ebből a világból”. A 

titkot az olvasás során ötször lehet megérteni. Amikor Szása értetlenül áll e kijelentés előtt, A 

Hu-li hosszas magyarázatba kezd, és itt nem is annyira a fikció értelmét árnyalja – végül nem 

derül ki, ki vagy mi a csúcsmetamor, hiszen az ehhez kapcsolódó legendát maga A Hu-li is 

dajkamesének tartja, illetőleg az olvasandó könyvnek sem a címét ismeri, csupán annyit, hogy 

egy „ráolvasásról” van szó, egy „pentagrammatonról, mely minden akadályt megsemmisít” –, 

hanem filozófiai eszmefuttatásba kezd. Érdemes kicsit bővebben idézni:  

 
– (…) Az esetek többségében, ha már megértettél valamit, éppen azért nem tudod újra 

megérteni, mert olyan, mintha már mindent tudnál róla. Az igazságban pedig nincs semmi 

olyan, amit egyszer és mindenkorra meg lehet érteni. Mivel nem a szemünkkel látjuk, hanem az 

értelmünkkel, azt mondjuk, „értem”. De amikor azt hisszük, hogy megértettük, már el is 

veszítettük. Ahhoz, hogy birtokában legyünk az igazságnak, állandóan látnunk kell, vagy, más 

szavakkal, újra és újra, pillanatról pillanatra, megszakítás nélkül meg kell értenünk. Nagyon 

kevesen képesek erre.  

– Igen – mondta –, értem.  

– De ez nem azt jelenti, hogy két nap múlva érteni fogod. A szavak élettelen héjai maradnak 

meg benned, és azt fogod hinni, hogy ugyanúgy beléjük van csomagolva valami, mint addig. Így 

tartja az összes ember. Komolyan hiszik, hogy lelki kincseik és szent szövegeik vannak.  

– Nos, szerinted a szavak nem képesek az igazságot tükrözni?  

Tagadóan ráztam a fejem.  

– Kétszer kettő az négy – mondta. – Hiszen ez igazság?  

– Nem feltétlenül.  

– Miért? – kérdezte.  

– Hát, például, két golyód és két orrlyukad van. Kétszer kettő. De a négyet nem látom itt.  

– És ha összeszorozzuk?  

– És hogy akarod összeszorozni az orrlyukaidat a golyóiddal? Hagyd ezt az embereknek!  

Eltöprengett. Aztán megkérdezte:  

– És mikor kell eljönnie a csúcsmetamornak?  

– A csúcsmetamor minden alkalommal eljön, amikor látod az igazságot.  

– És mi az igazság?  

Nem válaszoltam.  

– Mi? – ismételte meg a kérdést.  

Hallgattam.  

– He?  

Az ég felé fordítottam a szemem. Iszonyúan jól áll nekem az ilyen kis grimasz.  
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– Téged kérdeztelek, vöröske.  

– Tényleg nem érted? A hallgatás is válasz.  

– Szavakkal nem lehetne?! Hogy érthető legyen?!  

– Nincs mit érteni – válaszoltam. – Amikor felteszik neked azt a kérdést, hogy „mi az igazság”, 

csak egy módon válaszolhatsz rá hazugság nélkül. Magadban, belül kell látnod az igazságot. De 

külsőleg meg kell őrizned a hallgatást!  

– És te látod magadban belül ezt az igazságot? – kérdezte.  

Nem válaszoltam.  

– Jól van, másképp kérdezem. Pontosan mit látsz, amikor látod magadban az igazságot?  

– Semmit – mondtam.  

– Semmit? És ez az igazság?  

Nem válaszoltam.  

– Ha nincs ott semmi, akkor általában miért beszélünk igazságról?  

– Összetéveszted az okot és az okozatot. Nem azért beszélünk igazságról, mert van ott valami. 

Ellenkezőleg – azt hisszük, kell ott valaminek lennie, mivel létezik az „igazság” szó.  

– Ez az! Hisz létezik ez a szó. Miért?  

– Hát azért. Az örökkévalóság is kevés lenne, hogy teljesen kibogozzuk a szavak jelentését. 

Végtelenül sok kérdést és választ lehet kitalálni – a szavakat így is és úgy is egymáshoz lehet 

tenni, és minden alkalommal valamilyen gondolat fog hozzájuk tapadni. Semmi értelme. Lám, a 

verébnek senkihez sincs kérdése. De nem hiszem, hogy távolabb van az igazságtól, mint Lacan 

vagy Foucault.  

Arra gondoltam, talán nem tudja, ki az a Lacan és Foucault. Bár ott volt náluk az az 

ellenagymosási tanfolyam… De mindegy, egyszerűbben kellett beszélni.  

– Röviden, éppen a szavak miatt kerültek az emberek teljesen szarba. És velük együtt mi, 

metamorok is. Mert bár metamorok vagyunk, az ő nyelvükön beszélünk. (340-342.)  

 

Pelevin regénye tele van ilyen és ehhez hasonló dialógussal. A Hu-lit mindenekelőtt az 

foglalkoztatja, hogy a nyelv leképező, reprezentációs vagy mimetikus ereje – nevezzük 

bárhogy – elégtelen az „igazság” felismeréséhez, mert a szavak, melyek „élettelen héjaihoz” 

mindig „gondolatok tapadnak”, eltorzítják a valódi felismerést. A valódi felismerés a regény 

fikciójában természetesen az e világból történő kiszabadulás aktusa, egy olyan pillanat, 

amikor mintegy megszűnik a beszéd, felfüggesztődik a gondolatok áramlása, ezzel egyidőben 

pedig abbamarad a szöveg anyagszerű beíródása is – magyarán nem kerül több betű a 

szövegszerkesztő lapjára, több adat a winchesterre, illetve több nyomdafesték a végül 

nyomtatásban egyaránt megjelenő szöveg alapjára, a papírra. Ez a gesztus azonban – némi 

rituális cselekvés elvégzését (a „szerelem” megértését, bűnbocsánat gyakorlását, rituális 

mosdást) követően – alapvetően egy nyelvi performatívumnak, egy beszédaktusnak 

köszönhetően tetéződik be: a rókának, miután elernyedt állapotban, farkát „kibontva” pihen, 

„néhány mély be- és kilégzést kell végeznie, maximális erejű őszinte szerelmet kell a 

szívében támasztani, és hangosan kiáltva a saját nevét, a szerelmet a lehető legtávolabb a 

farkába küldeni.” (425.) Eközben persze „nem szabad elfelejtenie, hogy a »mi az igazság?« 

kérdésre az egyetlen helyes válasz a hallgatás, az pedig, aki beszélni kezd, nem tud semmit.” 

(427.)  

A Hu-li eszmefuttatása mélyen (ön)ironikus és cinikus. A szöveg voltaképp azt állítja, az 

„igazság” szavakkal nem megfogalmazható, mert a szavak olyan élettelen, néma 

materialitások, melyekhez a gondolatok pusztán torzítva, ideologikusan, azaz olyan 

értelmezett állapotban tapadnak, ami – a platóni hasonlatot parafrazeálva – csupán egy 

látszatvilág teremtését és e világ „befagyasztását” éri el. Ehhez képest a saját név, tehát egy 

szó kimondása és a szerelem érzésének hallucinációs „ellengesztusa” (az érzékcsalódást 

bocsátó farokba kell „küldeni” a szerelem érzését) inkább amellett érvel, hogy a szerelem 

„immateriális materialitása” és az ehhez kapcsolódó saját identitás létrejötte egyszerre 

anyagtalan igazság, melyre nincsenek szavak, és olyan anyagszerűség, mely, ha csak a 
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kimondás akusztikai eseménye által is, elválaszthatatlan az előbbitől. Vagyis: anyagtalan 

igazság és materialitás egyedül az identitás létrejöttekor békül össze: „Kikerekezek a reggeli 

mező legközepére, a szívembe gyűjtöm egész szerelmem, felgyorsítok, és fölszáguldok a 

dombra. És ahogy a bicikli kerekei elszakadnak a földtől, hangosan elkiáltom a nevem, és 

megszűnök ezt a világot teremteni. Elérkezik egy csodálatos, egyetlen másikra sem hasonlító 

pillanat. Aztán eltűnik ez a világ. És akkor, végre, megtudom, hogy ki is vagyok valójában.” 

(428.) – Ezen a ponton szakad meg a regény; mindezzel pedig azt is állítja, az identitás 

létrejöttekor összebékülő anyagtalan igazság és materialitás (szerelem és szavak) csak egy 

fikció, egy virtualitás, egy hallucináció keretében fogalmazhatók meg és tarthatók fenn. 

Éspedig azért, mert az identitás létrejötte és megszilárdulása már egy olyan gesztust – az 

immateriális igazság felismerését illetve egy beszédaktust – követően „történik”, mely csak a 

fikció, virtualitás, hallucináció keretei közt létezik. Sőt, e keretek közt nyer hermeneutikailag 

is értelmet. Hiszen amikor A Hu-li „végre megtudja, hogy ki is valójában”, az mindeme 

performatívum után történik, a szöveg azonban pontosan ezen a helyen marad abba; csupán a 

könyv lapjának üres része néz vissza az olvasóra. Mármost mindezzel egyúttal azt is 

demonstrálva, az „igazság” pillanatában valóban hallgatás történik… (Hogy mindennek 

mennyi köze van a közkézen forgó wittgensteini gondolathoz, azt ki-ki belátása és 

elfogultsága alapján ítélje meg.)  

A szöveg egy korábbi pontján A Hu-li és Szása az értelem „keletkezéséről” vitatkoznak. 

A következő állításokat érdemes idézni:  

 
– (…) Mindezek a fogalmak benne magában [az értelemben] keletkeznek, azaz kivétel nélkül 

mindent megelőz. Érted? Bármit képzelj is el, úgyis az értelmed fogja csinálni.  

– Az agyvelőről beszélsz?  

– Nem. Az agyvelő az egyik fogalom, amely az értelemben van.  

– De hiszen az értelem azért jelenik meg, mert van agyvelő – mondta bizonytalanul.  

– Hogy rád ijesztettek ezek a gazemberek – sóhajtottam föl.  – Az emberek egyáltalán nem 

tudják, mi az értelem, ehelyett hol az agyvelődet, hol a pszichédet, hol Freud Einsteinhez írott 

szerelmes leveleit tanulmányozzák. A tudósok pedig komolyan azt hiszik, hogy az értelem azért 

keletkezik, mert az agyvelőben kémiai és elektromos folyamatok zajlanak. Micsoda 

faszkalapok! Ez pont olyan, mintha a tévékészüléket tartanák a benne játszott film okának. Vagy 

az ember létezése okának. (401.)  

 

E helyütt a narrátor úgyszólván már amellett érvel, hogy a szó szerint vett anyagtalan értelem 

– melynek itt tényleg nincsen materiális (biokémiai) alapja – az anyagszerűség előtt 

helyezkedik el, azaz az „agyvelő” pusztán az értelem „terméke”. Anélkül, hogy mindezek 

igazságtartalmára bővebben kitérnék (bár saját logikájához hű, A Hu-li valószínűsíthetően 

téved, a filmmel kapcsolatos analógia pedig itt nem megfelelő),
156

 a gondolatmenetet a 

továbbiakban a szöveg fikciójához és nyelvi megalkotottságához irányítanám.  

                                                 
156

 E helyütt Quine érvelésére támaszkodom, aki a világban történtő bármilyen változást a fizikai 

testekkel történő változással magyarázza, pontosabban – matematikusként illetve a matematika és 

fizika filozófiájának szakértőjeként – azt állítja, „nincs eltérés a fizikai világban anélkül, hogy eltérés 

lenne a testek helyzetében vagy állapotában.” Még pontosabban, „ nincs semmilyen változás a testek 

helyzetében vagy állapotában bekövetkező változás nélkül.” Ez azt jelenti az elme életére nézvést, 

hogy „nincs mentális különbség fizikai különbség nélkül. A legtöbben mostanában olyan 

nyilvánvalónak tekintjük ezt az elvet, hogy nem ismerjük fel a jelentőségét. Azt fejezi ki, hogy az 

alapvető tárgyak fizikai tárgyak. A fizikát, mint természettudományt az őt megillető helyre juttatja, 

anélkül, hogy más diszciplínák redukciójának kétes reményével kecsegtetne. (…) Ha nincs mentális 

különbség fizikai különbség nélkül, akkor értelmetlen ontológiai pazarlás, ha a testeken túlmenően az 

elméket is megengedjük entitásokként.” Willard Van Orman QUINE: A tények. = UŐ: I. m. 187, 188. 

(Kiemelés az eredetiben.)  
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Az A Hu-li által jegyzett szöveg egyfajta szerelmi megváltástörténet, melynek fikciója – 

virtualitása, hallucinogén jellege – a rókalány notebookjának winchesterén talált szövegből, A 

Metamor Szent Könyvére keresztelt korpuszból bomlik ki. A szerelmi történet egyik fonákja, 

hogy a szerelmi szál kialakulása valóságos testi interpenetrációval kezdődik, amint később a 

filmek fikciójának virtualitásába látogató A Hu-li és Szása szerelmi jelenetei is inkább egy 

megkettőzött virtualitás felől nyernek értelmet. Ily módon a regény poétikája, a korábban már 

említett módon, öntükröző: míg a történetben valóságos testi behatolást mutat meg, mely 

fájdalmas és kellemetlen, de voltaképp elindítója a kapcsolatnak, addig a lejegyzett szavak 

lesznek az „okai” A Metamor Szent Könyvének, mely maga is olyan hordozón található (a 

notebook winchesterén), mely mint tárgy, mint matéria „hátramarad” a rókalány után. Az 

persze ugyancsak Pelevin tréfája, hogy A Hu-linak olyan nevet adott, mely az orosz szlengben 

„faszt” jelent: a konkrét testi behatolást végül a rókalány szenvedi el, miközben a szavak 

keletkezésével úgymond ő maga követ el erőszakot az értelmen – legalábbis saját 

koncepciójának logikája szerint.  

Mert a szöveg tétje végül, hogy az anyagtalan igazság „elismerése” mellett szavakat 

rakjon egymás mellé, s hogy e szavak által kibomlik a gondolat; a fikció, az értelem 

felszámolása pedig abban a pillanatban „történik” – szó szerint tehát –, amikor a szavak 

áradása (begépelése, nyomtatása, elolvasása) abbamarad. Így a „mi az igazság” e helyütt már 

cinikus, ironikus kérdésfelvetése úgy burkolózik hallgatásba, hogy lehántja magáról a szavak 

héját: a materiális beírás megszűnik, a nyitányként említett modernség dilemmája pedig 

mintegy legitimálódik. Ily módon a szerelmi történet egyfajta allegóriaként is értelmezhető; 

visszautalva a regényből vett mottóra: „A szerelem és a tragédia kéz a kézben jár. Erről írt 

Homérosz és Euripidész, Stendhal és Oscar Wilde. És lám, most rajtam a sor” – ahol a 

szerelem jelentené kvázi a fikciót, az anyagtalan igazságot, és a tragédia a szavakat, 

pontosabban azok anyagszerű „beírását” (ami e szerint közege, hordozója, egyúttal ellensége, 

eltávolítója az értelemnek).  

Persze, ne feledjük, Pelevin mégiscsak szórakoztató módon viszonyul mindehhez. A 

regény elején ugyanis olyan fiktív előszót olvashatunk, mely minden tekintetben lebontja a 

szöveg és így a rendre beemelt filozófiai tanok irónia és paródia nélküli értelmezhetőségét. Az 

előszó, mely „szakértői vélemény” „műfajmeghatározás” alatt fut, három „instancia” 

munkája: Tengiz Kokojev őrnagyé, a Bitca-központ rendőrparancsnokáé; Maja 

Maracsarszkaja és Igor Koskodavlenkóé, az irodalomtudomány kandidátusaié; valamint 

Peldice Charme-é, a Karaoke A fődologról című televízió-műsor vezetőjéé. Utóbbi részvétele 

a „szakértői véleményben” egy poén, hiszen hozzászólása egyetlen kijelentésből áll: „És a 

legfontosabb, kedves barátaink, az, hogy életükben mindig legyen helye egy boldog dalnak!” 

(8.) – mely magán az ugyancsak poénként íródott „szakértői véleményen” szintén ironizál. A 

szöveg egyébként a következőképp indul: „Az A Hu-li címen is ismert jelen irodalmi szöveg 

ügyetlen hamisítvány, amelyet ismeretlen szerző a XXI. század első negyedében készített. A 

szakértők többsége egyetért abban, hogy nem maga a kézirat érdekes, hanem a mód, ahogy a 

világba vettetett. Az A Hu-li című szöveg állítólag egy olyan winchesteren volt, amelyet 

’drámai körülmények közt’ találtak meg az egyik moszkvai parkban. A megtalálás rendezett 

voltáról tanúskodik a rendőrségi jegyzőkönyv, amelyben leírják a talált tárgyat. A mi 

elképzelésünk szerint a jegyzőkönyv egész jól bemutatja a korszerű PR virtuóz technikáit.” 

(5.)  

Majd kicsit lejjebb, bemutatva az A Hu-li által végrehajtott rituális cselekedet, a 

virtualitásból történő kilépés „valóságos” nyomait, így folytatódik:  

 
A ruhadarabok közt volt egy hátizsák egy notebookkal, amelyről említés történt a 

jegyzőkönyben. Mindezen darabokat nem érte károsodás, és nem fedezték fel rajtuk a tűz 

nyomát, ami arról tanúskodik, hogy csak azután csempészték őket az esemény helyszínére, hogy 
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a csillag alakú folt beleégett a fűbe. Az adott esemény tényállása alapján nem indítottak bűnügyi 

vizsgálatot.  

(Az állítólag) a winchesteren lévő szöveg története ismeretes: először marginalizálódott 

okkultista körökben terjedt el, aztán könyv formában is kiadták. Az eredeti címét még a 

könyvbiznisz mostani kufárai is olyan trágárnak találták, hogy a kiadáskor átnevezték, s A 

Metamor Szent Könyve címet kapta.  

A szöveg természetesen nem méltó a komoly filológiai vagy kritikai elemzésre. Mindazonáltal 

megjegyzendő, hogy az átvételek, utánzások, ismétlések és allúziók olyan sűrű hálója figyelhető 

meg benne – nem is beszélve a rossz nyelvről és a szerző ritka infantilizmusáról –, hogy 

autentikusságának vagy eredetiségének a kérdése komoly irodalmi szakemberek előtt fel sem 

merül, és kizárólag a társadalmunk mélységes lelki hanyatlásának szimptómájaként tarthat 

érdeklődésére számot. Az a pszeudo-keleti pop metafizika pedig, amelynek felszínes ismeretével 

nem tud nem elhencegni a szerző a hozzá hasonló enervált lúzerek előtt, a komoly és az életben 

a helyüket megtaláló emberekből legföljebb együtt érző mosolyt vált ki. (6-7.)  

 

Nos, ezek után nem könnyű bármit is komolyan állítani Pelevin regényéről. Annyit azonban 

talán nem árt megjegyezni, hogy a saját értelmezhetőségének ironikusan elébe menő szöveg 

itt azt is tudatosítja, az átvételek, utánzások, allúziók és ismétlések éppen az autentikusság, az 

eredetiség konvencionális pátoszától fosztják meg a korpuszt. Attól a pátosztól, mely mintegy 

az eredetiségeszményben ragadt olvasásmód sajátja. Ugyanakkor arról is beszédes, hogy az 

„igazság” ezek szerint az előfeltevések szerint úgymond nem „kölcsönözhető”, vagyis A 

Metamor Szent Könyvéhez hasonló talált tárgy olyan átírás és rájátszás, mely mögött nem az 

„igazság” sejlik föl, hanem csupán annak újraforgalmazása, ismétlése, banalizálása. És mint 

ilyen, méltatlan a „komoly filológiai vagy kritikai elemzésre”. Úgy is fogalmazhatnánk 

azonban, hogy a szavak ismételt beírása – annak jegyében, hogy amibe a szöveg 

„belevettetik”, az olyan hely, melybe előtte már írtak – éppen hogy felszámolni látszik az e 

szerint a paródia szerint működtetett „igazság”-fogalom hitelességét. Miközben arról, hogy 

pontosan mi is a tétje annak az „igazságnak”, melyet Pelevin könyve tételez, talán éppen a 

legironikusabb mondat a legbeszédesebb („Az a pszeudo-keleti pop metafizika pedig, 

amelynek felszínes ismeretével nem tud nem elhencegni a szerző a hozzá hasonló enervált 

lúzerek előtt…”)  

Ha fenntartjuk azonban, hogy a rókalány története szavak és dolgok különös 

együttállásáról igyekszik sokatmondó lenni, úgy hozzá kell tennünk: ezzel egyidőben 

fenntartja a lehetőségét, hogy mindez – amint A Hu-li Stephen Hawking kapcsán megjegyzi – 

csak „egy posztmodern ugratás, a kártyák sajátos kijátszása”. A tudomány, mely e helyütt 

nem csak a filozófia és a természettudományok, de az irodalomértés, a filológia, a 

szövegkritika felülírása, fricskája, metamorfózisa is, olyan szövegbe fut vissza, mely a 

diszkurzusba való belépés szabályait a „szerelem” és a „tragédia” kommunikációs 

horizontjához igazítja, ám egyszersmind törli is e dilemmát ironikus bevezetőjével. Úgy tűnik, 

az irodalom olvasása még mindig az egyik legszebb érzékcsalódás...  
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II. Médium és olvasás (1). Nyelv, optika és fikció a modernség 

költészetében.  

Költészetelméleti vázlat  

 

 
Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy körvonalazzam a líra medialitásának az 

olvasásban és így a megértés dialogikusságában végbemenő tapasztalatát. A költészetelméleti 

vizsgálódás, mely arra irányul, hogy felfedje: írott szó és olvasott értelem összjátéka 

egyszerre függ a nyelvi ösztön észlelést szabályozó működésétől valamint a médiumok 

visszahatásától, alapvetően tehát teoretikus jellegű, de óhatatlanul történeti kitekintéssel 

rendelkezik. Minthogy a költészettörténeti modernség más és más válaszokkal szolgál mind a 

(nyelvi) képalkotást, mind az írás technológiáját, mind az ezek által mozgósított metaleptikus 

és performatív aktusokat illetően, jelen vázlat alapján kirajzolódhat egy tetszőleges íve a 

magyar költészeti modernség eljárására vonatkozóan. Ez az ív viszonylag stabilan 

meghúzható és a későbbiekben árnyalható, amennyiben írás és olvasás valamint ezek mediális 

elkülönbözése során az eltérő szerkezetű szövegek ugyanazokra a dilemmákra reflektálnak; 

azonban – fontos hangsúlyozni – tetszőleges az ív, amennyiben az értelmezés a szövegek 

közti kapcsolato(ka)t szelektíven kezeli. Vagyis alighanem legitim, de jelen körülmények közt 

kivitelezhetetlen eljárásnak bizonyulna, ha az alább tárgyalandó művek köré építhető 

kontextusokat akár csupán a szerzői név által összefogott diszkurzusban igyekeznénk 

megragadni. Ehelyett azonban a médiumok olvasásának pluralitására hívnám fel a figyelmet: 

a szelekció önkényét a felmutatott szövegek és azok olvasásának változatossága 

ellensúlyozhatja.  

Hogy a kiépülő konstrukció a médiumokról magukról, azok olvasásáról és a modernség 

magyar költészetének történeti beágyazottságáról is beszédessé válik-e, azt alighanem annak 

tervezhetetlen hatástörténete döntheti el, mely a médiumok használóival és alkalmazóival, 

tehát mindenekelőtt olvasóival íródik.  

 

 
 1. Ady – József Attila – Kassák  

 

 

„Tartalmazottság” és beírás az olvasás horizontjában  

 

Egy a modernség költészettörténetét faggató dolgozatnak általában jó oka van arra, hogy ha a 

vizsgálódás alapjául Ady, József Attila és Kassák szövegeit teszi meg. Ez az ok még a 

medialitás és a materialitás problematikája felől is tarthatónak látszik – József Attila és 

Kassák esetében mindenképp, de alighanem Ady bizonyos verseinek függvényében 

ugyanúgy. Holott kétségtelenül igaz, hogy például a Nyugat első hullámának több olyan 

alkotója szóba kerülhetne – Babitstól Kosztolányin át Tóth Árpádig, akiket most csak a 

tankönyvi logika alapján sorolunk hullámokhoz –, akiknek számos olyan, mondhatni stabilan 

kanonikus pozíciójú művét említhetjük, melyek az Ady-versek legjobbjaihoz hasonlóan teret 

kaphatnak egy hasonló munkában. Mivel a cél jelenleg inkább egy történeti jelenség (mindig 

is parciális) teoretikus fölmutatása, és a munka csak részben épül(het) egy rögzült történeti 

konstrukció vázára, sem az irodalomtörténet vagy a kánon újraírása, sem azok valamiféle 

stabilizálása nem várható el – jóllehet a recepcióba való belépés sem tekinthető 
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tetszőlegesnek, de még a kérdésirányok választhatósága is függ bizonyos előfeltevésektől. A 

szövegek médiumfüggő és a kommunikáció anyagszerűségére mindig ráutalt retorikája 

viszont körvonalaz olyan pontokat, amelyek a sikerültebb alkotások felől karakteresebben 

mutatkoznak meg, de amelyek által maguk a szövegek is gazdagítják saját 

értelmezéstörténetüket. Innen nézve egészen biztosan nem tűnik hasztalannak Ady egy 

jelentékeny versének részletét tüzetesebben szemügyre venni.  

 

Vak ügetését hallani  

Hajdani, eltévedt lovasnak.  

Volt erdők és ó-nádasok  

Láncolt lelkei riadoznak.  

 

Az idézet Az eltévedt lovas nyitó szakasza. Jóllehet a recepció tanúsága szerint e szöveg Ady 

azon költeményei közé tartozik, amelyek a modernség első hullámának jegyein túlmutató 

tapasztalatokkal (is) gazdagítják a klasszikus- és későmodern paradigma dialogikus 

önértését,
157

 a vers nyelvi–poétikai megalkotottsága kiindulópontját képezheti egy a 

klasszikus modern, a történeti avantgárd és a későmodern költészet néhány jellegzetességét a 

nyelv médiumszerű vagy mediális természetén mérő vizsgálódásnak. Többek közt azért, mert 

a klasszikus modern versnyelv mediálisan sértetlen(nek tűnő) esztétikai tere és az avantgárd 

valamint a későmodern stratégiák közt nem minden esetben könnyű eldönteni, hogy vajon a 

közöttük lévő hasonlóságok avagy a különbözőségek a nyilvánvalóbbak.  

Mindenesetre érdemes fölfigyelni arra – amint arra mind Lőrincz Csongor, mind H. Nagy 

Péter föntebb hivatkozott interpretációi rámutatnak –, hogy bár az Ady-vers igen erőteljes 

vizuális készlettel dolgozik, e készlet jónéhány komponense a „hallás hermeneutikáján” 

keresztül létesít jelentést.
158

 Hiszen az eltévedt lovas – melynek még központi jelölő-szerepe 

is megkérdőjelezhető
159

 − nem jelenik meg közvetlenül a vers fikciójában, pusztán 

hangeffektusok közvetítik a jelenlétét, sőt az ügetés hangjának jellemzése („vak”) éppen a 

látás vagy látvány hiányáról számol be. Ugyanakkor, mintegy az olvasás automatikus 

referenciaképző jellegének megfelelően, a vers nyelve eléri (elérheti), hogy a lovas alakja 

valamilyen módon mégis jelen legyen. Ezért alighanem különösebb kockázat nélkül állítható, 

hogy bár a vers mondatainak értelmében nem, szavainak értelmében viszont létezik a 

szövegbeli lovas „látható” – vagy inkább a halláson „túl” is tapasztalható – figurája. Mit jelent 

pontosan, hogy a vers mondatainak illetve szavainak értelmében? Azt, hogy bár a „Vak 

ügetését hallani / Hajdani, eltévedt lovasnak” állítás értelmileg pusztán hangeffektusokat 

közvetít, ezek az effektusok mégsem úgy képződnek meg az olvasás során, mintha valóban 

hallanánk az ügetést (még ha belső fülünkkel, az emlékezetünkkel „halljuk” is), hanem úgy, 
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 Lásd legutóbb pl. Lőrincz Csongor és H. Nagy Péter invenciózus elemzéseit; LŐRINCZ Cs.: A 

retorika temporalitása. Az eltévedt lovas mint intertextus. = H. NAGY Péter (szerk.): Ady-

értelmezések. Iskolakultúra Könyvek, Pécs, 2002, 119-133; H. NAGY P.: Ady-kollázs. Kalligram, 

Pozsony, 2003, 91-120.  
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 Erre természetesen Király István elemzése is utal, noha ő még a szöveg fenomenális szintjének, a 

fikciónak a titokzatosságát, misztikusságát emeli ki ezzel, mintegy jelöletlenül idézve a verset az 

állítás alátámasztására: „A sejtelmességet, a kísértetiességet növelték a képi megjelenítésen túl oly 

poétikai elemek, mint például az indítás hangsúlyozottan akusztikai jellege: a hangzó vak ügetés. Ahol 

csak hang van, s a látvány hiányzik, elővarázsolódik ott a kísértetiesség.” KIRÁLY István: Intés az 

őrzőkhöz. I. Szépirodalmi, Budapest, 1982, 562. (Kiem. az eredetiben.) Az utolsó megjegyzés nem 

csak a szöveg fikciójának tapasztalatára, de magára az értelmező munka „nehézségeire” egyaránt 

utalhat – vö. még A fekete zongora recepciójának Ignotus mondatára („Akasszanak fel, ha értem”) 

történő reflexióival. (Ehhez: H. NAGY: I. m. 43-54.) 
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 Vö. H. NAGY: I. m. 95-98, 118-120.  
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mint az ügetés hangjáról alkotott előzetes tudás aktiválása, előhívása, emlékezetbe idézése. 

Nem mint egy hang megidézése, hanem mint az erről a hangról szerezhető tudás emlékezete. 

Éppen ezért lehetséges, hogy a látvány hiánya ellenére is felismerhető a hangadó: korántsem 

ismeretlen vagy „tiszta” zörejeket, hanem patadobogást, sőt egy hajdani, eltévedt lovas 

patadobogását halljuk.
160

 Persze, a „hajdani” és az „eltévedt” jelzők ebben a konstellációban 

árulkodóak: az előbbi időbeli, az utóbbi térbeli távolságot ír a felismert hang megértésébe, 

jóllehet egyszerre írja be azokat. A jelzők így látszólag nem sugallnak hierarchiát, egy szinten 

helyezkednek el, ámbátor az sem zárható ki, hogy használatuk arra utal, maga az eltévedés 

(mely természetesen nem csupán térbeli, de átvitt értelemben ugyancsak olvasható) „hajdan” 

is történhetett. Visszakanyarodva a mondat lehetséges jelentéséhez: érdemes fölfigyelnünk 

arra, hogy a felismert hangeffektust és megértését eleve olyan narráció juttatja szóhoz, amely 

nem csak az előzetes tudás alapján rekonstruálja az érzékszervvel felfogható és információvá 

alakítható történést, de olyan pontos ismereteket is közöl a hangadóról, amely a szöveg 

beszélőjét különleges pozícióba, a többlettudás közvetítőjének szerepébe helyezi.
161

  

Ehhez képest a szavak szintjén annyi módosulásról – és ezen a ponton talán kevésbé 

értelem-módosulásról, sokkal inkább az olvasás automatizmusáról – beszélhetünk, mely 

elegendő ahhoz, hogy a (szó szerint) szóban forgó lovas alakja, akár vizuálisan is, mégiscsak 

megképződjön. Itt már fölöslegesnek tűnik a látvány fikcionalitásának fokozatait tudatosítani: 

a szöveget értve „látjuk”, hogy nem látjuk a lovast, az ügetés hangjának értelmi rekonstruálása 

azonban – vagyis a többlettudás birtoklása, miszerint a hang a hajdani, eltévedt lovasé – azt 

eredményezi, hogy a beszélő beszámol, említést tesz – kikerülhetetlenül – a lovas alakjáról. 

Azaz, a mondat értelme hiába a látvány hiánya, a felismerés ezzel együtt is azonosítja a 

hangadót, ennek szövegbe emelése pedig kiegészíti, sőt megszünteti a hiányt. Amit persze 

valójában „látunk”, az, bár roppant triviálisan hangzik, nem más, mint a látható nyelv, a 

szavak írott alakja. Mégsem mondható, hogy a mondat értelme, jelentése, zárt tere tökéletesen 

megfelelne önmaga intenciójának, jóllehet nem azért nem felel meg neki, mert nem akar, 

hanem azért, mert információgazdagsága folytán egész egyszerűen nem tud. Vajon a szöveg 

„üres helye” lenne a lovas, amelyet az olvasó saját előzetes ismereteinek és tudásának 

birtokában úgy képzel el, ahogy akar, vagy éppen egy nagyon is hangsúlyosan „betöltött 

hely”, egy tudás, egy jelentés „helye”, mely pusztán a nyelvi materialitás folytán képződik? 

Aligha a szöveg megértésének vagy értelmezésének, hanem inkább az olvasás értelem- vagy 

jelentésképző szándékának megkerülhetetlenségről, ugyanakkor a nyelvi anyagszerűség 

kiiktathatatlanságáról lehet szó. Ami fenomenális szinten működik, az az olvasásból fakadó 

látás, a nyelv képiségének olvasása, mely akkor is uralhatatlan működése a 

referenciaképzésnek – tehát a „képpé alakítás” tág fogalmának, mely persze az előzetes tudás 

és megértés függvénye –, amikor a szöveg a jelentésnek, ha nem is ellenében, de 

intenciójának hiányában valójában nem „akarja” megjeleníteni, amit mégis megjelenít.  

Az Ady-vers esetében nem valószínű, hogy mindez különösebb kockázattal járna, vagy 

költészettörténetileg – egyelőre legalábbis – messzemenőkig ható következtetésekhez vezetne. 

A szöveg ugyan tudatosítja, hogy mediálisan összetett nyelvi szerkezete, anyaga olyan 

játékteret alkot, mely magára a fikciós horizont kialakítására egyaránt hatással van, 

esztétikuma paradox módon sem nem megbontható, sem nem sérthetetlen. Nem megbontható, 

mert olyan instanciák által épül ki, mint a grammatikai szinten csak két ponton (a harmadik és 
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 Vö. Martin HEIDEGGER: Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer, 1979, 163-164; illetve UŐ: Der 

Ursprung des Kunstwerkes. Id. kiad. 18.  
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 Innen nézve kissé paradoxnak tűnik, hogy Hatvany épp az élettapasztalat, a valóságélmény hiánya 

miatt marasztalja el a verset – holott a szöveg szcenikája szinte adja magát a korlátlan 

behelyettesítések számára. E helyütt minden bizonnyal a „szimbolizmus” kritikája is tetten érhető. Vö. 

KIRÁLY István: I. m. 555. Ennek hátteréhez lásd még SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ady és a 

francia szimbolizmus. = UŐ: Irodalmi kánonok. Csokonai, Debrecen, 1998, 125-140.  
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a negyedik szakasz birtokos szerkezeteiben) azonosítható, ennek ellenére a fikciós világ 

valamennyi eleméről fontos tudással rendelkező narrátor,
162

 akinek az ezt a világot alakító 

beszéde, pontosabban a beszéd által létesülő világ voltaképpen koherens és egész. Továbbá 

megbontható, amennyiben a szavak és a betűk materialitása a nyelvi fenomenalitás szintjéről 

az anyagszerű jelölők játékára terelheti a figyelmet.
163

 Magyarán, Az eltévedt lovas 

szcenikáját alakító, határozottan médiumfüggő, ráadásul az érzékeket és a médiumokat 

folyamatosan átrendező és egymásra vetítő szöveg fenntartja a feszültséget a nyelv(i jelentés) 

képisége illetve a kép olvasása közt,
164

 mégsem állítható, hogy valamilyen módon megsértené 

a felépülő fikciós világ egészét. Azért nem, mert a vers mondatainak logikus és koherens 

megformáltsága egy organikus lírai kód létrehozásában érdekelt – a vers szavai pedig azt is 

megjelenítik, amit a mondatok szemantikailag nem „tartalmaznak”. A nyelvi anyag 

beírásának ilyen véletlen mozzanatai olyan defektusok, melyek ugyanakkor nem mutatják 

magukat defektusnak.  

A klasszikus modernség ama líratörténeti teljesítménye, amely Ady Endre költészetében 

kulminálódik, a látás és láttatás, de a hang és hangzóság (hallás és hallatás) viszonyát is a 

romantikából örökölt, ám a szimbolista képalkotás fordulatával jellemzett nyelvi horizontban 

szituálja újra. A vár fehér asszonya, A fekete zongora vagy Az eltévedt lovas hangsúlyos 

vizuális és akusztikus kelléktára a látás/vakság, az öntükrözés és a hangzóság/némaság közt 

oszcillálja az olvasást, felerősítve a látás „biológiájának” (szemek) és a zeneiség 

médiumainak materiális (literális) jelölését.
165

 Az értelmezések az Ady-versek énjének 

grammatikai és pragmatikai jelölésében illetve ezek „kitölthetőségében” mutatnak rá „szem” 

és „lélek” valamint hang és szubjektum egységének vagy elkülönböződésének mozzanataira. 

A természeti képek és szinekdochék (pl. „a vár fehér asszonya”), a látás és az elhallgatás 

alakzatai felől többek közt a Valaki útravált belőlünk szövegközi játéka léphet fel mintegy 

szintézisteremtő igénnyel.  

 

Mint elárvult pipere-asztal,  

Mint falnak fordított tükör,  

Olyan a lelkünk, kér, marasztal  

Valakit, ki már nincs velünk,  

Ki után ájult búval nézünk.  

(…)  

Ingunk s mint rossz tornyok, bedőlünk,  

Nagy termeink üresen kongnak,  

Kölykösen úszók szemeink:  

Valaki útravált belőlünk  

S nem veszi észre senki más,  

Milyen magános férfi-porta  

Lett a szemünk, lett a szívünk,  

Szemünknek és szívünknek sorsa,  
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 A két hely: „Vitéz, bús nagyapáink óta”, ill. „Kisértetes nálunk az Ősz”.  
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 A betűk ilyen produktív szerepére hívja fel a figyelmet az említett H. Nagy-interpretáció.  
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 Vö. Paul DE MAN: Ellenszegülés az elméletnek. Ford. FOGARASI György, = BACSÓ Béla 

(szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Budapest, [é. n.] 103-104. Ehhez lásd még KULCSÁR-

SZABÓ Zoltán vonatkozó tanulmányait: Kép és szöveg a retorikai olvasásban. = UŐ: Hermeneutikai 

szakadékok. Id. kiad. 198-214; Irodalom és medialitás a költészetben. UŐ: = Metapoétika. Kalligram, 

Pozsony, 2007, 13-54.  
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 Lásd H. NAGY Péter A vár fehér asszonya-, A fekete zongora- és Az eltévedt lovas-értelmezését, = 

UŐ: Ady-kollázs. Id. kiad. 13-42, 43-65 és 91-120; valamint PALKÓ Gábor: Hangszer – hang – 

meghallás. = UŐ: A modernség alakzatai. JAK – Ulpius Ház Könyvkiadó, Budapest, 2004, 9-47.  
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Mert asszony-részünk elhagyott.  

 

A „léleknek” A vár fehér asszonyában megismert attribútumai („babonás”, „gőgös”, 

„elhagyott”) itt annyiban is változnak, hogy a korábbi vers öntükröző alakzata – az önmagát 

és a versszöveget is szemlélő tekintet „látványos” önreflexiója – éppen a tükrözés 

lehetőségétől foszttatik meg. A „falnak fordított tükör” a „saját látvány” tapasztalhatóságának 

beteljesületlenségét jelentheti, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a „fal” A vár 

fehér asszonyában a „vár” – és így bizonyos értelemben a „lélek” – szinekdochikus egysége. 

Ebből következően körvonalazódhat egy olyan értelmezés is, amely a szövegek közti játékra 

odahallgatva a „léleknek fordított lélek” szemantikáját részesíti előnyben, mégpedig – ha a 

tükör látásra vonatkozó funkcióját, de a „szemben tükröződő lélek” jelentését is „szem előtt” 

tartja – az „önmagára visszairányuló tekintet” összefüggésében. Az „Olyan a lelkünk” 

hasonlító szerkezetet viszont nem csak megelőzi, hanem követi is egy hasonlított. A 

dialogikus viszonyba vont Másik – ugyancsak A vár fehér asszonyának nőalakját variálva – az 

„asszony-részünk” összetételbe fut ki, melynek mozgása (távolodása) a saját tekintet 

pozíciójából követhető („Ki után ájult búval nézünk.”). A későbbi szakasz „asszony-részünk” 

összetétele egyszersmind utalás magára a szinekdoché alakzatára, ekképp pedig A vár fehér 

asszonyának szinekdochikus jelölésére is. A tükrözés reflektált nyelvi történése az „elhagyott” 

szó alakjában íródik bele a szövegbe, hiszen az előbbi versben az olvasás – minthogy a szó a 

„vár” attribútumai között/után szerepel – előbb múlt idejű melléknévi igeként, s csak utóbb 

múlt idejű igeként ismer rá. (Miközben persze az is érdekes, hogy A vár fehér asszonyában 

látó és látott szemek „búsak”, és csak ritkán, „éji órán” gyúlnak ki, jelezve a „fehér asszony” 

jelenlétét, a Valaki útravált belőlünk beszélőjének modalitásában az „asszony-rész” távolléte 

miatt néznek „búval” a szemek.) Az utolsó szakasz sorai az önmagára visszairányuló tekintet 

látványát kommentálja, e végső látvány azonban torzult, „világtalan” valósággal szembesül, 

ahol a „világ” egyaránt külsőleges instancia és fény, a „valóság” pedig e „kiüresedett” szem 

által jellemzett sérült identitás nem igazi, nem teljes tapasztalata:  

 

Kopott az arcunk, kopott minden,  

Kopott a világ s a szivünk  

S minden világ a szemeinkben:  

Mi hírért, sikerért szalasszon,  

Ösztönzőnk, igazi valónk,  

Kiszakadt belőlünk, az asszony.  

 

Nem véletlen, hogy A Magunk Szerelme kötetben szereplő Valaki útravált belőlünk című 

verset egy olyan követi (Kérdés kék szemekhöz), amelyben a népieskedő, modoros hangvételű 

alanynak az önazonosság megalkotásához, a világ (mint valóság és látvány) tapasztalásához 

kölcsönzött, idegen tekintetre – méghozzá női tekintetre
166

 van szüksége:  

 

Édes kislyányom, nyisd ki a szemed,  

Tágas, egyetlen kékjét a világnak,  

Mert az én vak szemeim ezután  

Csak teáltalad látnak.  
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 Bár való igaz, hogy semmi sem garantálja a lírai beszélő férfi identitását, legfeljebb a kötet ezt 

megelőző versével való logikai kapcsolat.   
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A pozíciók, sőt a kérdésirányok változását jelzik az Ady-lírában a tekintet 

„fenntarthatóságának” és „ellenőrizhetőségének” határozott, deklaratív szólamai, amelyek a 

látvány „kiáramlásának” pontjai felett képesek uralkodni:  

 

Már vénülő kezemmel  

Fogom meg a kezedet,  

Már vénülő szememmel  

Őrizem a szemedet.  

 

Nem tudom, miért, meddig  

Maradok meg még neked,  

De a kezedet fogom  

S őrizem a szemedet.  

(Őrizem a szemed)  

 

A lírai hang látványszervező nyelvi tevékenysége József Attilánál – Adyhoz hasonlóan – 

olyan reflexív megszólalást eredményez, amely a szövegek tropológiáját egy többirányú 

„vizuális mozgás” dinamikájában teszi különböző módokon „szétírhatóvá”. Itt azonban a 

szubjektum megképződésének vagy föloldódásának, esetleg sokszorozódásának tapasztalata 

szolgálhat költészettörténeti belátásokkal. Kulcsár Szabó Ernő az Óda képszervezésében és 

nyelvi megalkotottságában a klasszikus modern és a későmodern poétika 

organikus/anorganikus kódjainak ellentétezését, valamint a lírai én személytelenedését és 

destabilizációját látja.
167

 A hang és a látvány tapasztalása és beírása a költői szövegbe a 

médium technikai értelemben felfogott megelőlegezettségeként interpretálja látás és hallás 

antropológiai folyamatát, melyek végső soron a lírai beszéd személytelen vagy dehumanizált 

jellegéhez, valamint a szervetlen lírai kód térnyeréséhez vezetnek. A médiumok „áthallása” 

azonban a látvány és az akusztikus közeg nem csupán érzéki, de tematikus és „technikai” 

fölidézését is eredményezi. Az egyik fontos – a látványt szervező – szakasz így hangzik:  

 

Óh, hát miféle anyag vagyok én, 

hogy pillantásod metsz és alakít? 

Miféle lélek és miféle fény 

s ámulatra méltó tünemény, 

hogy bejárhatom a semmiség ködén 

termékeny tested lankás tájait? 

 

S mint megnyílt értelembe az ige, 

alászállhatok rejtelmeibe!...  

 

A beszélő én valóban egy szemközti tekintet pillantása által jut el az önazonosság 

kérdés(esség)éhez. Az én puszta „anyagként” való feltételezésének materiális 

érzékelhetőségét módosítja – gyengíti és erősíti – a harmadik és negyedik sor, amelyekben az 

újabb azonosító szerkezetek – „lélek”, „fény”, illetve „tünemény” – az anyagszerűség 

kritériumait a látvány, az érzékelhetőség mediális megelőzöttsége tekintetében aknázzák ki. A 

„lélek” meghatározatlansága és enigmatikussága ugyan ellenpontozza az „anyag” 

tapasztalhatóságát, a „fény” azonban, mint a beszélő újabb önidentifikációs gesztusa, már 

anyagiságával, tapasztalhatóságával tűnik ki, illetve azzal, hogy magát a pillantás aktusát és a 
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 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Csupasz tekintet, szép embertelenség. József Attila és a humán 

visszavonulás költészete. = Kortárs, 2005/4, 33-34.  
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feltételezett szemlélőt is (tehát a beszélővel szemközt elhelyezkedő alakot, vagy annak 

látványát, láthatóságát) önmaga által létesíti: mint a látás és mint a látvány médiuma által. Ezt 

erősíti az „ámulat”-nak ugyancsak a látványra utaló hangulatfestő szava, illetve a „tünemény”, 

mely hagyományosan ismét látványra vonatkozó szépségre utal. (Egyúttal azonban a pillantás 

– és így a pillanat, az idő, a tünemény tapasztalhatósága idejének – behatárolt, rövid 

tartamára.)  

Az ötödik és hatodik sor alárendelői mellékmondata már nem a szemközt elhelyezkedő 

szemlélő pillantásából kibomló önazonosság-kérdés, hanem a lélekként, fényként, 

tüneményként azonosított anyag, a látvány médiumaként megszólaló beszélő 

„kompetenciájának”, „érvényességének” a dilemmája. A hetedik és nyolcadik sor hasonlata 

azonban („S mint megnyílt értelembe az ige”) – nem elképzelhetetlen – az eddig 

megtapasztalt intermediális játékteret visszaírhatja a nyelvbe is, mely a beszélőnek mint 

médiumnak és a pillantásnak mint észlelésnek a megkettőződését, illetve az önreferenciális 

líranyelv lehetőségét hozza helyzetbe. Hiszen a nyelvre (ige) és a megértésre (értelem) tett 

utalások fölfoghatóak úgy is, mint a szöveget megalkotó beszélő pillantása a szövegre mint 

látványra. Ebben az értelemben viszont a beszélő identitása megtörik: a látvány médiumaként 

tudósít a másik pillantásáról és „a semmiség ködén” kibontakozó „termékeny test lankás 

tájainak” látványáról, de önazonosságát kereső, önértelmező hangként olvassa is a szöveget: 

médiumként lehetővé teszi a versszöveg olvasását, és így a rá vetülő pillantás magát a 

szöveget fogja alakítani és értelmezni.  

A lírai hanghoz és a pillantáshoz kötődő nyelvi és mediális játékok azonban József Attila 

költészetének korábbi szakaszában is tetten érhetők. Az 1925-ben keletkezett Ködből, 

csöndből című vers tizennyolc rövid, kétsoros szakasza nagyon laza összefüggésben 

kapcsolódik egymáshoz; mindössze a versben megszólaló hang homogenitása és a 

motívumok ismétlése teszi egységessé a szöveget. Így hangzik a harmadik szakasz:  

 

Két szememből a nap kivész. 

Már csupán a lámpába néz. 

 

Majd így a tizenkettedik:  

 

A köd, a csönd sosem ragyog.  

Én már ködből, csöndből vagyok.  

 

Ezúttal is a szemhez, a pillantáshoz és a fényhez kapcsolódik szerves és szervetlen összekötés. 

A két szem egyrészt utal az általa megtapasztalható látványra (valahová néz), másrészt 

„természetiségét”, „biológiáját” jelöli, hogy a vers retorikája a metaforikus értelmű „nap” 

értelmét a szem tulajdonságával azonosítja. Ugyanakkor nem mellékes, hogy a tekintetnek itt 

is minimum két irányultsága figyelhető meg: az egyik, amely „valahová néző”-ként a beszélő 

által tapasztalható látvány irányát jelöli, a másik viszont magára a szemre vetül vissza: a nap 

„kivész” belőle, azaz elveszíti fényét. A „Már csupán a lámpába néz” egyszerre leplezi le a 

beszélői tekintet irányát, és szünteti meg a szem fénye és a szem tulajdonosa – a lírai hang – 

közti organikus kapcsolatot: a természeti kép („nap”) helyébe a lámpa mesterséges fénye 

kerül, annak visszaverődése látható a magára a szemre visszairányuló látványban is. 

Ugyanakkor elképzelhető olyan értelmezés, mely a szakasz első sorának grammatikai énjét a 

második sor pragmatikai énjétől különbözőnek tartja, hiszen itt az alany nyelvtanilag nem 

jelölt. (A megszólalás forrásának egységét az a logika építi föl, amely a sorok összetartozása 

alapján tulajdonít hangot, a nyelv azonban ezt nem garantálhatja.) Ebben az esetben viszont 

nem feltétlenül arról van szó, hogy az idióma – a „nap” a szemben, azaz „a szem ragyogása”, 
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„élettelisége” – egyszerűen szétíródik, hanem az olvasás a „nap”-„szem” és „nap”-„lámpa” 

relációk linearitását megbontva, azokat kiasztikus rendszerben írja újra.  

A következő kiemelt szakasz egy látványra vonatkozó és egy akusztikai elemet hoz 

játékba. A köd később az Ódában „a semmiség köde”-ként rejt el, majd mutat meg egy 

látványt. Mind a köd, mind az abból kibomló látvány a fény által válik láthatóvá, így a köd – 

alaktalanságában is – egyrészt egyenértékűvé válik a kibomló látvánnyal, másrészt a fény 

médiumának „közbejöttével” magát az észlelést, vagyis a látást blokkolja. Az 1925-ös szöveg 

éppen ezért, kis csúsztatással, a fény médium-szerepét a ködre helyezi át, hiszen a vers 

megállapítása szerint a köd lesz az, amely „sosem ragyog”. Ezt egészíti ki az akusztikai elem, 

a csönd, mely e szinesztéziás alakzatban ismét látványként válik tapasztalhatatlanná. 

Mindezeket követően a második sor az Óda idézett szakaszához hasonlóan azonosító aktus: a 

beszélő önazonossága (illetve annak fölbomlása) válik szinekdochikus szerkezetben, a szó 

szoros értelmében, „láthatóvá”. A „már” időhatározó persze egy nem meghatározott, csupán 

sugallt folyamat feltehetően utolsó állomásaként véglegesíti a beszélő eme állapotát, mely 

ezek szerint a mediális feltételek fikción belüli mozgatásával egy szervetlen, dehumanizált 

lírai világot konstruál.
168

 Ugyanakkor – tehetjük hozzá –, épp e dehumanizált, tárgyias világ 

megalkotása hozhatja közel retorikailag az „emberségességet” a megszemélyesítések 

halmozásával, akár úgy is, hogy a látványi és az akusztikus elemek szerveződése szerves 

antropológiai kódokhoz rendelődik hozzá:  

 

Mint az omladék, úgy állnak 

a gyárak, 

de még 

készül bennük a tömörebb sötét, 

a csönd talapzata. 

                          (Külvárosi éj) 

 

Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc 

volna harang 

s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz. 

S a szív a hang. 

(…) 

Ezüst sötétség némasága 

holdat lakatol a világra. 

 

A hideg űrön holló repül át 

S a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? 

Összekoccannak a molekulák. 

                                           (Téli éjszaka)  

 

A megszemélyesítések egyúttal az érzékszervek és így a mediális elemek keveredésében 

mutatják föl az ember nélküli világ megnevezhetőségét, érzékelhetőségét tekintve nagyon is 

emberi jellegét. A József Attila-lírában a tárgyi világ perszonifikációja, a látványra 

vonatkozó, az akusztikus és a nyelvi elemek hol szerves alakzatként is olvasható (s a szív a 

hang), hol a megszólalás hiányának antropológiai keretet állító és az érzékeket (vagy látványt 

                                                 
168

 Az organikus kód fölbomlásának és a deperszonalizációnak a József Attila-lírában betöltött 

szerepéről lásd KULCSÁR SZABÓ Ernő: „Szétterült ütem hálója”. Hang és szöveg poétikája: a 

későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. = KABDEBÓ Lóránt – KULCSÁR SZABÓ 

Ernő – KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – MENYHÉRT Anna (szerk.), Tanulmányok József Attiláról. 

Budapest, Anonymus, 2001, 15-41.  
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és akusztikumot) kontamináló szerkezete (ezüst sötétség némasága) az emberi tapasztalás 

rendjével írja körül ezt az ember nélküli világot.  

Bizonyos értelemben tovább fokozza és a mediális komponensek kidomborításával 

„technologizálja” is e hagyományt Papp Tibor Gyűrű – 20 című „képverse”.  

 

 

 
 

 

A szöveg mindössze két szóból áll – „mit lesel” –, amelyek többszörös gyűrű alakzatba 

rendeződve cső- vagy hengeralak térképzetét adják. A cső- vagy henger közepén látható apró, 

fehér, üres kör a térforma áthatolhatóságát vagy beláthatatlan mélységét sugallja. A két szó a 

gyűrűk ívén tükröződve, illetve változó színárnyalatban jelenik meg, a cső vagy henger 

térképzetet létrehozó alakja ellenében pedig kirajzolódik egy emberi szem írisze. Ily módon a 

szöveg olvasása nem pusztán egy felfogható nyelvi üzenet materiálisan rögzített jeleit 

implikálja, hanem mint látvány, sugallja a szavak kérdésként intonálható modalitását és így a 

térszerkezet letapogatását, az olvasói szemnek az alakzat mélyére hatoló, kutakodó jellegét.
169

 

Ugyanakkor – amint arra H. Nagy Péter elemzése rávilágít – a két szó nem csak kérdésként, 

de kijelentésként is intonálható, azaz, a „mi” szót „lesed”.
170

 Ez a fajta oszcilláció, vagyis az 

olvasói tekintet mozgása látvány és szavak között, egyidejűleg hozza játékba a kép és a 

szöveg médiumának megértését és érzékelhetőségét mind a médiumok materialitása, mind 

azok metaforikus, a költői nyelv képiségében, valamint a kép nyelviségében való „tükrözés” 

által. Épp az ilyetén összetettsége miatt jegyezheti meg Kékesi Zoltán, hogy „[a] Gyűrű – 20 

című vers az olvasói-nézői figyelmet elsődlegesen nem a technikai (nyomdai, számítógépes) 
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 Itt természetesen a betű, a látvány és a rögzítő felület, a papír anyagának összjátékáról van szó. 

Ebben az értelemben a papír a médiumok materiális megjeleníthetőségének hordozója: „Alapjában 

véve a papír számunkra gyakran az alap alapja marad, az alap alakzata azon az alapon, melyből az 

alakzatok és a betűk előrajzolódnak.” Jaques DERRIDA: A papír, (a)vagy én, tudják… Új spekulációk 

a szegények fényűzéséről. Ford. BÓNUS Tibor, = Intézményesség és kulturális közvetítés. Id. kiad. 

381-415, 397.  
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 H. NAGY Péter: Szavak ébredése – képek lázadása. Papp Tibor: Vendégszövegek (n). = UŐ: 

Féregjáratok. Dunaszerdahely, NAP Kiadó, 2005, 147.  
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eszközök saját – s idővel fölülmúlható – teljesítményével vonja magára. Az értelmezés nem 

függetleníti magát a mű mediális feltételrendszerétől, ellenben jelzi, hogy a műnek mindig ki 

kell terjesztenie a (mindenkori) mediális lehetőségek körét (…).”
171

 (Kiemelések az 

eredetiben.) Továbbá – tehetjük hozzá – az emberi szem íriszének látványa, hasonlóan a 

föntebb elemzett József Attila-versekhez, az olvasói tekintetet – amely egy kérdésre keresi a 

választ a szöveg által kirajzolt képben (avagy megérti a szöveg által látványként rögzített és 

így az olvasó által szemlélt „mi” szót) –, egy másik tekintettel szembesíti vagy tükrözi. 

Amikor az előbbi lehetőséget fedezzük föl a látványban, a szöveg nyomban visszairányul 

önmagára és a saját maga által kirajzolt látványra úgy, hogy a szavak kiáramlása a nyomtatott 

szavak médiumában ismerteti föl a látvány médiumának megkerülhetetlenségét. Amikor 

pedig a szem íriszét az olvasói szem – és így a tekintet – tükrözéseként fogjuk föl, a kérdést 

vagy kijelentést a képek és szavak mediális feltételrendszerének, az intermedialitás 

szükségszerűségének metaforájaként is érthetjük. (A szavak megalkotottsága továbbá 

metaforikusan utalhat az észlelés, a látás biológiai folyamatára: a színárnyalatok váltakozása a 

fény szembe való behatolásának és a látvány kirajzolódásának aktusát, míg a tükrözött és 

fejtetőre állított szavak az agy által vissza nem forgatott látványt jelölheti.)  

 

 

„Optikai jelenlét”: anyag, látvány, szöveg 

 

Az persze, hogy az organikus lírai kód felbomlása és a zárt esztétikumú vers eszményének 

föladása mintegy teleologikusan, a hatástörténet párbeszéd-jellegét kikerülve lenne 

történetileg megrajzolható, nem igaz. Éppen ezért, amint a hangeffektusaival kitüntetett 

figyelmet érdemlő Téli éjszaka és Az eltévedt lovas sem egyirányúan, hanem kölcsönösen 

olvassa egymást,
172

 szintúgy az igazolja az irodalom hatástörténeti meghatározottságát, ha az 

Ady-nyelv hatását nem pusztán önmagában, hanem a később arra felelő, ám az Ady-vers 

tapasztalatát más irányból kamatoztató szöveg dialógusában méri.
173

 Ahogy alighanem 

ugyancsak igazolható, miszerint a „Minden Egész eltörött” a teljességigényét elvesztő, a 

koherenciáról, a sérthetetlenségének bizonyosságáról lemondani kényszerülő deklaráció még 

valóban csupán kinyilvánító gesztusa – szerkezetbeli csorbulás vagy a nyelv 

uralhatatlanságának, szubjektumon túli feltételezettségének tapasztalata nem alakítója ennek a 

perspektívának. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az említett tapasztalat olyan nyelvi 

megformáltságot eredményez, mely bizonyos értelemben legalábbis magát a nyelv 

önreferenciális természetét szintúgy jelölné – ha nem a „Minden Egész eltörött” és a 

vonatkozó strófák grammatikai, szintaktikai vagy szemantikai szétbontása által, de 

mindenesetre az ismétlődő sorok (egyébiránt Ady stílusjegyeit mutató) értelmének és 

hangzásának (azaz nyelvi anyagának) materiálisan identikus módon, a jelölés szintjén 

azonban eltérő modalitással történő beírásával.  

Innen tekintve az Óda már citált passzusa ugyancsak beszédes lehet, amennyiben a nyelvi 

önreferencialitást magát is úgy vonja be a jelölések láncába, hogy egyszerre tartja fenn a 

szerelmi beszéd fikciójának kontextuális elemeit (illetőleg az elemek koherenciáját), valamint 

egy performatívum mozzanatán belül megteremti annak feltételeit, hogy a szöveg 

beszélőjének és a szöveget mindenkor olvasó tekintetnek szubjektumon túl ható „cselekvései” 

legyenek rögzíthetők a nyelv által.  

 

Óh, hát miféle anyag vagyok én,  
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 KÉKESI Zoltán: A tekintet újraírása. Papp Tibor: Vendégszövegek (n). = Kortárs, 2004/10, 108.  
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 LŐRINCZ Csongor: A retorika temporalitása. Id. hely   
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 Lásd KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az én utópiája és létesülése. Ady Endre avagy egy hatástörténeti 

metalepszis nyomában. = UŐ: A megértés alakzatai. Csokonai, Debrecen, 46-68, különösen 63-66.  
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hogy pillantásod metsz és alakít?  

Miféle lélek és miféle fény  

s ámulatra méltó tünemény,  

hogy bejárhatom a semmiség ködén  

termékeny tested lankás tájait?  

 

Amint persze – ahogy vázoltam – a szövegszerűség ama horizontja szintén kirajzolható, mely 

a szöveg anyagának és értelemlehetőségeinek alakítottságát nem pusztán a mindenkori olvasó 

tekintethez köti, de egy oszcilláció visszacsatolásán keresztül a szöveganyagot és a jelentések 

játékát megfordítja, azaz a szöveg igényét az olvasó igényéhez igazítja. Nyilvánvalóan úgy, 

hogy egyetlen pillanatra sem esik ki a vers „linearitásának” kontextusából: a tömbökre osztott 

költemény egységes perspektívát és modalitást épít ki, a szerelmi beszéd tematikus 

alakítottsága éppen a nyelvi megalkotottság abszolút önreferenciális eseményeit fedi el. De 

úgy fedi el, hogy általa meg is mutatja az „egész” fragmentáltságát, ám amint megmutatta, 

fölül is írja az „értelemegész” biztonságos utánképezhetőségének illúziójával – olyan 

illúzióval, mely hermeneutikai értelemben korántsem illúziónak mutatja magát.  

Mindez aligha lenne megérthető a klasszikus modern líra kezdeményezései nélkül. Miként 

például a „Költőnk és Kora” nyomatékos önreflexiói és az „egészről” mint értelemről és mint 

megbonthatatlan nyelvi történésről való részleges lemondása sem lenne interpretálható többek 

közt az Ady-féle beszéd előzményének hiányában.  

 

Íme, itt a költeményem.  

Ez a második sora.  

K betűkkel szól keményen  

címe: „Költőnk és Kora.”  

Úgy szállong a semmi benne,  

mintha valaminek lenne  

a pora.  

 

Nyilvánvaló, hogy a fenti szakasz másképp igényli az „optikai jelenlétet”, mint Az eltévedt 

lovas idézett passzusa. Ha valóban az különböztetné meg az irodalmat minden más 

jelentésképző eseménytől, hogy képes önmagára utalni,
174

 úgy József Attila versének részlete 

úgy hozza játékba az irodalom „néma anyagát”, hogy közben nem engedi nyugvópontra jutni 

a jelentésképzés és az annak ellehetetlenülése közti feszültségét.
175

 Az első két sor ugyanis két 

olyan deixissel él – „itt” valamint „Ez (a második sora)” –, amelyek értelmes jelentéssel 

bírnak a versegészben is, ugyanakkor anyagtalan értelem és puszta anyagszerűség egymásra 

vetítésével sem nem léptetnek be egy fenomenálisan érzékelhető immateriális fikcionalitásba, 

de nem is száműzik a jelentést az önmagát „üzenő” anyag – illetve médium – horizontjából. A 

második sor egyszerre konstatív és performatív jellege azonban a „K betűkkel szól keményen 

/ címe: »Költőnk és Kora«.” beszédes alliterációja s lehetséges jelentései mellett legalább 

olyan fontos alakítója a szövegnek, hiszen úgy térbeliesíti azt, hogy nem díszítőelemet 

alkalmaz a matéria defiguratív jelenlétének poétikai hangsúlyozásához, hanem mintegy a 
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 Walter Haug megjegyzése, aki a szimbolikus antropológia egyik fő munkájára, Clifford Geertz-nek 

a bali kakasviadalt elemző tanulmányára, egészen pontosan arra utal, hogy az említett esemény lehet 

ugyan szimbolikus, és hordozhat olyan potenciált, mely szimbolikusságánál fogva olyasvalamire 

reflektál, ami rajta kívül esik illetve önmaga nem hordozza, mégsem tud önreflexív lenni, tehát 

képtelen saját funkciójára visszamutatni. Lásd HAUG: Irodalomtudomány mint kultúratudomány? Id. 

kiad. 188.  
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 Ami ismét a Kittler által a modernség egyik, ha nem „a” nagy dilemmájának paradoxonjához vezet 

vissza, melyet a dolgozat elején több helyütt is citáltam.  
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versolvasás „vertikális linearitását” kihasználva felelteti meg a jelentést annak egyedüli 

megképződési helyével. Lőrincz Csongor ide vonatkozó dolgozata e szöveghely 

„jelenetezettségét”, idézetjellegét, „algebrai operacionáltságát” hangsúlyozza: „Maga a sor is 

– a szöveg alapvető alaktani egysége, mondhatni mozdíthatatlan adottsága – csak önkényesen 

jelölhető ki, amennyiben a rámutatás úgy emeli ki írásosságát, külsődlegességét, hogy 

inszcenírozást, színházi aktust (megszólítást) működtet. Mondhatni nevet ad annak – »ez 

[legyen] a második sora« −, aminek nincs neve, vagyis katakrézist létesít. Ezzel ellene is 

szegül az aposztrophé hang-létesítő erejének, különösen azért is, mert a katakretikus 

megnevezés itt nem csak névvel való ellátást jelent, ezzel együtt a megszámolhatóságot is 

jelzi (»ez a második sora«). A vers írásos térbelisége tehát – sarkított fogalmazásban – nem 

annyira vizuálisan érzékelhető, mint inkább a szám kontingens sorozatában 

végigszámolandó.”
176

 És valóban: a „Költőnk és Kora” második sora implikálhat 

számsorozatot, melynek pusztán egy önreflexív komponense a második sor. Ugyanakkor 

valószínűleg éppen az ennek a sornak a tétje, hogy nem csupán a megszámolhatóságot vagy a 

kijelentés megnevezés-jellegét jelzi, hanem – mégiscsak – a szöveg térbeli struktúráját 

egyaránt, hiszen a sor csakis úgy tud „a második sor” lenni – azaz a kijelentés kizárólag akkor 

nyerheti el identitását, értelme akkor lehet –, ha az első sor után törés, váltás történik a szöveg 

képében, illetőleg a szóban forgó kijelentés csakis e törést követően hangzik el (íródik le), 

elhangzásával (leíródásával) pedig ismét törés, vagyis kötelező sorváltás történik. Az „Ez a 

második sora” legalább olyan mértékben utal a térbeliség vizuális megtapasztalására, mint az 

„algebrai operációra”,
177

 mert a szöveg anyagszerű elhelyezkedése már mindig is a térhez, és 

ekképpen itt a vizualitáshoz kötött, jóllehet, persze, nem szólhatna így a szöveg, ha nem lenne 

előzetes tudása a költészettörténet formai elvárásainak poétikai kijátszhatóságáról – 

kiaknázhatóságáról –, továbbá nem lenne tisztában ennek a tudásnak a tulajdonképpen az 

egyes szubjektumon túli, mert anyag-, textus- és hagyományfüggő kontextusaival.  

A „Költőnk és Kora” cím és részlet természetesen már a jelentésképzés anyagtalan 

dimenzióira szintúgy utal, ha csak azzal is, hogy a kor költészeti kihívásait éppen a zárt 

esztétikum megsértésével, az immateriális fikció materiális megbontásával azonosítja. Innen 

nézve az „Úgy szállong a semmi benne, / mintha valaminek lenne / a pora” viszont olyan 

önreflexív kijelentés, amely tagadja a koherens jelentés versbeli meglétét – helyesebben: az 

értelmezés tétjének semmilyen „tanulságot” nem tesz meg –, miközben maga az állítás már 

kevésbé kötődik az anyaghoz. Kötődik persze, hiszen ugyanabból a betűkészletből származik, 

sőt a „semmi benne” akár a fekete tintát kitöltő papír anyagszerűségére ugyanúgy utalhat 

(amint egyéb jelentésátvitelek szintén végrehajthatóak pusztán az érzéki jel 

átrendezésével),
178

 absztrahálható szavai azonban („szállong”, „semmi”, „valami”, „pora”) 

inkább hatnak az olvasó fantáziájára mint a konkrét látására. Nem beszélve arról, hogy e 

helyütt abba a már említett paradox szituációba kerül az olvasás, amely során a hermeneutikai 

feladat elidegenítő, a materiális kontextustól elszakadt „igazsága” az e mögé vagy elé került 

anyagszerűség hivalkodó jelenlétével, úgyszólván érzéki megtapasztalásával írja felül a 

jelentésképzés – vagy itt inkább: értelemtörténés – eseményét. Mégpedig oly módon – és ez 

benne a paradoxon –, hogy a kijelentés „igazsága” éppen ennek az igazságnak a jelen-nem-

létére, hiányára, ürességére mutat rá. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a vers mondatának van 

értelme, ez az értelem azonban magát az értelem-nélküliséget állítja – a szöveg materialitása 

javára, miközben az értelem-nélküliség értelmének nyelvi performatívuma már értelmezői 

feladatot ró az olvasásra.  
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Avantgárd [nyelvi] disszemináció(k) 

 

Nyilván még bonyolultabbá teheti a helyzetet, ha az olvasás tétje az, hogy kanonikus 

értelmezést hozzon létre – attól függően, milyen esetleges előfeltevésnek igyekszik megfelelni 

az interpretáció. A „Költőnk és Kora”, feltehetőleg pontosan amiatt, mert nem engedi lezárni 

anyagszerűség és immateriális értelem játékának, médiumnak és „üzenetnek” – vagy 

„igazságnak” – a körét, se a szöveg fenomenalitása, se az annak materialitása felől közelítő 

interpretációk elől nem hátrál meg. Amennyiben a „Költőnk és Kora” címválasztás és a 

költeményben is helyet kapó szó szerinti idézet bármilyen módon utalni látszik születésének, 

egyáltalán: létének körülményeire – mindenekelőtt talán a már említett materiális 

referencialitás által –, úgy alighanem összefüggésbe lehet hozni a korabeli avantgárd bizonyos 

törekvéseivel és aspektusaival. A Nem én kiáltok általában az expresszionista hangnemmel 

jellemzett kinyilvánító performatívumai („Nem én kiáltok, a föld dübörög.”) a líra központi 

trópusát, a beszéd, a hang tulajdonosaként azonosítható ént fosztja meg a versbeszédet 

létesítő, hallható és látható (olvasható) minőségtől, jóllehet a beszédet szervező alak a 

szövegben folyamatosan olyan változásokon, átrendeződéseken, behelyettesítéseken keresztül 

ragadható meg, melyek kifutása a „fizikai referenciájában” körvonalazható – mert a gravitáció 

erejével a földhöz kötött – alany deklaratív, a vers tropológiáját végig szervező szólamát a 

földnek mint a térnek, a világegésznek és a „fizikai referenciának” a helye veszi át. 

Pontosabban nem is átveszi, sokkal inkább e végső helyettesítés által belép a vers terébe, 

úgyszólván okává válik a hangnak, zörejnek, szövegnek.  

Hogy milyen mértékben tekinthető – például – a Nem én kiáltok olyan versnek, mely az 

avantgárd koncepciónak megfelelően nem utánalkotja, leképezi vagy értelmezi a valóságot, 

hanem beemeli azt a művészet terébe, azaz alkotóelemévé teszi, alighanem megítélés kérdése. 

Amint az is, hogy mennyiben lehet úgy elébe menni a szöveg fenomenalitásának, hogy az 

közvetlen valóságelemként érzékeltesse annak valamely komponensét. Ha ugyanis most 

elsőként nem a különböző, írásban érzékeltetett „zajokra”, „zörejekre”, „hangzókra” illetve 

egyéb intermediális effektusokra gondolunk, hanem a versnyelv kép- és fikcióteremtő 

mozzanataira, úgy nyomatékosan olyan szöveghelyek tömegébe futunk, melyek materiális 

szerkezetüket tekintve aligha térnek el nagyban a klasszikus- vagy későmodern 

versnyelvekétől – legfeljebb a metaforikus konstrukciók jelentésimpulzusainak olvasásakor, 

amint Kulcsár Szabó Ernő megjegyzi, egy „szemantikai káosznak” juthatunk a birtokába,
179

 

melynek kontingens elemei, azaz a szöveg egészének metonimikus megalkotottsága nem egy 

organikus lírai kód, hanem egy szervetlen műszerkezet létrehozásában érdekeltek.
180

  

Ha a szervetlen szerkezet létrehozásának ideológiai háttere nem a klasszikus modern 

verseszmény, a zárt, sérthetetlen esztétikumú műalkotás teljes lerombolása, pusztán a 

részekben rejlő „értelemegységeké”, úgy a „forma” változásainak nyomonkövetése és a 

hermeneutikai értelmezésigény szintézise valamilyen módon érvényt tud tartani az avantgárd 

műalkotás (bár avantgárd szemszögből ez talán provokatív szóhasználat)
181
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értelmezhetőségére. Akkor is, ha az avantgárd tradíció nyelv- és jelhasználatot illetően 

egyrészt nagyfokú széttartást vagy változatosságot mutat, másrészt komoly fejtörést okoz az 

egyes művek esztétikai minőségének megítélése és a kanonizáció is.
182

  

Az utóbbi két esemény nyilván azért is okoz nehézséget, mert bizonyos értelemben az 

avantgárd attitűd maga termeli ki azokat. Ha ugyanis igaz az, hogy az avantgárd leginkább 

magatartásként, beállítódásként írható le,
183

 úgy a radikális szembefordulás abba az előre 

eléggé kiszámítható helyzetbe hozza az avantgárdot, mely mindig az elnyomottság, a 

kirekesztettség, a meg-nem-értettség vádját hangoztatja. Miközben a szélesebb befogadással 

ugyancsak összefüggésbe hozható recepció beszédének, az avantgárd tudományos–esztétikai 

kanalizálásának hiánya – vesd össze a „már megint nincs benne az irodalomtörténet(ek)ben” 

illetve „az irodalomtörténet-írás konzervatív, avantgárd-ellenes” típusú kirohanásokkal – sérti 

az avantgárd identitást. A dolog ilyetén kettős jellege, vagyis egy önmaga „kivételességét” és 

„újszerűségét” hangosan hirdető, de magát az intézményesüléstől dacosan óvó törekvés nem 

könnyíti meg a recepció és a feldolgozás feladatát – még az avantgárd diszkurzus aktív 

résztvevője számára sem. Nem véletlenül jegyezte meg idevonatkozó tanulmányában 

Szkárosi Endre, hogy „[h]a az avantgárdot történeti kategóriaként értelmezzük, minden 

további magyarázkodás feleslegessé válik: a mai jelenségekkel kapcsolatban használatának 

nincs értelme, mivel ezek nem a történeti avantgárdhoz való sajátos viszonyon alapulnak, nem 

abból nőttek ki. Ha azonban esztétikai kategóriaként fogjuk fel, akkor alighanem egy 

következetes művészi (nem pusztán »emberi« vagy morális) magatartásmóddal 

azonosíthatjuk: ez pedig a mindenkori esztétikai közmegegyezésből való radikális kilépésben 

ragadható meg.”
184

  

Persze, ha a „mindenkori esztétikai közmegegyezésből való radikális kilépés” egyenlő az 

avantgárd magatartással, úgy aligha lehetne – innen nézve – „nem-konzervatív” 

irodalomtörténetet írni, maga „az” avantgárd irodalomtörténet-konstrukciója pedig egyelőre 

várat magára. Viszont amennyiben nem „mindenkori esztétikai közmegegyezésről” beszélünk 

– kérdéses, hogy van-e ilyen egyáltalán, bár alighanem a kijelentés által implikált/sugallt 

értelemmel tisztában vagyunk –,
185

 hanem az irodalmi vagy művészi jel- illetve 

nyelv(használat) mediális, azaz a közvetítőrendszerekre vonatkoztatott feltételezettségéről, 

                                                                                                                                                         
További példa erre Duchamp néhány híres ready-made-je, melyek később nagy összeget érő 

műalkotásokként lépnek be a művészet valóságos (kiállítási) és diszkurzív terébe.  
182

 Amint Kappanyos András megjegyzi, „az avantgárd szövegeknél nincs olyan konszenzusos, kvázi-

objektív értékelési szempontrendszer, mint a »hagyományos« szövegeknél. Nem tudjuk olyan 

könnyen megmondani, mi a »jó«. És ezért van függőben, ezért nem fejeződött be máig sem a magyar 

avantgárd kanonizációja.” KAPPANYOS A.: Avantgárd és kanonizáció, = BUKSZ, 2002. tavasz, 56.  
183

 Lásd többek közt: „Fontos eseménye volt a hazai művészeti életnek ez a sokasodásával tüntető 

jelenség: az újfajta fogékonyságot hirdető szavak, nevek, jelek csodálatos megszaporodása, az aszfalt 

alól kibúvó hajtások zöld szigeteinek növekvő száma, az akaratos és tudatos jelenlét, az az 

avantgárdra mindig jellemző létezési forma, amely ráerőszakolja magát a társadalomra – nem 

elfogadtatja magát, ami azt jelentené, hogy robbanékonysága elveszett, hanem akaratosan megjelenik, 

zavart kelt s látványos erőkifejtésével gondolkodásra késztet (…)” PAPP Tibor: Avantgárd szemmel – 

költészetről, irodalomról. Magyar Műhely, Budapest, 2004, 145. (Kiem.: LVP)  
184

 SZKÁROSI Endre: Mi az, hogy avantgárd. Írások az avantgárd hagyománytörténetéből. Magyar 

Műhely, Budapest, 2006, 79.  
185

 Már nem Kassák, de még Papp Tibor is így kezdi a Kassák hatástörténetéről szóló írását: „A 20. 

század elején a Nyugat folyóirat jelzőkkel feldíszített, ékesre habosított lírája kecses vitorláshajóként, 

otthonos közlekedő eszközként úszott be az olvasó látókörébe, ugyanakkor A Tett és a Ma 

költeményei cselekvéssé átlényegülő szavaikkal, az igék lökhajtásos motorjával mint hangos repülők 

zúgtak, vagy repítették ismeretlen tájakra az olvasót.” (PAPP T.: I. m. 139.) Az említett „ismeretlen 

tájak” ugyan mintha az esztéta modernség zárt fikcióját idéznék, ám kétségtelen, hogy egyúttal 

jelölhetik a megértés új kihívásait is.  
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úgy maga az avantgárd hagyománytörténete szintúgy adekvát és érvényes módon írható be 

nem csak a költészettörténetről, de az irodalom- vagy kultúraértésről (bárhogy nézzék is az ki) 

való beszédbe egyaránt.  

Mert tény, hogy az avantgárd az esztétizmus vagy a későmodern versnyelvéhez képest 

több meglepő dologgal szolgált. Nem csak a már említett szervetlen műszerkezet defiguráló 

hatásmechanizmusával, vagy szűkebben a metonimikus és metaforikus konstrukciók 

fölcserélésének szubverzív tapasztalatával, de azzal is, hogy szembesítette az olvasást a 

koherens jelentésképzés ellehetetlenülésének fenomenális és materiális referenciáival, 

valamint e vonatkozások metapoétikus megalkotottságával.  

 

A suszter füle mögé dugta a dikicset s azt mondta  

MÁRA ELÉG VOLT A KRÉMES TÉSZTÁBÓL  

a disznók pedig a hold szarvára akasztották röfögésüket  

s a diák egyetlen nyomással keresztülvizelte a sövény-  

palánkot  

ó a suszter és az éjszaka a megfordított hasával  

harangok kiléptek a ketreceikből s most áttopognak a hidak fölött  

ablakok véreznek s Genovéva áll a sarkon  

 

A 13. számozott vers például mindenekelőtt abban tér el az Ady-féle, jelentést elképzeltető, az 

imaginárius aktivitására nagyban ráutalt nyelvtől, hogy az olvasás automatizmusaként 

működő belső képalkotás eseményét a „szemantikai káosz” „nyitottságának” teszi ki. Vagyis, 

nem bontja meg sem a mondat grammatikáját, sőt radikálisan a látható nyelven sem eszközöl 

változásokat, de nyomatékosan megnehezíti a koherens fiktív világ leképezését. Alighanem e 

helyütt mégsem az esztétizmus versnyelvének szerkezeti megbontásáról, csupán a fikciós 

nyelv defigurálásáról lehet szó. Már csak azért is, mert például „a disznók pedig a hold 

szarvára akasztották röfögésüket” vagy a „harangok kiléptek a ketreceikből s most áttopognak 

a hidak fölött” vagy „ablakok véreznek”, „megfordított hasával” stb. sorok és lexiák jelentését 

csak úgyszólván szó szerinti értelmükben – azaz „igaz valóságként” – lehetetlen elképzelnünk 

és értelmezhető történésként olvasnunk; magával a szöveg fenomenalitásának megalkotásával 

nem lehet különösebb probléma. A „hold szarvára akasztott röfögés” szemantikailag 

akármennyire is azonosíthatatlan – bár ennek mértéke és mércéje alighanem maga is az 

olvasói fantázia lehet –, a de Man-i értelemben vett materialitása felől nem tűnik 

problematikusnak. Igaz ugyan, hogy a koherens fiktív világ helyett egy nehezen vagy 

sehogyan sem összeállítható univerzumot teremt, de csak a jelölők szokatlan kapcsolódásai 

felől nézve.  

Ami természetesen bizonyos kockázatot von magával, mégpedig az által, hogy 

kiszolgáltatja a szöveget – pontosabban a szervetlen lírai kód részleges olvashatóságát – a 

jelentésképzés önkényének. Ez pedig nem a valóság beemelésének mozzanata a műalkotás 

terébe; de tulajdonképpen a „cselekvéssé átlényegülés” esélyét is csak abban mutatja meg, 

hogy a szokatlan képzettársításokkal a nyelvi történésre irányítja a figyelmet. A „cselekvő” 

szavak mint a valóságot materiálisan elérő instanciák leginkább egyfajta aktivizmus vagy 

expresszionizmus felől határolhatók körül a legegyszerűbben, amiről azonban itt szó van, az a 

nyelvi referencia iróniától sem mentes „visszacsatolása”. Ha ugyanis az avantgárd törekvése a 

mindenkori esztétikai közmegegyezésből való radikális kilépés, úgy a Kassák-féle 

szemantikai tér leginkább azt hangsúlyozhatja, hogy a nyelvi jelölést a jelentésképzésben 

„tettenérő” olvasás – mely persze hagyományosan elfedni igyekszik a nyelvnek ezt a jelölés-

természetét – a jelentésképzés felforgatásában lesz érdekelt. Ami azzal a következménnyel 

(is) jár, hogy az olvasás szembesülni kényszerül a nyelvi jelölés funkcionális aspektusaival, 

ezen keresztül pedig mindenekelőtt a nyelvi önreflexivitással. Hiszen a „szemantikai káosz” 
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mint a jelölésre visszautaló, a szöveg fenomenális dimenzióját adó „alakzat” magára a nyelv – 

és így a vers – olvashatóságára referálhat. Ez jóllehet tekinthető cselekvésnek, sőt alighanem 

olyan performatívumnak is, mely mindig az önmagát létesítő és alakító nyelv autopoiesisét 

hozza létre; de aligha mondható olyasvalaminek, ami a közvetlen valóságból eredeztethető, és 

így igazolna vissza valamilyen nyelv előtti és azon túl ható magatartásformát. (Magyarán az 

az attitűd, mely az avantgárd „radikális szembefordulásával” körvonalazható, nem annyira az 

irodalom, mint inkább az irodalom „külpolitikájának” a történetéről lehet beszédes…)  

A nyelv autopoietikus jellegének egyik „programadó” konstatívuma is lehetne tehát a 12. 

számozott vers közismert kijelentése – „a szavak nem azért vannak hogy tartalmat 

hurcoljanak mint / a zsákhordók” –, ha nem éppen a szavak „igazsága” biztosítaná ennek az 

állításnak is az értelmezhetőségét. Ez az egyszerre konstatív és performatív szerkezet 

valójában azt igazolhatja igazán vissza, hogy a jelentésképzés megbontására, a 

jel(entés)telenítésre irányuló igyekezetek a fikciós világ szemantikai „nyitottságával”, 

széttartásával még nem állítják olyan kihívások elé az olvasást, melyek egyértelműen 

befagyasztanák vagy menthetetlenül elhalasztanák az értelemképzés esélyeit. Voltaképpen a 

radikális dada törekvéseitől eltekintve alighanem azok az avantgárd kísérletek mondhatók 

egyértelműen a hagyományosan metaforikus versnyelvnek nevezhető konstrukciók alapos 

felülbírálóinak, melyek a megszövegezés mediális feltételeit bontották vissza a vizuális és 

auditív alapokig.  

Nyilvánvalóan olyan történeti időszak függvénye is volt ez, amely páratlan lehetőséget 

kínált a szóban forgó kísérletek számára. A nyomdatechnika, a tipográfia vagy az új 

technológiai médiumok, a fotó és a film ugrásszerű fejlődése egyszerre játszhatott az esztéta 

szépségkultusz ellenében dolgozó avantgárd kezére, de ugyanúgy kihívások elé állította a 

művészetek és a médiumok befogadásának szélesedő teoretikus reflexióit egyaránt. És bár a 

technika dicséretére összpontosító irodalmi munkák a 19. században úgyszintén születtek 

(lásd például Petőfi Vasúton című, a vasutat éltető versmorzsáját), a mozgás és a haladás 

lendületét igencsak magáénak érző avantgárd hevület előszeretettel tette témájául a 

technológiai progressziót, elméleti–öndefiníciós munkáiban (illetve kiáltványaiban) pedig az 

ennek következtében átalakuló esztétikai–műértői beállítódást.
186

  

Tény azonban, hogy mindezek tematikus jelenléte önmagában még nem alkot az esztéta 

modernség ambícióival szögesen ellentétes válaszokat, hiszen azok nem elsősorban 

                                                 
186

 Persze, túlzás lenne kizárólag az avantgárdnak tulajdonítani efféle hevületet – a művészetek 

valamint a tudomány történetében jóval több progresszív „gócot” találhatunk. Ha viszont az összes 

ilyen történésre utaló reflexiót avantgárdnak minősítenénk, úgy valóban csak a fogalom 

használhatatlanságát demonstrálnánk. Mindenesetre a posztindusztriális társadalmak technikai 

progressziójára irányuló művészeti megmozdulások és az ezeket feldolgozó teoretikus és/vagy 

történeti munkák a huszadik század első felében mélyítik el a művészetekről, médiumokról, tágabban 

a befogadás esztétikájáról való beszédet. Lásd ehhez nem csak Kassák művészeti tanulmányait 

(KASSÁK Lajos Válogatott művei. I. Szépirodalmi, Budapest, 1983, különösen 831-985.), hanem 

például hangsúlyosan a költészettel kapcsolatban SZABÓ Lőrinc: Technika és költészet. = 

BEDNANICS Gábor, BÓNUS Tibor (szerk.): Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében 

Magyarországon. Ráció, Budapest, 2005, 78-82. Szorosan Kassák és a technikai médiumok 

összefüggéseire fókuszáltak legutóbb Kékesi Zoltán tanulmányai (KÉKESI: A költészet és a technikai 

médiumok. = Az esztétikai tapasztalat medialitása. Id. kiad. 273-288; Ikon és graféma. = 

BEDNANICS Gábor, EISEMANN György [szerk.]: Induló modernség – kezdődő avantgárd. Ráció, 

Budapest, 2006, 51-73; Mint hír a dróton. Babits: Mozgófénykép – Kassák: Utazás a végtelenbe. = Uo. 

264-274.), de mindenképp ide sorolandó Bednanics Gábor ezek előzményeit taglaló tanulmánya 

(BEDNANICS: Művészet és/vagy mesterség. A technika a 19. század végi magyar lírában. = Uo. 247-

263.) illetve Fried István egy nemrég publikált munkája (FRIED: A halál automobilon. Közlekedés és 

irodalom a magyar modernségben. = Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. 

századi történetében, Id. kiad. 339-357.).  
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szemléleti–poétikai változásokat, hanem a tropológiai rendszer módosításán keresztül a 

jelentésképzéshez való viszony revideálását eredményezték. Közelebbről, az olvasást, 

helyesebben a „mű” befogadását állították ezáltal olyan kihívások elé, melyek mintegy a 

művészet fikcionalitását a világról való gondolkodás kép- és szövegszerű, ám 

hagyományosnak – itt tehát: értelmezhetőnek – tekinthető struktúrái leképezésével vagy 

újraalkotásával, helyettesítésével szemben egyrészt a fikció öntörvényűségét és 

komponenseinek korlátlan variálhatóságát (metonimikus egymásmellé-helyezését vagy 

egymásra-csúsztatását), másrészt a művészet érzéki terének „valóságos” észlelhetőségét 

tudatosították. A szövegek médiumközi megalkotottsága ugyanakkor a technikai lehetőségek 

mindig meghaladható viszonyára irányítja a figyelmet, hiszen a történeti avantgárd 

tipográfiát, fénynyomást vagy más eszközök alkalmazását lehetővé tevő, sőt azt szorgalmazó 

koncepciói egyszerre nevezhetők játéknak, mégpedig a médium alakíthatóságáról szóló 

játéknak, továbbá meglehetősen nagy biztonsággal állítható, hogy mindez a műalkotás 

„ontológiai státusának” mibenlétére irányulhatott. A recepció ehhez viszonyítva 

„megengedőnek” mondható: Kassák 18. számozott versének hangsúlyos vizualitása, 

tipográfiai nóvumai egyszerre lesznek összebékíthetők a „lineárisként” értett értelem 

létrehozásával, ahol az optikai konstrukció az intencionális jelentésre mintegy rárakódik (vagy 

fordítva), valamint nyernek önálló poétikai szerepet, melyek mintegy megelőzik, elébe 

mennek a már beírtnak vélt jelentésnek.
187

 Természetesen ezen a ponton nyitott marad a 

kérdés, mely a kommunikáció materialitásának némaságát illetve az anyagtalan értelmet 

helyezi kiasztikus szerkezetbe, valamint az is, hogy milyen interpretációs logika képes 

érvényes utakat kínálni azok művészeti–irodalmi összefüggéseihez.
188

 Ha például a 18. 

számozott vers esetében valóban „nem tekinthetünk el a feltűnő tipográfiától, hanem 

egyenesen ennek szerepére kell, hogy rákérdezzünk”, valamint igaz az, hogy e szöveg 

olvasása (ami egyszerre optikai és imaginárius történés) mintegy automatikus módon 

törekszik „lineárian elrendezni” a szétszórt töredékeket, akkor a „tipográfia disszeminatív 

potenciáljának”
189

 felmutatása mellett az is kérdés, vajon olyan „valóságdarabokkal” 

szembesül-e az olvasói tekintet, melyeket közvetlenül ér el, vagy kikerülhetetlen 

hermeneutikai szituációt teremt, melynek során az olvasás az említett potenciáloknak is 

értelmezés, így előzetes megértés alapján juthat csak birtokába. Átfogalmazva a kérdést, a 
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 Lásd például Ivánszky Ágota dolgozatában: „[a versek] a tipográfiai kollázs verbális jelentéssel 

való elmélyítésével, illetve a számozott költemények technikájával épülő szövegek vizuális 

megjelenésével, képpé formálásával jönnek létre […] A látszólag értelmetlenül, logika nélkül egymás 

mellé dobált képekből, a köztük lévő, ki nem mondott kapcsolat folytán áll össze az új valóságdarab. 

[…] A verbális-vizuális hatás egymást erősítő összjátéka ebben az esetben is a valóság minél 

pontosabb, teljesebb megjelenítését célozza.” IVÁNSZKY Ágota: Kassák Lajos: 18. számozott 

költemény. = Irodalomtörténet, 1994/12, 126-147, 126, 129, 141.  
188

 Az említett versnek létezik olyan – érvényes – interpretációja is, mely a vizuális elemeket 

járulékosnak tekinti: „Ha megvizsgáljuk a vers vizuális jegyeit, hamar arra a következtetésre jutunk, 

hogy képversként első ránézésre tulajdonképpen nem olyan érdekes alkotás. Néhány ikonikus elemtől 

eltekintve […] Kassák nem használ olyan eszközöket, melyek a képverset Apollinaire módján egy 

attól független külső képi elem által határoznák meg, mintegy előlegezve vagy képileg megjelenítve a 

vers »témáját«. Ugyanakkor azt sem állíthatjuk, hogy Kassák a versszerkezet felbontására használta 

volna fel a képvers nyújtotta lehetőségeket, oly módon, hogy láthatóan a fehér lapból mint szabad sík 

felületből indult volna ki. Az olvasás linearitása csak néhány ponton törik meg a költeményben, ott is 

csak oly módon, hogy a szöveg többértelműsítéséhez érdemben nem járul hozzá.” SEREGI Tamás: 

Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében. = Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Id. 

kiad. 180.  
189

 Az idézetek KOVÁCS Béla Lóránt tanulmányából származnak: A tipográfia disszeminatív 

teljesítménye. Kassák Lajos: 18. számozott költemény. = Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. 

185. (Kiem. az eredetiben.)  
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tipográfia disszeminatív teljesítménye nyújthat-e olyan jelenlét-élményt a befogadás számára, 

mely közvetlen „valóságként”, és nem közvetített nyelvi–fiktív konstrukcióként teszi 

hozzáférhetővé a művet?  

Nyilván, a materialitás – melyet a tipográfia tulajdonképpen egyedüliként variálni képes – 

sok egyéb tényezőtől függ, ráadásul ezek sem állíthatók sorba aszerint, melyik lesz 

alkalmasabb egy érvényesebb értelmezés előhívására. Ha azt állítjuk, Kassák 18. számozott 

verse abban nem különbözik Ady fentebb játékba hozott szövegeitől, hogy ugyanúgy 

megteremt egy imaginárius teret, melyre folyamatosan hivatkozik – akár szoros intertextuális, 

akár az allúziók, utalások tágabb mezején –, az olvasás lehetőségeit illetően ugyanúgy 

igazunk lesz, mint ha az alapján vizsgáljuk, vajon mik azok a hermeneutikai feladat elébe 

menő instanciák, melyek a szövegalkotás és -olvasás mediális feltételeit módosítva 

költészettörténeti következményekkel járnak (amennyiben járnak), valamint az esztétikai 

tapasztalat történetének változó konstellációit rajzolják ki (amennyiben kirajzolják). Ha a 

mediális kultúrtechnikák függvényében vizsgálódunk, vajon milyen összefüggésekhez 

juthatunk a szóban forgó vers kézírással és gépi, nyomtatott betűkkel létrehozott változatait 

szemlélve? Mert amennyiben a tipográfia, „[a] nyomdatechnika eljárásai (…) 

szövegszervezővé és olvasáspoétikai szempontból ontológiai jelentőségűvé válnak”,
190

 úgy a 

kézzel írott változat eleve nem igényli a gépi jelenlétet vagy közreműködést, miközben azzal 

utalhat a Gutenberg előtti korszak írásbeliségére (vagy akár a szóbeliségre?), hogy a lap terét 

az értelemképzés linearitásához (illetve az ennek megfelelően lineáris tömbként keletkező 

szövegtesthez) képest eltérően osztja fel vagy tölti ki.
191

 Ha ez is alapja lehet egy 

értelmezésnek, akkor ez esetben nem kerülhető meg a kérdés, vajon a technikai 

megalapozottságú eljárások által nyer-e a szöveg(olvasás) „ontológiai jelentőséget”, vagy a 

kézírás – a kép, a rajz stb. – a nyelvet magát eleve olyan optikai médiumként fogja föl, mely a 

gépi–technikai közvetítést könnyedén reprodukálja vagy utánozza. Amint nyilván annak 

dilemmája szintúgy felmerülhet, hogy maga a kézírás ugyancsak reprodukált, azaz technikai 

közvetítéssel kerül a papírra, és bár a szöveg nem garantálhatja, de feltételezhető, hogy 

csupán egyetlen „eredeti”, „autentikus” alkotás létezik. Innen nézve a szöveg – vagy még 

inkább: annak nyelve – nem kizárólagosan „irodalmi” alkotás, hanem képzőművészeti, 

optikai tárgy, mely valószínűleg bárki által könnyedén újraalkotható. E helyütt meglehetős 

nyomatékkal tolakodik be a problematika, amely az irodalmi mű igazsága és megjelenése 

körül érzékelhető. Vagyis, hogy – többek közt például – a 18. számozott költemény kézírásos 

változatának reprodukálása magával vonja-e a mű igazságának birtoklását, „átmentését”, vagy 

pusztán annak megjelenítésére vonatkozik. A kérdés azért sem indifferens, mert ha a mű 

igazsága és szépsége annak egyedi elénk tárulásában értelmezhető egyáltalán, nem pedig 

különválasztásukban, úgy ez a precedens arra világítana rá, hogy a mű – vagy a 

kommunikáció – materialitásától mégiscsak eltekinthetünk. Ilyen értelemben a tipográfia 

disszeminatív teljesítményének „ontológiai jelentősége” relativálható. Persze, ezek az inkább 

különleges, mintsem általános esetek elsősorban arra hívhatják fel a figyelmet, hogy az 

irodalomtörténet valósága nagyon erősen kapcsolódik, sőt függ a mediális kultúrtechnikák, 

médium és annak olvasása (megértése) mindenkori reflektáltságától. Mind a klasszikus és 
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kései modernség, mind a történeti avantgárd irodalmának (tehát nem egyedül költészetének) 

hatástörténete visszaigazolja ezt, ami új, pontosabban más perspektívákat adhat a korszak 

teoretikus és történeti szempontú értelmezéséhez egyaránt.  

Az alábbiakban ezt a történeti mozgást az írás önreflexiójának mediális „kikülönülése” 

felől igyekszem alaposabban szemügyre venni, mely egyúttal alkalmat teremt arra is, hogy a 

szelekció önkényét lehetőleg ellensúlyozzam: a föntebb választott szövegek mellé ezúttal 

olyanok kerülnek, melyek nem annyira a vizualitás–optika–akusztika hármasának 

tropológiába visszaírható sajátosságait, hanem az írás „történésének”, „bevésődésének” 

mozzanatát rögzítik. E rögzítés persze már maga is számos mediális fordítás „eredményeként” 

mutatkozik meg az olvasás számára; ezek közül az egyik legérdekesebbnek – minthogy a lírai 

hang felütéséről illetve annak kölcsönözhetőségéről van szó – a szerzői név beírása, a 

prosopopeia medializálása valamint a szövegezés írott materialitása és az intonáció akusztikai 

effektusának feszültsége bizonyul.  

 

 

2. Írás, bevésődés, dal(lam). Költészettörténeti vázlat szövegre és hangra 

 

 

Persze elöljáróban rögvest leszögezhetjük, hogy alighanem se szeri, se száma azoknak az 

irodalmi szövegeknek, amelyek valamilyen módon az írás történését tematizálják. Az 

esztétikai önértésnek és az önértés esztétikájának ez a speciális, mégsem teljesen egyedi 

módja azonban különös jelentőségre tesz szert az írásos kultúrában, ahol a rögzített jel 

fenomenális és materiális olvasása annyira elválaszthatatlanul kapcsolódott össze, hogy az 

irántuk tanúsított teoretikus érdeklődés igazán csak a technikai médiumok huszadik század 

eleji térnyerésével élénkült meg. Ez valójában látszatellentmondás: az írás technológiája – az 

alfabetikusság kialakulásától a palimpszesztusokig, a kézírástól a nyomtatott szövegig és a 

digitalizálásig – sohasem hagyta nyugvóponton a bevésődés kitüntetett hermeneutikai 

aspektusait, a nyelv fenomenális-referenciális olvashatósága azonban a megértés alakzatai 

közül leginkább a kikülöníthető, „utánképezhető” jelentések azonosítását automatizálja. 

Éppen azért, mert – gyors példaként – egy olyan köznapi fogalom, mint amilyen például a 

„falevél”, a referenciális stabilitás illúzióját kódolja az olvasás és a megértés önműködő 

mechanizmusába elsőként, elfedve a „konkrét” valóság fenoménjai közti különbözőségeket.
192

 

A „nyelv a lét háza” (Heidegger) ebben az értelemben az emberi nyelv alapvetően 

metaforikus természetére világít rá, sajátosan önreferens módon: e kijelentés szemantikája 

maga is metaforaként szerveződik, így a saját maga jellegét e jelleg működésében megmutató 

retorika nemcsak a fogalomalkotásnak mint olyannak a módjaként lesz megérthető, hanem a 

nyelvnek mint az emberi önértés médiumának retoricitását is nyomatékosítja. Innen nézve az 

„óriás” fogalma a félelem megnevezéseként
193

 nem sokban tér el például az írás alakzatának 

tematikus, önreflexív szövegbeli „megjelenítésétől”.  

Éppen a szó: „megjelenít”, lesz igazán beszédes arról, hogy a kikülöníthető és 

„utánképezhető”, de sohasem intencionált vagy mindig identikus jelentés vonja el a figyelmet 

a bevésődésként értett írás mediális karakteréről.  

 

Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,  

Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,  

Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.  
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Így Ady 1913-ban.  

 

Nem az énekes szüli a dalt:  

a dal szüli énekesét.  

Lobbanj föl, új dal, te mindenható!  

Szülj engem újra, te csodaszép!  

 

(…)  

 

Lobbanj föl, röpíts el engem  

piros szoknyáid között:  

egy dallal ölöm meg azt aki  

voltam, és már más leszek.   

 

S így Babits 1932-ben. A verset uraló szubjektum a Babits-költeményben is csak látszólag 

veszíti el a szöveg fölötti hatalmát – a „dallal ölöm meg” pontosan abba a teremtő-pusztító, 

tehát a tárgyát uraló minőségébe helyezi vissza a vers beszélőjét, amelytől „a dal szüli 

énekesét” kijelentés tárgya megfosztatni látszott –,
194

 miközben a szövegnek mint „tárgynak” 

az Ady-versben inkább még episztemológiai jelentőség tulajdonítható, a Babitséban viszont 

inkább már ontológiai. Ezeknek a horizontoknak az éles elkülönítése mégsem hajtható 

tökéletesen végre: a Hunn, új legenda beszélője ugyanis a maga omnipotenciáját már csak 

múltként tételezi („Én voltam Úr”), sőt az utolsó sor („Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel”) a 

mortalizáció inszcenírozásával, a síron túli hang létesítésével az olvasás mindenkori 

allegorikusságára is rámutat. Úgy, hogy az olvasás eközben a beszédhez társítható hang 

megkettőződését, de éppen e hang vagy hangok halálát, némaságát, utólagosságát, a 

megszólaltatásra való rászorultságot is érzékeli: ha a Nagyúr a két sorral előbbi Úr allegorikus 

megismétlése, akkor a zárósor maga olyan idézetként íródik a vers partitúrájába, amely egy 

önálló életű vers hangjaként volna azonosítható – mégpedig olyan hangként, mely 

szövegesülve az őt uraló instancia birtokában, mintegy annak „szándéka szerint” cselekszik 

(vagy ez alapján képezhető újra). Ugyanakkor, mivel az „Én voltam Úr, a vers csak cifra 

szolga” az éppen íródó vagy hangzó költeménynek nem csak az állítása, de annak 

grammatikai alanyai is a díszletvilág komponensei, a beszéd itt olyan én hangjaként szintén 

megszólaltatható, amely már ontológiai értelemben a vers sajátja, tehát „szolgai”, és nincs e 

fölött, ez előtt álló uraló szubjektum. Az önmagát ily módon osztottságában észlelő alany 

voltaképp a grammatikai és a pragmatikai sík egymásra vetítésében, de azok 

szétválasztásában ugyancsak részt vesz, olyan oszcilláció tereként színrevíve a verset illetve 

az írás (és megszólalás) alakzatát, melyben szöveg és hang nem juthat nyugvópontra. Mindez 

egyúttal jelölheti is az íráshoz mint tematikus, öntükröző alakzathoz és mint retorikai-poétikai 

komponenshez való viszonyulás horizontváltását, jóllehet a Mint forró csontok a máglyán… 

beszélőjének tapasztalata látszólag valóban közelebb visz ennek ontológiájához, mint 

episztemológiájához. Ady verse azért tűnik mégis „korszerűbbnek” a Babitsénál, mert a 

föntebb említett oszcilláció akként poétikai sajátossága a szövegnek, hogy általa a centrális 

alakzatként jelölt szubjektumnak – és hangja megszólaltatásának vagy kölcsönzésének – már 

relatívak lesznek a feltételei, míg a Babits vers beszélője ránézésre ugyan létmódjában 

performatíve „születne újjá”, ennek (írás)eseménye azonban szinte önazonos formában tér 

vissza ahhoz az énpozícióhoz, melytől a kijelentések értelmében szabadulni látszik.
195
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A század első harmadának magyar avantgárd költészete bizonyos tekintetben revideálni 

igyekezett a klasszikus modernség eme romantikából örökölt megszólalásmintázatát. Persze 

az sem véletlen, hogy Kassák a Nyugat alkotói közül Adyt tudta saját művészeteszményéhez 

leginkább közelíteni. A verset dallamától, zeneiségétől, verskarakterétől megfosztani igyekvő 

törekvések alighanem a nyomdatechnika fejlődésével épülhettek be – mégpedig a tipográfia 

„kizökkentésével” – az „újszerű” vagy „forradalmi” versnyelvbe, az akcióelvű nyelvi 

performativitás ideológiájába. „[A] szavak nem azért vannak hogy tartalmat hurcoljanak mint 

a zsákhordók” közismert sorának intenciója azonban ezen a ponton érvényét veszti: a definitív 

állítás annyiban tud csak önreferens lenni, hogy az írásról – a szavakról – tett kijelentés egy 

pontosan megképezhető értelmet ír a szövegbe. A dadaista és szürrealista versnyelv illetve 

képalkotás természetesen a fenomenális olvasás és jelentésképzés kibillentésében lesz 

érdekelt, a valóságos materialitásként elgondolt szöveg viszont csak korlátozottan fér hozzá a 

nyelvi medialitás anyagszerűségéhez.  

Annál inkább az egyébként az avantgárd törekvéseket több helyütt a poétikájába beépítő 

József Attila későmodern verstechnikája. A „szabály szerint költi kényem” csak részlegesen 

tervezhető zenei paradigmája a materialitásnak arra a horizontjára reflektál, amely hangzóság 

és szöveg önreflexív, mert tudatos egybejátszatásával tulajdonképpen dallam, értelem és 

anyagszerűség jelentésképző, de a jelentésképzés elhalasztását is konnotáló „beírásával” jelzi 

a szó alapú klasszikus modern líra szemhatárán túli aspektusokat. Aligha lehet véletlen, hogy 

jelenkori líránk egy meghatározó vonulata a József Attila-poétika által szituálja újra az 

anyagként értett médium, az írás és a hangkölcsönzés feltételeit. A már idézett „Költőnk és 

Kora” azért is válhatott jelentékeny hypotextusává több kortárs kezdeményezésnek, mert 

szcenikája s mediális deixisei a stabilizálható jelentés illúzióját éppen az írás aktusának 

materiális referenciája és referenciális ábrándja egymást kiasztikusan keresztező 

szerkezetében leplezi le. Hiszen a vers – hagyományos, strófikus szerkezetű lévén – nem áll 

ellen ugyan a hangos olvasásnak és az így teremtődő hermeneutikai szituációnak, mégis 

erősen igényli az „optikai jelenlétet”. Az „Íme, itt a költeményem” rámutató gesztusa sokkal 

inkább írott szöveg olvasására vonatkozik, mintsem csupán hallottra, melyet a második sor 

említett önreferens „pozicionálása” messzemenőkig igazol. Az „Úgy szállong a semmi benne, 

/ mintha valaminek lenne / a pora…” egyszerre utalhat tehát a konkrét jelentésképzés 

ellehetetlenülésére vagy eliminálására, de legalább ilyen hatásosan egészítheti ki a „»K« 

betűkkel szól keményen / címe: »Költőnk és Kora«” alliterációinak anyagszerű, médiumfüggő 

optikáját: ha a „k” betűk összecsengése a betűknek mintegy allegorikus láncát, a szövegtárgy 

kontingenciáját jelöli, úgy a „semmi” „szállongása” magának a szöveg terének, a papírnak az 

üres, kitöltendő vagy egyszerűen csak kitöltetlenül hagyott helyére reflektál. Nyelvnek és 

médiumnak az ilyen felfogása pedig a szöveg „tartalmazottságát” – tehát a szövegszerűség 

kitüntetettségének paradigmáját – igenli az őt uraló, tehát az íráson kívülivel és az írást alkotó 

instanciával szemben.  

Hang(zás) és értelem szét- s összetartottságának dilemmája vélhetően az írás alakzatának 

tematikus és poétikus kontextusában kerül igazán központi helyzetbe. József Attila Emberek 

című szonettjének híres sora – „A dallam nem változtat szövegén” – a J. A.-versben még 

etikai indexeket kap,
196

 a sor újraírásai azonban a „Költőnk és Kora” tapasztalatának 

értelmében inkább jelentéstan és médium összefüggéseinek problémáját emelik ki.  

 

Megköt, felold a vándor szövevény –  

hű mindenségben szétfutó gyökérzet  

göröngyeként ha pörgök, hörgök, érzek:  

a dallam nem változtat szövegén.  
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Kovács András Ferenc verse, a J. A. szonettje az Emberek szó szerint idézett sorát az írás, 

vagy még inkább az írásban-létezés – és az ezzel járó összes következmény – metaforájára 

vetíti, mégpedig úgy, hogy a rizómaként fölfogott szöveg- és hagyományuniverzumra 

„ráénekelhető” dallam a hagyománytól való függést, illetve az ettől való függetlenedés 

lehetőségét teszi meg a versírás és -olvasás alapfeltételének. A „hű mindenségben szétfutó 

gyökérzet / göröngyeként ha pörgök, hörgök, érzek:” állapotszerű kijelentései – amikor is a 

„gyökérzetet” épp a „göröngyként” azonosított lírai beszéd táplálja, vagyis rajta múlik a 

hagyomány megszólaltatása – legalább kétféle modalitást írnak a vers retorikájába. Egyrészt a 

harmadik sor végén kitett kettőspont a gyökérzet-metaforát úgy materializálja, hogy mintegy 

„megtorpan” a hagyomány autoritása előtt: „a dallam nem változtat szövegén”, vagyis helyet 

kap a szó szerinti citátum. Másrészt a „pörgök” mozgást, a „hörgök” hangadást és az „érzek” 

érzelmet implikáló cselekvései a kettőspontot követően az e cselekvések következményeként 

beíródó hang- vagy betűsort rögzítik, mely egybeesik ugyan az Emberek sorával, mégsem 

identikus megismétlése annak. Ily módon a metafora anyagszerűsítése a göröngyként a 

hagyomány szövegvilágát körbeölelő saját szöveg (írás és hang) mindenkori létmódját rögzíti, 

ahol is a már nem ugyanazzal az érvénnyel belépő hypotextus épp a „belépés” vagy 

„beléptetés” aktusában veszíti el önmaga eredetének ismérveit.  

Más módon közelíti meg a dilemmát Parti Nagy Lajos szonettje, a Dallszöveg.  

 

Zsákkal ha tükröt borítok elébed,  

s zizzen az arcod: nem te vagy s nem én.  

Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez,  

egy habzó ég van mélyén s tetején.  

 

Hát mi tartoznék, mondd, a szövegéhez,  

s mi dallamához zúzott üvegén?  

Guggolj közel, de akárhonnan nézzed,  

nincs egyrészt látvány s másrészről a fény.  

 

A dallam nem változtat szövegén,  

külön sem ez, sem az nem posztulálja,  

darált egész, mi, úgymond, költemény,  

 

és nincsen honnan kétrét nézni rá, ha  

egy test az ég s a zizgő őrlemény,  

dallam s szöveg precíz tükördarája.  

 

A vers által végigvitt tükör metafora jelenség és látszat kettősének arra a különleges 

együttállására mutat rá, amely során eredeti és tükrözött látvány oly módon lesz fölcserélhető, 

hogy egyik a másik nélkül voltaképp nem tételezhető. A szöveg mindezt a költemény 

sajátlagos olvashatóságára vetíti – ebben az értelemben a dallam (hang) és a látható nyelv (az 

írott szöveg) olyan konstellációban „tárul” a befogadó elé, amelyben lehetetlennek bizonyul a 

kettő szétválasztása. Ugyanakkor a szonett első két sora mintha ennek ellentmondana: a 

tükörben a mozgástól megrendülő („zizzenő”) arcok azonosíthatatlanok lesznek („nem te 

vagy s nem én”), miközben a „Zsákkal ha tükröt borítok elébed” cselekvője az, aki – 

véletlenül vagy sem, de – a tükröződés folyamatát elindítja. Mindez arra enged következtetni, 

hogy a cselekvést már nem uraló beszélő a cselekvésben ugyanúgy fölszámolódik, amint az 

aposztrofikus díszletvilág te alakja. A második strófa látvány–fény oppozíciója már az itt is 

materializált, szó szerint értett metafora konkrét világát mediálisan olyan összetett 
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jelenségként tételezi, ahol egyik a másikon keresztül nyeri el létét: azaz a látvány a fény által 

bomlik ki, de az oppozíció tagjainak még létezik, ha csak feltételesen is, a szétválasztása. „A 

dallam nem változtat szövegén” e szétválasztás lehetőségét írja felül, hogy végül a metaforát 

magára a költeményre vonatkoztassa. Ennek következtében pedig a vers olyan „őrlemény” 

formájában kerül elénk, melyben csak az írás és a hang, s nem annak létesítője vagy az arra 

éppen odahallgató rekonstruálható; „csupán” látványszerűség és hangszerűség kaotikus, bár 

„precíznek” jellemzett együttállása („tükördarája”).  

A vers metaforája azt is sugallhatja, hogy a tükrözés vagy tükröződés látszat és valódiság 

egybemosását, nem pedig azok megkülönböztethetőségét „jelenti”. Ez egyszerre viszi színre a 

metafora működésmódját – tehát a nyelv retorikus, nem pedig a valóságot szó szerint tükröző 

jellegét –, valamint az olvasás utólagosságában rejlő hermeneutikai lehetőségeket. Ha dallam 

és szöveg úgy íródik egymásra, hogy létmódjuk mindig a másiktól függ, így önmagukban 

értelmezhetetlenek, akkor a versként értett nyelvi konstrukció nagyban rá van utalva a 

partitúraként hozzáférhető szöveg hangjának utólagos kölcsönzésére. Amit a nyelv 

kontaminálható anyaga a szonett címében, szöveg és megszólaltatás „kötelező” kettősében 

jelöl: Dallszöveggel, azaz dallammal és szöveggel, melyben ugyanúgy ott („hallható”) a dal 

mint az éneket, hangzást, hangzóságot kódoló (jóllehet a populáris regiszterbe utalt) dallam 

konkrét „előadása”.  

A nyelv, a betű és az annak felületet biztosító papír anyagának jelentésösszefüggéseit, 

pontosabban ezek énekszituációját rögzíti Parti Nagy Papírdala, melynek már a címe is abban 

teszi érdekeltté az olvasást, hogy a hang kölcsönzésének automatizmusát a rögzítő felület 

anyagszerűségéhez „igazítsa”.  

 

Toll fut, futol, leszen papírdal,  

lapszéle él, húsodba irdal,  

lovatlanul lovagi torna,  

a tortakésen vércsatorna.  

Toll fut, futol, zizeg a rosttol,  

masé leszel majd papírostól,  

s ha lesz, ki pépből kifehérít,  

nem verset ír, mint rajtad én itt.  

(…)  

Toll fut, futol, karistolódik,  

fehérre fehér rajzolódik,  

üres nyomát a nyom megőrzi,  

libákon egyszer visszabőrzi.  

 

A vers szavainak paronomasztikus ismétlődései (toll – futol) az aleatória nem tervezhető, de 

beépíthető s így funkcióteremtő jelentékenységét aknázzák ki mint poétikai lehetőséget. Ez a 

szöveg és a befogadás státusát tekintve több következménnyel is jár. Egyrészt nyomatékosítja, 

hogy a jelentésadás, és ekképpen a megértés olyan dialogikus történés végbemenése, 

amelynek feltételei s kimenetele sohasem előre rögzített. Másrészt hangsúlyozza, hogy a 

véletlenszerűség mint poétikai effektus költészettörténetileg reflektálható mozzanata nemcsak 

a szöveg keletkezésének pillanatában, de ama történés során is, melyet leginkább mindenkori 

olvasásnak és megértésnek nevezhetünk. Innen nézve logikus, sőt talán szükségszerű is, hogy 

a vers témája maga a versírás (és olvasás).  

Harmadrészt, a Papírdal beszélője egy pillanatig sem hagyja reflektálatlanul az írást és a 

hangkölcsönzést meghatározó mediális viszonyokat. A szöveg nemcsak betű-, de szó-, sőt 

szintagmatikus szinten zajló ismétlései az írás képződésének és tagolásának konkrét, éppen 

történő eseményét generálják újra és újra, miközben mind a médium és a rögzítő felület 
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anyagi valóságát, mind ennek az anyagi valóságnak a szövegesítését – tehát 

fenomenalizálhatóságát – az értelmezés és az értelmezettség játékterében tartják: „leszen 

papírdal / lapszéle él, húsodba irdal, / lovatlanul lovagi torna, / a tortakésen vércsatorna.” A 

Klárisok képi és nyelvi ritmusát idéző és továbbjátszó szöveg a közlés ráolvasásszerű 

taktusával, a dalforma refrénjeinek ismételt beíródásait a rögzítés aktusával összekapcsolva 

úgy lép be a későmodern líra poétikai horizontjába, hogy a betűk mediális játékát a bevésés 

felületfüggő tapasztalatához utalva mégis megőrzi a dalforma egységét, vagyis nem írja szét 

azt. Ugyanakkor az írás aktusa a nyelv anyagszerű, de nem önkényes alakíthatóságát mintegy 

metonimikusan a test „beszédéhez” közelíti. Nemcsak az ujjat megvágó papír és a kicsorduló 

vér képével, hanem a toll „karistolódásával” egyaránt. Ám míg az előbbi esetében a szcenika 

szubjektumáról, aki a papír szélével fölsérti a bőrét, nem mondhatjuk teljes bizonyossággal, 

hogy maga a lap fölé hajló alkotó lenne (hiszen a keletkezés pillanatának, a bevésődésnek a 

reflexiója ugyanúgy utalhat a szöveg folyamatos optikai „megtapasztalására” és az ezzel 

egyidejű hangkölcsönzésre), addig az utóbbi eseményre következő fiziológiai reakció, a 

lúdbőrzés már a toll „használójára” vonatkoztatható. Persze nem egészen kizárólagosan. Mert 

a „karistolódás” jelölhet ugyan mindössze egy az írás „történésével” egyidejű redundáns zajt 

(miközben jelölheti a folyamat elrontását is: a toll megcsúszik a papíron és összekaristolja azt 

– ebben az esetben a nem kalkulált hiba a Parti Nagy és mások költészetében is fontos 

poétikai stratégia, a rontott nyelv „használatának” valóságosnak tűnő, mégis, csupán 

tematizált eseménye lesz), de jelölheti az olvasás – e tekintetben a rekonstruált írás – 

utólagosság-élményét is, amely a befogadóhoz kötött.  

A szöveg keletkezésének és rögzítésének mozzanatai tehát médium és felület fizikai 

„összjátéka” folytán szövegen túlmutató hatásokat generálnak, de ezeket a reakciókat rögvest 

vissza is írják a szöveg öntükröző retorikájába. A materiális beírást így éppen az immateriális 

értelemadás reflektálja, miközben a beírás – itt pontosabban: a „bevésés” – érzéki, közvetlen, 

anyagszerű történése fogja alakítani a szövegvilág horizontját. Ez az ugyancsak az oszcilláció 

jelenségéhez hasonlító játék olyan tapasztalata a későmodern illetve az azt továbbvivő líra 

önértésének, amely számol a mindenkori mediális viszonyok „mögékerülhetetlenségével”.  

Ebből a szempontból adhat úgymond releváns választ Vida Gergely versének nyelvet és 

identitást vesztett beszélője a materiális és mediális „kitettségre”:  

 

lök és hallga  

komolyan na ja  

bele se rezdül  

bele se rezdül  

 

lik végül minden  

a költészet maga  

széthull darabokra  

          (Duett egy korpuszra – szakítás szonett)  

 

 melyben az egymás mellé helyezett, csonkolt szövegek, szövegtörmelékek még nem 

veszítették el a szintakszis nyújtotta értelmezhetőség ismérveit, sőt a József Attila-korpusz 

egyes darabkái is azonosítható idézetekként futnak. Azonban a betűk csonkolásából 

következő részlegesség éppen a mediális effektusok deficitessé tételén keresztül válik 

sokatmondóvá a médiumok érzékelhetetlenségét implicit mód elismerő, a szó mitikus-

ezoterikus teremtőerejét és így a zárt esztétikum terét kultiváló klasszikus modern költészet itt 

viszont már folytathatatlannak bizonyuló nyelvéről. A beírás aktusa e helyütt – noha a 

törmelékek „válogatása” korántsem mondható önkényesnek – azt teszi a megértés tárgyává, 

hogy a metaforikus versnyelv mediálisan ugyanúgy „lebontható”, „szétszerelhető” és puszta 
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anyagként újra beírható, tehát, a nyelvi materialitás értelmében sem nem zárt, sem nem 

sérthetetlen egész. Persze, ha pusztán csak erről tudósítana, aligha érdemelne különösebb 

figyelmet. Azonban a „darabokra széthulló” költészet nagyon is sajátosan kapcsolódik a 

József Attila névvel jelölt későmodern korpusz nyelv- és hagyományértéséhez. Ily módon a 

fenomenálisan „kiegészíthető” textuális univerzum bár nem viszonyul eleve affirmatívan 

hagyományához, de visszavonja annak a mediális-anyagi „kikezdhetetlenségébe” vetett hitét, 

méghozzá oly módon, hogy nem marad érintetlen önmaga ironikus felülírásától sem. A 

„komolyan na ja” tehát nem csak egy igenlő megerősítés a versírás aktusát illetően, sőt nem 

csupán a J. A. névvel jelölhető korpusz „komoly” megszólaltatásának igényét/tényét jelenti 

be, de olyan sajátlagos kontextust is von maga köré, amelyben a „na ja” az aktuális szövegi 

tér – vagyis maga a Rokokó karaoke verseskötet – belső kapcsolódásait teremti meg. (A 

törmelékek a NA, JA! címet viselő versben és a Lírikus komplexusok egyik tételeként egyaránt 

visszatérnek. A hagyomány „írásának” ilyen allegorikus eseményei éppen a történeti látásmód 

kitüntetettségét jelezhetik.)  

Az ironikus, önreflexív nyelvi játék ilyen tere, éppen mivel mindig tulajdonnevekkel jelölt 

költészeti teljesítményekre van ráutalva, a név beírásának retorikája. A „nyelvhús” 

paradigma
197

 nemcsak a helytelen, rontott grammatikában és jelentéstanban, de a fikcióba 

emelt név mint jelölő játékában ugyancsak értelmet nyer. Hiszen a tulajdonnév – amelynek 

elvileg van igaz(i) referenciája, éppen ezért nem is fenomenalizálható korlátlanul s mindenki 

számára – ténylegesen olyan jelölő, amely hagyomány és nyelv üres deixiseként megteremti 

az értelmezhetőség keretét, de a szöveg retorikai komponenseként fel is számolja, úgyszólván 

„újrapoetizálja” azt.  

 

Érted: a témában a legtöbb szóját.  

Ezek majd esetleg megoldják,  

a szójaliszt meg a szójabab.  

De ez már majdnem partinagy.  

                                            (Szóját) 

 

A Vida Gergely verséből vett fönti szakasz jelzősíti és egyben köznevesíti is a tulajdonnevet, 

mely által egyszerre mutat rá a nyelv aleatorikus mozgására, a költői névre mint médiumra és 

az ebből származó esztétikai tapasztalatra. A „szójátékos” retorika ugyanúgy a vers tematikus 

eleme, mint poétikai belátása, a viszonylagosan értett „partinagy” azonban revideálja is a 

„rontott” nyelv kvázi egyediségét, megszólalását. A negyedik sor ugyanis vonatkozhat az 

aleatória generálta szójátékra, a rontott nyelvre s annak költészettörténeti „indexére”, de 

egyneműsíti is a költői nevet a vers olyan közneveivel, mint a „szójaliszt” vagy a „szójabab”. 

Ily módon a név a fikció terében szövegtárgy, de mindezek fölött metapoétikus eszköz is 

egyben.  

Hasonló játék – más-más téttel – nyomon követhető több helyütt a modernség magyar 

költészetében. Hogy ne menjünk messze, Parti Nagy Lajos és Kovács András Ferenc egy-egy 

alkalmi verse ugyanezen poétikai effektusok beépítésével gazdagítja a líra önértését. Parti 

Nagy Kaféneke például az aleatorikus szóösszetétellel már a címében utalás és ajánlás, műfaj 

és identitásjelölő egyszerre, alcíme pedig: „Ami a számon kafér’ – Kovács András Ferenc 

rímeire” a kortárs alkotó hatás(iszony)történeti jelentőségét annak mondhatóságán keresztül 

méri. Persze, mint az alkalmi verseknél általában, a gesztus kölcsönös, a poétikai építkezés 

viszont túlléphet az egyszeri temporális rögzítettségen. Kovács András Ferenc „Költőm és 

Korom” (Félszázadoslag – Parti Nagy Lajosnak) című születésnapi köszöntője a Petőfi–

Arany költői levélváltásán, tehát az episztola tizenkilencedik századi horizontján keresztül 

                                                 
197

 NÉMETH Zoltán kifejezése: Parti Nagy Lajos. Kalligram, Pozsony, 2007.  



 82 

szólítja, a Parti Nagy-féle „gyúrható” nyelv poétikája által, Parti Nagy Lajost és egyben a 

Parti Nagy-korpuszt. Úgy azonban, hogy a vers mottója már maga is egy PNL-

„őrleményekből” és PNL-féle nyelvi attitűdből megformált József Attila-átírás:  

 

Íme, itt a költem. Én nem  

írtam… Ezt másodsoron  

túrtam ősi őrleményben,  

címe: „Költőm és Korom”.  

Messzifénylő, mégse pernye,  

sebzik, mint gödény lebernye  

s égorom.  

 

A J. A.-rájátszást itt egyértelműen a Parti Nagy-nyelv artikulálja, míg emez a József Attila-

vers emlékezetén keresztül konstituálódik. Ezt a transzdialogikus horizontmozgást tágítja a 

szöveg Petőfi-Arany hagyomány mentén ívelődő versnyelve:  

 

Oh, míly igen szeretlek Téged, sőt, szép veled!  

Költőm vagy és Korom, nem áldnak hars halandzsák:  

Nagy vagy, mint nyáridő, s nagy, őszi parttalanság.  

 

A betű szerinti identitást „szétíró”, többszörös áttételeken keresztül szóhoz jutó 

hagyománytörténés úgy értelmezi írás, költészet és név poétikáját, hogy azt mindenkor a 

szöveg tétjévé teheti, viszont a tradícióba való belépést korántsem tekinti tetszőleges 

döntésnek. Még akkor sem – vagy főleg akkor nem –, amikor a költői név jelölője a 

líratörténeti „eseménynek”:  

 

A név csak ésleg vagylagos:  

Más végtelenbe verdeső…  

Lehetne Parti Nagy Lajos,  

Attila, Endre per Dezső.  

                (Rókatánc a tarlón.  

                 A róka neve – Parti Nagy Lajosnak)  

 

A huszadik századi magyar líra természetesen nem hagyta reflektálatlanul a költői név 

beírásából fakadó dilemmákat. A Rókatánc a tarlón fentebbi szakasza pedig a hagyományhoz 

való kapcsolódásának rögzítésén túl aligha marad adós eme dilemmák legalább egyikével. 

Mert amíg a József Attila-versnyelvet a Parti Nagy-ban (és fordítva) alakító „mottó” a 

főszövegben a Petőfi–Arany-tradíciót is megszólaltatja, a Rókatánc a tarlón Parti Nagy-átirata 

már a Nyugat-hagyomány két legerősebb vonalát, az Ady- és Kosztolányi-kontextust szintén 

játékba hozza. Innen nézve tehát az tűnik releváns mozzanatnak, ahogyan a KAF-vers a 

magyar költészettörténet kanonikus rendjéhez viszonyul. Éspedig azért, mert ez a kánonvonal 

pusztán a nevek által sohasem szilárdítható meg végérvényesen. Többek közt azért nem, mert 

ha „[a] név csak ésleg vagylagos”, az sohasem szolgáltathat kellő biztosítékot arra nézvést, 

hogy egy korpusz helyzete állandó maradjon, csakis ideologikus olvasat által. Mindenfajta 

ideológián túl beszédesebb azonban a lírának az a poétikai önértése, amely saját válaszait úgy 

nyeri ki az elődök hangjai által (is), hogy nem téveszti el azok megváltozott kérdésirányát. 

Amíg tehát Adynál például a név beírása a Nietzsche és Freud nevével jellemezhető 

századfordulós humánválságnak a textuális következményeit tematizálja: „Be jó, hogy valaki 

majdnem kell, / Be rossz, hogy én egy tréfa, / Hiúság, Ady, senki sem vagyok, / Csak egy 

ötlet, / Egy fogás néha.” (Óh, furcsa Élet), addig József Attila én-konstrukciókat és nevet 
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„beíró” poétikája már a grammatikai és szemantikai stabilizálhatatlanság szubjektumon túli 

szervezőerejével mutat túl én és nyelv uralhatóságának képzetkörén. A történeti avantgárd 

deszemiotizáló poétikai igyekezete pedig a név üres deixisével („Én KASSÁK LAJOS 

vagyok”) nemhogy egy valóságos identitás, de egy teljességgel areferenciális, azaz 

szövegtárgyi valóság jelsorát jegyezhette csak le. Ennek nyelvkritikai érvényű felülírása 

viszont – Domonkos István nagyszerű Kormányeltörésben című, A ló 

meghal…parafrázisaként egyaránt érthető neoavantgárd poémájában – már ennek a jelsornak 

az igényét is tagadja. A Kassák-vers terének megfelelően a szöveg legvégén elhelyezett, 

rontott grammatikájú közlés – „név nem tudni” – a jelölés mindennemű lehetetlenségéről ad 

hírt (vagyis paradox módon e lehetetlenséget jelöli), miközben a poémának már a felütésében 

elhangzó kijelentése – „ez nem lenni vers” – megfosztja a szöveget műfaji, stiláris és nyelvi 

kódjainak utólagos, azaz olvasói hozzárendelésétől.
198

 Kortárs líránknak azonban csak egy kis 

hányada érintett jelenleg is ettől az avantgárd beszédmódtól, a szövegek kanonikus mozgása 

sokkal inkább a későmodern költészet hazánkban elsősorban József Attila nevével jelölt 

poétikai-nyelvi szemléletmódjához közelít. Amit mi sem bizonyít jobban, hogy a 2007-es 

Kassák-évre készült különböző reprezentatív anyagok közül az egyik különös összeállítás – a 

Szőrös Kő folyóirat Kassákot ünneplő száma – túlnyomórészt olyan újraírásokkal szólítja meg 

az avantgárd hagyományt, melyek a „beíródás” mediális távolságát a későmodern, de az 

avantgárd technikákat megkerülő tapasztalat felől érvényesítik az avantgárd beszédet. 

Érdemes mindezt közelebbről szemügyre vennünk.  

 

 

Appendix 2.  

A Kassák-kód „felnyitása”. Jegyzetek az avantgárd hagyomány kortárs újraírásaihoz 

 

 

Amint az a legtöbb kortárs avantgárd szerző teoretikus munkájából kiviláglik, a magyar 

irodalomtörténet-írás és irodalomtudomány sokáig különös jelenségként tartotta számon a 

huszadik század tízes éveitől a (nagyjából) a negyvenes évek végéig aktív avantgárd 

törekvéseket. A folyamat lezártságára vagy lezáratlanságára, folytonosságára vagy 

megszakított folytonosságára utaló vitákat, a jelenségek „történeti elhelyezhetőségét”, tehát 

szélesebb értelemben magát az irodalomtörténeti interpretációt is a kortárs avantgárd tekintet 

gyakran gyanúval fogadja, miközben az undergroundból kitörni szándékozó művészet igazi 

expanziója vélhetőleg éppen abban van, hogy diszkurzíve termeli újra saját underground 

jellegét. Ma már a neo- vagy kortárs avantgárd szélesnek mondható recepcióval rendelkezik 

hazánkban is.  

Ugyanakkor igaz, hogy a recepciót övező effajta bizonytalanság a teljes elutasítástól a 

hangos affirmációig terjed, és az avantgárd hagyomány méltó számbavétele csak meglehetős 

késéssel indulhatott meg. Erre mutatott rá már a hetvenes években Bori Imre, amikor a 

magyar avantgárd „fogadtatásának” talán a leginkább neuralgikus pontjára, vagyis arra utalt, 

hogy a viták fontos részét képezi a kérdés, létezett-e egyáltalán honi avantgárd. „Paradoxon ez 

– jegyzi meg –, hiszen éppen azért, mert immár történeti korszak, valóságvoltáról nem is lehet 

vitatkozni.”
199

 Majd ezt árnyalva hozzáteszi, „[a]z elmúlt esztendők több irodalomtörténeti 

kezdeményezése, szerencsére, megkímél bennünket attól, hogy az avantgarde létezésének 

bizonyításával kezdjük szemlélődésünket, mint annak idején, amikor a magyar irodalmi 

avantgarde-mozgalmak történetéhez gyűjtöttünk adatokat.”
200

 Különös, de legalábbis 

                                                 
198

 Mindehhez lásd a THOMKA Beáta által szerkesztett Domonkos-symposion remek interpretációit. 

Kijárat Kiadó, Budapest, 2006.  
199

 BORI Imre Huszonöt tanulmánya. Forum, Újvidék, 1984, 61.  
200

 Uo.  
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szembeötlő, hogy bő másfél évtizeddel később Deréky Pál (1987-ben született) tanulmánya 

ugyancsak azzal a kérdéssel szituálja beszédpozícióját, amely a „létezett vagy nem létezett, s 

ha létezett, hogyan?” formában hangzó, némi feszengésről tanúskodó alapprobléma 

eldöntésében érzi magát érdekeltnek. Határozott állásfoglalása, körültekintő tájékozódása 

végül magabiztosan vezeti az olvasót, miközben az avantgárd tradíció értelmezéstörténetének, 

pontosabban eme értelmezéstörténet kanonikus rendjének deklaratív fölülírása a tét: „Nem 

fedeztem fel sem Kassák jelentőségéhez és tehetségéhez fogható nagy avantgárd alkotót, sem 

eddig ismeretlen remekművet kutatásaim során; sőt talán még ismeretlen műre sem 

bukkantam. Meggyőződésem mégis, hogy tarthatatlan az a kép, amely az irodalmi 

köztudatban a magyar avantgárd irodalomról az évtizedek folyamán kialakult. A magyar 

avantgárd irodalom ennél szebb, színesebb és érdekesebb volt. Ha meg akarjuk tudni, hogy 

miért lett ilyen az a kép, amilyennek ma látjuk, vissza kell kanyarodnunk ismét a futurizmus 

fogadtatásához és Kosztolányihoz.”
201

  

A kilencvenes években zajló költészettörténeti kutatások újabb apropót teremtettek az 

avantgárd hagyomány (felül)vizsgálatára. Ennek egyik eredményeképp látott napvilágot az 

Újraolvasó-sorozatban a Tanulmányok Kassák Lajosról című kötet,
202

 amely ugyancsak olyan 

Kassák- és – szélesebb értelemben vett – avantgárd-olvasást ígért, mellyel a recepció 

hiányosságait igyekezett fölszámolni. „Az utóbbi években – szól az Előszó –, a történeti 

»újraolvasás« mentén előtérbe került új líraelméleti felismerések poetológiai-módszertani 

kérdései eddig jobbára szintén elkerülték az avantgarde szövegeket, amelyeknél – kevés 

kivételtől eltekintve – amúgy is szinte tünetértékűen ritka az olyan interpretáció, amely nem 

valamely esztétikai vagy politikai-világnézeti tézis (újra)felismerésére, hanem konkrét 

poétikai elemzésre épült volna.”
203

 A kötet célkitűzései értelmében született tanulmányok 

tudományos önreflexiója azonban jelzi, hogy – mint általában újraolvasás során – továbbra is 

kívánatos a tárgyalt téma(kör) pontosabb körülírása vagy meghatározása – jelen esetben az 

avantgárd tradíció poétikatörténeti-irodalomtörténeti helyének kijelölése, illetve e tradíció 

alaposabb, „méltányolhatóbbnak” tekinthető recepciós feladata.  

Az Újraolvasó-sorozat kapcsán (is) fontosnak tűnik utalni a Kassák-líra, de akár az 

avantgárd poétikák továbbvihetőségének lehetőségeire. „A megelőző Ady-konferenciát 

követően – jegyzi meg a Kassák-kötet Előszava – ezúttal szintén egy olyan életmű került 

előtérbe, melynek megközelítése során számolni kellett azzal, hogy az »újraolvasást« itt nem 

feltétlenül a 20. századi költészet hagyománytörténetének – nem utolsósorban az előző 

konferenciákon feltárt – alakulása »kényszeríti ki«.”
204

 Azaz: ahogyan az Ady-líránál, úgy a 

Kassákénál is olyan költészetről kell szólni, amelynek a kortárs tendenciákat tekintve nincs, 

vagy elenyésző a hatása. Amennyiben pedig igaz az, hogy az irodalomról való beszédet 

mindig az élő irodalom alakítja, úgy az Ady-korpusz mellett Kassák lírája sincs túl jó 

helyzetben.
205

  

Hogy mégsem ennyire tragikus a helyzet, az ma már azért meglehetős bizonyossággal 

érzékelhető. H. Nagy Péter néhány évvel ezelőtt megjelent monográfiája nem csak az Ady-

líra kortárs megszólaltathatóságát, de e költészet élő hatását is górcső alá vette, többek közt 

                                                 
201

 DERÉKY Pál: „Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi”. Csokonai Könyvtár, Debrecen, 1998, 

17.  
202

 Szerk. KABDEBÓ Lóránt – KULCSÁR SZABÓ Ernő – KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – 

MENYHÉRT Anna, Anonymus, Budapest, 2000.  
203

 Tanulmányok Kassák Lajosról. 7.  
204

 Uo.  
205

 Szirák Péter Ady-tanulmánya például széleskörű Ady-recepciót vizsgálhat, ugyanakkor kénytelen 

arra a megállapításra jutni, hogy maga az Ady-kánon – az Ady-líra ezredvégi „némasága” folytán – 

jóformán „befagyott.” SZIRÁK Péter: Kanonizációs stratégiák, történeti konstrukciók az Ady-

recepcióban. = Literatura, 1998/2, 173-181.  
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József Attila, Domonkos István, Kovács András Ferenc vagy Orbán János Dénes műveit 

vizsgálva.
206

 Ami pedig a Kassák-recepciót illeti, az Újraolvasó mellett az érsekújvári 

székhelyű Szőrös Kő folyóirat 2007/3-as száma vagy a Parnasszus Kassák-redivivusa lehet a 

bizonyíték arra nézvést, hogy az életmű további kihívások elé állítja a kutatókat.  

Mármost azonban ha az élő irodalom Kassák-olvasását tartjuk szem előtt, úgy az 

Újraolvasó föntebb idézett előszava értelmében arra a következtetésre kell jutnunk, hogy 

Kassák lírája kevéssé van jelen hatásával a kortárs magyar irodalomban. „A magyar líra 

jelenleg (…) olyannyira érintetlen ettől a beszédmódtól – állapítja meg Kulcsár Szabó Ernő a 

dadaista beszédmóddal összefüggésbe hozható poéma, A ló meghal a madarak kirepülnek 

kapcsán –, hogy – néhány visszhangtalan próbálkozást leszámítva – úgyszólván az irodalmi 

tetszhalál állapotában tartja a hazai avantgarde legnagyobb teljesítményét.”
207

 Jóllehet, 

tehetjük hozzá, a honi avantgárd eredményei, így akár a koncepció, akár a költői 

képhasználat, de a grammatika terén is, dacára az ötvenes évekkel kezdődő 

irodalompolitikának, viszonylag sokáig termékenyen tudott hatni.  

Az avantgárd hagyomány „folytonossága” jegyében mindenekelőtt az ötvenes-hatvanas 

évek neoavantgárd fejleményeire kell utalnunk, különösen Domonkos István már említett 

meghatározó költeményére (Kormányeltörésben),
208

 valamint a párizsi Magyar Műhely illetve 

a vajdasági neoavantgárd alkotók munkáira.
209

 Hogy a Kassák-hatás náluk nem esetleges, azt 

az is alátámasztani látszik, hogy a szerzők legtöbbje az avantgárdot az említett módon nem 

történetiségében, hanem folytonosságában értelmezi, vagyis önmagukat nem neoavantgárd, 

hanem avantgárd alkotóként azonosítják. Ennek az identitásnak a „kialakításában” vagy 

„megszerzésében” tehát éppen nem egy megszakított folytonosságként észlelt vagy egy 

újraszituált hagyomány játszik szerepet, hanem az élőnek tekintett, „átsajátított”, 

megszakítatlan tradíció. Vagyis, az avantgárd az említett módon nem mint irodalomtörténeti 

fogalom, hanem mint alkotói módszer és önazonosság lép elő.  

A 2007-es Kassák-év egyik apropója lehetett a Kassák-líra és annak továbbélése 

kanalizálásának. A március 22-24 közt lezajlott érsekújvári Kassák-szimpózium – „A Kassák-

kód” – e költészet értelmezésére és kortárs művészi reflektálására (különböző hangköltészeti 

előadások és performanszok bemutatásával) egyaránt figyelmet fordított, de ami ennél is 

fontosabb, a Szőrös Kő már említett Kassák-száma a konferencia válogatott anyagán túl 17 

olyan verset is közöl, melyek A ló meghal a madarak kirepülnek következő híres sorainak át- 

vagy újraírása, új helyzetbe hozása által lépnek dialógusba a kassáki versnyelvvel:  

 

madarak lenyelték a hangot  

a fák azonban tovább énekelnek  

ez már az öregség jele  

de nem jelent semmit  

 

Bár a fölkérésre született költeményekről túlzás volna állítani, hogy önmagukban – a kortárs 

magyar lírára vonatkozóan – fölnyitották volna a Kassák-líra diszkurzusát, és olyan viszonyba 

léptek volna A ló meghal… című verssel, hogy bizonysággal lehetne állítani egy tartós és 

folyamatos párbeszéd létét, azt mindenesetre tendenciaszerűen jelzik/jelezhetik, hogy a 

dadaista ihletésű poéma rendelkezik olyan megszólító erővel, mely termékenyen befolyásolni 

képes a jelenkori versnyelv irányultságait. Talán nem hiábavaló kezdeményezés ezek – 

                                                 
206

 H. NAGY Péter: Ady-kollázs. Id. kiad.  
207

 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az elidegenített nyelv „beszéde”. Az avantgarde hagyomány 

kérdéséhez, Id. hely. 19.  
208

 Ehhez lásd THOMKA Beáta (szerk.): Domonkos-symposion. Id. kiad.   
209

 Az alkotók munkásságát szisztematikusan dolgozza föl a Ráció Kiadó és a Magyar Műhely 

Aktuális avantgarde elnevezésű sorozata.  



 86 

mégoly villanásnyi, csak a főbb pontokat érintő – értelmezése sem, szem előtt tartva (többek 

közt) azt is, hogy a történeti avantgárd némely alkotása a posztmodern kezdeményezéseket 

tekintve szintúgy inspiratívnak mondható.
210

  

A sikerültebb költeményeket hatástörténetileg – nagy általánosságban – három 

beszédbeli/szerkezetbeli sajátosság alapján gondolom értelmezhetőnek. E három sajátosság 

egyike sem „tisztán” a művek sajátja – inkább keveredésüket állapíthatjuk meg –, azonban 

ezek alapján térképezhetők föl azok a poétikai-retorikai eljárások, amelyeket a szövegek 

adekvátnak vagy lehetségesnek találtak a Kassák-töredékkel való párbeszédhez. Az egyik 

ezek közül mindenképp a későmodern, tehát „időben” a Kassákéhoz „legközelebb eső” 

líranyelv, a másik az avantgárd hagyomány (neo)avantgárd formakultúrája, a harmadik pedig 

a kortárs líra egy meghatározó vonulatát is jellemző nyelvkritikai attitűd némely jellemzője, 

illetve a palimpszesztus- (posztmodern) jelleg.  

 

szóval maga 

meg a madarak 

rég lenyelték a hangot? 

sebaj – Lajosom! 

hisz szent a maga tót-kalapja 

betölti az az immár elnémult gangot 

amint szent a maga koronája 

ama nikkelszamovár 

aki időtlen 

mint maga 

s réges-rég ott dohog 

kietlen tájon 

akár egy vicinális elszabadult mozdonya 

körbe-körbe jár 

 

Barak László monrojál! címet viselő versének felütése az aposztrofikus közlés iróniája- vagy 

paródiájaként defigurálja a Kassák-töredék képét, határát vonva az eredeti szöveg 

megszólalásának és a költői névhez mint beíráshoz („én KASSÁK LAJOS vagyok”) köthető 

prosopopeiának. A „Lajosom” sajátjaként tételezett és a tőle különbözőként is megértett hang 

úgy veszíti el a Barak-versben az épp az irónia (vagy paródia) által nyert tragikus színezetét, 

hogy a sajátként és idegenként is megtapasztalt hangnak „Lajosom” – „aki” végső soron 

csupán a monrojál! beszélőjének (és a verset olvasónak) a fenoménja – most már tényleg csak 

külső odahallgatója lehet. Ilyenképpen pedig az avantgárd valóságot a szövegbe emelő, 

deszemiotizáló eljárásának a gúnya érződik, ahogy Kassák Lajos mint referencia a vers 

megszólítottjaként „csupán” a díszletvilágnak képezi – persze a legfontosabb – részét. A 

szövegolvasás allegóriájaként is fölfogható közlés összetartott nyelvtana, „rendbeszedett” 

képalkotása magának az avantgárd poémának az avantgárd megnyilatkozáson túli 

kompozícióját teremti meg, amelynek egyes elemei, például a vonatmetafora az avantgárd 

hevület és technikakultusz
211

 versre értett, tehát önreflexív alakzataiként stabilizálódnak. Úgy, 

                                                 
210

 Ez azonban természetesen nem azt jelenti, hogy a szóban forgó művekről mint posztmodern 

művekről beszélünk, de nem jelenti az ellenkezőjét sem. A cél nem az, hogy kategorizáljuk vagy 

megállapítsuk a „helyzetüket”; sokkal inkább néhány figyelemfelkeltő jelenségre érdemes 

koncentrálnunk, miközben persze óhatatlanul is játékba hozzuk a történeti avantgárdra rákövetkező, a 

közelmúlt vagy korunk líráját jellemző szemléletbeli sajátosságokat.  
211

 A technikai kontextusok költészettörténeti jelentőségéhez – a romantikus/későromantikus lírában – 

lásd BEDNANICS Gábor: Művészet és/vagy mesterség. A technika a 19. század végi magyar lírában. 

Id. hely. 247-263. A technika kulturális vetületeinek klasszikus modern és avantgárd 
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hogy a költemény más pontján – jellemzően az egzakt, nem referencializálható, gondolati 

dilemmákat idéző közléseknél – a későmodern lírához utalják a Kassák-citátumot. Mégpedig 

oly módon, hogy miközben a későmodern líra tapasztalatát igenli a citátummal, egyúttal 

eliminálja is az Eszmélet gondolati dilemmáit: 

 

mert ami van 

persze nem jelent semmit 

ami volt 

korholt verdikt 

ami lesz 

csakis a másvilág  

 

Az önreflexív alakzatok további szemléleti sajátosságok felé nyitnak utakat Tőzsér Árpád 

versében (A madarak kirepültek). Ennek az inkább a későmodern poétikák, semmint az 

avantgárd vagy az esztétizmus jegyeit magán viselő költeménynek a legfőbb stratégiája abban 

a kétirányú építkezésben ragadható meg, amely az ironikus felülírás és a tragizáló, 

pesszimista hangnem pillérein nyugszik. Többek közt azért, mert a már az utólagosság 

tapasztalatával bíró megszólaló úgy bontja ki és írja tovább – ironikus modalitásban – a 

madár-metaforát, hogy aztán az avantgárd költészetre ráértett, de itt egyébként nem 

alkalmazott metapoétikus utalások a vers végkimenetelében tragikus színezetű, de ugyancsak 

ironikus távlatban „rendezik újra” a Kassák-vers zárlatának szállóigévé vált képét. Nem csak 

azért, mert a metaforák átfordítása végül a valóságelemek és a művi valóság viszonyát is 

megfordítja, hanem mert jelzi is a világszemlélet változásainak olyan komponenseit, melyek 

az integritásvesztéssel egyidőben fosztják meg a verset mitikus-ezoterikus, világot formáló 

jellegétől.  

 

A madarak, ó, a madarak!,  

utakat húztak a városok közé…  

A süvöltőpinty a járdában gyökerezett,  

s kizengett hangja a háztetők harangjából.  

 

A modern énekesek, ó, a gépmíves költők!,  

vasszörnyek erejével verték a metaforák búráját,  

a gondolatritmusok kilométerköveit,  

a vers karosszériáját a sztrádán.  

 

Walt Whitman, Ginsberg, ó, Kassák Lajos!,  

tűztorkú mozdony, heteroszexuális dollár, Anna kisasszony  

tizenkettedik szélességi foka... – Nekünk az útból  

már csak a civilizáció bélmocska maradt!  

 

(…)  

 

Jó éjszakát! Az utolsó utas, aki elhagyja  

e teleköpködött tranzitszállót,  

oltsa le majd a  

                                                                                                                                                         
összefüggéseihez: KÉKESI Zoltán: Mint hír a dróton. Babits: Mozgófénykép – Kassák: Utazás a 

végtelenbe. Id. hely. 264-274. Ennek előzményeként lásd DERÉKY Pál tanulmányát: Műértelmezés, 

avantgárd, irodalomtudomány. = UŐ: I. m. 64-83.  
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nikkel napot.  

 

Többszörös áttételekre épül Csehy Zoltán valamint Halmai Tamás verse. Előbbié, amely két 

részből áll (Orfeokassák illetve Kavafiszkassák címmel) az antik és a későmodern líra 

képvilágán s versnyelvén keresztül teremt dialógust a Kassák-töredék metaforikájával és 

látható illetve hallható nyelvével.  

 

A madarak lenyelték a hangot,  

s kövér madarakká lettek a hangok,  

ebben a kék kottásfüzetben  

bujdokolnak, a pontosan kifeszített vonalak között,  

melyekbe áramot vezettek.  

                                       (Orfeokassák)  

 

Bementek, levette köntösét,  

s hellyel kínálta a derék keresztényt, aki  

ismét titkos verseket kért,  

hogy olvassák együtt, mert  

zenétlen élni nem akar,  

lehet nem is tudna, ilyenkor nyaranta meg váratlanul  

eltelik ékes szavakkal, hangokkal,  

s teljesen ugyanoda vágyik vissza, ahonnan jött:  

kereszténység előttre.  

                                (Kavafiszkassák) 

 

Nem véletlen, hogy a Csehy-versek második darabja a szavakból „kinyerhető” betűk 

hangsúlyos jelölésével (félkövér szedéssel) emeli ki – de egyúttal rejti is el – a „madarak 

lenyelték a hangot…” kezdetű citátumot, amint az első darab nyitóképe nem csak a 

villanypóznán ülő madarak képét villantja föl (utalva a természet/technika metonimikus 

„illeszkedésére” is), hanem a papírra vetett betű vagy jel, pontosabban a jellé válás helyét a 

madár-kép materializálódása által. A mindig csak olvasható, megfejthető vagy dekódolható 

jel és az azt közvetítő anyag összjátéka határozza meg írás és olvasás, szöveg és értelem 

viszonyát,
212

 amint ebből válnak „kisifrírozhatóvá” a szöveghű idézet legapróbb törmelékei. 

Szó szerint tehát kibetűzhetővé, ily módon mutatva rá a nyelvi kommunikáció nem 

fenomenalizálható, „néma”, azaz közvetlenül érzéki, materiális „felületére”, és egyúttal a 

nyelvi jelentésképzés fenomenalitására úgyszintén. Az antik képvilág továbbírható jellé 

válása és a későmodern költészetnek a Kavafisz-líra nyelvén keresztül közvetített, de a jel 

materialitásának önkényes kidomborításával egyben dekonstruált, a Kassák-nyelvvel és -

avantgárddal egybeírt „jelentése” nem csupán az avantgárd hagyományellenességével 

helyezkedik szembe, de éppen annak ad különös nyomatékot, hogy a nyelvi jel – materiális, 

filológiai és fenomenális voltában – csak a már „beírt” (és olvasott) jelekhez képest 

variálható.  
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Hasonló témát választott Halmai Tamás Bizánc (Kassák Lajos emlékezete) című 

költeménye is, azzal a különbséggel, hogy, csavarva egyet a palimpszesztusok 

olvashatóságán, a borgesi motívumokat Kovács András Ferenc nevezetes, ugyancsak 

palimpszesztként értelmezhető versén keresztül írja be a Kassák-nyelvbe. Mivel maga a KAF-

vers hangja ugyancsak többszörös közvetítésen át kölcsönözhető, ezért a Bizánc nem pusztán 

Kassák vagy Borges szövegeinek, de az Ars memoriae (Jorge Luis Borges emlékezeté)-nek is 

újraköltője vagy „másképp”-megismétlője.  

 

csak jel vagyunk íratlan sors betűi  

csak kezdetek mind világtalan ábrák  

képmás másolta kódexekbe illők  

s ha fanfárokra eszmélünk se többek  

a belső egek tükrébe tekintés  

üdvözült félelménél egytől egyig  

metaforák álmok és ölelések  

 

(…)  

 

a madarak a fák a hang az ének  

a tovább és az azonban vagyunk  

csak öregség és jeltelen halál  

és élettelen jelek ez vagyunk  

 

Szabadjon itt egy rövid kitérővel arra utalnunk, hogy Halmai versének egyértelmű, „kötelező” 

intertextusain túl alighanem az önkényesség csapdáját kikerülve tulajdonítható egy olyan 

nyelvi regiszter hatása is, amely egyrészt a szöveg komornak tetsző modalitását a könnyed 

dalszerűség irányába mozdítja, másrészt, e „nehéz” gondolati téziseket terhelő modalitás 

mögött – vagy éppen rajta – rajzolja ki az ilyenképp transzmediális (mert regiszterek közt 

mozgó) szöveg többszörös ön- és hagyományértelmezését. „Repülőgépek óceánok, / a füvek a 

fák a mezők a virágok, / a különös álmok amiket látok, / ha egyszer éjjel hiába vártok.” Az 

ismert Tankcsapda-dal (Egyszerű dal) motívumai és ritmusa viszonylagossá teszik a szövegek 

hierarchiáját és egyirányú medialitásának képzetét.  

Ezzel párhuzamba állítható törekvést valósít meg Vida Gergely új „szakítás-szonettje”,
213

 

a Se jelent.  

 

Mostanság bizony gyakran kell vizelnem,  

nincsen semmi hosszantartó üresség.  

Prosztata lesz ez, efelől semmi kétség:  

dezsávűim forgalmas, szűk klozetten  

 

emelik mind jobban a fordulatszámot.  

Hány üres szemüreg kukkolja farkam  

vég nélkül, a csempehálóba varrtan –,  

csodát szuggerálva, múlna az átok,  

 

kerülendő egyéb kivezető utat!  

Az öregség szerintem lófaszt se jelent,  
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könnyedén pisálok, most is, ha kell, olyat.  

 

Minden vízsugár eltörött, ócska selejt,  

de e felismerés sem ad alám lovat:  

klozett, időgép, hova tetted a jelent?  

 

A fentebbi vers azért is kiemelkedő darabja a Kassák-újraírásoknak, mert amellett, hogy 

számos módon dekomponálja és stabilizálja is a Kassák-hagyományt, úgy szembesít a nyelvi 

létesülés tervezhetetlen, de rendkívül „szórakoztató” eseményével, hogy mindvégig fönntartja 

hangja individualitását. A szó- és betűjátékokra, az aleatóriára, azaz a nyelv alkotóelemeinek 

véletlenszerű egymásmellettiségére, kontingenciájára épülő szonett produktív párbeszédet 

létesít a Kassák-féle avantgárddal, hiszen – fölbontva az aleatória konkrét „eseményét” – 

rámutat a nyelvi jel önkényességére, vagyis tág értelemben deszemiotizál. (Lásd például a „de 

nem jelent semmit” – „se jelent”, illetve a „se jelent” – „jelent” sorok legalább kétféle 

értelmét.) Ugyanakkor a vers a kontingenciának mint avantgárd versstruktúrának mond ellent, 

amennyiben egyetlen történés „képét” beszéli el, és az olyan, a ló-motívumot defiguráló 

alakzatok, mint a „nem ad alám lovat” vagy „lófaszt se jelent”, ugyancsak nem a szerkezet 

kontingens elemeiként működnek.  

A szonett további dekomponáló és stabilizáló játéka közé tartozik, hogy „Az öregség 

szerintem lófaszt se jelent” állítással nem csak affirmálja az „ez már az öregség jele / de nem 

jelent semmit” sorokat, hanem – szemben a Kassák-töredék azonosítható jelentést kioltó 

szerkezetével – épphogy határozott állásfoglalást nyújt. Állásfoglalást, de egy olyan 

kérdésben, amely nem képezi részét sem a Kassák-töredéknek, de még csak az öregséggel 

kapcsolatos közvetlen képzettársításoknak sem. (A vizelési nehézség „témája” mint olyan 

ugyanakkor mégis illeszkedik egyes avantgárd programok abszurd fölvetéseibe.)
214

 – A 

trükkök sorolhatók lennének: a szonettformától Kassák vélhetően a haját tépné, miközben a 

vers témája nyilvánvalóan szembemegy a szonetthagyomány diktálta emelkedettséggel; a 

„Minden vízsugár eltörött, ócska selejt” ironizál is a modernség világválságának tapasztalatán 

(„Minden Egész eltörött”), de egyben megtartja a „világ” és az „én” értelmezhetőségébe vetett 

hitet, ha csak a „vizelés hermeneutikáját” tekintve is, stb-stb. Vida Gergely költeménye a 

Kassák-verssel és hagyománnyal folytatott ironikus és parodikus, demisztifikáló és egyúttal 

megerősítő játék.  

 

A Szőrös Kőben megjelent 17 vers közül Juhász R. József költő és performanszművész 

alkotása (fentebb látható) az egyetlen, amely valamiképp a neoavantgárd szövegalkotási 

technikákhoz köthető. A kézzel is lejegyezhető, mégis inkább a gépi szerkesztettség
215

 jegyeit 

magán viselő mű, melynek címe sokatmondóan Kassák-kód (fönt látható), tartalmaz egy 

kitöltött táblázathoz vagy szókereső rejtvényhez hasonló szövegteret, alatta pedig egy rövid, 

négy sorból álló szakaszt, mely így hangzik: „Nem nézem néma kakasát / mert / nikkel a / 

szamovár”. E szakasz részben utal a Kassák-töredékre, részben útmutató a „táblázathoz” vagy 

„rejtvényhez”, mindezek mellett pedig önálló vers, mely ráadásul kimondottan zenei 

elemekkel vonja magára a figyelmet (ritmus, alliterációk). A négy sor hagyományos, lineáris 

olvashatóságával szemben a fölötte elterülő betűhalmaz alternatív lehetőségeket kínál. 

Legelőször is, függőleges sorokba rendezve, megszakítás vagy közbetoldás nélkül fut A ló 

meghal… kiragadott négysoros citátuma (idézőjelek közé téve), a „végén” – tehát a balról 
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jobbra haladás végével – pedig a „kassák lajos” „aláírás” (beírás) szerepel. A betűhalmaz 

ugyanakkor további megfejtéseket is lehetővé tesz: megkülönböztető jelek (vonalak, szedés, 

keret, méret) használatával mintegy „olvastatja” az alul futó négysorost, de ezt fölbontva 

magát az összetevőit, tehát a szavait külön is kiemeli. Ami ennek a konstrukciónak az 

érdekessége, hogy valójában nem lehet eldönteni, mit preferál inkább: az esztéta modern 

szóköltészetet, az erre rákövetkező, mondaton alapuló költészetet
216

 vagy a betűk anyagának 

és elrendezhetőségének játékaiból fakadó szöveggenerálást magát. Alighanem mindegyiket 

egyszerre: így lehet, hogy a Kassák számára ugyancsak fontossá váló tipográfia itt is előbb 

optikai, majd csak aztán nyelvi médiumként ismerteti föl olvasójával a szöveget; a 

kibetűzéssel, a kiemelő-megkülönböztető jelek mint olvasási utasítások bogarászásával pedig 

a médium materialitására tereli a figyelmet. Más módon azonban, mint ahogy például a 

Csehy-versnél tapasztaltuk. Mert ugyan a kiemelések ez esetben szintén önkényesek, itt 

viszont, pontosan ellentétben a Kavafiszkassákkal, az „elrejtett” kód az új mű, és amiből ez 

összeáll, az a régi, az idézet.  

Mégis, alighanem azt a következtetést kell levonnunk mindkettő alapján, hogy a nyelvre 

mint optikai médiumra történő reflexió, azaz a „materiális olvasás” fogja megnyitni a 

fenomenális olvasás számára az utat, miközben persze a már immateriálisan „beírt” értelem 

(nyelv, szöveg) fog közreműködni a médium „anyagának” újrarendezésében. Innen nézve 

Kassák hatása ma sokkal termékenyebb, mint gondolnánk. A következőkben egy jelentős 

életmű néhány fontos momentumát vesszük szemügyre közelebbről a fentebb vázolt 

kérdésirány mentén.  

 

 

3. „ami még kitöltendő hely”. Adalékok a Tandori-poétika materialitásához 

 

 

Nem is kell túlzottan messzira visszamennünk az időben, hogy a nyelv materiális 

dimenziójának poétikai kiaknázhatóságát a szemantikai destabilizáció nyelvkritikai 

attitűdjével hozzuk összefüggésbe. A deszemiotizáció avantgárd tapasztalata Tandori korai 

lírájában például azzal a nyilvánvaló gesztussal jár együtt – párhuzamosan természetesen a 

vizuális és konkrét költészet térhódításával, a multimediális alkotások, a regiszterkeverő és 

experimentális művészet igenlésével –, hogy a jelentéskioltás szemantikai struktúrája a 

mindenkori szöveg beírásának anyagszerű, optikai konstrukciójával kezdődik, sőt ezen a 

ponton fejti ki leginkább nyelvkritikai hatását. Amint Oravecz debütáló kötetének, a Héjnak a 

redukált közlésű, hermetikus szövegei az állapotszerűség befagyasztását eredményezi – nyelvi 

szinten is, sőt mindenekelőtt nyelvi szinten –, úgy a Töredék Hamletnek vagy az Egy talált 

tárgy megtisztítása jelentéstanilag hiányos, sérült darabjai rendre optikai, anyagszerű 

sérülésekkel vonják meg az értelmezéstől a „pontos” vagy legalábbis következetes 

helyreállítás lehetőségét. Nem ritkán úgy, hogy a felkínált lehetőségek, szövegváltozatok és -

törmelékek pusztán egy materiális, alakítható kirakós játék terévé fokozzák (hagyományosan: 

le) a műalkotást. (Persze, a metaforikus versnyelvbe és versformába vetett bizalom megingása 

végül épp ezt a kritikai attitűdöt fogja tudni joggal értékelni.) Ám induljunk neki egy kicsit 

távolabbról.  

Ha igaz az, hogy Tandori lírája – és prózája – a korszakküszöbökre jellemző módon 

őrzője és egyben átformálója a poétikák hagyományozott készletének, s ezzel úgy jelölte ki a 

kései modernség költészetének útjait, hogy közben lírájának személetmódja a klasszikus 
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modernségét megtartotta,
217

 úgy e terjedelmes életmű maga is reflektált viszonyt építhetett ki 

– az utólagosság perspektívájából – e poétikák hagyományozódásának folyamatosan változó 

hangsúlyaival. Amennyiben ugyanis a nyelvi megelőzöttség tapasztalata még nem is annyira, 

de a dolgok jelölhetőségébe vetett bizalomnak, az én integrációjának vagy a megalkotható 

„történetnek”, „életrajznak” (stb.) a koherenciája kétségessé vált, úgy a Töredék Hamletnek 

vagy az Egy talált tárgy megtisztítása kezdeményezésit, jelfelfogását produktívan tudomásul 

vevő, erre következő arculatformáló lírai stratégiák – többek közt Parti Nagy, Kovács András 

Ferenc vagy Kukorelly költészete – a nyelvi megelőzöttségnek olyan különböző tapasztalatait 

hívták elő, melyekre ez előbbi kötetek visszamenőleg is reflektálttá válhatnak. Ugyanakkor 

ezekre nézvést is érdekes adalékkal szolgálhat a kései Tandori-poétika, vajon a nyelvi 

megelőzöttséget konkrét viszonyítási pontként kezelő líra (és próza) úgymond „túljuttatja-e” a 

szóban forgó poétikát a küszöbhelyzeten, vagy relativálja annak beszédhelyzetét.  

Az említett átmenetiség további jellemzőjeként szokták emlegetni a műfajhatárok 

elmosódásának poétikai dilemmáit. Ha a versszerűség korábbi, alapvetőnek tekintett 

kritériumait – metaforikusság, strofikus szerkezet, díszítőelemek – a negyvenes évek végén 

jelentkező új avantgárd beszédmódok, a képvers, a konkrét vers, majd a concept és a minimal 

art, a performansz és (akár) a pop-art jelentékeny mértékben módosították, úgy a „líraiság” és 

a „prózaiság” számonkérhetőségének feltételeit sem hagyták érintetlenül e tendenciák. 

Többek közt azért, mert a közlés tétje éppen magának a közlésnek, ezen keresztül pedig a 

dolgoknak a (nyelvi, ontológiai) megalkothatósága lehetett, ez pedig a nyelv létezést rögzítő 

komponenseire redukálva a szöveget, a metaforikus jelentésképzés felszámolásában lazította a 

líra nyelvét úgy, hogy a prózai dikció kerekedjék fölül:  

 

„1946-ban  

(1947-ben? legalább 1947-ben, de még  

semmiesetre sem 1945-ben)  

ismerkedtem meg a gombozással. Két, nagyjából hasonló  

életkorú – nálam 4, illetőleg 5 évvel  

idősebb barátomtól is tanulhattam,  

nem tudom, melyikükkel játszottam először,  

a negyedik emeleten, felettünk lakóval,  

vagy az óbudaival, mindenesetre  

ők voltak első ellenfeleim: mérkőzéseink  

többnyire az ő győzelmükkel végződtek.  

(Életrajzi töredék)  

 

A nyelv az életrajzi töredékek összerendezésekor is úgy rögzíti a történések és a létezők 

koordinátáit, hogy a létezés bizonyosságának állításán túl a dolgok stabil tudását, azaz a 

jelölés „biztonságát” nem garantálja, sőt a folyamatos felülírhatóság modalitásával képes 

egyáltalán szituálni a létezőket. A versszerűség kritériumait látszólag jobban fenntartó 

szövegek esetében sincs másképp, a dilemma voltaképp ugyanaz:  

 

Szerettem volna, ha úgy van.  

Nem volt úgy.  

Kértem: legyen úgy.  

Úgy lett.  

(A puszta létige szomorúsága)  
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A Töredék Hamletnek 1999-es újrakiadásában Tandori (az utószóban) a következőképp 

fogalmaz: „Nálam mindig arról volt szó, hogyan lehet létezni, mikor igazából nem lehet. / 

Nem a nyelv, hanem a meglét lehetőségei kerültek kérdőjelek közé nálam.”  

Valóban, a Tandori-líra nyelvhasználata olyan kérdéseket implikál, melyek a dolgok 

„meglétének”, voltaképpen a jelentés egyfajta rekonstruálhatóságának problematikáját hozzák 

játékba, illetve teszik meg a versek szinte kizárólagos tétjévé:  

 

Nem természetes, hogy  

(mondjuk:)?  

(Mondjuk:) Koan 1970-ből  

 

A dolgok „meglétének” kérdése, illetve a „meglét lehetőségei” annyiban nem a nyelv 

közlésképességének kérdésességét tematizálják – jóllehet a versszerűség feltételeinek határát 

jócskán kitolják –, hogy a mondhatóság nem a csupán egymásra mutató jelölők miatt válik a 

nyelvi jelölés „kritikájának” tárgyává, hanem mintegy üresen hagyja azokat a helyeket, 

melyek a létezés rögzítésén túl vannak, vagyis amelyek valamilyen fölfejthető, azonosítható 

jelentés számára lennének „fönntartva”. Ezek a jelentések, persze, nem csak, hogy nincsenek 

jelen, de a létezés rögzítésére használt jelek sem gondoskodnak azok konkretizálhatóságáról: 

erről többek közt a nyelvi jelek anyagszerűségének felértékelődése is beszédes. A szöveg 

végén lévő kérdőjel többféle, affirmatív és kérdő modalitást kölcsönözhet a lehetséges 

közlésnek, az ezek közti választás vagy eldönthetetlenség jelölője pedig a zárójel vagy a 

„mondjuk” után kitett kettőspont egyaránt lehet. Ráadásul a „mondjuk” többértelműsége 

(mint a beszédre felszólító alakzat és mint az odavetett példákra vonatkozó töltelékszó) éppen 

a nyelvi jelölés „természetes” polivalenciáját viszi színre, ahol is – egyéb információ híján – 

az olvasó saját (immár önkényes) jelentésképző szándékára hagyatkozhat. Mindezeknek a 

dilemmáját mutatják azok a versek, melyek egy-egy fragmentum kiegészítését vagy 

kiegészíthetőségét jelölik: 

 

aztán a  

kezdete s ami  

még: kitöltendő  

hely;*  

nélkül  

lenne csak  

valahogy másképp  

 

de így  

marad 

 

*hiányzó szó  

(cím, u. a.,)  

 

A lírának az efféle retorizálatlan, üres helyeket hagyó, a jelentésképzés szándékát mégsem 

elimináló formája annyiban „nyelvkritikusnak” tekinthető (ha nem is a nyelv ellenében 

dolgozik), amennyiben időről időre az üres helyeket, üres jelentéseket olyan instanciákkal 

igyekszik föltölteni – ha meglehetősen alkalmi érvénnyel is –, melyek a jelentésképzés, sőt az 

értelmezés bizonyos vonatkozási pontjává válhatnak. A hangsúlyos „szerzői” beavatkozások, 

tehát az odaértett szerző materiális, azaz betű szerinti jelenléte azzal szembesíti ezeket a 

kompozíciókat, sőt annak illúzióját keltik, hogy a kitöltetlen helyek, hiányzó szavak ellenére 
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létezik valamiféle eredője, végső megfelelője, tulajdonképpen „kiáramlási helye” a 

szövegnek:  

 

Beléptünk – és nem tikk-takkolt a lakás.*  

* (Vagy más, hasonló értelmű hasonlat. A szerz.)  

(n. a.)  

 

A játékos beavatkozás, mely egyúttal a vers képződésének metonimikus jellegére is rámutat (a 

retorikai alakzat beírt jelölője cserélhető illetve variálható), a szöveg „kiáramlási helyének” 

pedig mintegy a szerzőt teszi meg, így csökkenti a jelentés üres helyeinek és a szabadon 

variálható passzusoknak a feszültségét. Miközben ezzel persze a szöveg maga el is veszíti a 

tétjét mint kommunikátum, mint megértésre, értelmezésre szánt nyelvi közlés. Ráadásul a 

„szerzői” beavatkozás valóban csak az illúzióját képes megteremteni az olvasás 

stabilizálásának, hiszen ha a „szerző” maga a versképződés kimenetelét függetleníti a használt 

nyelv egyediségétől, úgy a nyelvnek egy olyan anti-humánus, pontosabban az embertől és így 

a szubjektumtól független hatalma bontakozik ki, mely rendre képes kijátszani szöveget és 

befogadót.  

Alighanem éppen ez a Tandori-poétika egyik legfontosabb tapasztalata, akkor is, amikor a 

„szerzői jelenlét” valamilyen életrajzi összefüggés megteremtésével igyekszik koherenssé, 

végigmondhatóvá tenni a szöveget. Fentebb a prózai művekre tettem utalást, illetve a 

versszerűség kritériumainak változó feltételeit a prózai dikcióra való utalással érzékeltettem. 

A Tandori-poétika annyiban koherens tud maradni, amennyiben a prózai szövegek hasonló 

kölcsönhatásba képesek lépni a lírai beszédmóddal. Hogy az említett két korai, jelentős 

verseskötet időrendi ellenpólusát hozzam példának: a legutóbb megjelent Tandori-regény, a 

Torlandó szörfpóker éppen azt az elbeszélés- és szerkesztésmódot próbálja megvalósítani, 

amely jellemzően a nyelvi világteremtés – és jelentésképzés – szubjektumtól független 

dimenziójában szituálja újra beszélő(k), nyelv és világ viszonyát. Az egymásba nyíló virtuális 

világok – egy regény fiktív tere és a regény „valóságának” tere – végül a szerző „világának” 

nyelviségébe futnak, ez a nyelviség pedig messzemenőkig a véletlenszerű (szemantikai) 

kapcsolatokat, így az esetleges, időnként önkényes jelentésképzés mondhatni végtelen 

regresszióját csupán állítja. Ennek lírai szerkesztésmódja olykor uralkodik a szövegen, s 

ezáltal a szöveg műfaji identitása kérdőjeleződik meg:  

 
Tehát  a Lemon-tó partján a Hardy-kastélyban jelen van 

Hardy Lessie és Egy Tiszta nő,  

ugyanígy kicsit az idősebb (jó 40-es) generáció képviselőjeként két úr,  

Errenhaus és Elviszempont,  

megérkezik a 30 év alatti ifjú szép kurd („kúrd”, vedd elejét, így biztatta volna rá Hardy Sophie-ra 

őt Errenhaus… vagy Elviszempont, ez az, mondta Bernie, ahogy Berna javította… lassan Berna 

ismerte jobban a regényt),  

ott volt Miën, a Kis Csellengő-Rácsüngő, ahogy Hardy Vera nevezte. („Neked lehetne a neved 

hardver, Miën”, mondta ugyanis, „a gsundi filharmonikusok pikulája”. Miën javította: „Pikulása”). 

 

A fentebbi részletből azonban az is kiviláglik, hogy a különböző hagyományokat mozgósító 

textus olyan nyelvi univerzumot teremt, melyben a jelentések üres helyeit a nyelv 

véletlenszerű, aleatorikus szerkezetéből fakadó játék tölti ki; egy olyan játék, mely a 

véletlenszerűség materiális, azaz a betű beírására vonatkozó, a nyelv nem-emberi 

perspektíváját szemléletmóddá tevő szöveggenerálást eredményez.  
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Légüres tér. Bernie élvezte, hogy másféle leírások töltik ki a vihar előtti csendet – és a regény 

terét. Rózsabokrok, kavicsos utak, kurvák helyett az úton murvák, delnők helyett dáliák, lotyók 

helyett a kövekre lottyanó víz volt a fontos.  

 

A szövegben a jelentések metonimikus lánca nem valódi hasonlóságokon vagy érintkezéseken 

keresztül épül ki, hanem a nyelv materiális dimenziója, a betűk hangzás szerinti 

elhelyezkedése, beírásuk mutációja során. Ez pedig a jelentésképzés olyan önkényes 

folyamatát hívja elő, mely legfeljebb a jelentések üres helyét meghagyó, a pusztán a létezést 

állító Tandori-líra poétikai alapját adta. Innen nézve ez a poétika – küszöbhelyzettől 

függetlenül – csak megjelenésében változott.  

 

 

4. A játék médiumai. 

Mészáros Ottó: Poemateria  

 

 

Az alábbiakban egy olyan, zárványszerű életmű reprezentatív darabját vizsgálom 

alaposabban, mely a költészet expanzióját a performansz és a body-art irányába mozdulva 

valósította meg. Ha a szövegek materiális és mediális feltételezettsége olyan jelenlétet visz a 

művészet „megélésébe”, mely a befogadásra és az interpretációra egyaránt hatást gyakorol, 

úgy számos kérdés merül föl a művészet határaival kapcsolatban is. Amennyire ugyanis 

költészetként értékelhető – a maga fenségességében – a tudomány (Dawkins maga több 

helyütt is ezt nyomatékosítja),
218

 úgy a líra könnyen elmozdulhat a test prezenciájának, 

felületének alkalmazása felé. A kortárs avantgárd testet és szöveget, a test optikáját a 

jelentésképzés textuális munkájával összebékítő experimentális kísérletei a művészet 

közegének zártságáról alkotott illúziót bontja meg, hogy olyan közvetítő felületeket és 

materialitásokat vonjon be a művészeti diszkurzusba, melyek szokatlanságukkal éppen 

hagyományos művészetfelfogásunk korlátaival szembesítenek. A következőkben mindezt 

mégis egy könyvbe foglalt életmű összefüggéseiben vázolom, ily módon a body-art és a 

performansz valamint a költészet „élő” prezenciája a lejegyzett, fotografált és írott mű 

mediálisan megsokszorozott, de egyben „eltávolított” teréhez irányít vissza.  

Mindeközben aligha lehet kétséges, hogy – bár a ma is „érvényes” kritériumkánonok és az 

olvasástapasztalat nem feltétlenül ez irányba orientálnak – az irodalomtudomány média- vagy 

kultúratudományi „fordulatának” ezredfordulós horizontjában a kanalizációs folyamatok 

egyik potenciális „befutójaként” a kortárs avantgárdot említhetjük. Többek közt azért, mert az 

irodalmi szövegek és más művészetek összetett mediális rendszerének tanulmányozása 

viszonylag könnyű hozzáférést enged e jelenségek értelmezhetőségeihez. Ha a 

deszemiotizáció és a jel anyagszerűségének – „valóságának” – művészi térnyerése lenne az 

avantgárd törekvések egyik legfontosabbika,
219

 akkor a kortárs avantgárd többirányú 

                                                 
218

 DAWKINS: Szivárványbontás. Id. kiad. 28-50.  
219

 Vö.: „Az eszközjellegű nyelvvel szemben abszolúttá függetlenített jel, az abszolút forma esztétista 

elve voltaképpen az eszközjellegűségen aratott »látszatgyőzelemmel« hívta ki az avantgarde 

történelmi válaszát. S ez a jel, a formák és a nyelv visszavezetésének az igénye volt abba a világba, 

ahonnan származnak: a dologi, abszolút és konkrét valóságba. Legáltalánosabb értelemben ezt 

jelentette a jel materializálása, dologiasítása, valószerűsítése – az irodalomtudomány mai fogalmával: 

a költői nyelv deszemiotizálása.”  KULCSÁR SZABÓ Ernő: „ki üdvözöl téged, születő pillanat”. 

Alanyiság és deperszonalizáció a húszas évek Kassákjánál. = KSZE: Beszédmód és horizont. 

Argumentum, Budapest, 1996, 124-156, 133. Ennek viszonylagosításához: „Mert Kassák a dadaista 

deszemiotizációban rejlő nyelvi materialitás hatáslehetőségeit elvileg olyan beszédmód horizontjában 

próbálja kiaknázni, amelyet a valósággal létesíthető viszony közvetlenségének illúziója terhel. Így 
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produkcióesztétikai tájékozódása – a vers linearitásának és a költői nyelv fenomenalitásának 

megbontásától a betű anyagszerűségének színrevitelén át a költői performanszig – kedvez a 

teoretikus önreflexiónak. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az ebben rejlő 

kétirányúságról, hiszen a tudomány áramlásának nem egészen „véletlenszerű” folyamata 

éppenséggel az ezt kihívó (és tervezhetetlen) művészetek alakulásán mérhető.  

Ehhez képest is minimum különösnek tekinthető Mészáros Ottó Poemateria című 

kötetének
220

 sorsa és kontextusa, amennyiben annak interpretálhatóságát a recepciója kevésbé 

elemző, sokkal inkább „nyugtázó” jellegéhez mérjük. Hogy a kötet publikálását követően a 

szerző nem jelent meg a művészeti nyilvánosságban, a mi szempontunkból nem is annyira 

fontos; inkább talán annak érdemes utánajárni, hogy az ily módon zárványszerű „életműként” 

elénk kerülő alkotások az esztétikai tapasztalat milyen lehetőségeit képesek fölszabadítani. 

Nem kétséges ugyanis – amint arra a kötet utószavát író Szombathy Bálint, de Csehy Zoltán 

és Kékesi Zoltán egy-egy rövid értekezése is felhívja a figyelmet –, hogy a Poemateria 

esetében olyan, viszonylag összetett szerkezet darabjaival lépünk dialógusba, amelyeknek 

műfaji-stiláris széttartása egymástól akár függetleníthető kérdések sorát is kikényszeríthetik. 

Többek közt és elsőként természetesen azt, hogy a széttartás ilyesféle alakzata, mintegy az 

avantgárd identitás megszilárdítását idéző retorikai gesztussal, a „párját ritkító”, az „egyedi” 

szerepkörébe helyez(het)i a kötetet a művészi megnyilatkozások skáláján.
221

 Másrészt ez az 

„egyediség” gondolkodásra készteti az irodalomtörténészeket a művészi szerepfunkciót 

illetően: vajon összefüggésbe hozhatók-e az irodalmi és „színházi” jelölések a művészi szerep 

megváltozott feltételeivel?
222

 Van-e a nyelvnek „konkrét” referenciája, s van-e a költő 

testének „nyelve”? A Poemateria kapcsán mindezek rendre egymásba futó kérdések, kezdve a 

kötet első nagy hányadát kitevő hagyományos, „posztnyugatos”,
223

 az eszközjellegű 

nyelvhasználatot preferáló, helyenként kimondottan gondolati költészetként értékelhető 

versektől (Egykor, Egy, örökszép játékaid) az avantgárd némely stilisztikai jegyeit – 

kontingens, metonimikus szerkesztés, szemantikai szétbomlás – mutató műveken át (pl. 

Fekete fény, Erre van) a hetvenes évek nyelvkritikai és „új érzékenységről” tanúskodó 

szövegekig (Lehet, Egy reggel stb.).
224

 Való igaz, hogy az Egy talált tárgy megtisztítása 

                                                                                                                                                         
azonban a nyelv – mivel mégsem a »valóságot«, hanem csak annak értelmezett alakját »hívja elő« – 

úgy marad foglya az irodalmi szöveg fenomenalitásának, hogy közben annak anyagszerűségét vélte 

birtokba venni. Hisz amilyen mélyen hitt ez a nyelvfölfogás abban, hogy a valósággal annak anyagi-

fizikai voltában szembesülni lehet, éppoly módszertani naivitással azonosította a szöveg diszjunktív 

potenciálját a szó puszta vizuális/fonikus anyagiságával.” KSZE: Az elidegenített nyelv „beszéde”. Az 

avantgarde hagyomány kérdéséhez.” = Újraolvasó. Id. kiad. 30.  
220

 AB-Art – Magyar Műhely, Pozsony/Budapest, 2002.  
221

 „A művészi modellálás párhuzamos vagy többirányú gyakorlata nem éppen elterjedt jelensége a 

jelenkori magyar művészetnek, irodalomnak. Hosszú távon a fogékonyságot mutató művészek közül 

is csak kevesen merik vállalni az önkifejezés artikulációs sokarcúságát (…).” SZOMBATHY Bálint: 

Élet vagy  irodalom. (Utószó) = Poemateria. 119.  
222

 Vö.: „A bizonytalanság oka a tudatosan szélsőséges önkifejezési módokból fakad, abból a 

félelemből, hogy a szerzői funkció elvesztette önmagát, hogy puszta reprodukciókban létezik, hogy 

olyan korpusz létrehozásában érdekelt, mely már-már ködös emlék az értelmezői kedély láthatárán.” 

CSEHY Zoltán: „ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól” = H. NAGY Péter (szerk.): 

Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja/Dunaszerdahely, 2004, 186. Vegyük 

észre, hogy itt a szerzői funkció az önkifejezési módok produkcióesztétikája felől lesz definiálható.  
223

 Vö. CSEHY Zoltán: I. m. 188.  
224

 „Az utóbbi évtizedek költészettörténeti emlékezetével olvasók Mészáros Ottó verseiben olyan 

megszólalásmóddal találkozhatnak, mely egyszerre ismerős és idegen, korábbi mintákat idéző s 

egyben sajátosan idegenszerű. Mészáros Ottó a kilencvenes évtized első éveiben olyan versekkel 

jelentkezett, melyekből egyéni arculatú változata rajzolódik ki – legalábbis lehetőségében – annak a 
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nyelvkritikai horizontjába illeszkedő darabok arra a lehetőségre reflektálnak, amely a 

jelentésképzés megváltozásának irányát a viszonylagos „referenciális stabilitást” mutató, azaz 

a vers fikciós nyelvének fenomenálisan utánképezhető világát megtartó „posztnyugatos” 

művektől távolodva a későmodernség gondolati dilemmáinak areferenciális, nyelvkritikai 

szövegein méri.  

 

Lehet, hogy sohasem az,  

aminek lennie kéne.  

Lehet, hogy soha,  

vagy mindig más.  

 

Érzem, pofacsontomon csattan  

Az a védhetetlen ütés,  

Amely sarkából fordít ki mindent.  

                                             (Lehet)  

 

A fenti költeménynek az a horizontmozgása érdekes, mely a mimetikusan nem utánképezhető 

jelentéseket (az első strófában) végül egy pozíciót és identitást rögzítő, azaz a szöveg 

„stabilitását” bizonyos értelemben helyreállító trópussal egészíti ki (a második strófában). 

Akkor is, ha a „védhetetlen ütés” az éntől független, külső erő cselekvése, s így az én és világ 

kapcsolatának inkább negatív kontextusú, de tervezhetetlen „kimenetelét” konnotálja. A 

szöveg nyelvkritikai jellegét azonban nem csak a szemantikailag hiányos mondatok és a 

referencializálhatatlan közlések, de a szavak illetve a grammatikai szerkezet 

többértelműségéből fakadó játékok ugyancsak erősítik, ez utóbbi esetében a nyelv uralhatatlan 

dimenziójának a poétikai minőséggé fokozásával. A „Lehet” verskezdő szó ugyanis egyaránt 

nyerhet megengedő és feltételező intonációt (melynek végül feltételes módú kifutása lesz a 

második sorban), míg a harmadik sor „Lehet” indítása előkészítheti a visszavonást („soha”), 

de olvasható ugyancsak megengedő értelemben, a következőképp: „Lehet, hogy soha vagy 

mindig más.” Bár a szöveg tagolása éppen a jelentésképzés elhalasztását részesíti előnyben 

(feltételezés, alternáció), ha az olvasás eme automatizmusától függetlenítjük magunkat, a 

sorok föntebbi összeolvasása – rontott nyelvtanú mondatként – az identitás rögzülését 

feltételezi. Aminek tulajdonképpen következetes továbbvivője a második strófa. Annál is 

inkább, hiszen ha az éntől független külső erő „védhetetlen ütésként” csattan a beszélő 

„pofacsontján”, „amely sarkából fordít ki mindent”, úgy maga az én, tehát a rögzített identitás 

válik olyan instanciává, melyen keresztül minden más, köztük a világ, mérhető. Ámbátor nem 

zárható ki, hogy a „sarkából fordít ki mindent” reflexiója pusztán egy olyan perspektívaváltás 

következménye, melynek valódi előzménye az identitás megbomlása. Innen nézve Mészáros 

Ottó verse a küszöbhelyzetek sajátos inszcenírozója, ahol is jelentésképzés és annak 

elhalasztása, szemantikai kiüresítés valamint jelölőjáték, identitásképzés és annak kikezdése 

egyszerre tájékoztat a második modernség előtti és utáni poétikai dilemmákról.  

A szkriptovizális és lettrista kompozíciókat szintúgy fölvonultató Poemateria végül az 

avantgárd hagyományt (is) megszólaltató játékba vonja az olvasót. Mégpedig úgy, hogy a 

betűtanulmányok vizuális és nyelvi tapasztalata a jel materialitásán keresztül mutat végül a 

performanszokat dokumentáló rezümék és fotók irányába. Ez többek közt ismét a művészet 

mediális feltételeire, illetve annak a valósággal való viszonyára kérdez rá, amennyiben a 

deszemiotizáció, a jel anyagszerűsége révén és a szerző teste illetve cselekvése által a 

                                                                                                                                                         
költői »köznyelvnek«, mely a hetvenes években bukkant föl irodalmunkban, s a következő évtizedre 

bontakoztatta ki – olvasási szokásainkat is átalakító – hatását.” KÉKESI Zoltán: Egységesítés vagy 

szétbontás? = Disputák között. 192.  
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valóságba igyekezne visszahelyezni a fenomenalitásától megfosztott nyelvet (avagy a 

világtapasztalat nyelviségét, és ezzel együtt a nyelvbe vetett bizalom fenntarthatóságának 

kockázatára figyelmeztetne). „A játszás és a játék lebilincselően intenzív, intermediális 

sávokat hoz létre – írja a performanciáról K. Ludwig Pfeiffer. – Bármit nevezzünk is 

realitásnak: nincs olyan realitás, melyhez a játékosság mérhető lenne, mivel valóságként 

tapasztaljuk meg.”
225

 És valóban, úgy tűnik, a performanszművészet úgy képes kitágítani 

például az irodalom határait, hogy a befogadás elemibb, érzéki szintjéig hatol. Mészáros Ottó 

performanszai kapcsán – amelyek hangsúlyosan emelik be a szerző lineáris költői szövegeit a 

cselekvés „valóságába” – különös jelentőségre tehet szert a következő gondolatmenet: „Az 

írás linearitása olyan izgalmi állapotokat idézhet elő, amelyek járványszerű írás- és 

olvasásmániában csúcsosodnak ki. Amit azonban az írás szokványosan nyújt, azok csak 

szelíd, sőt domesztikált perspektívák („tame shows”), amelyek nem kelhetnek versenyre a 

karizmatikus szektákkal, rockkoncertekkel és sportrendezvényekkel, a fatikusan, rituálisan és 

performatívan még erősebben szervezett nem-nyugati kultúrák nyugati megfelelőivel.”
226

  

Alighanem maga a performansz művészete is azok közé a jelenségek közé tartozik, 

melyek az esztétikai tapasztalatot az élmény átélésében közvetítik. Nem úgy, mint például a 

Pfeiffer által említett rockkoncert, ahol a befogadó maga sem feltétlenül „csupán” szemlélője 

az előadásnak (hanem intenzív átélője), de az előadóművész „valóságos” élménye, az 

anyagszerűség definíció szerinti „közelsége” az átélés intenzitását növelheti a puszta 

olvasással szemben.
227

 Talán azért is, mert az olvasás sokkal inkább rá van szorulva az 

imaginárius aktivitására, az imaginárius pedig viszonylag „biztonságos” dimenzió. Ellenben a 

„valóságba visszahelyezett” szerzői test és művészi alkotás a konkrét élményszerűséget 

közvetíti. Ennek gondolati dilemmája Mészáros Ottó költészetében is tetten érhető:  

 

A valóságtól elvonatkoztatott,  

önmaguktól megfosztott fogalmakat csupán az éltette tovább,  

és az adta meg egyetlen értelmüket,  

hogy reggel tejivás közben arra gondolhatok,  

mennyire jó lenne,  

ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól.  

                                                              (Egy reggel)  

 

A kötetben szereplő performansz-dokumentációk közül a Tej, irodalom, orgazmus című 

performansz rezüméje, miután sorra vette a tej és a könyv szimbolikus tartalmait és 

rekonstruálta az előadás több komponensét, így fogalmaz: „A harmadik pont a tej és az 

                                                 
225

 K. Ludwig PFEIFFER: A mediális és az imaginárius. Id. kiad. 117.  
226

 PFEIFFER: I. m. 249.  
227

 Kricsfalusi Beatrix ennek kapcsán a következő megállapításokra jut: „A performansz, amely a test 

és a hang általi ábrázolás testiségükben jelenlévő nézők előtt lejátszódó folyamata, a jelfelhasználás 

speciális módjaként értett színrevitel, a korporealitás és az érzékelés aspektusait magába foglaló 

teatralitás koncepciója eltávolítja a színházat az azt hagyományosan meghatározó, az irodalmi 

szöveghez fűződő viszonyrendszertől, egyszersmind visszavezet a színház önértése szempontjából 

egyre produktívabbnak bizonyuló avantgárdba, amely (…) éppen »a színház újrateatralizálását«, 

vagyis nem nyelvi aspektusainak felélesztését tűzte ki célul.” KRICSFALUSI Beatrix: A hús helyzete. 

Vázlat a színház medialitásáról. = KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SZIRÁK Péter (szerk.): Az esztétikai 

tapasztalat medialitása. Id. kiad. 379-397, 388-389. (Kiem. az eredetiben.) Az idézetben szereplő 

hivatkozások: Erika FISCHER-LICHTE: Theatralität und Inszenierung. = Erika FISCHER-LICHTE, 

Isabel PFLUG (hrgst): Inszenierung von Authentizität. Francke, Tübingen-Basel, 2000, 11-27; Georg 

FUCHS: Die Revolution des Theaters. Ergebnisse aus dem Münchener Künstlertheater. Georg Müller, 

München-Leipzig, 1909, mottó.  



 99 

irodalom mellett az élvezet volt, amely a kiköpés pillanatában keletkezett. Felszabadító, 

mámorító érzés volt, ráadásul a számból kispriccelő tej abban a helyzetben a magömlést is 

szimbolizálta, tehát megvolt a háromszög harmadik pontja is.” (80.)  

A rezümé szövege az Egy reggel gondolatkísérletének „használati utasítása”. A vers 

dilemmája az irodalom élményszerűsége és átélése: azaz pontosan az a performatív aktus, 

mely során az esztétikai tapasztalat a befogadó életvilágbeli változását okozza. Nem csak, 

mint ami önértését gazdagítja (a „Du musst dein Leben ändern!” összefüggésében), hanem 

mint ami az orgazmushoz hasonló élvezetet okoz, vagyis „beavatkozik” a testi működésébe. 

Világos, hogy itt arról van szó, milyen értelemben „deficites” az irodalom médiuma (a betű 

vagy a szó, hagyományos értelemben), és milyen élményben részesít adott esetben a testi 

cselekvés. A performansz rezüméjének retorikája azonban nem sokban különbözik az Egy 

reggel köznyelvétől (mégsem tekinthetjük irodalmi szövegnek), míg a Tej, irodalom, 

orgazmus címet viselő performansz sem átéli az irodalom okozta orgazmust, hanem 

szimbolikusan utal rá. A cselekvés „valósága”, a test színrevitele mégis stabilabb 

közvetítőnek bizonyul ahhoz a nyelvhez képest, amely „csupán” utal az élményre, sőt annak 

pusztán a vágyát fejezi ki. Ennek ellenére korántsem kell temetnünk az irodalom nyelvi 

médiumát. Mert ha az élmény jelentéstana szimbolikus összefüggéseken keresztül képződik, 

ezek pedig az irodalmi (szöveg)hagyományra vannak ráutalva, úgy a nyelvi immaterialitás 

avagy az irodalom emlékezete úgy íródik bele a test, a performatívum retorikájába, hogy az 

élmény – mégoly felforgató erejét tekintve is – mindig a nyelvhez tér vissza. Ezt azonban 

csak részlegesen tanulhatjuk meg a Poemateriából. Részlegesen, mert a rezümék nyelve és a 

fotódokumentáció nem részesíthet a performansz élő teljesítményének élményében, ily 

módon a kötet által egybefogott életműnek ez a szekciója valóban nem más, mint zárvány, 

még ha szokatlan is és nyilvánvalóan számottart az érdeklődésre. A nyomtatott könyvbe zárt 

művészi anyag itt mégsem más, mint az irodalom, közelebbről pedig – legyen az 

hagyományos, szkriptovizuális vagy lettrista – költészet.  

 

 

Appendix 3. 

„költőből van töltőtoll”  

Mediális hurkok a popszövegben 

 

 

Bár a kortárs könnyűzene iránti érdeklődés ma már nem kizárólag a cultural studiest vagy a 

kulturális antropológiát foglalkoztatja, sőt alkalmanként találkozni a popkultúra kifinomult 

(textuális–poétikai) analízisére fogékony értelmezésekkel, ezek az „erős interpretációk” aligha 

lépnek dialógusba a kritériumkánon kanonikus recepciójával. Ez még akkor is így van, ha a 

kortárs populáris kultúra, a dalszövegek iránti érdeklődés egyébiránt nem alacsonyabbként el- 

és kizárt regiszterként kerül ki – mondjuk – a kortárs költészet (és befogadástörténetének) 

szemhatárából, de épp ellenkezőleg, akkor is, amikor a legkülönbözőbb beszédmódok tartják 

fenn velük a párbeszédet. Persze, az sem teljesen meglepő, hogy e párbeszéd legtöbbször 

divergens: elsősorban a költészet húz belőle hasznot, amennyiben általa a regiszter- és 

stíluskeverés, a rájátszás és az újraírás ironikus és/vagy igenlő (poszt)modern gesztusát teszi 

értékképző poétikai–retorikai stratégiává. A játékba hozott populáris regiszter így annyiban 

maradhat néma, hogy az értelmezés legfeljebb a költészet diszkurzusának felnyitásához 

„használja” őt, mintegy megfeledkezve a folyamat megfordíthatóságáról, úgyszólván 

akaratlanul is újratermelve a regisztereknek már a költészet nyelvi teljesítményében 

megsemmisülő különbségét. Aligha megkerülhető kérdés, természetesen, hogy az ekként 

értett differencia megmarad-e, ha maga a populáris kultúra szövege kerül a vizsgálódás 
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fókuszába, vagyis mintegy önmaga okán képes-e kérdéseket föltenni és érvényes válaszokat 

kínálni a popszöveg.
228

  

Ha a kortárs költészetbe – részleges érvénnyel legalábbis – visszaolvasható a kortárs 

dalszöveg, úgy ennek értelmezéséhez egyik termékeny szempontként talán a 

közvetítettségnek a rétegzettsége hozható, mely a dalszöveget a zenei megformáltság révén a 

nyelvi közeg materiális–érzéki kontextusaihoz közelíti. Azaz, ha a dallam mindig változtat 

szövegén, úgy ennek lehetséges jelentésképző szerepe a nyelv nem szemantikai szintjén 

végbemenő, de végül annak szemantikai szintjére hatást gyakorló aktusában ragadható meg 

leginkább.  

A hang kölcsönzése e helyütt ugyanis olyan összetett kódoláson keresztül válik képessé a 

jelentések fölszabadítására (de nem azok egyoldalú stabilizálására), amely a jel közvetlen, 

érzéki tapasztalatával járul hozzá a mediálisan „távoli” szöveg (variálható) értelméhez. 

Vagyis: a dallam akkor változtat szövegén, amikor a jelentésessé nem tehető hangsor a szöveg 

„érzéki” észlelésén át „vési be” a megértett szöveget. Mert ha a zene önmagában nem 

kommunikál univerzálisan dekódolható szemantikai tartalmat – tehát nem rendelkezik sem 

előre rögzített, sem idővel változó jelentéssel –, ám hangulatkeltő potenciálja folytán 

módosíthatja vagy „megszabhatja” a szöveg befogadását, magáról a megértés „íródásáról” is 

nagyban beszédes lehet. Ezek önreferens mozzanatai pedig – még a téma szintjén is – ismerős 

társításokat hoznak létre:  

 

Valami szomorú dallam hangjai halkan  

kísértenek éjszakákon át,  

velem vannak és együtt  

dúdolgatjuk a halál dalát.  

(Hogy) ez a szerelem nekem nem a május,  

én örülök, ha valahogy túlélem.  

A szerelem csak egy rohadt mágus,  

ha elkapom, úgyis kiherélem. 

                         (Tankcsapda: Egyszerű dal)  

 

– ahol a „szomorú dallam”, a „halál dala” és az Egyszerű dal éppen hallott dallama minden 

bizonnyal egybeesik. Még akkor is, ha az antropomorfizált, megszemélyesített dallam vagy 

hangsor olyan instanciaként van ott a szöveg jelenetezésében, mint ami a beszélőtől 

különbözik, azaz mint másik hang. Csakhogy itt a „szomorú dallam hangjai” – nem lehet 

véletlen a többes szám – ugyanúgy jelentésessé tehetők, akárcsak a dallamként észlelt hangsor 

egyes elemei – és így metonimikusan a dal „részei” –, de úgy is, mint a dallamot már 

megénekelt hangok közbejövő beszéde, azaz (sommásan) a szöveg már értelmezett állapota 

(hatása). A saját hang kölcsönzése, azaz a dal repetitív előadása így annak az applikatív 

tevékenységnek a szerepét tölti be, amely során a megértés tétje az előadás újraszituálása. Az 

„együtt dúdolgatjuk” ebből a szempontból nemcsak az önálló életre kelt dallamok 

„társasénekét” viszi színre, de az újrajátszásban és az újraolvasásban rejlő mindenkori 

újraértést egyaránt. Így lehetséges, hogy a „halál dalának” szövegtémája a második négy sor 

szó szerinti közlésével egyezhet meg, ironikus és önironikus színezetben (is), hiszen ott egy 

konvencionális költői toposz, a szerelmi bánat „következményeiről” tudósít az ének, jóllehet 

olyan modalitásban, mely az ugyancsak antropomorffá tett szerelem végül saját „szerelmi 

erejétől” lesz erőszakosan megfosztva. (Talán nem mellékes, hogy a szövegben személyként 

                                                 
228

 A kérdés persze már a választ magát is implikál(hat)ja. Hogy az ilyen irányú kutatásoknak valóban 

van értelme, sőt valódi tétje, azt Bényei Tamás legutóbbi, a kérdéskört tárgyaló tanulmánya is nagy 

nyomatékkal alátámasztja: BÉNYEI: Kategóriaváltások: a krimi elolvashatatlansága. = Alföld, 2009/5, 

45-59.  



 101 

megjelenő szerelem férfialak, akinek éppen a szexuális potenciája esik áldozatul…) Hogy ez a 

posztromantikus állapot belemerevedik-e saját meghaladható horizontjába, azért nem 

dönthető el érvényesen, mert a dal előadása az érzékiség materiálisát úgy emeli az értelmezés 

játékterébe, hogy elsősorban talán éppen a toposz „befagyását” játssza ki a dal tapasztalatának 

élményszerű hatása ellenében.  

Szöveg, hang és dallam ilyen fokú prezenciája messzemenőkig igenlő viszonyt képes 

kiépíteni az éppen írt/mondott dal és az arra odahallgató, sőt az azt újraéneklő befogadó 

érzelmi viszonyulása közt, ha mégoly ironikus kontextust teremt is saját maga számára. A dal 

önjelenetezése és a szövegtől akár függetleníthető dallam vagy zene esztétikai értékének 

szatirikus önigazolása további hangsúlyokat adhat hallott és énekelt szöveg, illetve zenei világ 

éppen „történő” megértésének.  

 

Ma bálba megy az egész Tejút, és senki nem a régen megúnt  

Pörgést és keringést járja, hanem mind bevadult  

Hát járjuk, ahogy minden járja 

Csináld, ahogy mind csinálja  

Dalt írok belőle és eléneklem neked, hátha  

 

Mindenkinek tetszik az a nagyon szép rész benne,  

Hogy úgy játssz a szívemmel, mintha nem is lenne benne  

Semmi sem, csak üresen állna, mint a Didergő  

Királyba’ (a sajátja)  

De percenként néhányszor azért még megpróbálja  

hogy hátha  

 

Mert könnyű úgy szeretni, mintha nem is lenne  

Egymáshoz rendelve semmi, és minden mehetne  

Ahova csak akar akkor nem lenne összejárva  

Újra és újra sok régen megúnt csillagpálya  

                                                       (Kispál és a Borz: Csillagközi bál)  

 

A (természetesen) Lovasi András által jegyzett dalszöveg, a Csillagközi bál fikcionált világa 

úgy teremti meg a bolygók és csillagok bálját, hogy az űrben a saját fényükben és fényüktől 

fürdő égitestek „poszthumán” környezete nagyon is emberi módon „alakul”. A szöveg ily 

módon nem beazonosítható történései és jelentései viszont további meglátásokat 

eredményeznek, melyek már a dal írásának és meghallgatásának mozzanataira terelik a 

figyelmet. Azért a többes szám, mert több finom különbség is tételeződni látszik az alkotás és 

a befogadás szintjén. Mindenekelőtt, a már a CD-játszóban futó kész dal, a Csillagközi bál 

maga lehet az a zene, amely a fikciós világban a bál muzsikája, amire tehát a tánc folyik. A 

jellemzett világ – a világűr – felépítésében nemcsak az éppen hallott énekhang (mely építi e 

világot) a kizárólagos humán „nyom”, de az égitestek antropomorf éjszakáján túl például 

embertől függetlenül él tovább a Hold/nő tradicionális toposza vagy a Didergő Király 

motívuma, mely az űr hidegét egyaránt konnotálja, ez pedig az elidegenedés hagyományos 

jelölőjévé léphet elő (a dal a Holdfényexpressz lemezen szerepel, a cím ugyanezt az 

értelmezést erősítheti). És bár történik utalás a földi élet „sűrűjére”, ez legfeljebb hasonlatként 

jöhet szóba az ottani és a csillagközi eseményeket illetően. A bál pedig, mely a Tejút egész 

galaxisára vonatkozik, éppúgy lehet e galaxison belül (tehát „szinekdochikus”), mint azon 

kívül, vagyis más galaxisokra ugyancsak érvényes (hiszen a Tejút megy a bálba). A napok s 

bolygók keringése és tengely körüli forgása lesz itt a „megúnt” tánc, az új pedig valami 

olyasmi, ami ettől eltér – például a csillagrendszerek vándorlása, mely bizonyosan nagyobb 
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léptékű folyamat, és (továbbgondolva ezt) akár katasztrofális következményekkel is járhat 

(ütközés, összeolvadás). A szöveg a tematizált eseményeknél azonban érzékenyebb 

olvasatoknak szintén utat nyit.  

Talán nem esünk túlzásba, ha óvatosan ugyan, de a szöveg díszletterét a József Attila-szótár 

egyes komponenseihez kötjük. Az elidegenedés témája mindenekelőtt a Semmi ágán 

tropológiáját idézheti – vö. „A semmi ágán ül szívem, / kis teste hangtalan vacog. / Köré 

gyűlnek szeliden és / nézik, nézik a csillagok.” – míg az űr képzete itt a „Költőnk és Kora” 

szcenikájába „ír bele”: „Ugy szállong a semmi benne, / mint valami: a világ / a táguló űrben 

lengve / jövőjének nekivág, / ahogy zúg a lomb, a tenger, / ahogy vonítanak éjjel / a 

kutyák…” Persze nem csupán a jelenetezés hasonlóságáról vagy továbbírásáról, hanem 

textuális kapcsolódásról egyaránt szó lehet: „hátha / Mindenkinek tetszik az a nagyon szép 

rész benne, / hogy úgy játssz a szívemmel, mintha nem is lenne benne / Semmi sem, csak 

üresen állna (…)”.  

A szövegközi effektusok részben a rendelkezésre álló illetve az autoritatíve adott hagyomány 

hangsúlyossá tett jelenlétét, részben az újraértés lehetőségét nyomatékosítják. A dal azonban 

érthető úgy is – és ezzel inkább a „Költőnk és Kora” képletéhez kötődik –, mint szöveg és 

hang, téma és zene „beíródásának” kiüresedett, mégis termékenynek bizonyuló folyamata. 

Dallam és szöveg egymásra vetülése itt csak elméletben tűnik szétválaszthatónak: „Dalt írok 

belőle és eléneklem neked, hátha / Mindenkinek tetszik az a nagyon szép rész benne” – 

amikor is a rendelkezésre álló téma, melyből a dal születik, lehet szöveg és zene egyaránt. A 

„nagyon szép rész benne” pedig éppen arra az „esztétikai tapasztalatra” utalhat, amely e 

helyütt csak ironikus és ideologikus kontextusban jöhet létre. Hiszen „az a nagyon szép rész”, 

a távolra mutató „az” névmással együtt jelölheti az éppen énekelt és eljátszott részt, magyarán 

a „nagyon szép rész” sort, valamint a „hogy” kötőszóval bevezetett továbbiakat is, ami 

viszont, a dal intenciója szerint, mintha „üresen állna”, akár maga a fikcionált univerzum. De 

– a „szép rész” konkrét megmutatása híján – jelölheti a dal bármely, tetszőleges, a befogadó 

ízlésének megfelelő helyét úgyszintén. Elképzelt világ, szövegvilág és zenei világ ekképp 

olyan elválaszthatatlan, egymásra reflektáló, de egyúttal önreferens játékteret alkot, melyben a 

„percenként néhányszor azért még megpróbálja / hogy hátha” ismét csak vonatkozhat magára 

a dalszerkezetre, a refrénszerű és zenei elemek ismétlődésére, ahol a „hátha” méri a dal 

„sikerültségét” s az esztétikai élményt egyszerre („hátha / Mindenkinek tetszik”). Így a záró 

szakasz sorai nem kizárólag a fikciós univerzum csillagpályáinak rendjét, szabályszerű 

mozgását (és az abban rejlő szépséget) jellemzik, de szöveg és dallam, szöveg és zene 

egymáshoz rendelésének konvencióját ugyancsak, melynek felbontása aligha lehet itt az 

esztétikum „oka” („Mert könnyű úgy szeretni, mintha nem is lenne / Egymáshoz rendelve 

semmi, és minden mehetne / Ahova csak akar […]”). Sőt, ezek együttállása képes igazán 

igenlő viszonyt teremteni a befogadás mediálisan megtöbbszörözött, de egymással konvergáló 

módjai közt.  

Vagyis a jelentésessé nem tehető, de (az instrumentális értelemben és emberi hang 

dallamaként egyaránt) reflektálható zenei esemény módosítja a szövegteret, méghozzá úgy, 

hogy közben mindehhez a feltételeket a szöveg teremti meg.
229

 A zene instrumentális szigora, 

keménysége viszont alkalmas lehet arra, hogy a gyakran a lírai megszólalás tartozékának 

tekintett „érzés”, a „líraiság” közvetítését először szimbolikusan (textuálisan: a 

megszemélyesített romantika megölésével), majd „szó szerint” is fölszámolja:  

 

                                                 
229

 Voltaképpen ennek „kegyetlenségét” viszi színre a Neked nem című dal is, melynek egy részlete e 

fejezet címéül lépett elő. A teljes szöveg a következőképp hangzik: „A cirkusz ad varázslót / 

Nagylányt adja nagyváros / Költőből van töltőtoll / Én meg egy kis rakkendroll / Maradékot 

szombatról / Hozok kis láboskámban / Neked nem kegyelmez senki / Neked nem kegyelmeznek / 

Neked nem kegyelmes senki / Figyelem őket és nem…”  
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Hát énekeljük ezt a dalt  

Amiből sajnos már kihalt  

A romantika az előbb  

És minden a szigorú erőt  

Ünnepli most benne  

Legyen példa erre  

A gitár, és mondjuk ki végre  

Nincs is szükség éneklésre  

                  (Kispál és a Borz: Szécsi Pál) 

 

A zene felől nézve mind az „énekeljük ezt a dalt” (közösségi) felszólítása, mind a „mondjuk 

ki végre” idióma átvitt és literális kinyilvánítása a materiális és immateriális, a „hang szerinti” 

és a fenomenális olvasás kereszteződésében, vagy még inkább egymásra épülésében teszi 

elválaszthatatlanná hangszeres játék és szöveg nem intencionálható, de megképezhető 

jelentésösszefüggéseit. A „nincs is szükség éneklésre” performatívuma persze már a szöveg 

és emberi énekhang nélküli zene „beszédének” enged teret, latensen – és ironikusan is – azt 

sugallva, hogy, mivel a zene, a dallam pusztán önmagában semmilyen konkrét jelentéssel nem 

azonosítható, nem is társítható hozzá olyasféle leíró fogalom, mint amilyen például a 

„romantika”. A szöveg retorikájának ironikus „gyilkossága” tehát a pátoszt és az érzékiséget 

mint a líra „tartozékát” semmisíti meg – az irónia itt arra utalhat, hogy e „tartozékok” a 

szövegnek sohasem a sajátjai, hanem olvasói elvárások terméke –, amihez a szemantikai 

többlettel önmagában nem rendelkező zene kellő alapossággal „adja” a saját médiumát.  

Beíródás és dallam összjátéka innen nézve kimondottan fontos mozzanata a lírának mint 

szövegnek és mint zenének (zenei metaforának), de a líraértésnek egyaránt. Mindezt a 

dalszöveg fokozni tudja, amennyiben a költői kép fikcionalitását olyan mediális 

áthelyezésekkel teszi egy önmagába forduló jelölősor részéve, melynek során a képszerű, 

fenomenális olvasás allegorikus (mert ismétlésen alapuló) mozzanatai a médiumváltás 

eseményeitől nem függetlenedhetnek. Sőt, itt maga a médiumváltás mossa össze azokat a 

tartományokat, melyek a képi és nyelvi hagyományt valamint a zenét hordozó „eszköz” nem 

zenei kontextusait eladdig megkülönböztethetőként írták bele a zenehallgatás esztétikájába.  

 

Nincsen veszély csiga nincsen veszély  

Most az ujjam a szemedhez ér  

Mindenki fél csiga mindenki fél  

Hátradőlni csak Istennek ér  

Nagy jutalom? Vagy egy kis ablakon  

Beadott karéj kenyér  

Egy csendes ima vagy egy farok ami a  

Meleg puha helyére ér  

 

Szép hely a Boldogság  

Úgy odavitorláznék  

Ott napfürdőzik egy szál tangában  

Az összes műanyag játék  

 

Harmatos fű csiga és peterakás csiga  

Menj tovább ezekért  

Az úton csiga ameddig visz a  

Zutolsó csepp csigavér  

Az a fényes lepény az a Nap te meg én  
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Tudjuk az alatt milyen szerény  

Az esély arra hogy egy arra járó  

Csak úgy három szót vágjon belém:  

 

Az „én”-t a „szeretlek”-et  

És azt hogy téged lett  

Egy sebesült akiből kiáll hogy „szer”  

Mert látszott rajta hogy kell  

Ebben a tóban egy tengeralattjáró  

Ebben a panellakásban egy nagy Grand Hotel Béke Szálló  

Itt állófogadás van és én tetszem a szép Csipkerózsikának  

Itt akkora boldogság van hogy ide már  

Csak műanyag állatok járnak  

 

Nincsen veszély csiga nincsen veszély  

Most az ujjam a szemedhez ér  

Mindenki fél csiga mindenki fél  

Hátradőlni csak Istennek ér  

Az a fényes lepény az a Nap te meg én  

Tudjuk az alatt milyen szerény  

Az esély arra hogy egy arra járóba  

Pár szót vág egy másik lény  

 

Az „én”-t a „szeretlek”-et  

És azt hogy téged lett  

Egy szív ami itt úgy üzemel  

Hogy kiáll belőle hogy „szer”  

Plusz ebben a tóban egy tengeralattjáró  

Ebben a panellakásban egy nagy Grand Hotel Béke Szálló  

Itt állófogadás van és én tetszem a szép Csipkerózsikának  

Itt akkora boldogság van hogy ide már  

Csak műanyag játékok járnak  

 

Itt ebben a tájban él egy festő aki olyan ügyesen festi  

A tájat hogy annak a tájnak aztán olyanná kell lenni  

Amilyen a festmény ott én vagyok az a fekvő ember  

Aki csigaszemet piszkál a háttérben tó esetleg tenger  

(Kispál és a Borz: Csiga)  

 

 

A fentebbi szöveg szcenikája meglehetősen összetett jelentésmezőt épít ki, melynek elemei 

közt a kapcsolatot a kulturális utalások ironikus felépítése és lebontása (vagy lebontása és 

felépítése – azaz dekonstrukciója) alakítja ki. Már a csiga motívuma is olyan bonyolult hálót 

képez, melyből itt most egyetlen – de talán a leglényegesebb – komponenst emelek ki. A 

csiga mint csigavonal a spirituális fejlődés, a szellemi előrehaladás, az Istennel való 

érintkezés egyik fontos motívuma, és mint ilyen, a szöveg jelenetezésének központi, címbe is 

emelt jelölője. Nyilván persze úgy, hogy a szöveg ironizál a csiga-hagyományon: a spirál 

vezérfonala helyett magát az állatot jelöli, a csigavonal, azaz az Istennel való érintkezés 

helyeként pedig a csiga „legmagasabb pontját”, kinyújtott „végtagját”, a csiga szemét teszi 

meg. Isten kinyújtott ujja – az embernek, közelebbről Ádámnak életet adó, a holt anyagba 
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életet lehelő mozdulata – azt a spirált ragadja meg, mely magát az Istennel való érintkezést 

jelöli (a hagyomány szerint), miközben a metaforát tárgyiasítja, szó szerintivé teszi, vagyis: a 

csigát mint állatot helyettesíti Ádámmal, azaz az emberrel. A rájátszás azonban nem csak 

ezért ironikus, hanem azért is, mert a nyelvi performatívum egy képi performatívumot idéz 

meg, Michelangelo freskójának leghíresebb momentumát, az Ádám teremtését. Ezen a képen 

Ádám erőtlenül dől hátra, térdén megtámasztott karja az angyalok közt érkező Teremtő felé 

lendül, Isten pedig – határozott, célirányos mozdulattal – felé nyújtja karját (ujjaik csaknem 

összeérnek). A szakállas, nagydarab öregúrként ábrázolt Teremtőt lepel takarja, míg ezzel 

szemben Ádám teste meztelen. (Vesd össze mindezt a csiga „meztelenségével”…)  

 

 

 
 

 

A teremtés aktusa úgymond fenséges, a halállal szemben nem rettegett pillanat: „Nincsen 

veszély csiga nincsen veszély / Most az ujjam a szemedhez ér”. Ugyanakkor a következő 

passzus már a félelemérzést általánosítja: „Mindenki fél csiga mindenki fél / Hátradőlni csak 

Istennek ér”. A szöveg egyszerre „nyugtat” és ébreszt félelmet azzal, hogy a nyugtatás 

beszédaktusa a „mindenki fél” közösségével kerül egy szintre. Vegyük észre, a hátradőlés 

„megengedése” a beszélő szerint isteni kiváltság; az Ádám teremtésén viszont éppen Ádám 

az, aki – a mozdulat szó szerintiségében – hátradől, és Isten az, aki hozzá előrehajol, hogy 

életet leheljen belé. Magyarán a szöveg intenciójában fölcseréli a szerepekhez társítható 

viselkedéseket, de úgy, hogy ezzel az intencióval egy hagyománynak, mégpedig a festmény 

kultúrtörténetének értelmezését hajtja végre. A beszélő tehát egy képi „ábrázolás” 

interpretációjával viszi színre nem csak a teremtés hagyományba-ágyazottságát, de egyben a 

teremtés aktusának nyelvi preformálhatóságát szintúgy. Az egyik szinten létrejön a képi 

hagyomány értelmezésének továbbírása, a másik szinten – az előbbiből építkezve – kibomlik 

a szöveg szcenikája, azaz megszületik, „teremtődik” a szöveg. Mindezt a leghangsúlyosabban 

azzal igazolja vissza a vers, hogy a beszéd első személyű (ami persze a lírában nem annyira 

meglepő), ám az „ujjam a szemedhez ér” a beszélőt a Teremtő pozíciójába helyezi. Akkor is, 

ha a „hátradőlni csak Istennek ér” kijelentés már harmadik személyben utal arra a Teremtőre, 

aki egyúttal a szöveg kiáramlási pontja.  

E mozzanatra játszik rá a lemez frontborítója is, mely az Ádám teremtésének deszakralizáló 

(és ironizáló) felülírása. Oldalt a lemezcím grammatikailag és szemantikailag is jólformált 

nyelvi performatívuma olvasható, azonban a szavak vesszővel vannak elválasztva egymástól, 

megtörve (de nem fölszámolva) e performatívum olvashatóságát és értelmezését. A Teremtő – 
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aki itt inkább uralja a képet, míg a Michelangelóén nagyjából azonos nagyságú teret foglal el 

Ádámmal – a csiga szeme felé nyújtja karját és ujját, ezzel pedig egyszerre „tárgyiasul” a 

csigavonal mint az Istennel való érintkezés metaforája, valamint módosul a teremtéshez való 

viszony. Hiszen ha az eredeti kép értelmezésében a szöveg Ádámnak – mozdulata okán – 

helytelen, érvényteleníthető viselkedést tulajdonít („hátradőlni csak Istennek ér”), addig itt 

Isten előredőlése akár relativálható (a kép nézhető úgy is, mint amelyen Isten mintegy 

„hanyagul”, hátra- és oldalra dőlve nyújtja ki a karját). Továbbá a csiga „legmagasabb” 

pontja, a szeme a nézést mint cselekvést konnotálja, vagyis a csiga nem is annyira 

„elszenvedője” a teremtés aktusának, mint inkább szemlélője.  

 

 
 

 

A szemlélés pedig a dalra odahallgató és a festményre illetve a borítóra odafigyelő befogadó 

cselekvése egyúttal. A szöveg teremtődése a beszéd kiáramlásának materializálódásaként 

érthető, amennyiben a frontborító szembesít minket a szöveg írott anyagszerűségével. 

Jellemző módon úgy, hogy az írás egyrészt az isteni „teret” veszi körül (mintegy innen 

áramlik ki: a vers első négy sora övezi az isteni szférát), másrészt az élőlénnyé tárgyiasult 

metaforát határolja be, hiszen a szöveg a csiga terének határát jelöli, méghozzá a textus 

fenomenális, képi olvasásával egyaránt: „Harmatos fű csiga és peterakás csiga / Menj tovább 

ezekért / Az úton csiga ameddig visz a / Zutolsó csepp csigavér”. Az írás anyagszerű bevésése 

mutatja meg tehát – képileg is – a csiga célját, miközben az írott betű materialitása felerősíti a 

befogadás optikai „súlyát”, de ironizál is saját íródásán és előadásmódján: a Lovasi-

előadásokra jellemző sorátlépések itt többek közt az énekre ütemezett szöveget a névelő 

közepén szelik ketté („a / Zutolsó”), amit a kép saját képi materialitásával magyaráz: a csiga 

szeme, a „legmagasabb pont”, a szemlélés helye, melyet a teremtő aktus – szó szerint – érint, 

belóg a szöveg terébe, megtöri annak folytonosságát. Talán nem is szükséges az iróniánál 

mélyebb intenciót tulajdonítani ennek (mely amúgy is mind a Lovasi-szövegek, de leginkább 

azok előadásmódjának uralkodó alakzata), ám ezzel együtt a hang, a szöveg és a képi átírás 

ilyen bonyolult egymásba kapcsolódása alighanem a mediális átfordítások, transzpozíciók 

kiiktathatatlanságáról a legbeszédesebb. Ezt csak fölerősíti a vers tovább épülő szcenikája: a 
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teremtés aktusa itt nyelvi performatívum abban az értelemben is, hogy szavak „vágódnak 

bele” a teremtőből a holt anyagba („egy arra járóba / pár szót vág egy másik lény”), mely 

tudatosan játszik rá az önmagában üzenetet nem kommunikáló halott betű és az ebből 

jelentést kiolvasó, „élő” értelmezés dichotómiájára: „Az »én«-t a »szeretlek«-et / És azt hogy 

téged lett / Egy sebesült akiből kiáll hogy »szer«”. A „bevágódó” szavak e helyütt sérülést 

okoznak úgy a bevágódást „elszenvedő” lényen, mint magán azon a nyelvi performatívumon, 

mely önmaga teremtődését szenvedi el az anyagszerű írás, az előadás (ének) írást feltördelő 

materialiása illetve anyag és értelem lebontása által: „lett / Egy sebesült”, ahol az ének 

hangsúlyosan a „lett”-nél zárja a sort, tehát a „téged lett” helytelen grammatikájú, de 

megérthető, értelmezhető formulájával teszi lezárhatatlanná beírt és elénekelt anyag valamint 

az ebbe életet lehelő értelmezés (olvasás, meghallgatás) játékát. A szavak, az értelmezés 

„sérültje”, a performatívum „áldozata” éppen materialitás és jelentés határvidékén reked meg, 

amennyiben „kiáll belőle hogy »szer«”, mely a „szív” trópusa mellé helyezve egyszerre 

jelölheti a „szerv” csonkolását (és így betű szerintiségét, anyagszerűségét), de az ehhez a 

szervhez kötött fenomenalitást szintén (a szív a „szeretet” médiuma, ahol a „szeretet” 

jelentése csonkolódik azzal, hogy a szó csonkolódik).  

A szöveg egyébként okosan játssza ki mindeközben a szavak jelentéséből kibomló szcenika 

lehetőségeit, hiszen az „én”-hez, a „szeretlek”-hez és a „téged”-hez hasonlóan az etikai 

dimenzióhoz közelíti a díszletből kibontható jelentéseket. Így a boldogság helyének keresése, 

a Béke Szálló képe, a műanyag állatok és műanyag játékok holt anyagának és élő 

„cselekvéseiknek” a viszonyba állítása, sőt a tengeri utazás motívuma a bibliai kontextus (pl. 

özönvíz, ahol az összes állat megfér a hajón – vö. még a boldogsághoz történő 

„odavitorlázással”) erőteljes etikai dimenzionálását teremti meg. Úgy azonban, hogy a 

fentebb elemzett mediális egymásba csavarodást végig kijátszhatatlan instanciaként kezeli, 

egyúttal befejezhetetlenné téve a médiumok transzpozíciójából kibomló értelmezést és 

lezárhatatlanná a médiumok egymásba omlását: „Itt ebben a tájban él egy festő aki olyan 

ügyesen festi / A tájat hogy annak a tájnak aztán olyanná kell lenni / Amilyen a festmény ott 

én vagyok az a fekvő ember / Aki csigaszemet piszkál a háttérben tó esetleg tenger”.  

Ez a gyermeki „piszkálás”, a teremtés aktusa, a szemlélődés megzavarása, végül a (művi, 

mert „készített” képi) dolog puszta szemlélése csak úgy lesz lehetséges, hogy a hang, a beszéd 

és a tételezett cselekvés egy mediális körforgásból kivonhatatlan (nyelvi, képi, performatív) 

hagyomány uralma alatt áll.  

A médiumok transzpozíciója, azaz áthelyezése hasonlóan összekapcsolódó, de inkább 

metonimikusan illeszkedő elemekből álló konstrukciót alkot a Gumicsizma című Kispál-

dalban. A szöveg a következő:  

 

Gumicsizmában gázolok át a sáros véren 

nem fordulok meg itt hagyok mindent amitől féltem 

nem fordulok meg nincsenek többé fordulatok 

megyek gumicsizmában és talán még fütyülni is fogok 

így, hogy… 

 

Békaemberként átúszok a hullámzó égen 

nem bukkanok fel nem nagyok a távolságok már értem 

mért van alattam a fű közt annyi gumicsizmás ember 

azt hitték sima vérfürdő nem gondolták hogy tenger 

 

a Titanic süllyed én Leonardo diCaprio vagyok 

’912-t írunk és mindjárt meghalok 

meghalok és megismétlek millió halált 
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csak még egy cigi a taton aztán rám a kamerát  

 

Az én, szeretlek, téged lemezen ez a dal az utolsó, az ezt megelőző Minden rendben a 

következő sorokkal zárul: „aztán nyugodjatok békében / és ha a ’pokalipszis megvolt / aki 

föltámad az ne röhögjön / azon aki tényleg megholt”. Ennek a refrénnek az utolsó 

ismétlésekor a „megholt” (mint „elszenvedés” és mint „beszédcselekvés”) nem hangzik el, a 

zene hirtelen abbamarad, majd horkolás hangja hallatszik. A horkolásba hamarosan 

mobiltelefon monofón csengése vegyül, majd egy rövid, felcsukló nevetést követően ugrik a 

CD a következő trackre, mely a Gumicsizmák című dal. A „nyugodt”, „mélázós” gitárfutam 

alatt lassú, vontatott ritmusú mélyvonósok adják az alapot, a dob azonban zaklatott. Az első és 

a harmadik szakasz alatt az előző track végén hallott telefoncsöngés effektje hallatszik. A 

szöveg posztapokaliptikus víziója mintegy az előző szám továbbírása, melyben a jelentéssel 

telíthető elemek, felidézhető kontextusok úgy épülnek egymásba és egymásra, amint a nyelv, 

a hang és a kép médiumai idézik metonimikusan egymást. A vízió képi szemantikája ugyanis 

olyan jelölősorként értelmezhető, mely végigvonul a lemez szövegein és borítóján egyaránt: 

az apokalipszis utáni állapotban ott a beszélő és ott a tenger-motívum is, de ott az emberi és 

az állati perspektíva, a „tárgyiasult” vagy „materializálódott” metafora és jelentés egymásba 

játszása. (Vö. „sáros vér”, „békaemberként átúszok a hullámzó égen”, „vérfürdő”–„tenger”) 

Az emberi énekhangot az első szakasz végén füttyszó követi, melyet a szöveg elő is irányoz, a 

fütty dallama pedig – a mintegy a jelentésadás lehetőségétől megfosztott, mert nem szövegre 

íródó dallam – egy későbbi zenei motívumot, a dal végén hallható hegedűfutamot emeli be.  

A tenger-motívum második szakaszbeli hangsúlyos kiépülése során a gitár abbahagyja a 

játékot, kizárólag a mélyvonó és a dob kíséri az éneket. Ennek a későbbiekben szerepe lesz. 

Az „égi tenger” metaforájának perspektívájába helyezkedő beszélő jószerint a tenger 

motívumának továbblendítő erejével vált nézőpontot: ezt a változást a szöveg tropológiai 

mozgása, végső soron ugyancsak a „teremtődése” idézi elő. E művi gesztus konzekvenssé 

teszi azt a metonimikus szemantikai sort, mely az apokaliptikus víziót egy megtörtént 

hajókatasztrófa képének beemelésével váltja, de oly módon, hogy miközben megtartja a 

bibliai konnotációt (itt azonban tulajdonképpen az özönvízbe süllyed a hajó), egy olyan 

értelmezést és képi világot enged élesen maga elé, mely pusztán reprezentáció, díszlet, művi 

konstrukció: a Titanic című film szcenikáját. A beszélő e helyütt már Leonardo diCaprióval 

azonosítja magát, és úgyszólván előre tud a saját haláláról, hiszen a film egy ismert 

eseménysor fiktív újrakonstruálásán fáradozik. Műviség, fikció és a fiktív szövegvilág 

valóságának szétválasztása viszont e ponton már problematikus: a beszélő belehelyezkedik 

ugyan saját halálának víziójába – sőt az újrajátszással, a saját halál egyedi rögzítésével 

egyúttal „megismétel millió halált” –, de rögvest vissza is vonja annak „autentikusságát”, 

amikor „magára vonja” a kamerát. (Nem beszélve arról, hogy a „csak még egy cigi a taton” 

úgy lesz jellemzően a meghalás előtti utolsó cselekvés toposza, hogy a hajó tatja ugyancsak a 

film fikciójának egyik kulcsmozzanatára, nem pedig a meghalás „autenticitására” irányítja a 

figyelmet: Leonardo diCaprio karaktere ezen a helyen éli át legromantikusabb pillanatait Kate 

Winslet karakterével. Persze, tovább köthetjük a fiktív/valós szálakat, ha dilemmaként 

kezeljük azt is, a beszélő miért éppen Leonardo diCaprióval, a valós színész nevével 

azonosítja magát, nem pedig a szerep fikciós nevével…)  

Az utolsó sort követően felhangzik a már említett hegedűszó: a korábbi fütty dallamát hozza, 

s egyben a Titanic süllyedésének fikciójában szereplő cselekvést építi be: a hegedűsök 

süllyedés közben is játszottak. Itt már voltaképp eldönthetetlen, melyik médium mit idéz: a 

szöveg a filmet, a hang a szöveget, a hang a filmet, a hang a hangot (hegedű a füttyöt, emberi 

hang az instrumentálisat – a korábban említett mobiltelefon-effekt épp a természetes 

hang/művi hang feszültségét teremthette meg), a film a szöveget és/vagy a film a hangot. A 
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médiumok metonimikus beírása egyszerre történik szemantikai és érzéki szinten, de a 

metonimikus lánc minden eleme össze van kötve egymással.  

A zárlat ugyanebben a szellemben, ám még ironikusabban teljesedik ki: lassan abbamarad 

valamennyi hangszer játéka, már csak a hegedűszó és a vontatott mélyvonó hallatszik. Egyre 

tisztábban érződik – és ezzel talán nem önkényesen húzzuk rá a jelentést a zenei hangra –, 

hogy a mélyvonó ugyancsak idéz: mégpedig a Cápa című horrorfilm fő motívumát, mely a 

filmben a cápa közeledését hivatott érzékeltetni. A hegedűszó abbamaradását követően már 

egyértelmű az idézet, a mélyvonó zenei tartalma egy másik film fikcióját vonja be játékba, és 

beszéli el – szavak nélkül – a tengerbe süllyedt Titanic utasainak apokalipszisét: cápa bukkan 

föl a közelben…  

Ha mindezek a felismerések az irónia fölszabadító erejével is hatnak, úgy egyet biztosan 

tételezhetünk: az a tudáskészlet, melyet hagyománynak nevezünk, azok alapján a médiumok 

alapján szerveződik, melyek egymás által mutatják föl saját létesítő potenciáljukat. Innen 

nézve a dalszöveg, a dal médiumai olyan költészettörténeti perspektívák jobb megértéséhez 

egyaránt hozzásegíthetnek, melyek talán éppen most, a technikai médiumok szerepe iránti 

fokozódó érdeklődésben bontakozhatnak ki leginkább.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Médium és olvasás (2). Az (inter)medialitás alakzatai a prózában   

 

 
 

1. Az intermediális olvasás alakzatai (i). Metonimikusság és a médiumok 

transzpozíciója. Mészöly Miklós: Film  
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Ha az irodalomtudomány és az irodalomtörténet-írás diszkurzív stratégiái valóban inkább az 

„ellenállás és a nosztalgia fogalmai”,
230

 úgy Paul de Man megállapítása, mely szerint „[a] líra 

létezése teljesen a fenomenalitás tagadásától függ, mivel így tudja a legbiztosabban 

visszanyerni azt, amit tagad”,
231

 ma különös jelentőségre tehet szert. Amennyiben az 

„ellenállás” és a „nosztalgia” nem kizárólag a recepció beszédmódjának megkerülhetetlen 

sajátossága, de nem is csak a költői nyelv szuverenitására rárakódó diszkurzív „distancia”, sőt 

nem csupán olyan allegorézisek sorozata, amely egy jövőbeli hermeneutika lehetőségét 

rajzolja ki, annyiban lehet mondanivalója a „valódi történelem” ama materialitásáról is,
232

 

amelyet ma a médiumok szerepének vagy a medialitás problematikájának nevezhetnénk. 

Minthogy az olvasás fenomenalitása, referencialitása vagy jelentésképző szándéka mediális 

műveletek végrehajtásán alapul – ilyen értelemben a medialitás ugyanúgy az olvasás 

allegóriája –, a médiumok „beíródásának” és a jelentésképzésnek a sajátos összjátékáról 

beszélhetünk. Ezek legtöbbje nem, vagy nem különösebben szorul rá konkrét értelmezői 

erőfeszítésekre, hanem az olvasás automatizmusaként stabilizálódik, mégis olyan kérdéseket 

vet fel, melyek újra meg újra a tudományos érdeklődés homlokterébe kerülnek. A szöveg által 

képződő látványvilág – a megértés fenomenális dimenziója – és a szöveg médiumának 

érzékisége nem csak véletlenszerű effektusok eredményeként válhatnak rendre a befogadás 

elméleteinek tárgyává, de az irodalomról alkotott elképzeléseinket is folyamatosan 

módosítják. Innen nézve talán elnagyoltnak, mégis tarthatónak tűnhet a megállapítás, 

miszerint a líra sokkal inkább a metafora, a próza pedig a metonímia alakzatát részesíti 

előnyben, pontosabban amíg a líraértés leginkább metaforikus megfeleltetésekben teszi 

érdekeltté a befogadást, addig a próza inkább a metonimikus kapcsolódásokra épít. Hogy 

ennek alakváltásai az irodalomtörténet valóságában milyen logika mentén szerveződnek, 

túlmutat jelen vizsgálódásunk horizontján; a huszadik század utolsó harmadának-negyedének 

magyar irodalmában a prózafordulat szerteágazó elméleti-recepciós kontextusai eme 

alakváltás természetét a medialitás problematikája – például a technikai médiumok 

jelenlétének fölértékelődése s jelentésessége – felé közelíthetik. Mégpedig úgy, hogy azok 

önreflexiója ne tévessze el saját történetiségét. 

Fentebb utaltunk rá, hogy a költői képalkotás metaforikus konstrukcióival szemben a prózai 

szövegek a látás és az olvasás metonimikus jellegét erősítik föl. Nem csak azért, mert – 

általában a prózában – a „valóságot ábrázoló” szöveg vizuális tere a valóságérzékelés 

mintájára szerveződik, hanem mert a „valóságábrázoló” látvány a látáshoz hasonlóan a tér és 

az idő egymásmellettiségét szimulálja. Ez pedig nem a lineáris történetmondás függvénye, 

hanem a narratív szerkezetek sajátja; azé a tér-időé, amelynek kitöltői – helyek, tárgyak, 

szubjektumok – a fikcionált valóság immanens, elválaszthatatlan és abban a horizontban 

valóságos figurái. És bár a prózai alkotásokat is tekinthetjük részben vagy egészen 

allegorikusnak vagy szimbolikusnak, átvitt értelműnek vagy példázatosnak, sőt metaforikus 

vonásokat is bizonyára gond nélkül sorolni tudnánk, az olvasás imaginatív „művelete”, illetve 

a vizuális memória nem metaforák megfeleltetésében érdekelt, hanem a látvány metonimikus 

„megképzésében”. 

A médiumokra történő reflexiók ugyanakkor szubjektumtörténeti összefüggéseket is 

megvilágítanak. A klasszikus modern és a későmodern lírapoétika szubjektumfölfogása és a 

közvetíthetőség – akár a szubjektum közölhetősége függvényében megérthető – alakzatai 

éppen az észlelés antropológiájának történeti változékonyságával szembesítenek. Azzal, hogy 
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 Vö. Paul DE MAN: Antropomorfizmus és trópus a lírában. = UŐ.: Olvasás és történelem. Id. kiad. 

394. 
231

 DE MAN: I. m. 390. 
232

 Vö. DE MAN: I. m. 394. 
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elbeszélhetőség és megjeleníthetőség milyen mértékben függ az érzékelés organikus, vagyis 

szerves kapcsolódáson keresztül létrejövő kódjaitól, valamint az anorganikus, technologizált 

kódoktól.
233

 E tekintetben meglehetősen sokatmondónak látszanak a huszadik század második 

felének és a kortárs irodalomnak a prózapoétikai tendenciái is. Hiszen rávilágíthatnak arra, 

hogy a technikai médiumok valóságszimuláló effektusainak nyelvi transzpozíciói a médiumok 

metonimikus „beírását” eredményezhetik. Mészöly Miklós Film című regénye (1976) már 

címében olyan alkotásra hívja föl a figyelmet, amely vizuális közlésként lenne 

értelmezhető.
234

 A szerző Regényforgatás című esszéje a következő módon foglalja össze a 

regény születésének és megalkotottságának módját: 

 
Az egyik augusztusi este egy öreg házaspárt láttam hazafelé csoszogni a Csaba utcában. Annyira 

megragadott a kép, hogy mikor írni próbáltam róluk, akaratlanul is egy szűrő iktatódott közbe – a 

kamera. Persze kamera (és rendezés) valamilyen formában mindig is van, és mindig ott van; csak 

a különböző személyragos előadásmódokkal igyekszünk eltussolni a durva jelenlétét. Az adott 

esetben azonban éppen ez nem elégített ki. A nyíltan vagy kevésbé nyíltan jelentkező közvetlen 

személyességem korlátozott, és nem a kedvem szerint szabadított fel. S minthogy elsősorban a kép 

ragadott meg, hitelesebb csalásnak éreztem, ha engedem, hogy a kamera és rendezés reális 

fikcióvá legyen. S ezzel a forma is kitalálta magát. […] A regény inkább kép-olvasót, néző-olvasót 

feltételez, akinek a kiegészítéseire igyekszik támaszkodni – miután előbb „megdolgozta”. Ál-

tárgyilagosságot és ál-személyességet próbál nyújtani (amennyire lehet, következetesen), hogy az 

olvasó közvetlenebbül érezhesse: csakugyan ő az, aki mindkettőt igazira fordítja le.
235

 

 

A Film recepciójának prózatörténeti szempontból az egyik középponti kérdése valóban az 

elbeszéltség konkretizálása. Az ál-tárgyilagosság és ál-személyesség a kamera jelenlétének, és 

az e jelenléthez nem kapcsolódó narrátor hang irányít(hat)atlan képáradásának hangsúlyosan 

reflektált, a „filmforgatás” látszólag minden részletre kiterjedő nyelvi kommentárjának – ha 

úgy tetszik, forgatókönyvének – a következménye. A többes szám első személyű megszólalás 

e tekintetben viszont ugyanúgy tartozik a filmfelvevő létéhez és működésmódjához – s ezzel a 

befogadás önreflexiójához – mint a „filmet” rendező nyelvi sík. Mészöly e regénye 

bizonyosan „ugrópontnak” számít, amennyiben elfogadjuk, hogy epikája „nem magát az 

elbeszélés közbeiktatottságát tekintette az ábrázolás elvi akadályának, hanem azt a 

személyességet, amelyik a közléshez (s a nyelvhez) való viszony újraértelmezése nélkül 

kereste az ábrázolás korszerű lehetőségét.”
236

 A tárgyiasításnak és a személytelen 

megszólalásmódnak a kamera, azaz egy technikai – és optikai – médium rögzítő-tároló 

eszköze lesz a további szűrője, a közléshez és a nyelvhez való viszony ama 

                                                 
233

 Az organikus/anorganikus dichotómiája az észlelésnek és érzékelésnek a változásait jelzi a 

természetes és a technikai médiumok által közvetített/tárolt „valós” kontextusában. Kittler szerint „a 

technikai médiumok éppen azért modelljei az úgynevezett embernek, mert az emberi érzékek stratégiai 

lehengerlésére fejlesztették ki őket”. A „valós” ebben az értelemben „egyaránt kiesik a kombinatorikus 

rendekből és az optikai érzékelés folyamataiból, viszont éppen ezért […] kizárólag technikai 

médiumok által tárolható és feldolgozható.” F. KITTLER: Optikai médiumok. Id. kiad. 26, 31.  
234

 Éppen maga az író jegyzi meg ezzel kapcsolatban: „Film c. regényemet féltettem a címétől. Úgy 

gondoltam, félrevezeti az olvasót, s majd olyasmit vár a regénytől, amire az csak megtévesztően utal.” 

(Naplójegyzet, interjúrészletek. = MÉSZÖLY Miklós: Film. Pécs – Pozsony, Jelenkor – Kalligram, 

2002, 166. [A továbbiakban zárójelben megadott oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak.]) Hogy 

valóban félrevezető, vagy inkább megvilágító e cím a regényszöveget illetően, arról az olvasás 

egymástól különböző alakzatai képesek dönteni.  
235

 MÉSZÖLY Miklós: Regényforgatás. = UŐ: A tágasság iskolája. Budapest, Szépirodalmi, 1977, 

204. 
236

 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Budapest, Argumentum, 1993, 

101. 
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újraértelmezéseként, mely a tapasztalhatóság pillanatnyiságának és történelmi távlatainak 

szintézisében csakis közösségiként képződhet meg. E közösségi megszólalásmód rendkívül 

érzékenyen reflektál nem csak a huszadik századi prózaírás átrendeződő feltételeire, de a 

kittleri értelemben vett információ rögzíthetőségének és továbbíthatóságának technikai 

alakulására is.
237

 Amint Nádas Péter megjegyzi: 

 
Ha a filmkészítés eszköze, a kamera megkísérelte elorozni az irodalom szemléletét és emberi 

szemmé szubjektivizálni magát, ez a regény éppen az ellentétes lehetőséggel él: eszközéből, a 

mondatból, kiiktat minden személyes ítéletet, nem egyes szám első személyben mesél, nem látja, 

hanem látjuk, s ezzel a nyelvi formával kollektivizálja és tárgyiasítja filmkamerává önmagát.
238

 

 

Prózatörténeti értelemben a Film a személyesség narratív dilemmája, a kollektív beszédmód 

pedig „az individuális végpontján nyert gyakorlati felismerés”.
239

 E „gyakorlati felismerés”, 

amely tehát a regényírás narratopoétikai megalkotottságára vonatkozik, a már említett 

tapasztalhatóság antropológiai-történeti aspektusait is a regényvilág kiiktathatatlan kérdésévé 

teszi. A történetiség kérdésévé, amennyiben a kamera által rögzített valamennyi látvány 

térképként rajzolja ki nem csupán a kamera jelenlétében és jelenében belátható tereket, de az 

időben egymástól távol eső történések azonos vagy közeli helyszíneit. 

 
A tér képének mélységet a közelmúlt, régmúlt helyzeteinek, történelmi töréspontjainak egymásra 

rétegezése biztosít. Az első felvillantott kép, a jelenkori, hetvenes évekbeli városmajori, Csaba 

utcai, Moszkva téri sík. Erre rakódnak ugyanezen tér régebbi képei, metaforikusan és történeti 

vonatkozásban is. A biedermeier Landschaft, a tájkép-leírás, majd a megidézett korabeli esemény, 

Martinovics kivégzése s egyéb pontos dátumok az időkiterjedések révén teremtik meg a 

képmélységet.
240

 

 

A történések időbeli távolságában rejlő kapcsolatteremtés lehetőségére, a hasonlítások és 

véletlenszerű egyezések leltárszerű följegyzésére nyújt alkalmat a kamera, illetőleg a hozzá 

tartozó többes szám első személyű rendezés. Éppen ezért minden egyes hely és minden egyes 

kronotoposz a rendszerező, felmutató jellegű történelmi példázat eszköze, ahogyan a 

legkülönbözőbb tárgyak és emberek is kellékekké, díszletekké fokozódnak le a rögzítés és 

rendezés folyamatában. Nem véletlen, hogy az egyébként színpadi művekben és 

filmforgatásokon is használt kifejezés, a helyszín azon a ponton válik kulcsfontosságú szóvá a 
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 „A hírközlő technika talán ahhoz a határhoz juttatja el magát a történelmet, amely mindig is az 

írásos feljegyzés lehetőségének a szinonimája volt, melynek túloldalán az már nem lesz többé 

hagyományos értelemben vett történelem. Mindenképpen érdemes a film és a televízió történetét e felé 

az eredő felé haladva rekonstruálni. Végtére is egyre több lesz az olyan esemény, amely már csak 

dokumentumfilmként vagy tévéfelvételként létezik (például a Kennedy elleni merénylet Dallasban 

vagy a Reagen elleni New Yorkban). Az ilyen eseményeket már nem lehet visszavezetni más, 

történelmileg helytálló, azaz írásos forrásokra, pontosan úgy, ahogy az is lehetetlen – s erre Antonioni 

Nagyítás című filmje a bizonyíték –, hogy a megfelelő filmes dokumentumokat úgy nagyítsuk tovább, 

hogy a végén ne egy puszta celluloidszemcsében, azaz ne egyfajta fehér morajlásban végezzük, ahol 

már semmi sem ismerhető fel. Úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy a médiumok korszakában pontosan 

ott jelenik meg a technikai információ és a fehér morajlás, azaz a szimbolikus és a valós közötti újfajta 

ellentét, ahogy az áthagyományozott történelem számára az írás, azaz egy kézműipari művészet, és a 

nem dokumentált dolgok óceánja, tehát a pőre hozzáférhetetlenség közötti különbség létezett.” 

KITTLER: I. m. 35. Mészöly regényében: „A túlzásig vitt nagyítás elmaszatolódott foltokat mutat a 

sámli sarkán; mint mikor hideg vizes ronggyal törölnek le valamit, amihez meleg víz kell.” (90) 
238

 NÁDAS Péter: M. M. = UŐ: Talált cetli. Pécs, Jelenkor, 1992, 234. 
239

 NÁDAS: I. m. 240. 
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 THOMKA Beáta: Mészöly Miklós. Pozsony, Kalligram, 1995, 124.  
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szövegben, amikor a fokalizáció az egyik karakter, az Öregember „kimozdulását” jelzi a 

történeti összefüggések hálózatából: 

 
Az Öregember szintén enyhe terpeszben áll, csak ez most egészen más, mint a roham és a 

bevizelés után. Arról látszott, hogy kényszer és szükség; ez inkább olyasmire utal, hogy erősen 

figyel, s mintha érzékelné is, hogy végre kívül került a körön (ha nem is teljesen), amit az 

Öregasszony és mi jelentünk számára. Most elhisszük, hogy a helyszínen érzi magát, s talán azt is 

sejti, hogy nem véletlen alkalomról van szó. (108) 

 

Ez az a pillanat, amikor a történetiség tudata megszűnik, s helyette a pillanatnyiság 

tapasztalata válik meghatározóvá. Az összefüggések és hasonlóságok jelölőlánca annak 

ellenére szakad meg, hogy a rögzítés és rendezés reflektálja a momentumot. A megszakadás, 

de főleg annak kommentárja azonban előre tud a készülő „film” vágásairól, s így a 

világtapasztalat itt prezentált valóságáról is, miszerint „a hasonlatszerkesztés maga a konkrét 

történetfilozófiai jelentése a műnek; [a mű] egy tökéletesen rendezett, mindenütt 

összekapcsolható, csak éppen nem-létező létezés-struktúrát tematizál”.
241

 Ez a nem-létező 

létezés-struktúra viszont pontosan az a történeti horizont, amely a kamera rögzített képeinek 

és a rendelkezésre álló nyersanyagnak a függvényében keletkezik. Grendel Lajos emiatt 

tulajdonít a Filmnek kitüntetett szerepet Mészöly életművében, hiszen „a történetiségnek ez 

az erőteljes benyomulása az epikájába a Filmmel kezdődik, s a későbbiekben csupán 

felerősödik.” Balassa Péterrel egyetértve állapítja meg, hogy „[é]ppen a történetiség 

hangsúlyos megjelenése az, ami áthidalja a Film előtti és a Film utáni Mészöly-próza közötti 

látszólagos szakadékot.”
242

 Balassa Péter tanulmányának Grendel által hivatkozott passzusa 

azonban a történetiség visszahódítása mellett a Mészöly-mű ahistorikusságára is rámutat.
243

 A 

történetiség történetietlen fölmutatása a hasonlatszerkesztésben, azaz az összefüggések 

önkényes és véletlenszerű, tehát az összefüggés-voltukat megkérdőjelező szerkesztésmódban 

valósul meg, amelynek létesítője a kamera és a rendezés. A mozgóképi alkotástechnika s 

annak reflektálása a regénynek olyan radikális narratív struktúrát kínál, amely a kollektív 

elbeszélői nézőpont megalkotásában nem pusztán az elbeszélhetőség dilemmáját teszi 

nyelvileg hangsúlyossá, de a többes szám első személyű hanggal jelzi az olvasás allegorikus 

jellegét is. A megszólaló „mi” ugyanis nem kizárólag a kamera sajátja, amint Balassa Péter 

véli,
244

 hanem a „rendezésé” is, amely a képeket megalkotó és a szöveget olvasó emberi 

szemhez hasonlóan antropomorf jelenség. Nem véletlen, hogy ez a „mi” a saját testiségére 

ugyanúgy hivatkozik, mint a filmen rögzített testekre és tárgyakra: 

 
Rövid svenkelés és pásztázás után (repedések, lyukak, tűzfalcsík, szögre szúródott csutka stb.) 

végül a mi pillantásunk is a saját, tevékenység nélkül maradt kezünkre téved.” (37.) „Az éles-

közeli világítás művészieskedő hatást fog kelteni – ahogy a kerítésnek nekidől például, és valóban 

úgy, mint egy színész, aki hasonló szerepet játszik. Erre mi is leoltjuk az öngyújtót, és 

megpróbáljuk a lépcsőig támogatni, az Öregasszony azonban elhárítja a közeledésünket: szétálló 

ujjú tenyerét hirtelen odanyomja az arcunk elé; de nem tovább.” (82; kiem. L. V. P.)  

 

                                                 
241

 BALASSA Péter: Passió és állathecc. Mészöly Miklós Film-jéről és művészetéről. =: UŐ: 

Észjárások és formák. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985, 86. 
242

 GRENDEL Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája. Pozsony, Kalligram, 2002, 

18. 
243

 BALASSA Péter: A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma. = UŐ: Észjárások és formák. Id. 

kiad. 113. 
244

 Balassa: Passió és állathecc. Id. kiad. 69-96.  
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A rendezői hangnak, amely tehát egyszerre vonja be és zárja ki az olvasót a látvány 

megalkotásából, keze és arca van,
245

 az Öregember temetésére fekete öltönyt húz, a virrasztás 

éjjelén pedig a szükségét is elvégzi a magára maradt Öregasszony házában (152). A Mészöly-

regény ezáltal válhat az elképzeltetés antropológiai folyamatának allegóriájává, minthogy az 

olvasói szem pásztázása, a kéz, az arc, a ruházat és a szükségletek fölismerése a szöveg 

narratív struktúrájának és látványszervezésének következtében válik megértett tapasztalattá. 

Úgy, hogy közben 

 
[a]z utasítások, a perspektívák, szögek, beállítások cselekvéssorként bontakoznak ki. Nemcsak a 

látottat követjük, nemcsak az Öregember és az Öregasszony lefokozott mozgását, sétáját, 

hazatérését, halálát, hanem a látást és a láttatást is. A re-prezentáció a történeten belülre kerül, 

maga is meg-jelenített világréteg, elemi történülés. A prózai önreflexió a vizuális szervezés, filmes 

irányítás, látványrendezés alakjában válik szerves történelemmé. Nem kísérő, latens, 

rekonstrukciót igénylő, hanem artikulált műalkotássík.
246

 

 

Mindez a médiumköziség alakzatában filmként olvastatja-láttatja a nyelvileg létesülő 

esemény- és cselekvéssorokat. Mészöly kifejezése értelmében, a kép- vagy néző-olvasó a 

befogadás során ugyanúgy kénytelen eljárni, mint narratív szinten a kamera és a rendezői 

hang: előbb mozgóképként érzékelnie kell – mintegy belső filmként – a rögzített anyagokat, 

majd megérteni az ahistorikus történetiség információit tároló és továbbító médiumok 

inherens, szövegbe kódolt transzpozícióját. E megértés azonban a médiumköziség 

megértésének tétje is egyben: a Film szövege ugyanis egyszerre lesz filmként tematizált 

észlelés- és érzékeléstan,
247

 valamint szövegként, nyelvként reflektált képalkotás, 

filmforgatás. Amit a kamera mégsem képes befogni, az a „forgatás” nyelvi síkjának tudatosan 

szövegesülő komponense. Így lehetséges, hogy a nyelv képet „elképzeltető” ereje az írás 

médiumát, a nyomtatott betűt hangsúlyosan performatív nyelvi viszonyban viszi színre több 

helyütt a regényben: legelőször az Öregasszony kibomló tincsének látványában, a tincset 

összetartó „papírgömbölyeg”-re írt szöveg idézése által, amely textus Mészöly Anno című 

prózájából vett szó szerinti citátum (illetve „sajtókivágat”) (57). Az írás, de egyúttal a látvány 

médiumára való ráutaltságnak, egyúttal a közvetítettség esetlegességének, 

véletlenszerűségének pontos érzékeltetője, hogy a nyílt intertextus mégsem válhat szerves 

                                                 
245

 Derrida gondolatai érdekes kiegészítéssel szolgálhatnak: a papír felületétől való eltávolodás az írás 

médiumának visszahúzódásával, így a kéz távolodásával írható le: „Beszélhetünk itt odahagyásról, 

leállásról vagy gátlásról ahhoz, hogy megjelöljük egy bizonyos írás folyamatban lévő 

visszahúzódását, a toll hegyével egy papírfelületre karcolt írás visszahúzódását, egy kéz 

visszahúzódását, vagy legalábbis az egyedi kéz egy bizonyos használatáét? Ha most kapcsolatba 

hoznánk ezt a visszahúzódást egy végkifejlettel, vagyis azzal a szétbomlással, amely eloldja ennek az 

írásnak a szimbolikus kapcsát a járástól, az úttól, a bevésődéstől, szétbontva így a bonyodalmat a 

szem, a kéz és a lábak között, talán egy másik történeti – vagy históriai vagy, mondanák mások, 

történelem utáni – szakasz tüneteivel lenne dolgunk.” Jaques Derrida: A papír, (a)vagy én, tudják… = 

Intézményesség és kulturális közvetítés. Id. kiad. 382. 

A Mészöly-regényben a tétlenül maradt kéz visszahúzódása a kamera helyzetéhez képest is történhet, 

a „rendezés” nyelvi síkja pedig nemcsak, hogy nem szavatolja a látvány kamera általi 

megtapasztalását, hanem mint attól független vizuális megismerést, nyelvileg kibontja e tevékenység 

nélküli kéz látványát. A Derrida gondolatmenetéhez hasonló fejtegetés oda vezet, hogy az optikai 

médiumtól való esetleges távolodás pontosan a nyelvhez, azaz az íráshoz, és itt a regény papírjához s 

betűihez kanyarít vissza. Ugyanakkor, Derrida megállapítását affirmálva, a regény a technikai médium 

keltette hatások „történelem utániságában” teszi megértett tapasztalattá a Film ahistorikusságát. 
246

 THOMKA: I. m. 121.  
247

 Lásd Balassa Péter tanulmányában a kamera mint „biológiai instancia” kitételt. BALASSA: I. m. 

69–96, különösen 69, 77. 
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részévé a szöveg szövetének. Linearitása és olvashatósága ugyanis – a papírgömbölyeg 

gyűrődései miatt – megbomlik a kamera által rögzített képen. Mert amíg az olvasás emlékezni 

tud a vendégszövegre, addig a kamera pusztán annyit képes közvetíteni belőle, amennyit a 

fölvett, megalkotott látvány elrendezésénél vagy esetlegességénél fogva megmutatni képes. A 

nyelvi performativitás a kép nézhetőségében leplezi le a befogadás észleléshez, percepcióhoz 

és médiumokhoz való viszonyát, amely az írás(kép) csonkítása útján a Film szövegét valóban 

rögzített képek sorozataként bontja ki. Ezzel pedig nem csak tematizálja a médiumköziség 

tapasztalatát, de az írás médiumának materialitását dekonstruálva – a narrátori hang még a 

betűtípus régiességét is fölismeri, ez azonban materiálisan nem érvényesül a Film 

szövegében! – teremt alapvető összefüggéseket az érzékelés, illetve a rögzítés és tárolás 

médiumai között. 

Más helyütt a rendezés nyelvi síkja referál a szövegalkotás verbális és írásos formájára. 

„Vajtán, egy kis faluban, a múlt sokkal inkább »tegnapi« emlék, mint városon, s ha Silió nem 

tudta is felfogni, amibe belecsöppent, annyi azért elképzelhető, hogy homályosan úgy érezte: 

valamilyen »mondatot« folytat, amit a szép- meg a dédapjával egyszer már sikerült 

abbahagyatni, a nagyapjával és apjával szintén. S amit most ő fog abbahagyni; illetve, mi is – 

…” (74) Rendkívül tanulságos, hogy eme utolsó mondat abbahagyását követően vágás 

történik a regény szövegében is, és egy sor kihagyással íródik tovább a „film”. Ez a fajta 

tagolás jellemző ugyan a regény egészére, ám e ponton válik megértetté, hogy bár a rendezés 

nyelve folyamatosan utal a filmes vágás technikájára, nyelvileg a szövegtagolás e performatív 

aktus során válik poétikailag még jelentékenyebbé. Mert a vágás terminusa alakítja az olvasás 

látványteremtését és így az imaginárius „médiumválasztását” (amely folyamat, tudjuk, az 

olvasás automatizmusa is). A fönti példa azonban ugyancsak a médium anyagának törlésével 

utal arra, hogy a „mondat” abbahagy(at)ása Silió esetében szimbolikus értelmű, a rendezés 

nyelve számára viszont olyan lehetőség – sőt idomulva a Silió története által „bejátszott” 

képsor szimbolikájához, sokkal inkább instrukció –, amely a képanyag vágásaként jelöli az 

írás (mondat) megszakítását.  

Hasonló a helyzet a regény legvégén, amikor az Öregasszonnyal virrasztó „stáb” egy 

kimondottan „antropomorf szituációban” találja magát:  

 
És így, a szavunkat félbeszakítva, a kimerültségtől rövid álomba zuhanunk mi is          Amikor 

felriadunk, nem tudjuk hirtelen eldönteni, hogy magunktól riadtunk-e fel, vagy mástól. Tény, hogy 

a kagylót már a földön találjuk összetörve, s az Öregasszony feje a karfára csúszva lóg. Vagyis 

közben történt meg. Tekercsünk visszapergetésénél csak annyit tudunk megállapítani, hogy az 

Öregasszony feje váratlan élénkséggel megemelődik, a rácsos ablak felé fordul, s ezzel ki is 

mozdul a képmezőnkből, csak a fél válla marad a képben, mintha hosszan lehajolna valamiért. A 

többi nyilván csak találgatás lehet. (159) 

 

A kamera tehát az Öregasszonyt rögzíti, miközben a rendezés nyelvi aktusa a kimerültségből 

következő elalvás miatt részleges és pontatlan lehet (lévén nem ellenőrizheti, mi kerül 

rögzítésre). Az elalvás és a fölriadás közti szakasz érzékeltetésére a szóköz megnyújtása 

szolgál, ebben az esetben mégsem éles vágásról, hanem inkább a kép „elsötétüléséről” 

beszélhetünk. E klasszikus filmes effektus ráadásul úgy épül be a szöveg médiumának 

matériájába, hogy – a papír és a tinta színeinek szükségszerű meghatározottsága miatt – az 

„elsötétülés” helyett a világosság dominál, egyszersmind talán utalva is a kép előhívásának 

folyamatára (negatív-pozitív). A szöveg folytatása a látvány újabb kibomlását dokumentálja, 

tematizálva azt is, hogy a tekercs visszapergetése a vizuális mise en abyme (kép-a-képben) 

alakzataként értelmezi a rendezés és a rögzítés antropomorf szituációinak anorganikus 

kódoltságát. Hiszen a meghalás pillanata, azaz az élőből élettelenbe való átváltás természetes 

történése az emberi érzékeléshez és tapasztaláshoz itt közvetlen módon nem köthető. Nem, 
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mert csak a visszajátszás mutathatja meg az eseményt, egy rögzített film utólagos 

megtekintése, amely azonban úgy a történést megérteni kívánó befogadó, mint a történést 

„elszenvedő” alany felől tapasztalhatatlannak bizonyul. A visszajátszott tekercsen ugyanis az 

Öregasszony feje kimozdul a képmezőből, s így sem a szeme, sem a szája nem látható. 

Vagyis az őbelőle, az ő irányából „kiáramló” látvány tapasztalhatatlan lesz, az esetleges szó 

(nyelv) pedig sem nem hallható, sem nem kiolvasható a szájmozgásból. A halál 

bekövetkeztében magára maradó ember biblikus motívuma köszön vissza e ponton úgy, hogy 

a halál „hozzáférhetetlenségének” oka a technikai médium „magára maradtsága”. (A rendezés 

éppen „nem lehet jelen”, hiszen „alszik”.) „A többi nyilván csak találgatás lehetne”, jegyzi 

meg a rendezői kommentár, s így a kép rögzítésének és a nyelvi síknak a szétválásban 

megmutatkozó összekapcsolása e jelenet allegóriájaként is olvasható. Amint alighanem az 

sem véletlen, hogy egy oldallal ezt megelőzően a dobozban talált tárgyak között a kócbabafej 

„arcáról lekopott a ráfestett száj és szem” (158), illetve egy még korábbi ponton az 

Öregasszony „[t]ulajdonképpen a kameránkat se »nézi«, csupán elfogadja. Másutt van; 

minden jel szerint a saját megoszthatatlan halálának a gondolat-látványával szemközt […]” 

(46). Retorikailag előreutalás ez a nyelv és látvány materialitásának a fikcióban inszcenírozott 

történés általi allegorézisére.  

A filmes képalkotás logikájának és a nyelvi közlés jellegének elkülönülését, és így a rögzítés s 

a rendezés médiumainak másságát a papírgömbölyeg példájával éppen ellentétes módon 

világítja meg az a jelenet, amikor az Öregember a gulyáslébe ejti a kezét. A következő 

kommentár olvasható e helyütt: „Az abroszon szétszivárgó foltokat, sajnos, nem tudjuk 

megmutatni a kameraállásunkból; azt azonban igen, hogy a csomósan elnyúló lé-csíkok 

fellökődnek a tálból, és ívben visszacsurrannak.” (119) E passzus jelzi talán a 

legerőteljesebben, hogy a rendezés nyelvi síkja, amely mint említettük, a kamera rögzítő-

tároló-vetítő funkcióján túlmutatva antropomorfizált sík, az emberi megismerés hatékonyabb 

„eszköze”. Hatékonyabb, de a világból felmutatható részek közvetítésében mégis részleges: a 

mondat második felében megfogalmazott látványelemek válnak végül különösen 

hangsúlyossá. Azok az elemek tehát, amelyeket meg tud mutatni a kamera. A zárójelbe tett 

megjegyzésként is olvasható jelenet – a kijelentés első fele – azonban a nyelv konstatív és 

performatív jellegében a felmutathatóság részlegességét képes erőteljesen sűríteni. Azzal az 

állítással ugyanis, hogy „[a]z abroszon szétszivárgó foltokat, sajnos, nem tudjuk megmutatni a 

kameraállásunkból”, a nem technikai értelemben létrehozott látvány a tagadás ellenére 

megképződik. Ez azért lehetséges, mert a kamera elhelyezkedésénél fogva nem képes befogni 

a történés képét (és a jelenet ebben hasonló a papírgömbölyegen csak töredékesen olvasható 

szöveg idézésének jelenetéhez), ugyanakkor a kép befogásának lehetetlenségét kommentáló 

nyelvi közlés pontosan tudósít a rögzítésre nem kerülő látványról. A kamerapozíció 

esetlegességének megmásíthatatlansága itt az emberi minőséghez kapcsolható rendezés 

közvetítésével közli – az állító modalitású mondat cselekvéseképpen – a vizuális tartalmat. 

Még bonyolultabb a helyzet később, de ugyanennél a jelenetnél: 

 
A tálban keveredő zagyvalékot továbbra se látjuk, de most talán már hitelesebben tudjuk 

elképzelni. A habdudorok nyilván szorosan rétegeződve tapadnak össze, s miközben lökik-

nyomják egymást, heves amőba-mozgással mindegyik a maga végső határáig igyekszik tágulni, 

míg kölcsönösen szét nem pukkannak. És kezdődik az egész elölről. A pukkanások pillanatában 

számtalan mikro-lyuk szakítódik föl, és a felkavart piros szaft ezeken buggyan elő. S hamarosan 

az egész massza vörös lesz. És a tálból is kezd kicsurogni, amit már a kameránk is rögzíthet. (123) 

 

Az ezt megelőző részlet egy helyzetet dokumentált. A hasonlatszerkesztés ennek megfelelően 

egy társított jelenetet vágott be a Silió-szálból (a szétkenődött paradicsomok és a lóvizelet 

Silió testén), majd eme közbevágott képsor után ismét az Öregember körüli történések 
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kerülnek felvételre. Vagyis az összefüggések továbbvihetőségének megfelelően a gulyástálba 

ejtett kéz és a feldöntött sörösüveg képsora. A szöveg legelőször is egy olyan helyzetre 

reflektál, amelyet „nem lát”. A nemlátás ezzel szemben elképzeltetés lesz, amely a kamera 

számára ugyan ismeretlen marad, a képzelet számára azonban hosszan, mondatokon átívelő 

fiktív, de valósnak gondolt jelenet. E két minőség szembenállását erősíti, hogy a realitás 

jellegzetesen naturális ábrázolással vésődik be. A pontos, kimunkált nyelvhasználat ellenben 

látszólagos, már ami a „valóság” megjelenítését illeti: a kamera (és a rendezés) által meg nem 

látott képsor csupán kiegészítés, elképzelés, bizonyos értelemben az önreferenciális 

nyelvhasználat jelölője. 

Az ilyen tartalmak közvetítése a nyelv konstituálta szubjektum állapotáról is sokmindent 

elmond. Az emberi önmegismerést a nyelv ugyanis pusztán pragmatikai alanyhoz köti, 

„megállapítható”, biztonsággal „vonatkoztatható” grammatikaihoz nem. A többes szám első 

személyű „rendezői” kommentár antropomorf jegyei ellenére személytelen marad, a 

rögzítendő jelenet cselekvőjét pedig a cselekvésben vagy történésben csaknem passzívan 

résztvevő, nyelvtanilag nem jelölt alakként ismerjük föl. A vizuálisan rögzített eseménysor 

részlegessége vagy véletlenszerűsége folyamatos manipulációk eredménye, ami részben a 

technikai médiumok jellegének, részben a rendezés nyelvének „összeegyeztethetősége” 

folytán, illetve eme összeegyeztethetőség kívánalma által lesz kiiktathatatlan. Mindez 

szubjektumtörténeti szempontból is reflektál arra, hogy a cselekvő vagy cselekvést/történést 

elszenvedő alany a kameraállásból következő nyelvi reflexióban sem válik jelöltté, és akkor 

sem létesülhet, amikor a felvétel a tároló közeg és a rögzítéshez szükséges természetes 

tartomány mind szándékolt, mind véletlenszerű, egymást alakító, mégis manipulált játékában 

föloldódni kényszerül: 

 
Nem lesz könnyű a kívánt hatást elérni. Mégis törekednünk kell, hogy csak az Öregasszony alakját 

„égessük” feketére: elsősorban a fejet és a mellkast (ami a portrészobrok szokásos csonkítása), 

míg a háttér és közvetlen környezet jobb, ha világosabb marad. Illetve csak annyira, hogy ki 

lehessen venni néhány esetleges körvonalat: az arc előtt a füstölgő autógumikat, a fej és a váll 

mögött egy vörös-neonos PRIZMA ESZPRESSZÓ táblát, a terasz-feljáró gömb-bukszusát, ami az 

Öregasszonynak éppen farmagasságba esik. Hozzávetőleg ezek közé ékelődne a feketére exponált 

alak. Olyan így, mint egy kinagyított árnykép-portré; s annyira mozdulatlanul is áll, hogy teljesen 

hihető: most csakugyan az önmaga árnyképe. Hogy mennyire nem önkényes ez a beállítás, akkor 

derül ki, mikor az újságkivágás mellett egy valódi árnyképet is találunk a fiókban (Bikácsi G. 

Tomasa aláírással), amely az Öregasszonyt ábrázolja fiatalasszonyként. (105)  

 

Az Öregasszony „árnyékká”, „alakká”, sőt a portré szempontjából „torzóvá” merevedik (csak 

a feje s a mellkasa látható), miközben a pillanat fotografikus megmerevedése egy másik, az 

újságkivágás mellett archivált árnykép felől értelmeződik. Az olvasás itt azt ismerheti föl, 

hogy a véletlenszerűség és a technikai médiumok a „valóst” tényleg nem közvetlen 

referenciákban mutatják meg, hanem egy jelölőlánc részeként; más médiumokra utalva 

manipulálják egy elérendő valóság illúzióját, s ennek a regényszöveg – vagyis a nyelv – 

ugyanolyan komponense. 

 
Addig fokozhatjuk [a kamerával] a nagyítást, a fény begyűjtését, amíg a fal, az Öregasszony és 

Öregember a teljes világosságig meghatározódnak. Fokozatosan égetődik ki arcukon minden 

vonás, a szem minőségi fény-árnyalata, a cipőjük, a szatyor, a nadrágszáron a nedvességfolt – ami 

lehetne roham utáni vizeletnyom is. De ez most eldöntetlen még. Sőt, egyre inkább csak fény van, 

és celluloidszalagunk annyira finom, hogy semmi „esőt”, szemcsésedést nem engedélyez, ami 

valamilyen kiegészítésre, elképzelésre jogosítana. A lehető legegyszerűbben mutatja a semmit; s 

hosszabb ideig mi is erről próbálunk tájékoztatást adni: a „semmi” következetességéről. 

Valószínű, hogy még egy kívül rekedt emlékezet se tudná most betájolni, hogy hol vannak és 
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voltak ők, akikkel eddig olyan kitartóan foglalkoztunk. Majd az erőszak egy mozdulatával 

megszüntetjük az egészet: ismét látható méretben és minőségben mutatjuk az Öregasszonyt és 

Öregembert a fal előtt. S ezzel megfelelő kritikát is gyakorolunk eddigi okoskodásaink felett: 

jelezve, hogy akkor tüntetjük el őket a fénybe (vagy sötétbe), amikor akarjuk. Illetve, amikor 

akarva van. (49) 

 

Ezek, illetve a Film hasonlatszerkesztése, a véletlenszerű egybeesések vizuális 

montázstechnikával fölépülő poétikája igazolni látszik Kittler azon kiindulópontját, mely 

szerint 

 
[e]lsősorban azt kell megvizsgálni, hogyan képesek a médiumok – minden művészettől eltérően – 

bevonni a lehetetlen valóst is manipulációikba és technikai eljárásaikba, hogyan képesek tehát úgy 

bánni a filmfelvétel tárgyából vagy a televíziós kameraállásból fakadó tiszta véletlennel, mintha az 

szerkezetét tekintve ugyanolyan lenne, mint a művészetek manipulálható kódjai.
248

 (Kiem. LVP.) 

 

Ha pedig a művészetek és médiumok kódjainak manipulálhatósága az észlelés irányítottságát 

jelenti, úgy a nyelv, a film és a fotográfia művészeti effektusainak módosulásai biztosíthatják 

a valamilyenként már elgondolt, értelmezett valóság megértésének feltételeit. Ezért kell a 

Mészöly-regény „rendezésének” folyamatosan fotókat szemlélnie és készítenie, illetve 

följegyeznie, hogy a képek, képsorok értelmezéséhez vagy „jobban értéséhez” kell-e narrátori 

hang vagy sem. (Ez a dilemma ugyancsak jól mutatja a médiumok egymást jelölő láncát: 

ismét a filmnél vagyunk, ezúttal a dokumentarista filmnél, közelebbről pedig egy technikai 

manipulációnál, a képekhez hozzáfűzendő szöveges – azaz hangzó – magyarázatnál.)  

A kódoltság szubjektumtörténeti vonatkozása legjellemzőbben e regényben is a látás-láttatás 

folyamatának biológiai és technikai különbözőségében érhető tetten. Ez a magyar klasszikus 

és kései modernségből – például Ady és József Attila költészetéből – egyaránt jól ismert 

beszélő alanynak és olvasónak egymást, illetve a kiolvasható Másikat és a szöveget egyaránt 

figyelő szemének, tekintetének a később – például a neoavantgárd és konkrét költészetben – 

már technicizálódó, a folyamatok medializálódására referáló látása. Ez egyaránt belső és 

külső értelemben vett látás: a kiáramló látvány megképződésének a szövegben megjelenített 

tekintet szemszögéből (belső), s egyúttal magának a szóban forgó szemnek vagy tekintetnek a 

látása szemközti pozícióból (külső).
249

 A Film ennek biológiai és technizált lehetőségeiben 

bontja meg mind a narrátori hang, mind a fokalizált jelleg egységét.
250

 A puszta szemmé 

redukált alany a kamera blendéjéhez hasonul (Öregember), vagy – és itt köszön vissza 

                                                 
248

 KIttler: I. m. 32. 
249

 Papp Tibor már elemzett, Gyűrű – 20 című (neoavantgárd) alkotása („képverse”) például e kettőség 

ingadozó játékát jeleníti meg.  
250

 A szem biológiája a természettudományokban is kiemelt jelentőséggel bír, ráadásul 

szubjektumtörténeti értelemben sem lényegtelen. A laikus és/vagy kreacionista világértelmezés azzal 

érvel a világ (isten által) „teremtett volta” mellett, hogy – érveik szerint – a világ a maga 

„bonyolultságában” nem jöhetett létre véletlenül, amint maga az ember, illetve az olyan, szintén 

bonyolultnak tekintett szerkezetek sem, mint amilyen a szem. A kortárs neodarwinizmus ezt a fajta 

reflektálatlan kreacionizmust bírálja, amikor – többek közt – a szem működését vagy magát az 

evolúciót magyarázza, amely során a látás metaforaként – a teremtés vagy a teremtő metaforájaként – 

is magyarázó (megvilágító) szerepbe kerül: „Maga a természetes szelekció a vak órásmester; azért 

nevezem vaknak, mert nem lát előre, nem törődik a következményekkel, semmiféle célt nem tűz ki 

maga elé. Ugyanakkor a természetes kiválasztás élő eredményei valósággal lenyűgöznek bennünket, 

amikor azt a látszatot keltik, hogy kiváló óraműves készítette őket; lenyűgöz bennünket a tervezés és 

az előrelátás illúziójával.” Richard DAWKINS: The Blind Watchmaker. Penguin, London, 2000, 29. 

(Kiem. LVP.) 
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McLuhan tézise– technikai eszköz segítségével, protézissel kiegészítve teremtheti meg az 

alany egységét (Öregasszony). Ez utóbbi legjobb példája:  

 
Cserébe viszont megfigyelhetjük, hogy azért az ő szeme is megváltozott az elmúlt pár nap alatt. 

Először is nincs rajta szemüveg, s így sokkal meztelenebb az arca, kicsit vesztett a feladatszerű 

szigorából. Sőt, kevés is, ha csak ennyit mondunk. Ezekben a szemekben a szó legtisztább 

értelmében csend van. Nem hiány vagy tartalom; egyszerűen csend. Ugyanakkor nincs mozdulata, 

ami ne árulná el, hogy szemüveg nélkül legfeljebb homályos foltokat lát, s csak azért nem véti el 

az arányokat egészen, mert otthonos a cella-méretek közt. (65.)  

 

Az Öregember halála után a szemüveg többé nem kerül föl az Öregasszony arcára. A protézis, 

amely a látás könnyítésének, vagy ez esetben sokkal inkább létesülésének eszköze, hordozója, 

megszűnik az élet biológiai folyamatának részévé lenni. Míg korábban a szemüveg a látvány 

alakulásának mesterséges élesítésével és fölnagyításával leplezte a szem „természetes”, 

biológiai minőségével allegorizált szubjektumot – „Ilyen apróságokat is észreveszünk; csupán 

az Öregasszony tükröző szemüvegén nem tud áthatolni az erős közeli, és teljesen bizonytalan, 

hogy hová néz” (80) –, addig később, a halálesetet követően a szemüveg levétele fosztja meg 

emberi vonásaitól, voltaképp emberi identitásától az Öregasszonyt.  

Az Öregember szeme legalább ennyire nyomatékosan jelölné személyének jelenlétét, a vele 

szemközt közvetítő kamera – és főleg a blende – hasonlósága azonban nemcsak a történeti 

párhuzamok mediális tükreként poetizálódik, hanem éppen a tükörkép technizálódásával 

távolítja az élő szubjektumot önmagától a médium idegensége felé: 

 
[…] ahogy előredől – és ezt azonnal észrevesszük –, csak a kamera lukja létezik számára, s akkor 

már a távolság is olyan csekély közöttük, hogy a képmezőt valóban két szem foglalja el. Látjuk a 

táguló-húzódó szembogarat, ahogy egy véglegesebb átmérőbe rögzíti magát; a szivárványtest 

legyezős szeleteit, amelyek tényleg emlékeztetnek a kamera blendéjére, mikor a kiszemelt tárgyra 

rászűkül. Összehasonlításként egy igazi csőtorkolatot is felvillanthatunk […] (131)  

 

A szem, a blende és a csőtorkolat látványainak párhuzama bizonyos értelemben az élő 

organizmustól a halott felé történő elmozdulás példája is. A második világháborús kivégzések 

jelenetszerű felidézése, valamint az Öregember szemétől a kamera mesterséges blendéjén át a 

kivégzéshez használt puska csövének közeli képéig terjedő sorozat az élő/élettelen, 

organikus/anorganikus kódolás ellentételezését – vagy logikus haladási irányát – mutatja. 

Ennek végső állomása az élettelen test látványa, illetőleg az élettelen test szemének 

megváltozása, amely folyamat az előbbi képsor párhuzamaként az Öregember szemére 

irányul vissza: 

 
Pillantásában akkor jelenik meg először az utolsó roham tiszta felismerése, és sokkal 

meggyőzőbben, mint a régi fiú-árvaháznál, ahol gyakorlatilag mégiscsak fulladt. S bár 

megengedhetetlen, a képmezőt betöltő két szem alig fog különbözni a szakadt pizsamák alól 

kicsillanó szemektől; vagy (ami már nem dokumentálható) a három karszalagosétól, akiket pár óra 

múlva végeznek ki ugyanott. (132) 

 

Az élettelenség kódolása a látvány szintjén azonban a metaforikus egyezéseken túl a 

médiumok materialitásának metonimikus áthelyeződéséből is kiolvasható. A fotók bemutatása 

– árnyképek, portrék, kivágások, feketére „égetett” alakok – sohasem azonosítják teljes 

bizonyossággal a rajta szereplő figurá(ka)t, de még a történés helyét, idejét vagy jellegét is 
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csak hozzávetőlegesen lehet kikövetkeztetni.
251

 A hullaházban készített fényképek viszont 

pontosan az élettelenség naturális elemeit emelik ki: sérüléseket, hegeket, zúzódásokat, 

testméretet, merevséget. A mozgókép dinamikáját ennek megfelelően a kézbevehető fotónak 

az „immanens” jellemzője – egy pillanat kimerevítése –, valamint „megmerevedett” anyaga – 

adott esetben „kemény”, „merev” fotópapír – váltja fel. E ponton érzékelhető hangsúlyosan a 

nyelvi közlés megváltozása is: a hullaházban a fotókhoz kapcsolt bonctani feljegyzések az 

orvosi szaknyelv jellegzetesen kimért retorikájára emlékeztetnek. (A pontosság kedvéért ide 

kívánkozik a megjegyzés, hogy fordítva, a bonctani jelentésekhez kapcsolódhatnak a fotók, és 

nem feltétlenül a fotókhoz a szövegek; a médiumok metonimikus láncában ez azonban – a 

helyettesíthetőség értelmében – indifferens.)  

A fotó/mozgókép mint technikai médiumok lánca egy ponton kiegészül egy nem technikai, de 

mégis a képre mint felidézendő médiumra való szándékos utalással: egy fotón megpillantott 

arc „csábít, hogy az egyik auschwitzi barakkban kifüggesztett fotóval vessük össze: 

falnagyságúra kinagyított, félkönyökre támaszkodó lány (Goya Mayájához hasonló beállítás) 

[…]” (107).  

Az egymás mellett funkcionáló, egymásra utaló médiumok működésmódja mind a Film 

poétikájára és közlésmódjára, mind a prózaszöveg nyelvi szubjektumaira – beszélőkre és 

fokalizált karakterekre – nézve a kései modernség művészeti/mediális tapasztalatának egyik 

legfontosabb alakítója. Hogy a személyiség egységességének megingása éppen e mediális 

folyamatok útvesztőiben keresendő, arra álljon itt példaként Mészöly regényéből az a jelenet, 

amely a szubjektum felismerhetőségét és azonosíthatóságát egy megképződő látványelem és 

egy ezzel azonos idejű mediális tükrözési felület összjátéka, valamint ezen összjáték 

mozgóképi rögzítése által oldja föl, torzítja s helyezi a puszta médiumok anyagába:  

 
A magasan lógó képet lejjebb, a villanykapcsolóra akasztjuk, hogy jobban az Öregember arca elé 

kerüljön (…) az ujjunkkal bekarikázzuk a helyet, ahol a lombok közt elmosódva egy romantikus 

toronyféle látszik – vadászlak? filagória? Nem lehet pontosan tudni. És ezt mi is most vesszük 

észre, erre nem emlékeztünk. Az Öregember annyira közel álla képhez, hogy arca élesen 

tükröződik az üvegen, főképp ott, ahol sötétebb a karc. De ennél nem is jutunk többre, hogy 

érdekeltté tegyük: amíg nézi, addig az arca is tükröződik. Legfeljebb az a mosolyszerű vonás okoz 

majd meglepetést, amire kinagyításkor figyelünk fel. A homlok helye inkább üres, mint telített (a 

rézkarcon ide esik az égbolt kevéssé rovátkozott csíkja, s itt a tükrözés is halványabb) – a száj és a 

szem környéke azonban a vízhordó lány és az őz közé kerül, ahol sűrű fű ábrázolódik, bokrok, 

távolabb a fölemelt lábú nyúl. És itt rajzolódik ki a mosolyszerű vonás is az Öregember 

tükörképén – bár nem függetlenül az üveg egyéb fényfoltjaitól, ami mindig módosít. (61.) 

 

A rézkarc ábrázolásában, és így az annak terében kibomló arc, a rézkarc üvegfelületének 

(anyagának) tükröző felülete, valamint a kamera utólagos nagyítása a szubjektum mediális 

szóródását, illetve mesterséges utánképzését nyomatékosítja, miközben a jelenet konkrét 

utalásként is értelmezhető egy – materiális értelemben – más médiumú alkotásra, nevezetesen 

a Balassa Péter tanulmánya által is említett műre, Antonioni Nagyítás című filmjére. Az 

identitás mediális változásainak, manipulálhatóságának, a tükrözés logikájának technikai 

értelemben vett fokozásának szubjektumtörténeti vonatkozásban is van mondanivalója az 

irodalomról, és hangsúlyossá teszi a médiumköziség poétikáját mind az olvasás, mind az 

értelmezés horizontján. Ennek irodalomtörténeti és irodalomtörténet-írási jelentősége azonban 

ma még kevéssé föltárt terület. Hogy a jelenség interpretálhatóságához közelebb kerüljünk, 

                                                 
251

 „Később, jó tíz perc múlva vesszük csak észre, hogy dr. B. N. fotói közé egy avítt-barnás dagerrotip 

is odakeveredett. Erősen kopott és sérült, s csupán nagyítóval tudjuk világosabbá tenni.” (132) A 

képen látható figurák azonosíthatatlansága jelzi, hogy a kép magáról a médiumról tehet csak 

kijelentést: „Nagyszülők? Nagynénik? Vagy csak egy kép?” (133) 
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vegyük szemügyre közelebbről a kortárs világirodalom egyik színfoltjának, Bret Easton 

Ellisnek az 1998-ben megjelent Glamoráma (Glamorama) című regényét.  

 

 

2. Az intermediális olvasás alakzatai (ii). A médiumköziség mint világtapasztalat (Bret 

Easton Ellis: Glamoráma) 

 

 

Ha a ma már kanonikusnak ítélt „posztmodern irodalom” klasszikus művei között nem is, a 

posztmodern regényről szóló diszkurzusokban általában fölbukkan Bret Easton Ellis egy-egy 

munkája.
252

 A vitákat kiváltó Amerikai Psycho számos kérdés megfogalmazására sarkallta a 

kritikusokat és irodalomtudósokat, melyek némelyike azért magával a szöveggel és annak 

irodalomtörténeti kontextusaival is számot kívánt vetni. Ennek során részben a korai Ellis-

prózára is jellemző minimalizmusról szóló párbeszédek illetve a minimalista írástechnika 

és/vagy posztmodern irodalom kérdésköre tűnt a vita szempontjából termékenynek, részben 

pedig a minimalista és a posztmodern technikára is ráértett szimulakrum/medialitás 

problematika.
253

 Ez utóbbi, igen összetett – és tudományközi szempontból sem lényegtelen – 

dilemma valószínűleg a nyelv/szöveg, szöveg/médium kérdéseinek illetve az ezek által 

implikált narratopoétikai hozadékoknak nemcsak a megvitatására ad alkalmat, de 

valószínűleg árnyalhatja a posztmodern regényről szóló beszédek ama területeit is, melyeket 

éppen az Ellis regényeihez hasonló szövegek hívnak életre. Hiszen a szimulakrum/medialitás 

avagy a médiumköziség elméletei – az irányzatokkal vagy besorolásokkal kapcsolatos viták 

jól mutatják – adott esetben olyan indexekkel láthatják el az alkotásokat, amelyek magáról a 

posztmodernről szóló diszkurzív teret is „strukturálhatják”. Annak tapasztalata ugyanis, hogy 

megértésünk – legyen az a szöveg képisége vagy a kép szövegisége, illetőleg a fogyasztói 

társadalom medializáltnak nevezett „létreprezentációjáról” tudósító híradások – különböző 

médiumok összjátékának, sőt eme összjáték kiiktathatatlan manipulációjának is ki van 

szolgáltatva, az Ellis-regényekhez hasonló munkákban jut el arra a szintre, amikor 

irodalomtörténeti jelentősége lehet e tapasztalat hasznosíthatóságának. Ezek alapján tennék 

kísérletet a talán leginkább a posztmodern kontextusokhoz közelített Ellis-regény, a 

Glamoráma értelmezésére.  

Nem ismerünk még egy olyan szerzőt, akinél annyira jelentékeny poétikai stratégiaként 

jelentkeznének a médiumköziség alakzatai, mint a kortárs irodalom egyik kiemelkedő alakja, 

Bret Easton Ellis regényeinél. Az 1985-ben publikált Less Than Zero-t (Nullánál is 

kevesebb)
254

 éppen azért jellemezte úgy a kritika, mint az első „MTV-regény”, mert a szöveg 

szerkezeti megalkotottsága a gyors vágású videoklipek struktúráját imitálja. Ehhez 

kapcsolódik az a hagyományos tematikai megfeleltetés, hogy a könyv szereplői sem tudják 

kivonni magukat a legnépszerűbb amerikai zenecsatorna bűvköre alól, mintegy „emblémáját 

adva ezzel egy médializált kultúrához pusztán passzívan viszonyulni tudó nemzedéknek”.
255

 

És bár az Ellis-recepció fölfigyelt a regény újszerű kompozíciójára valamint a redukált, a 

minimalista prózastílus jegyeivel jellemzett beszélői hang szubverzivitására, a Less Than Zero 

kapcsán nemigen tudott túllépni a mimetikus olvasás sablonjain (melyek, kétségtelen, az 

angolszász irodalomértés releváns szempontjai alapján akár termékenyen is játékba 
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hozhatók).
256

 Különösen az amerikai kritika kezelte érzékenyen a valóságreferenciákat az 

olvasás során; így az egzisztenciális dilemmák értelmezésében
257

 vagy az MTV-hez illetve 

egyáltalán a televízióhoz, videóhoz kapcsolódó kulturális/szociológiai jelenségek 

vizsgálatában
258

 a könyvet többnyire pusztán illusztrációnak szánta. A fiktív irodalmi művet 

kordokumentumként kezelő szakirodalom önreflexiója azonban képes a szöveget nyelvi, 

poétikai teljesítménye alapján is közelíteni olyan olvasásmódhoz, amely az irodalom 

erkölcsi/etikai dimenziójának kérdésességét és szükségességét
259

 nem az irodalom társadalmi 

érzékenységének vagy a nagy kérdésekre választ kereső (és adó) funkciójának 

problémahorizontjában veti föl.
260

  

Ehhez mérve természetesen érdekes, hogy amíg a médiumköziség poétikáját Ellis első 

regényében valóban támogatják tematikus elemek – az MTV adásainak, filmeknek, 

filmkészítőknek és producereknek, valamint népszerű zenekaroknak és daloknak az említése –

, addig ezek a komponensek a későbbi művekben, kivált az American Psychóban (Amerikai 

Psycho)
261

 és a Glamoramában
262

 válnak – az utóbbi könyvben a katalogizáció poétikai 

effektusa miatt is – jelentékennyé. Az olvasás jelentés- és referenciaképző szándéka mégis e 

két későbbi műnél mond végérvényesen csődöt. Az Amerikai Psycho beszélőjének és 

központi karakterének az önmegértésre való hajlandóságát mindegyre a technológiai 

értelemben vett közvetítettség torzítja. (Talán éppen ez lehet az oka annak is, hogy 

kannibalizmusa az egyetlen, amely során az emberi kapcsolatok megtapasztalása – 

voltaképpen „megízlelése” – tényleges, valóságos fizikai kontaktust eredményez, hiszen a 

rágás, az ízérzés folyamata technológiailag nem reprodukálható.) – A Pat Bateman által 

előadott beszédfolyam mind strukturális, mind stiláris értelemben a filmezettség hatását 

kelti.
263

 Ugyanakkor olvasott szöveg és filmes látvány befogadása között temporális 

értelemben megmarad a különbség, hiszen a felületet túlexponáló szövegkezelés azt 

eredményezi, hogy, bár a kamera által pusztán külsőleg rögzíthető látvány mediális 

különbözőségét szüntetné meg, az olvasás ideje jóval hosszabbra nyúlik, mint egy 

mozgóképsor által megjelenített látvány(sorozat) befogadása.
264

 Ennek ellenére mind a 
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 A minimalizmusról szóló magyar nyelvű szakirodalom alapvető műve, ABÁDI NAGY Zoltán Az 

amerikai minimalista próza című munkája sem, amely noha poétikai sajátosságokat modellez (például 

fenomenológiai és artikulációképtelen ember [értsd: narrátor vagy fiktív megszólaló], következményes 

és érzéstelenített én), a konkrét művek értelmezésekor alig haladja meg a mimetikus olvasás 

redukcióját. (Argumentum Kiadó, Budapest, 1994.)  
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beszélő által megtapasztalt világ, mind az olvasott szöveg olyan „valóságként” képes csak 

működni, melynek művisége éppen a beszélő világhoz való viszonyának, önértésének a 

közvetítettségen, a világ és önmaga utólagos, nem ritkán manipulatív megkonstruáltságán és 

ennek előnyben részesítésén keresztül nyeri el „valódiságának” konkretizációit. Nem hiába 

vetődött föl a regény értelmezhetősége kapcsán, hogy vajon valóságosak-e az elbeszélt 

borzalmak, vagy csupán a beszélő fiktív, horror- és pornófilmek által eltorzult tudatának 

pontos, filmszerűen rögzített, ugyanakkor helyenként a szürreális tudatfolyam-technikáknak 

megfelelően nem kontrollált szövegeződése.
265

  

Ezek tükrében érdekes és talán sokat sejtető, hogy az Amerikai Psychót követő, 1998-ban 

publikált Glamoráma kapcsán alig vetődik föl a kérdés, vajon a leírt borzalmak valóságosak-

e, vagy csupán az elbeszélő képzelgései. Ennek több oka is lehetséges. Az egyik, hogy a 

fikcionált világban a gyilkosságokat nem az én-szempontú beszélő követi el, hanem mindig 

csak azok szemlélője marad úgy, hogy a történet előrehaladtával ráadásul egyre több részvét 

övezi.
266

 A másik, hogy a szöveg ezúttal tematikailag is hangsúlyosan utal a filmes 

fikcióalkotásra, hiszen a beszélő egyszerre több filmforgatás szereplőjeként tételezi magát. A 

regényvilágban „az elbeszélő egy számára átláthatatlan, többszörösen meg- és átrendezett 

akciószövedékbe bonyolódik”, ahol „egyrészt megerőszakolt, szétszerelt vagy céltermékszerű 

testek által kijelölt térben, másrészt mesterségesen kialakított szituációk díszletei között 

támolyog”.
267

 Victor Ward szemlélő pozíciója, illetve a kamerák és stábok jelenléte (vagyis, 

hogy őt is figyelik, rögzítik) elkülönbözteti a fikciós valóság aktuális és virtuális terét.  A 

regényszöveg megalkotottsága viszont az olvasót hozza hasonló helyzetbe, mint a 

forgatókönyvek és a filmfelvevők Victor Wardot. Hiszen a Glamorámában „az olvasást olyan 

narratív alakzatok részesítik esztétikai tapasztalatban, amelyek előbb fölépítik, majd 

észrevétlenül hatástalanítják is saját vonatkoztathatóságuk szabályait”. Ily módon pedig „az 

olvasás még azt is csak utólag ismeri föl, hogy számára mindvégig hozzáférhetetlenek 

maradtak a (fikcionált) valóság és a benne tematizált fikcióalkotás megkülönböztetésének 

ismérvei”.
268

 Victor „valóságos” és filmszereplői mivoltának elválaszthatatlansága egyszerre 

következménye a világtapasztalat totális medializálódásának
269

 – a beszélő a dolgok csupán 

„esztétizált formájának nyelvi emblémáiról” tud –,
270

 valamint a szövegkompozíciós 

logikának. Annak a logikának, amely a valóságos/nem valóságos vagy aktuális/virtuális 

szerepek egymásba építésével, illetőleg a forgatókönyvek „olvashatósága”, a filmezettség 

„irányított fikcionalitása” – de, mint Mészöly Miklós Film című regényénél tapasztalhatjuk, 

annak véletlenszerűsége, esetlegessége – által forgatókönyvként ismerteti föl a regényt. Olyan 

forgatókönyvként, amely nem csak a film médiumának megkerülhetetlenségét vonja be a 

megértésbe, de a referencia- és jelentésképzés lehetőségeit is rövidre zárja az olvasás 

„mozgásának” blokkolásával. A harmadik fejezet végéhez közeledve Victor, miután 
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teljesítette a szupermodellekből álló csoport vezetőjének, Bobby Hughesnak a kérését, 

fáradtan készül a hálószobájába, amikor megpillant egy szkriptet: „Egy forgatókönyv hever a 

kávézóasztalon, szórakozottan felveszem, találomra kinyitom: egy furcsa jelenet az, Bobby 

nyugtatgat valakit, nekem ad egy Xanaxot, zokogok, a többiek öltözködnek egy újabb 

partihoz, egy sort elolvasok a dialógusból (»mi van, ha valaki olyan lett belőled, aki nem 

voltál«), aztán lecsukódik a szemem. Úgy képzelem, a rendező azt suttogja a fülembe: »Aludj 

el.«”
271

 (397.) – Néhány oldallal később, miután Victor fölébred, s a talált forgatókönyv 

mintája szerint tanúja egy a Bobby Hughes és társai által elkövetett kínzásnak és 

gyilkosságnak, hisztérikus rohamban tör ki. Nem engedik távozni; amikor Bobby Xanaxot ad 

neki, a következő olvasható:  

 
Mikor újra megöleljük egymást, makacsul a fülembe suttog.  

– Mi van akkor, Victor – Bobby nagy levegőt vesz és még jobban magához szorít –, mi van akkor, 

ha egy napon átváltoztál valakivé, aki nem vagy? (405.)
272

  

 

Mármost a regény itt tematizálja, hogy a történetek előrehaladásának, célelvűségének és  

linearitásának irányítottsága nem tudatosítható: Victor hiába lapozott előre a megtalált, majd 

nyomaveszett forgatókönyvben, az abban megírt jelentre akkor sem reflektál, amikor az 

megtörténik. Ráadásul úgy történik meg, hogy Victor ébredésekor ugyancsak a rendező 

hangját véli hallani, a stábot azonban nem észleli: „A rövid, álomtalan alvásból hirtelen 

felébreszt, ahogy valaki halkan azt mondja: »Vesszük« (de mikor kinyitom a szemem és 

körülnézek, senki sincs ott), leszállok a díványról, és közömbösen észreveszem, hogy eltűnt a 

forgatókönyv, amit elalvás előtt olvastam.” (397.)
273

  

Az előrelapozás egyszersmind az olvasás allegóriája a tekintetben, hogy a Glamoráma 

befogadásának külsőlegessége eme allegória horizontjában belsőlegessé válik: a referencia- és 

jelentésképzés narratív eszközökkel történő lebontása az olvashatóság kritériumait – tehát 

például az előrelapozás lehetőségét, az esetleges logikai láncolat és az ok-okozatiság 

fölfejtését – destabilizálja. Hiszen a fikciós tér megsokszorozása, a valóságosság és a 

képzelgés tematikailag is – forgatókönyv megtalálása, nyomavesztése, instrukciók 

„hangjainak” meghallása, ám a hanghoz tartozó alanyok „meg nem látása” –, de nyelvtanilag 

is – passzív mondatszerkezetek a forgatókönyvek retorikája értelmében – megalkotott 

struktúrája az olvasót abba a helyzetbe hozza, amelyben Victor Ward először csak olvassa, 

majd „megéli” az „eredet nélküli” szkriptet. Mindezt tovább bonyolítja, hogy amikor Victor 

elalszik a forgatókönyv olvasása közben, azt képzeli, a rendező utasítását hallja suttogásként: 

„Aludj el” – és így is „cselekszik”. Később, az olvasott jelenet megélésekor Bobby Hughes 

suttog a fülébe: „Mi van akkor, ha egy napon átváltoztál valakivé, aki nem vagy?” Ebben az 
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 „A script lies on the coffee table and absently I pick it up, open it to a random page, an odd scene, 

descriptions of Bobby calming someone down, feeding me a Xanax, I’m weeping, people are getting 

dressed for another party, a line of dialogue (»what if you became something you were not«), and my 

eyes are closing. »Fall asleep,« is what I imagine the director would whisper.” (Kiadás: Picador, 

London, 2000. 281.) 
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 „When we hug again, he whispers insistently into my ear. / »What if one day, Victor« – Bobby 

breathes in, holding me tighter – »what if one day you became whatever you’re not?«” (287.)  
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ugyan egyaránt tartalmazhatja első és harmadik személyű alany vonatkozását, az alárendelői 

mondatszerkezet azonban egyértelműsíti azt.  
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esetben az olvasás Bobby Hughes karakterét azonosítja a rendezőével, azonban a stáb hiánya 

ellentmond a forgatókönyv és a forgatás szimuláltságának. A koreai nagykövet fiának 

meggyilkolásakor Victor eleinte azt hiszi, csak egy bábut kínoznak, amely feltűnően hasonlít 

Sam Hóra, de amikor rádöbben a történések valódiságára – „A bábu groteszk módon életre 

kel a hideg szobában (…)” (400.)
274

 –, akkor veszi észre, hogy a filmesek nincsenek jelen, 

mindössze az egyik szupermodell videózza az eseményeket. Ahogy a forgatókönyvek és a 

filmforgatások megsokszorozta fikciós tér, úgy maguk az ezek kínálta szereplehetőségek is 

egyrészt sokszorosítják vagy másolják Victor Ward identitását,
275

 másrészt műviként, 

mesterségesen előállítottként, úgyszólván díszletként jelenítik meg a figurákat. Valódi és nem 

valódi fölcserélődése vagy azonosítódása a szóban forgó jelenetben Victor egyik reflexiója 

során konkretizálódik: „Zavartan mosolygok, meghökkent Bentley feszült koncentrálása, és 

megrémiszt, hogy milyen borzalmasan néz ki a viaszbábu, mennyire nem igazinak.” (399.)
276

  

A világ másolhatóságának és mesterségesen generálható jellegének megfelelően Victor 

identitása művi is meg nem is, amely mindig valamilyen médium által közvetítettként, vagy – 

a „the medium is the message” értelmhorizontjában – valamely médium torzulása, esetleg 

torzítása eredményeként érthető. Erre utalnak az első fejezetben említett különböző fotók, 

amelyek Victor ilyen-olyan médiaszerepléseiről készültek, ám amelyeket Victor nem tud 

azonosítani. De erre utal az a videofelvétel is, amely Sam Ho kínzásáról és meggyilkolásáról 

készül, s amelyre számítógéppel Victor alakját montírozzák, amint először szeretkezik a 

koreai nagykövet fiával, majd végez vele.  

Ugyanúgy az identitásvesztést vagy az azonosságtudat konstruált, ekképpen pedig föl 

nem ismert jellegét emeli ki két hangsúlyosan nyelvi performatív aktus is. Az egyik 

alkalommal, mindjárt a regény kezdő oldalán a nyelvnek mint médiumnak a „váltása” 

(módosulása) következtében válik sokatmondóvá:  

 
– Ó, igen? – mondom. – Ki hagyta jóvá? 

– Hát, tudod, moi – feleli Peyton.  

Szünet. Peytonra és JD-re szegeződik minden tekintet.  

– Ki a fasz az a Moi? – kérdezem. – Kurvára gőzöm sincs, hogy ki ez a Moi, bébi. (13.)
277

  

 

A történetben később egyébként franciául is értő és beszélő Victor egy francia nyelvű utalást 

képtelen megfejteni, ez pedig önazonosságának reflektálatlanságát vagy szerepének valóságos 

identitást nélkülöző, művi jellegét egyaránt jelölheti. (Nem ismeri föl az „én”-t.)  

A másik alkalommal, a korábban már idézett jelenetben Victor a forgatókönyvben Bobby 

Hughes kijelentéseként olvassa: „mi van, ha valaki olyan lett belőled, aki nem voltál”, majd 

később így hangzik el a mondat: „mi van akkor, ha egy napon átváltoztál valakivé, aki nem 

                                                 
274

 „The mannequin springs grotesquely to life in the freezing room (…)” (283.)  
275

 Erre mutathat még rá a névváltoztatás is (Johnson/Ward), illetve az, hogy – amint Fodor Péter 

megjegyzi – „a Johnson helyett fölvett Ward családnév egy csonka anagrammaként éppen arra az 

Andy Warholra utalhat, aki maga is megváltoztatta nevének második tagját”. Amikor Victor a 

televízóban látott reklámot szemcsésnek, egy reprodukció reprodukciójának tételezi, akkor „e narrátori 

kijelentést Warhol vászonra készült szitanyomatainak vizuális tulajdonságára (…), illetve az 

eredetiséget megszüntető alkotástechnikára való metafiktív, az Ellis-könyv szövegszervezését referáló 

megállapításként értelmezhetjük”. FODOR Péter: Élete története? (Bret Easton Ellis: Glamoráma) = 

Alföld, 2006/1, 79.  
276

 „I’m smiling, confused, weirded out at how focused Bentley seems and shocked at how gruesome 

and inauthentic the waxwork looks.” (283.)  
277

 „Oh, yeah?” I ask. „Approved by who?”  

„Approved by, well, moi,” Peyton says.  

A pause. Glares targeted at Peyton and JD.  

„Who the fuck is Moi?” I ask. „I have no fucking idea who this Moi is, baby.” (5.)  
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vagy?”. Az angol eredeti mindkét helyen tárgyi, személytelen dolgot jelöl Victor 

vonatkozásaként, „valaki” helyett „something”-t (valami), majd „whatever”-t (akármi, bármi) 

használva. Ezen felül a Victor által a forgatókönyvben olvasott kijelentés abban az értelemben 

stabilizálja az ő identitását, hogy az átváltozás tényét („became”) a létige múlt idejű 

használatával („aki nem voltál” – „you were not”) olyan folyamatnak tekinti, amely nem 

bontja meg a vonatkoztatott személy egységét. Hiszen valakiből valami más lett. E mondat 

később viszont úgy módosul, hogy a létige jelen időben íródik: „aki nem vagy” – „you’re 

not”. Az átalakulás folyamatát követően ily módon legalább két identitást tételezhetünk a 

vonatkoztatott számára, hiszen a hozzá és a róla szóló beszéd jelen ideje nyelvtanilag erre 

referál: „[Aki nem] vagy”, azaz állítja a létezését („vagy”), ugyanakkor a kijelentés 

performativitásaként tagadja is, vagy valamiként létezőként relatívvá tesz egy-egy identitást.  

A megtörténő dolgok olvashatóságának allegóriáját e jelenetben az is kiteljesíti, hogy 

amint Victor a regény világában „valóságosként” tapasztalt, majd filmforgatásként egyaránt 

megélt szituációkban találja magát, úgy a háttérben egy hatalmas, lenémított televízión, 

ellentéteként a látni nem látott, csupán forgatókönyvként és hangként észlelt instrukcióknak, a 

Die hard című akciófilm folytatása fut. Amikor videoszalag a végére ér, a készülék 

automatikusan visszatekeri magát, az újrajátszás és az ismétlés jelöléseként.  

A fönt említetteken túl a regény számos ponton jelöli a (film)szereplői identitás másságát. 

Ezek során az olvasás képtelen dönteni arról, hogy az elbeszélőhöz hasonlóan valamennyi 

további figura a történetben szerepet játszik-e, illetve, hogy a filmes stábok mozgóképeket 

rögzítő eszközei mikor vesznek föl valóságos és mikor díszletként használt tereket és 

tárgyakat. Victor aktuális és virtuális személyének szétválását az első fejezetben 

mindenekelőtt nyelvi, míg a későbbi fejezetekben – a filmezett világ valótlanságaként – 

motivikus jegyek jelzik.
278

 Amikor a nyitó jelenetben Victor és társai egy klub megnyitásán 

fáradoznak (miközben minden egyes mozdulatukat követi a Fashion TV stábja), 

megmagyarázhatatlan pettyeket igyekeznek eltávolítani a falról.  

 
– Pettyek! Szentséges szűzmáriám! Segítsen már valaki, az istenért! Úgy értem, mindenki úgy 

tesz, mintha az lenne a kérdés, hogy azok a pettyek valóságosak-e, vagy az egész csak valami 

illúzió. Szerintem meg rohadtul valóságosak.  

– A valóság illúzió, bébi – mondja JD nyugtatólag. – A valóság egy illúzió, Victor. (19.)
279

  

 

A valóság tagadásának azonban – az elbeszélő karakterének köszönhetően – gyakori a 

cinikus-ironikus beszédaktusa. Amellett, hogy Victort mindhárom jelentkezése során 

elutasították az MTV Való Világ című reality-showjából, nem ritkán hozza oppozíciós 

helyzetbe saját magát a valamiként értett valósággal.  

 
Csak bámul rám, vár.  

- Szóval rosszul lettél, fájt a derekad… igaz?  

Csak bámul rám.  

- Oké, oké, épp csak kiütött a valóság… (58-59.)
280

  

                                                 
278

 E „motivikus jegyek” teljességgel referencializálhatatlanok: a fikcionált világban csaknem 

valamennyi tér – nem tudni, miért – hideg. Mindenütt fekáliaszag érződik. Konfetti borítja be az 

utcákat és a tárgyakat. Folyamatosan zsibbad az elbeszélő lába (ez drogfüggőségét is jelölheti). A 

jelentésképzés elhalasztásának illetve lehetetlenségének a reflexiójaként olvashatók azonban azok a 

reflexiók, melyeket az elbeszélő egy fenyegető levél „megfejtéseként” javasol: „Jézusom, ez bármit 

jelenthet – dünnyögöm. – Úgyhogy végső soron nem jelent semmit.” (153.) „’Jesus, it could apply to 

anything’, I mutter. ’So ultimately it’s like meaningless.’” (105.)  
279

 „Specks! Holy Christ! Help me, somebody, please! I mean everyone’s acting like there’s a question 

as to whether these specks are an illusion or a reality. I think they’re pretty goddamn real.”  

„Reality is an illusion, baby,” JD says soothingly. „Reality is an illusion, Victor.” (9.)  
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A klubnyitó parti meghívandó sztárjainak katalógusakor pedig kifakad: „Ó, nem érdekel 

többé, mi a valóság”. (104.)
281

 – Ezek ellentételezéseként válik nyomatékossá a kijelentés, 

mely az apával való beszélgetés során hangzik el: „Én egyszerűen csak szeretnék valami olyat 

csinálni, ami teljesen az enyém – mondom. – Ahol nem vagyok… kicserélhető.” (117.)
282

  

Hasonló önreflexív alakzatként értelmezhető az is, hogy Victor zenekarának próbatermében 

az egyetlen könyvespolcon Philip K. Dick teljes (igencsak terjedelmes) életműve 

megtalálható. Ugyancsak a fentebbi dilemmához kapcsolódik az a tematikus–önreflexív 

mozzanat, amikor Victor egy lemezbolti vásárlás alkalmával, ismerős lány megpillantásakor a 

következőket fogalmazza meg: „Emberek mennek el mellettünk, a következő pénztárhoz, és a 

jó magasról jövő fluoreszkáló fény, amitől mindenki laposnak, sápadtnak és mosottfakónak 

tűnik, Lauren bőrére nincs hatással, olyan, mint a napbarnított elefántcsont, és a jelenléte – a 

puszta mozdulat, ahogy aláírja a bizonylatot – annyira mélyen megérint, hogy ezt nem lehet 

egyszerűen csak lerázni, és elkábít a zene is, ami árad fölöttünk – a »Wonderwall« az –, és 

úgy érzem magam tőle, mintha messze-messze volnék a saját életemtől.” (126.)
283

  

Az elbeszélő önreflexiója – „úgy érzem magam tőle, mintha messze-messze volnék a 

saját életemtől” – egy régi, az egyetemi tanulmányok alatti viszonyra, illetve a valóságos és a 

filmen keresztül hozzáférhető identitások közti távolságra egyaránt utal. Itt a szöveg 

mindenekelőtt egy intertextuális kapcsolat fölfejtésében teszi érdekeltté az olvasást, hiszen 

Lauren Hynde karaktere Ellis második regényének, (a) The Rules of Attractionnek
284

 az egyik 

központi figurája és elbeszélője, aki szerelmét, Victor Johnsont várja vissza európai 

körutazásáról. Kapcsolatuk végül kudarcba fullad, a Glamorámának ezen a pontján viszont 

úgy tetszik, hogy az évek óta nem látott lány – mellesleg Victor Ward társának/főnökének a 

partnere – vonzódást ébreszt benne. Ugyanakkor a kiemelt önreflexió mint a valóságos és 

filmes identitás közti szakadék jelölője sokkal nagyobb hangsúlyt kap akkor, amikor kiderül, 

hogy a Victor által Lauren Hyndének tartott lány – aki ezen a néven mutatkozik be újra, sőt 

reflektál is kettejük múltjára – valójában nem az e névvel jelölt figura. (Az e névvel azonos 

alak a regényvilág fikciója szerint évek óta halott.) Victor szemlélődésének és a regényszöveg 

filmes effektusainak viszonyrendje tehát olyan jelölőhalmaz működését mutatja meg, amely a 

beszélőnek a látványra történő reflexiójában és a szöveg látványvilágának szerveződésében 

mutatható föl. Victor az általa látottakat mesterséges megvilágítások hatásában értelmezi: „és 

a jó magasról jövő, fluoreszkáló fény, amitől mindenki laposnak, sápadtnak és mosottfakónak 

tűnik, Lauren bőrére nincs hatással”. A világítás – egyáltalán: a fény – a személy (a test, a 

külső) torzulását eredményezi, azaz eleve nem valóságos képet generál a szemlélőben, 

amiként a filmforgatás világosítói és a filmfelvétel utómunkálatainak „tisztításai” is torzítják a 

valóságot. Victor benyomása ugyanígy „technológiai” jellegű; a kamerához mint szűrőhöz 

                                                                                                                                                         
280

 She stares at me, waiting.  

„Um, your hip ached, and – have I got it?”  

She just stares at me.  

„Okay, okay, reality just zapped me…” (36.)  
281

 „Oh, I don’t care what’s real anymore” (69.)  
282

 „I just want to do something where it’s all mine,” I stress. „Where I’m not… replaceable.” (79.)  
283

 People pass by, moving on to the next register, and the high-set fluorescent lighting that renders 

everyone flat and pale and washed out doesn’t affect Lauren’s skin, which looks like ivory that’s tan, 

and her presence – just the mere gesture of her signing the receipt – touches me in a way I can’t shrug 

off, and the music rising above us – „Wonderwall” – makes me feel doped and far away from my life. 

(86.)  
284

 A vonzás szabályai. Ford. M. NAGY Miklós, Európa Kiadó, Budapest, 2002.  
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hasonlatos. Az ezt követő belsőlegesség pedig a szöveg intertextuális és önreflexív 

alakzatainak terében értelmezhető.
285

  

A szöveg nyelvi teljesítményének egyik legfontosabb komponense Victor és Lauren 

találkozásához kapcsolódik. Itt megy végbe először a nyelvi közlés és az elbeszélői tudat 

narratív szempontból lényeges elkülönböződése: „(…) azt motyogom, hogy mennem kell 

Felső-Manhattanbe, és nagyon lezserül, mint egy igazi nagymenő, felpattanok a Vespámra, 

berúgom, és elsöprök a Park Avenue-n, anélkül hogy visszanéznék, pedig ha visszanézek, 

láthattam volna, hogy Lauren ásít, miközben leint egy taxit.” (164-165.)
286

  

Nézőpont és beszédhelyzet ilyen éles szétválása azért is vetíti előre Victor Ward 

személyének és identitásának megbontását,
287

 mert a regény végén Európában veszteglő 

Victor végül videofilmen, azaz felvételen keresztül szembesülhet az őt csapdába ejtő 

machináció lehetséges indukátoraival. És nem utolsósorban azért, mert csupán telefonon 

keresztül léphet érintkezésbe a hugával New Yorkban, ahol már saját alakmása éli az ő, 

nálánál mintaszerűbb életét (aki nem mellesleg Dosztojevszkijt olvas). – A technológiai 

médiumok mint az ember érzékszerveinek és megismerő képességének kiterjesztései ugyan az 

Európában rekedt és tanácstalan Victor helyzetre való rálátását segítenék (a megértés 

lehetősége tehát itt sem közvetlen tapasztalatként, hanem technikai médiumok közbejöttével 

lenne adott), a bezárt szobában azonban képtelen érdememben kapcsolatba lépni bárkivel 

is.
288

  

Mindezeken túl a Glamorámából vett fönti részlet a tematikailag fontos filmezettség 

mellett kitűnően példázza a filmes látványalkotás egyik tipikus, jól ismert kliséjét: a 

nézőpontok elkülönböződésének dinamikus aktusát. A kamera a központi karakter 

szemszögéből mutatja meg a látványt, rá fókuszál, az ő cselekvéssorozatát rögzíti (amiként az 

egyes szám első személyű narráció is szükségszerűen így tesz), majd a kép a Vespáján távozó 

központi karakterről visszasiklik a jelenet másik szereplőjére, mintegy a szcéna záró 

képsoraként megmutatva egy lényegesnek szánt metakommunikatív gesztust. E momentumot 

az Ellis-regény nem objektív, hanem a központi karakter én-szempontú narrátorával láttatja, 

illetve nyelvileg létesíti. Beszédhelyzet és nézőpont elkülönülésének és látványt megmutató 

szerepének nyelvi aktusa tehát az említett (egyébként megszokott) filmes elbeszélői technika 

nyelvivé tétele, az olvasás azonban épp emiatt képtelen kivonni magát a film médiumának 

imaginatív beíródása, a vizuális memória filmes elbeszélői technikára történő reflexiója alól.  

Beszédhelyzetek és nézőpontok még bonyolultabb játékát figyelhetjük meg egy hasonló 

jelenetben, amikor a történetmesélés a filmezettségre először reflektál úgy, mint ami az 

elbeszélő szereplő-létének következménye:  

 

                                                 
285

 Vö.: „– Az őszinte, nyílt kilencvenes évek: ezt kell tükröznünk – mondom, és megyek körbe. – 

Valami tudattalanul klasszikusat akarok. Nem akarok különbséget belső és külső, elegáns és hanyag, 

nedves és száraz, fekete és fehér, teli és üres között (…)!” (79.) „The 90s are honest, straightforward. 

Let’s reflect that,” I say, moving around. „I want something unconsciously classic. I want no 

distinctions between exterior and interior, formal and casual, wet and dry, black and white, full and 

empty (…).” (51.)  
286

 (…) and mumble that I’ve got to get uptown and in a very casual, hip way, without even really 

trying, I hop on the Vespa, kick it into gear and speed up Park without looking back, though if I had 

been I would’ve seen Lauren yawning while she waved for a cab. (112.)  
287

 Vö. FODOR Péter: Élete története (?) 75.  
288

 Az utolsó fejezet akár utalásként is értékelhető Paul Auster klasszikus posztmodern anti-

detektívregényére, a New York-trilógiára nézve. A kötet első kisregényében a nyomozó Quinn végül 

megbízója identitását „átvéve” kerül a bezárt szobába. A másodikban az egymást megfigyelő, identitás 

nélküli alakok lelepleződése, a harmadik kisregényben pedig az író-elbeszélő és barátjának 

személyiségcseréje példázhatja Victor Ward szubjektumának megjelenítődéseit.  
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Kint több már a fény, egy része mesterséges, a város kinyílik, és a Tizennegyedik utcáról nyíló 

mellékutcák kihaltak, sehol egy statiszta, és a távoli légkalapácsok zaján túl hallom, ahogy valaki 

a „The Sunny Side of the Street”-et dúdolja magában, és érzem, hogy valaki megütögeti a 

vállamat, de amikor megfordulok, nincs ott senki. Egy megkergült kutya rohan el mellettem. 

Rákiáltok. Megáll, rám néz, fut tovább. A Smashing Pumpkins „Disarm”-ja hangzik fel aláfestő 

zeneként, és egy pillanatra a klubot látjuk, amit meg akartam nyitni a TriBeCa negyedben, aztán 

besétálok a képbe, és nem veszem észre a fekete limuzint, ami az utca másik oldalán parkol, négy 

házzal lejjebb, de az operatőr azt is felveszi. (243.)
289

  

 

A helyzetkép lényegre törő és hamar jelzi, hogy – bár a történet alakulása szerint igen, 

valójában – nem valóságos, hanem filmezett jelenetről van szó. (Vagyis az a narratív alakzat 

lép működésbe, amely először fölépíti, majd hatástalanítja saját vonatkoztathatóságát.) A 

beszélő az aláfestő zenéről is tudósít, azaz alakítja a befogadás antropológiai helyzetét: 

filmként láttatja a jelenetet (hiszen reflektál a forgatásra), majd megjelöli a hangeffektus 

jellegét (azaz bizonyos értelemben megköveteli a Smashing Pumpkins-dal ismeretét). Az 

olvasás által kiépített jelenet látványát – akár egy filmben – montázzsá alakítja: „és egy 

pillanatra a klubot látjuk”. Majd ehhez nyelvi közlésként – szükségszerűen – magyarázatot 

fűz: „amit meg akartam nyitni a TriBeCa negyedben” – minthogy a képi montázs ugyancsak 

szükségszerűen utal vissza a vizuális memóriában arra, hogy a megmutatott klub csak és 

kizárólag az elbeszélő által megnyitni szándékozott helyiség. Mindezekhez hozzá kell tenni, 

hogy az eredeti szöveg ennél is érzékenyebben jelöli a médiumok szövegbeli játékát. A „(the) 

music overlaps a shot of the club” kijelentés ugyanis szó szerint azt jelöli, hogy a zene „vágja 

be” a képet a klubról, azaz a hang(zás) dinamikája alakítja a látvány dinamikáját és 

szerkesztését. E szerkesztésről maga az elbeszélő a jelenet szereplőjeként tudósít, nem csak a 

saját maga látványára reflektálva, de egyben szétválasztva a beszédhez tartozó hang és a 

beszéd szereplőjének, azaz önmagának a más-más látvány észleléséhez tartozó pozícióját. 

Először szereplőként, a jelenetet megélve közvetíti a látványt („a város kinyílik, a 

Tizennegyedik utcáról nyíló mellékutcák kihaltak, sehol egy statiszta” stb.), majd néhány 

sorral lejjebb már mint a képsor szemlélője szólal meg, az olvasó/nézővel egyenrangú 

pozícióban. E helyütt egy szerkesztett film befogadójaként lép föl; közli az aláfestő zenét és a 

bevágást a klubról. Ugyanakkor a klubhoz tartozó magyarázat a vizuális memória nyelvi 

imitációjaként működik, és ezzel vissza is helyezi az elbeszélőt a filmet szemlélő helyzetéből 

szereplői pozíciójába. A következő tagmondat pontosan megismétli e játékot: „aztán 

besétálok a képbe”. Vagyis a látvány „kiáramlásának” helyzete (Victornak és a befogadónak a 

képsort néző beszédhelyzete) egybeesik a cselekvés („besétálok”) idejével, amely már egy 

másik látványt kellene, hogy a közvetítő szubjektumhoz csatoljon. Az egyidejűleg két 

pozíciót, két látványt (és azok reflexióját) tartalmazó nyelvi közlés egyaránt inszcenírozza a 

képsor (film) pergését és annak megtekintését, oly módon, hogy az olvasás vizuális és zenei 

effektusok nyelvi transzpozícióját automatizálja.  

Mindezek mellett a Glamoráma bizonyos értelemben stílus- vagy műfajparódiaként 

egyaránt olvasható. A féktelen katalogizáció, a hírességek, helyszínek, kulturális 

„törmelékek” sorolása a korai Ellis-regények minimalizmusának hiperbolikus újraírásaként is 

érthető, de a valós nevek közé helyenként beírt, más fiktív alkotásokból kölcsönzött nevek 
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 Outside, more light, some of it artificial, opens up the city, and the sidewalks on 14th Street are 

empty, devoid of extras, and above the sounds of faraway jackhammers I can hear someone singing 

„The Sunny Side of the Street” softly to himself and when I feel someone touch my shoulder I turn 

around but no one’s there. A dog races by going haywire. I call out to it. It stops, looks at me, runs on. 

„Disarm” by the Smashing Pumpkins starts playing on the sound track and the music overlaps a shot 

of the club I was going to open in TriBeCa and I walk into that frame, not noticing the black limousin 

parked across the street, four buildings down, that the cameraman pans to. (168.)  
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(például a Huckleberry Finné) nemcsak a forgatókönyves/filmes világ és a fikcionált realitás 

közti határ meghúzhatatlanságát nyomatékosítja, hanem a minimalista írástechnika 

kiforgatásaként
290

 relatívvá teszi a világban észlelhető dolgok, tárgyak és személyek 

egyediségét, illetve az „odafigyelés”, a „szelekció” logikájának tudatosságát. De 

természetesen szubjektumtörténeti vonatkozásban ugyanúgy beszédes: a jelölőként létező 

szubjektumok és kulturális törmelékek kontrollálhatatlan szóródását hajtja végre. Méghozzá 

úgy, hogy a posztmodern diszkurzivitást egy határozottan körvonalazódó cselekmény 

ellenpontozza, a cselekményt azonban éppen a médiumköziség tapasztalatának reflexiója 

dekonstruálja lépten-nyomon. A Glamoráma valósága szöveg és médiumok tudatos 

manipulációjának terében jelöli irodalomtörténeti helyét.  

Ha pedig manipulációról esett szó, engedjék meg, hogy figyelmüket egy hasonlóan 

szellemes regény, Douglas Coupland méltán elhíresült X generációja felé fordítsam.  

 

 

3. Medialitás és az „érzékek lehengerlése”. Douglas Coupland: X generáció 

 

 

A huszadik századi próza utóbbi évtizedekbeli alakulástörténetében az egyik sarokpontot a 

már említett módon a posztmodern és a minimalista technikák poétikai stratégiái jelentik. Míg 

a posztmodern technikákat gyakorta a modern prózára adott válaszként értékelik, illetve a 

modern prózával összefüggésben tárgyalják,
291

 addig a minimalizmust egyaránt vizsgálják a 

posztmodernnel párhuzamosan, mint a modernizmusra adott másfajta reakciót, illetve úgy is, 

mint a posztmodernre adott karakteres választ.
292

 Bár a recepció tanúsága szerint mindez nem 

függetleníthető a történelmi-politikai kontextusoktól (sem),
293

 a dilemma visszaforgatható a 

technikai médiumok széleskörű elterjedésének és fölértékelődésének formakultúrát, 

elbeszélhetőséget meghatározó szerepébe. Jelen tanulmányban mindenekelőtt azt igyekszem 

körvonalazni Douglas Coupland X generáció (Generation X) című regényének 

értelmezésével, hogy a jelentésképzés hermeneutikai szituációját miképp alakítja a szöveg 

hermeneutikai értelemben „néma” beírása, illetve a kommunikáció materiális 

meghatározottsága milyen, a technikai médiumokra vonatkozó belátásokkal szolgál a 

posztmodern/minimalizmus párhuzamában vagy oppozíciójában.  

A technikai médiumok elterjedése és fölértékelődése Kittler értelmezésében annak is 

függvénye, hogy ezek a médiumok „éppen azért modelljei az úgynevezett embernek, mert az 

emberi érzékek stratégiai lehengerlésére fejlesztették ki őket”,
294

 ám ennek gyökere 

voltaképpen – McLuhant idézve – az ember egyidejű kiterjesztésében és megcsonkításában 

van.
295

 E viszony ember és médium között hosszú távon azt eredményezi, hogy bár „a 

technikai médiumokat, amelyeknek – mint a filmnek és a televíziónak – egyáltalán dolguk 
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 A szöveg további műfaji-stiláris kódokat is fölhasznál, amelyek a szövegkörnyezetet és a 

beszédmódot tekintve paródiaként vagy karikatúraként olvastatják a regényt. Vö. FODOR Péter: Élete 

története (?), 76-77.  
291

 Lásd pl. Brian McHALE: Constructing Postmodernism. Routledge, London and New York, 1992, 

19-41 és 42-58.  
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 Vö. ABÁDI NAGY Zoltán: Az amerikai minimalista próza. Argumentum Kiadó, Budapest, 1994, 
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 Friedrich KITTER: Optikai médiumok. Id. kiad. 26-27.  
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 KITTLER: I. m. 19.  
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van az érzékeinkkel, teljes joggal – de mentesen az Adorno és Horkheimer A felvilágosodás 

dialektikája című könyve nyomán divatossá vált kultúrpesszimizmustól – ellenségeinknek 

kell tekintenünk”, végső soron „ez a nem annyira dialektikus, mint inkább kizáráson és 

ellenségességen alapuló kapcsolat gondoskodik arról, hogy a technikatörténet mégsem 

annyira embertelen, hogy egyáltalán ne tartozna az emberekre.”
296

 Persze, az sem véletlen, 

hogy Kittler könyvében a technikai médiumok története a hadtörténettel van összefüggésben; 

a médiumok alakulása nem csak a megfigyelés és a lehengerlés „hétköznapi” technikáival, de 

a hadászat lehengerlő mechanizmusaival áll kapcsolatban.  

Amint szintén beszédes lehet, hogy a posztmodern és minimalista próza történeti-politikai 

kontextusait ugyancsak a hadászathoz, valamint ezzel párhuzamosan a konzumtársadalom 

erőszakos illetve nihilista emberképéhez közelítik. Abádi Nagy Zoltán szerint ugyan a 

minimalista prózában „[a] történelem is a hiányával van jelen”,
297

 továbbá „[a] minimalista 

írásművek többségében se az elmúlt évtizedek történelme, se a régebbi múlt nem jelenik 

meg”,
298

 e hiányokat részben a történelem és a politika erőteljes traumatikus hatásával (az 

Egyesült Államokban például a vietnámi háború emlékének elfojtásával), részben a 

posztmodern „metanarratív” struktúrájának elfedő, a szövegképződés folyamatára rámutató 

tapasztalatával lehet magyarázni. Ugyanakkor, Pynchon Gravity’s Rainbow-jának hadászati 

tematikája jóllehet belesimul egy kaotikus, mind változó elbeszélésfolyam permanenciájába, a 

regény azonban mégis kiépíti azokat az összefüggéseket, melyeket a technikai médiumok és a 

hadtechnológia „ír bele” az ember önértésének bonyolult konfigurációjába. Az emberi 

érzékek stratégiai lehengerlése tágabb perspektívában a behelyettesítés, a fölcserélhetőség, a 

mediális megsokszorozás effektusait teszi meg a szövegek tétjének.  

 
A minimalista próza – írja Bocsor Péter és Medgyes Tamás –, és általában a hiperrealista 

stratégiákkal dolgozó posztmodern szöveg jellemző, és talán a legjobban a szimulakrum 

fogalmával leírható jelensége, hogy a valóságosság kritériumait olyan jelölőstruktúrák határozzák 

meg, amelyek éppen azt fedik le, ahol a valóságnak lennie kellene. A minimalizmus szövegeiben 

megjelenő társadalmi rétegeknek éppen az a különlegessége, hogy csak saját reprezentációikban 

léteznek, a médiák által konstruált szimulációban, a magazinokban, a televízióban stb. Erről a 

hiányról azonban nem bizonyosodhat meg az olvasó, ahogy a beszélő sem, hiszen a jelölés éppen 

ezt takarja el, vagyis önmagában is a valóság nem-létét jelenti, miközben szociológiai tablót fest 

(méghozzá részletesen és pontosan) e valóság legjellemzőbb pillanatairól.
299

  

 

E ponton pedig olyan textualitáshoz kanyarodunk vissza, mely a médiumokat, a közvetítés 

technikai feltételeit – és így a jelentésképzés mozzanatát – az univerzális szövegszerűség 

mindent megelőző tapasztalatában látja. „A befogadás – írja erről Medgyes –, az értelemadás 

folyamata (inter- és szub)kulturális folyamat, amelyet nem földrajzi, hanem diszkurzív 

határok által kijelölt stratégiák és az azokhoz kapcsolódó technikák jellemeznek. (…) A 

jelölés a textusba inkorporálódott struktúra, melynek megragadása, interpretációja, megértése 

szigorú szövegmunka, és aligha írható le a szöveg/valóság minden tekintetben problematikus 

dichotómiájában.”
300

 Éppen ezért  
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 I. m. 27. Az idézetben szereplő hivatkozás: Max HORKHEIMER – Theodor W. ADORNO: A 
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 MEDGYES Tamás: A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában. = Prae, 2008/4, 

67-87, 68, 69.  
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[a] média-kultúra, illetve annak termékeire, mint jelölőkre való utalás, a kulturális jelek 

szimbolikus értékben való használata a szöveg radikális intertextualizálódásához vezet, ami az új-

realista szövegek befogadásának egyik legfontosabb és talán legváratlanabb tapasztalata. (…) 

Akkor járunk el elméletileg helyesen, ha intertextuálisnak vesszük és úgy is kezeljük a 

hagyományosan esetleg referenciálisnak értett, és éppen ezért mind esztétikai érték, mind elméleti 

érdekesség szempontjából lényegében másodrendűnek tekintett „realista” megnyilvánulásokat, a 

szöveg realitás-effektusait. Retorikailag nincs lényeges különbség aközött, hogy mitológiai alakok 

neveire, történelmi helyszínekre, irodalmi szövegek szereplőire vagy sportolók neveire, ruházati 

cikkek, üdítőitalok márkáira utal a beszélő, és az utalásokban játékba hozott jelölősorok követése 

is hasonló stratégiát kíván meg. (…) A szövegek terében ezek a jelölők és jelöltek nyelvi 

létezőként vannak jelen, és ez a tulajdonság az egyetlen, amely ontológiai státusukról biztosan 

állítható.
301

 

 

Az intertextualitásnak ez a tapasztalata „inkorporálja” tehát a médiumok és a hadtechnológia 

inhumán, mégis az emberrel sajátosan viszonyban lévő természetét, miközben a szövegek 

technikai feltételezettsége újabb és újabb teoretikus dilemmákat hív elő. Ha a médiumok által 

közvetített világban nem annyira a konkrét referenciák, az „érzékelhető” valóságdarabok 

lennének meghatározóak a befogadás számára, hanem a közvetítésben föllelhető 

azonosságok,
302

 úgy a posztmodern/minimalista stratégiák történeti összefüggésében fontossá 

váló egyik irodalmin túli, de szövegszerűen (például Coupland regényének címében) is 

megjelenő kategória, a generáció fogalma ugyancsak a textualitásban, illetve tulajdonképpen 

a (konkrét) jelölhetetlenségben oldódik föl. Mert bár Ellis kultikus regényét, a Nullánál is 

kevesebbet (Less Than Zero) Salinger Zabhegyezőjének utódjaként is aposztrofálják, talán 

maguk a szerzők tiltakoznak a leghangosabban a generációs regény kategóriájával szemben – 

illetve Coupland X generációja éppen a generáció üres jelölőjében mutatja föl a kategória 

használhatatlanságát.
303

 Annyiban beszélhetünk tehát történeti-politikai kontextusokról, 

amennyiben a medialitás tapasztalata a médiatechnológia (és a már említett hadászat) 

vonatkozásában olyan közösségeket érint, melyek számára a közvetítés „tartalma” és módja 

azonos, ám a szövegek valóságvonatkozása mégis inkább a médiumok technikai stratégiáit és 

az elbeszélhetőség kritériumait jelölik. Úgy ráadásul, hogy a jelentésképzés feltételei a 

közvetítés puszta technikájának mechanizmusaiba, pontosabban ezek reflektálásába fut. 

Lássuk, konkrétan miről is van szó.  

Az X generáció valamennyi fejezetének elején egy atomrobbanás, vagyis annak 

utóterméke, a gombafelhő képe (szemcsés fotója) látható. A legelső fejezet – A nap az 

ellenséged (The Sun is Your Enemy) – egy napfogyatkozás leírásával indul, a regény pedig 

egy felégetett tarló sötét képével zárul, mely értelmileg a nap (illetve a napsütés, a napfény) 

ellentétét, a feketeséget, valamint a nap lehetséges halálát (a fekete lyukat) konnotálja: „Ezek 

a földek olyan abszolút mattfeketére szenesedtek, hogy csillagszerűbbnek tűnt az eredetük, 

mint bármi másé ezen a bolygón. Szupergravitációs feketeség volt ez, amely egyetlen fotont 
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sem akar a nézőknek adni; fekete hó, amely dacolt a háromdimenziós perspektívával, és úgy 

nyúlt el a néző szeme előtt, mint egy kivágott papírtrapéz.”
304

 A könyv lábában végigvonuló 

közlések közt az utolsó fejezetben, a felégetett tarló látványa előtt nem sokkal a következő 

olvasható: „A nap nem az ellenséged.” („The Sun is Not Your Enemy.”) (278., 194.) A 

technikai médiumok érzékeket lehengerlő illetve a hadászatban kamatoztatható sajátossága e 

helyütt a regény olvasásának sarokköve lehet: a lábban végigfutó közlések olyan állítások, 

melyek a regény fikciójában tematizált életmód bölcsességeit afféle reklámüzenetek 

formájában medializálja (csak megvonni lehet a párhuzamot az elbeszélés és az alul olvasható 

kijelentések hangja között, érvényesen igazolni aligha), ezek az üzenetek a nap motívuma 

révén pedig dialógusba lépnek a regényszöveg retorikájával. A konzumtársadalomba, a 

medializált élet recirkuláló sablonosságába és a technika fenyegetésébe beleunó társaság 

jóllehet kivonul az amerikai nyugati sivatagba, hogy történetekkel, rövid elbeszélésekkel 

szórakoztassák egymást, és újraírják saját életük történetét, az atomtámadás apokaliptikus 

vízója felcserélődik a napsütés természeti tapasztalatával, majd a nap halálának víziójával – ez 

pedig nem csak a fikció képi világát építi ki, de optikailag szintén beépül a szöveg testébe. Az 

atomrobbanás képe a félelem, a fenyegetettség immorális élményének közvetített 

valóságdarabja a szöveg felületén, míg a nap organikusságát a nukleáris támadás fény- és 

hőeffektusa váltja föl a regény víziójában. Mindez olyan közvetítéseken keresztül történik, 

melyek ugyan nem adnak számot a fenyegetettség valóságosságáról (talán éppen ezért utazik 

az egyik szereplő, Dag délre és középnyugatra, atomkísérletek egykori helyszíneire, s hoz 

„ártalmatlan” trinititet ajándékba, melyről a többiek, a keretelbeszélő Andy valamint Claire 

azt hiszik – utóbbi komolyan, előbbi inkább ironikusan –, hogy plutónium), de magát a 

közvetítést teszik meg olyan „kortapasztalattá” (generációs élménnyé, melynél a generáció 

csupán az élmény, a közvetítés megélésének közösségében szervezi a csoportokat), ahol a 

természetes a művivel, a nap az atomtámadással cserélődik föl. A felégetett szántó feketesége 

ugyanakkor már a nap halálának vízióját konnotálja, noha ennek valóságosságára sem mutat 

semmi, amint az atomtámadás víziója ugyancsak Dag elbeszélésében kerekedik csak ki. Ez az 

elbeszélés természetesen nem véletlenül egy hipermarketet jelöl meg helyszínül, ámbátor e 

helyütt a közvetítéshez már morális ítélkezés kapcsolódik: „Szellemi epicentrum: A hely, ahol 

az ember elképzeli magát atombomba ledobása idején; gyakran bevásárlóközpont.” (106.)
305

 

Vagyis: a kikényszerített, mert a technikai médiumok által kieszközölt fogyasztás során 

valósul meg az a halál, melyben az egyén ugyancsak „közösséget vállal”: ha a medializáltság 

szétrobbantja a generáció struktúráját és fogalmát, továbbá kizárólag a közvetítés 

eseményének közösségét teremti meg, úgy a fogyasztás közössége és a halál közössége is 

azonos érvényű. A regénybe beépített elbeszélés (vízió) persze az apokaliptikus narratívákat 

egyszerűsíti: a vonatkozó mese az 1999. december 31. című fejezetben hangzik el, ily módon 

a világvége-történet egy közkézen forgó legenda, az emberiség történelmének végéről szőtt 

fantázia forgatókönyvébe illeszkedik.
306
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bomb; frequently, a shopping mall.” (70.)  
306

 Technika és halál viszonyáról az atomkorszak hajnalának kontextusában lásd például Robert 

DVORAK: Technik, Macht und Tod. Claassen und Goverts, Hamburg, 1948.  
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Ezen a ponton fölmerülhet a kérdés – a generáció fogalmának problematikusságán túl –, 

vajon milyen tekintetben játszik szerepet a történelem, a történetiség a regény közvetítést 

tematizáló és közvetítő terében. „Állítsátok meg a történelmet” („Stop history”) – hangzik a 

kijelentés A vásárlás nem kreatív (Shopping is not creating) című fejezet elején a lábban, 

majd nem sokkal ezután két definíciót olvashatunk: „Kierőszakolt nosztalgia: Az emberek egy 

csoportját arra kényszeríteni, hogy legyenek olyan emlékeik, amelyek valójában nincsenek: 

»Hogyan lehetnék az 1960-as évek nemzedékének a tagja, amikor semmire sem emlékszem 

belőle?«” – valamint: „Jelentagadás: Azt mondani magunknak, hogy csakis a múltban volt 

érdemes élni, és csak a jövő az az idő, amely még érdekes lehet.” (72.)
307

 – E helyütt 

megfogalmazódhat a médiumok keveredésének messzeható dilemmája, amennyiben a 

történelem és az emlékezés közegeit a közvetítőrendszerek, köztük a regény terének 

kontextusában vizsgáljuk. Kittler szerint „a médiumok korszakában pontosan ott jelenik meg 

a technikai információ és a fehér morajlás, azaz a szimbolikus és a valós közötti újfajta 

ellentét, ahol az áthagyományozott történelem számára csak az írás, azaz egy kézműipari 

művészet, és a nem dokumentált dolgok óceánja, tehát a pőre hozzáférhetetlenség közötti 

különbség létezett”.
308

 Ez azt jelenti, hogy a technikai médiumok – fénykép, film, televízió, 

internet stb. – technológiája a „valóst” addig tudja megmutatni, amíg a médium 

önreprezentációja (technikai értelemben) ellepleződik, azaz amíg a médium saját 

anyagszerűségének fehér morajlását nem érzékelteti. Az X generáció szemcsés fotói az 

atomrobbanásról egyszerre mutatják meg a robbanás punctumszerű valóságosságát, és 

forgatják vissza azt a studium morális tanításába,
309

 miközben fiktív elbeszélésbe foglalják a 

fenyegetést, melyet az olvasást megelőzően látott fotó közvetít. A szimbolikus és a valós közti 

ellentét, tehát a médium mediális megsokszorozáson alapuló ontológiája
310

 nem csak morális 

„üzenet” az X generációban, de a szöveg mediális transzpozícióit is színre viszi: az 

atomrobbanás fotói optikai „odafigyelést” követelnek az olvasótól (a képeket kell olvasnia), 

míg a szöveg a kép közvetítette fenyegetést úgy változtatja történeti tapasztalattá, hogy 

egyúttal felszólít „a történelem megállítására”. Továbbá az emlékezést olyan konstruált, 

alkalmasint kierőszakolt történésként fogja föl, melynek oka egyrészt a médiumok 

erőszaktevő hatása (lásd „Az emberek egy csoportját arra kényszeríteni… – kijelentést, ahol a 

„kényszeríteni” személytelensége a médiumok személytelenségét konnotálhatja; később pedig 

azt a képregénykockát, melyen egy fiatal nő vizsgálgatja magát némi elégedetlenséggel a kézi 

tükörben, a feje melletti buborékban pedig a következő közlés olvasható: „Várj csak, Brad… 

A hajam nem néz ki elég negyvenesévekbelinek” [147.]
311

), másrészt viszont a 

következménye a konzumtársadalomból és a média generálta szimulakrum-világból való 

kivonulás jelenigenlő attitűdje. Ugyanis amíg a „kierőszakolt nosztalgia” és a „jelentagadás” a 
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 „Legislated Nostalgia: To force a body of people to have memories they do not actually possess: 

»How can I be a part of the 1960s generation when I don’t even remember any of it?«” – „Now 

Denial: To tell oneself that the only time worth living in is the past and the only time that may ever be 

interesting again is the future.” (47.)  
308

 KITTLER: I. m. 35.  
309

 Roland BARTHES kifejezései a fotográfia kapcsán: Világoskamra. Ford. FERCH Magda, Európa 

Kiadó, Budapest, 2000.  
310

 „Ein Medium ist ein Medium ist ein Medium”, olvasható Kittler könyvének Rejtély (Rebus) című 

fejezetében. A mediális megsokszorozás pontosan azért létmódja a közvetítésnek, mert a médium saját 

magát – a végtelen nagyítás, az anyagszerűség regresszív fölmutatásán túl – képtelen reprezentálni. 

Kittler gondolatmenete a következő: ha a médiumok láncszerűen inkorporálják egymást, akkor nem 

„fordíthatók”. „Üzenetek átvitele egyik médiumról a másikra már mindig azt is jelenti, hogy az 

üzenetek más sztenderdek és materialitások alapján továbbítódnak.” Friedrich A. KITTLER: 

Aufschreibesysteme 1800/1900. Wilhelm Fink Verlag
4
, München, 2003, 321.  

311
 „Hang on, Brad… My hair doesn’t look 1940’s enough.” (101.)  
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boldogtalan tudat medializált szimptómái, addig a regény fikciójának világa, a nyugati sivatag 

bungalós környezete, az alacsonyabbrendűnek tekintett munka („McMeló”) fölvállalása és a 

történetmesélés létezést biztosító performatívuma egyszerre követeli meg a létezés és az 

elbeszélés jelenidejűségét.
312

 Ezzel tulajdonképpen föltártuk az X generáció narrációjának 

mikéntjét is: a keretelbeszélő Andy jelenidőben fogalmaz, amint a keretelbeszélésbe 

illeszkedő mesék barátai, Claire és Dag részéről többségében szintén jelenidejűek; az egyik, 

hangsúlyos helyen szereplő múlt idejű elbeszélésfüzér a kora-gyermekkori szép emlékek 

fölidézése, azoké az emlékeké, melyek a földre, vagyis a földi életre vonatkozó legszebb (és 

egyszerű, voltaképpen „történelmen kívüli”) pillanatokat idézik. A fejezet, melyben ezek 

elhangzanak, a  Tisztán emlékezz a földre (Remember Earth Clearly) címet viseli, és ez is 

inkább azt sugallja, az emlékek nem annyira a szubjektumra magára, mint inkább a létezés 

terére utalnak, még ha az emlékezés magának a szubjektumnak a saját, szuverén és 

megmásíthatatlan tulajdona is. Az abszolút jelenidő azonban egyaránt jellemző a fiktív 

történetek és a regény fikciójának elbeszélhetőségére, az atomrobbanás fotóira valamint 

azokra a szöveg materialitását jelző karakterekre, melyek végigvonulnak a textuson. Egyrészt 

a korpusz tagolásának jelöléséről, másrészt a fotók és képregénykockák, illetve az ehhez 

kapcsolódó, a lábban futó állításokról van szó.  

A „¶” új bekezdés jelölője a szöveg materiális beírását nyomatékosítja, metaleptikus 

viszonyt létesítve a beírás fikciója és a beírás valóságossága közt. A számítógépen íródó 

textus nyomtatott verzióján természetesen nem látszanak az új bekezdést jelölő jelek, akkor 

sem, ha a szövegszerkesztőben aktívra van állítva a jelölés. Az X generációban a sok helyütt 

megjelenő „¶” jel tehát úgy zökkent ki az olvasás automatizmusából, hogy színre viszi a 

szöveg immateriális (mert monitoron látható) anyagszerűségét, felhíva a figyelmet a szöveg 

szerkesztett vagy szerkesztésre váró anyagára, továbbá fiktívvé alakítja magát a beírás és 

szerkesztés tényét is, amennyiben a „¶” jelek önkényesen, olyan beszúrás által kerültek 

meghatározott helyekre, mint jelen dolgozatban. Persze mindez a szöveg íródásának 

jelenidejűségét szintúgy jelezheti, mely egyedül az utolsó fejezetben (2000. jan. 1.) oldódik 

föl: amikor Andy nekivág, hogy kövesse barátait Mexikóba, újnál is újabb életük színhelyére, 

az autóban megfogalmazódó gondolatok valamint a fölégetett tarló látványának (a nap halála 

víziójának összefüggésében) előadott története már múlt időben zajlik, vagyis a beírás 

jelenidejűségének színrevitele illetve a szöveg anyagszerűségének és fikciójának metalepszise 

ellepleződik. Ha nem is a fikció valóságában, de közvetve az atomrobbanás punctuma rögzül 

látványként az elbeszélő tudatában: a tarlóégetés füstjét először a fölrobbant atom 

gombafelhőjének hiszi, majd csak egészen közel érve a füst centrumához látja, hogy 

valójában más történik. Ennek ellenére a „szupergravitációs feketeség”, a halál metaforája élő 

látványként épül az elbeszélésbe, melyet az ép ész aligha foghat föl valóságként: ezen a 

ponton a regény metaforikus megalkotottsága válik meghatározóvá az olvasás szempontjából, 

amennyiben az elbeszélő örömének, boldogságának az őt megsebző, a fekete földdel szöges 
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 Ez nyilván összefüggésben van az életmódként fölfogható elbeszélés világteremtő aktusával; ebben 

az aktusban a munka olyan külső kényszer, mely a modern társadalmi berendezkedés egyik – anyagi 

jólétet és ezzel együtt az életszínvonal emelkedését hamar elősegítő – normája. Az X generáció 

mikroközössége szempontjából tehát az is nagyban ironikusan értendő, miszerint „[m]inél terhesebb a 

munka, annál dicsőségesebb és győzedelmesebb lesz a szabadidőről terjesztett kép. A munkáról, a 

mindennapi szürkeségről nem beszélünk. A szabadidő az élet »értelme«, igazi kegy. Itt nincs 

semmiféle ellentmondás. A szabadidő képe valójában hozzáidomít bennünket a technikai rend 

szükségszerűségéhez. A szabadidőnek a technikai rendszer révén nyert motívumát párhuzamba kell 

állítani azzal a technikának címzett dicshimnusszal, amely a kultúra minőségi és mennyiségi 

növekedéséről szól”. Jacques ELLUL: Az ember a technika rendszerében. Ford. VARGA Kornélia, = 

TILLMAN J. A. (szerk.): A későújkor józansága II. Göncöl Kiadó, Budapest, 2004, 7-21, 11.  
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ellentétben lévő fehér kócsag röptének látványa illetve a sérülést gyógyítani igyekvő, szellemi 

fogyatékkal élő gyermekek buzgósága az oka.  

Innen nézve a beírás fikciója és annak valóságossága közti metaleptikus viszony egyúttal 

metafiktívvé, metanarratívá teszi a regényt, ez pedig a posztmodern hagyományhoz közelíti. 

Az apró történetekből, elbeszélésekből összeálló konstrukció elvileg a fragmentáltságban 

megragadható „egészet” imitálná – nem pedig az „egészet” meséli el –, oly módon, hogy a 

metaforák kontingenciája a médiumok láncát, transzpozícióját is példázza. A regény egy 

napfogyatkozás emlékének leírásával kezdődik, az abszolút jelenidő pedig napfelkeltét 

tematizál. Ekkor az egyik szereplő arra kéri társait, mondják el, mire gondolnak, amikor 

meglátják a napot. A következőképp kerekedik ki a szituáció:  

 
Nem vagyok hajlandó részt venni ebben a szörnyűségben. Nem vagyok hajlandó embereket 

magam elé képzelni. – Arra a Lake Vanda nevű helyre gondolok az Antarktiszon, ahol több mint 

kétmillió éve nem esett az eső.  

– Klassz. Ennyi az egész?  

– Igen, ennyi.  

Csend. Van valami, amit nem mondok el: hogy ez ugyanaz a nap, amiről csodás mandarinfákra, 

kótyagos lepkékre és lusta pontyokra gondolok. És a szomszédban lévő fa ágán rothadó 

gyümölcsök bőrének repedésein szivárgó gránátalmavér mámorító cseppjeire – a cseppekre, 

amelyek rubinokként lógnak az öreg, barna bőrön, a bent lévő magház intenzív termékenységét 

sugallva.  

Claire számára is túl sok a klassz pillanatoknak ez a páncélja. A csendet megtörve azt mondja, 

nem egészséges úgy élni az életet, mint elszigetelt kis klassz pillanatok sorozatát. – Vagy 

történetté válik az életünk, vagy egyszerűen nem lehet megbirkózni vele.  

Egyetértek. Dag is egyetért. Tudjuk, hogy mi hárman ezért hagytuk magunk mögött az életünket, 

és jöttünk a sivatagba, hogy történeteket meséljünk, és valamirevaló mesévé változtassuk közben 

az életünket. (19.)
313

  

 

Mindezek alatt, a lábban a következő definíciók olvashatók: „Történelem-aluladagolás: Olyan 

időszakban élni, amikor úgy tűnik, semmi sem történik. Fő tünetei közé tartozik az újságoktól, 

a magazinoktól és a tévé hírműsoraitól való függőség.” – valamint: „Történelem-túladagolás: 

Olyan időszakban élni, amikor úgy tűnik, túl sok minden történik. Fő tünetei közé tartozik az 

újságoktól, a magazinoktól és a tévé hírműsoraitól való függőség.” (19.)
314

 Ezen a ponton 

tulajdonképpen mindegy, hogy a világ történéseit milyenként éli meg az, aki a 

medializáltságot éli meg; a történések vagy történetek termelődése annak a szimulakrumnak a 
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 „I refuse to participate in this awfulness. I refuse to put people in my vision. »I think of this place in 

Antarctica called Lake Vanda, where the rain hasn’t fallen in more than two million years.«  

»Fair enough. That’s all?«  

»Yes, that’s all.«  

There is a pause. And what I don’t say is this: that this also the same sun that makes me think of regal 

tangerines and dimwitted butterflies and lazy carp. And the ecstatic drops of pomegranate blood 

seeping from skin fissures of fruits rotting on the tree branch next door – drops that hang like rubies 

from their old brown leather source, alluding to the intense ovarian fertility inside.  

The carapace of coolness is too much for Claire, also. She breaks the silence by saying that it’s not 

healthy to live life as a succession of isolated little cool moments. »Either our lives become stories, or 

there’s just no way to get through them.«  

I agree. Dag agrees. We know that this is why the three of us left our lives behind us and came to the 

desert – to tell stories and to make our own lives worthwhile tales in the process.” (9-10.)  
314

 „Historical Underdosing: To live in a period of time when nothing seems to happen. Major 

symptoms include addiction to newspapers, magazines, and TV news broadcasts.” „Historical 

Overdosing: To live in a period of time when too much seems to happen. Major symptoms include 

addiction to newspapers, magazines, and TV news broadcasts.” (9.)  
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mechanizmusa, melytől az élettörténet narratívája különbözni szeretne, és amelynek hatása 

alól az élettörténet íródása kivonná magát. Ily módon a regény, bár a medializáltságot 

materiálisan ugyancsak tapasztalattá teszi (a fotók, a képregénykockák és az alul futó 

reklámüzenetek és definíciók, valamint az elbeszélésekben tematizált fenyegető és az ezzel 

szemben álló föloldó, metaforikus történések által), úgy lesz láncszem maga is a médiumok 

közt, hogy olvashatóságával éppen a medializáltságot tükrözi. Így egyszerre nyílik út a 

posztmodern felőli és a minimalista interpretációnak, az ideológiakritikának és a kontextuális 

olvasásnak. A regiszterkeverés pedig, természetesen, tovább gyűrűzik a kulturális közegek 

aktiválhatóságáig: az élettörténet fiktív elbeszéléseken keresztüli re-konstrukciója lerázása, 

ám egyúttal emlékezetben tartása azoknak a kulturális közegeknek, melyek csoportok 

azonosságtudatát és a fogyasztás távirányított jellegét egyaránt meghatározzák. Mindez a 

befogadás, sőt az ezt megalapozó nevelődés következménye egyben. Amint Richard 

Shusterman fogalmaz, „[h]a valakit arra kényszerítenénk, hogy definiálja a magas/populáris 

kultúra közötti különbséget, jobb lenne, ha nem egyszerűen a különböző tárgyakban, hanem 

főként a befogadás vagy használat eltérő módjaiban kifejezve tenné meg azt. A »populáris« 

ellentétben áll a »magas« használattal, mivel közelebb áll a mindennapi tapasztaláshoz, 

kevésbé strukturálja és szabályozza a nevelés és azok a standardok, amiket a formális oktatás 

és az uralkodó intellektuális intézmények magukban foglalnak”.
315

 Korántsem véletlen, hogy 

a szülői örökséggel megbirkózni képtelen, mert a történetiségből kivonult, de történeteket 

elbeszélő kisközösség aligha tud megértő lenni a „felmenő valóság” olyan befagyott 

momentumait illetően, mint a „múzeumként” értelmezett tér, a szülői ház (a szülők egyetlen 

új bútort sem vásároltak évtizedek óta), vagy a kandallón álló, bekeretezett, beállított családi 

portréfotó, melyen mindenki a fotográfus kérésére pózol. Ennek is van azonban, ha nem is 

teljes, de legalább részleges föloldása. A szülői házban tett karácsonyi látogatás jelenete (a 

fejezet beszédes címe: Definiáld a normálist – Define normal) előtti képregénykocka (mely az 

egész oldalt kitölti) egy ablakban álló figurát mutat, aki az arca elé kapja a kezét, mert 

hatalmas villanást lát, és azt kiabálja: „Jaj ne! Megtörtént végül! A vakító fényvillanás!” – 

majd rögtön utána: „Huh! Ez csak egy villámlás volt”. (218.)
316

 A karácsony estét bemutató 

fejezet címe pedig Nézd az MTV-t, ne lövöldözz (MTV not Bullets) – mindez tehát a 

történelem ama valódi materialitását, mely az atomkatasztrófa megtörténtét és a szülőkkel 

való kapcsolat összeomlását párhuzamba állítja, az értékek átértékelésének irányába tolja. A 

zenecsatorna valósága, ezzel együtt pedig a medializáltság szó szoros értelmében „békés” 

természete igazabb valóságként nyer (morálisan is) értelmet, mint a hadiállapot (jóllehet 

ugyancsak nem valóságosan megtapasztalt) prezenciája. E tekintetben a kisközösségek, 

szubkultúrák „nem »kulturálisak«, és a stílusok, melyek által meghatározhatók, nem lehetnek 

adekvátak vagy használhatóan leírhatók a »magas művészet« fogalmával. Sokkal inkább 

kiszélesítik a kultúra fogalmát, melyet a kommunikáció rendszereként, a kifejezés és a 

reprezentáció formáiként értenek.”
317

 Vagyis: ha a közvetített tartalmak elidegenítik is a 

kisközösségek reflexív tagjait, a közvetítés eseménye önmagában olyan kommunikációs 

rendszert állít föl, mely ugyan szemben áll a kultúra és a művelődés intézményes 

szerkezetével, de megóv a történelem valódi materialitásának destruáló erejétől. Ily módon ad 

is és el is vesz: belehelyezi a szubjektumot a történelembe („túladagolás”) és ki is vonja belőle 

(„aluladagolás”), részévé teszi, de nem engedi átélni azt.
318

 Amint a nap az atomrobbanás 
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 Richard SHUSTERMAN: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. 

Ford. KOLLÁR József, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003, 314.  
316

 „Oh no! It’s finally happened! The blinding flash of light! – Phew! It was only lightning.” (152.)  
317

 Dick HEBDIGE: Subculture. The Meaning of Style. Routledge, London and New York, 1994, 129.  
318

 Vö. „A fotográfia, a mozgókép, a video és a számítógép reprezentációs technológiája kétszeresen 

köt bennünket: először is, a materiális feltételeken keresztül: ezek által az érzékeinket latensen 

összekapcsolja a testi létezéssel, melyet leginkább mikropercepciónak nevezhetnénk; majd újra az 
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víziójával, úgy a villámlás természeti jelensége a robbanáskor bekövetkező villanással 

cserélődik föl a képregénykocka tanúsága szerint, miközben a szöveg testébe ágyazódó fotók 

a gombafelhőről illetve a Lichtenstein munkáit idéző képregények egyszerre módosítják az X 

generáció mediális terét, valamint oszcillálják a jelentésképzést a különböző optikai és nyelvi 

médiumok között. Amint a keretelbeszélő Andy éppen Andy Warhol hatására fedezi föl, hogy 

testét is karban kell tartania („Ám aztán Mr. Andy Warhol pop-art művész naplójának 

ihletésére – arra a részre gondolok, ahol leírja, milyen szomorú volt, amikor olyan ötvenöt 

éves korában rájött, hogy ha tornázott volna, akkor lehetne teste [képzeljétek el, hogy az 

embernek nincs teste!] – nekiduráltam magam. Attól fogva szívósan tornáztam, s ettől 

kalickányi mellkasom galambbeggyé fejlődött. Így most van testem – egy gonddal 

kevesebb.”
319

 [80.]), úgy ezen a ponton olvasható alul a definíció, miszerint a „Bambifikáció: 

Hús-vér lények szellemi átalakítása polgári judeo-keresztény értékekkel és erkölcsökkel bíró 

rajzfilmfigurákká.” (81.)
320

 Azaz: a testi létezés egy ikonikus pop-art művész naplójának 

hatására válik valóságos felismeréssé, míg a medializált valóság illetőleg maga a medializálás 

eseménye a „bambifikáció”, a „szellemi átalakítás” által lesz (jóllehet itt ironikusan) 

kézzelfogható.
321

  

Persze, az sem véletlen, hogy e helyütt Rekonstruálás (Re con struct) cím alatt az 

Edwardról szóló mese hallható. A saját könyvtárszobájába évtizednyi időre bezárkózó, a 

könyveiben élő, majd ebben a szobában fogságba eső és végül innen kiszabaduló, a valóságos 

várost megtapasztaló Edward parabolája úgyszólván a valóságba visszahelyezkedő 

(visszavonuló) ember életigenlése, szemben a „szellemi átalakítás” vagy bármilyen mediális 

átfordítás rombolónak ítélt mechanizmusával. A beépített történet fonákja, hogy 

metaforikusan utal a szövegek metafiktív és metanarratív fölépítésére,
322

 és miközben – 

ugyancsak metaforikusan – erősíti a regényszöveg fotóinak, képregénykockákainak, alul futó 

üzeneteinek és a szerkesztés materiális jeleinek jelenléte mellett a medializálódás eseményeit, 

egyúttal abba a térbe helyezi a regényt, ahol az maga is közvetítésre, értelmezésre szoruló 

instancia lesz. A beépített elbeszélés ugyanis a történetek használhatóságára hívja fel a 

figyelmet, miközben az X generáció úgy minimalizálja a pillanatok elbeszéléséből 

összeállítható élettörténetet, hogy egyszerre redukálja azt kizárólag a szubjektum 

szemhatárára, és hívja elő a nem-értés alakzatát. Méghozzá oly módon, hogy azt végül az 

olvasónak kell kiegészítenie, fenomenalizálnia:  

                                                                                                                                                         
explicit reprezentációs funkcióján keresztül, mellyel érzékeinket szövegszerűen ahhoz a hermeneutikai 

szinthez igazítja, melyet makropercepciónak mondhatnánk.” Vivien SOBCHACK: The Scene of the 

Screen: Envisioning Cinematic and Electronic „Presence”. = Hans Ulrich GUMBRECHT and K. 

Ludwig PFEIFFER (ed.): Materialities of Communication. Id. kiad. 83-106, 87.  
319

 „However, after being inspired by a passage from the diaries of the Pop artist Mr. Andy Warhol – a 

passage where he expresses his sorrow after learning in his middle-fifties that he had exercised, he 

could have had a body (imaging not having a body!) – I was galvanized into action. I began a dreary 

exercise regimen that turned my birdcage of a thorax into a pigeon breast. Hence, I now have a body – 

that’s one problem out of the way.” (53.)  
320

 „Bambification: The mental conversion of flesh-and-blood living creatures into cartoon characters 

possessing bourgeois Judeo-Christian attitudes and morals.” (54.)  
321

 Szociális, individuális és testi létezés mediális–technológiai összefüggéseiről lásd Vivien 

SOBCHACK: I. m.  
322

 Ezt támasztja alá Berta Ádám elemzése is, amely a belső történetet a posztmodern vs. nem-

posztmodern példázataként olvassa, vagyis a kizárólag a könyvek labirintusában mozgó valamint a – 

hovatovább fiktív – valóságba visszahelyezkedő szöveg szembeállításaként, melyből az utóbbi javára 

billen a mérleg. Lásd BERTA Ádám: Lődd ki a Napot! = prae.hu, 

http://prae.hu/prae/articles.php?menu_id=&aid=882  A Rekonstruálás innen nézve mintegy a 

dekonstruálás visszaforgatása. Részletesebb elemzését lásd BERTA Ádám: Leértékelt áruk a valóság 

polcán. = Prae, 2009/2. (megjelenés alatt)  

http://prae.hu/prae/articles.php?menu_id=&aid=882


 139 

 
Igen, mi van énvelem? Én a kerítés holdbéli oldalán vagyok, azt az egyet biztosan tudom. Nem 

tudom, hol vagy hogyan, de határozottan ezt választottam. És bármennyire magányos és szörnyű 

bír lenni néha ez a választás, nem bántam meg.  

És két dolgot csinálok a kerítésnek ezen az oldalán, és mindkettő egy szereplő foglalatossága két 

nagyon rövid történetben, amit gyorsan el is mesélek.  

Az első történettel éppenséggel semmi sikerem nem volt, amikor elmeséltem Dagnek és Claire-

nek néhány hónappal ezelőtt: „A fiatalember, aki szenvedélyesen akarta, hogy villám csapjon 

bele”.  

Ahogy talán a cím is mutatja, egy olyan fiatalemberről szól a történet, aki egy elkeserítően 

unalmas állásban dolgozott egy agyatlan nagyvállalatnál, és egy napon mindent feladott – fiatal 

menyasszonyát, aki elvörösödve, dühösen állt az oltár előtt, a karrierkilátásait, és minden mást, 

amiért valaha dolgozott –, csak hogy utazgasson a prérin át egy ütött-kopott, öreg Pontiackal, a 

viharok nyomában, csüggedten gondolva arra, hogy talán az egész életét úgy kell leélnie, hogy 

sohasem csap bele a villám.  

Mondom, nem volt sikerem a történettel, mert, hát, semmi sem történt benne. A végén a 

fiatalember még mindig csak ott volt valahol Nebraskában vagy Kansasban, ott szaladgált, az ég 

felé tartva egy zuhanyfüggönyrudat, és imádkozott, hogy történjen meg a csoda.  

Dag és Claire majd’ bediliztek a kíváncsiságtól, tudni akarták, mi lett a fiatalemberrel. De a sorsa 

épp a legizgalmasabb résznél marad függőben; jobban alszom éjszaka, azt tudva, hogy ott 

barangol a prérin. (287-288.)
323

  

 

A történetnek itt a minimalizálás ugyanúgy a sajátja, mint a metaforikus megalkotottság. E 

helyütt a technikai médiumok lehengerlő ereje, életet és befogadást, értelmezést módosító 

hatása visszafordul a létezés „természetes” közegének igenlésébe, ahol is a technikai halál (az 

atomrobbanás) bekövetkeztét a fényeffektus natúrájának (a villámcsapásnak) és az ebből 

következő halálnak az „igénye” váltja föl. Amint azonban az atomrobbanás is vízió, 

közvetített fenyegetés, elbeszélésbe sűrűsödő fikció marad, úgy a zuhanyfüggönyrúddal a 

sivatagban barangoló fiatalember sem éri utol saját halálát – vagyis az atom fényvillanása és a 

villámlás, a nap fénye és hője illetve az atom fény- és hőenergiája olyan fölcserélődésekként 

íródnak az élettörténet narratívájába, melyek sohasem érik el a valóságot, sohasem 

avatkoznak bele az életbe. Medializáltak és ezzel együtt elleplezettek maradnak, míg a 

natúrába visszavágyó szubjektum magánya a semmi sem történt poétikájába fut. A 

metaforikus szerkezet minimalista konstrukciót hív elő, míg e konstrukció – éppen a 

fölcserélődések valóságos be nem következése folytán – metaforába fordul vissza. (Innen 

                                                 
323

 „Yes, well, what about me?  

I’m on the lunar side of the fence, that much I know for sure. I don’t know where or how, but I 

definitely made that choice. And lonely and awful as that choice can sometimes be, I have no regrets.  

And I do two things on my side of the fence, and both of these things are the occupation of characters 

in to very short stories I’ll quickly tell.  

The first story was actually a failure when I told it to Dag and Claire a few month ago: »The Young 

Man Who Desperately Wanted to Be Hit by Lightning.«  

As the title may indicate, it is the tale of a young man who worked at a desperately boring job for an 

unthinking corporation who one day gave up everything – a young fiancée flushed and angry at he 

altar, his career advancement prospects, and everything else he had ever worked for – all to travel 

across the prairies in a beat-up old Pontiac in pursuit of storms, despondent that he might go through 

his entire life without being struck by lightning.  

I say the story was a failure, because, well, nothing happened. At the end of the telling, Young Man 

was still out there somewhere in Nebraska or Kansas, running around holding a shower curtain rod up 

to the heavens, praying for a miracle.  

Dag and Claire went nuts with curiosity, wanting to know where Young Man ended up, but his fate 

remains a cliffhanger; I sleep better at night knowing that Young Man roams the badlands.” (201-202.)  
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nézve a szöveg által tematizált megfordítás és meg nem fordítás a regény retorikai 

megalkotottságával állítható párhuzamba.)  

A minimalizálás önéletrajzi mintái rajzolódnak ki a folytatásban is. A natúrában egyedül 

maradó, mert oda visszavonult ember elbeszélése olyan vágykép, mely a létezés 

interszubjektív kötelességét a természet mindent fölülíró altruista ökonómiájába száműzi.  

 
A másik történet, hát, az egy kicsit bonyolultabb, és még sohasem meséltem el senkinek. Egy 

fiatalemberről szól – na jó, beszéljünk nyíltan – rólam szól.  

Rólam szól, és egy olyan dologról, amit nagyon-nagyon szeretnék, mármint hogy megtörténjen 

velem, jobban, mint szinte bármi mást.  

Nos tehát, hogy mit is szeretnék annyira: a Baja éles, agy formájú szikláin akarok feküdni. Ott 

akarok feküdni azokon a sziklákon, köröttem semmi növény, ujjaimon a sós víz maradéka, és 

vegyi anyagokat sugárzó nap ég fent a mennyekben. Nem lesz hang, tökéletes a csend, csak én 

vagyok és az oxigén, egyetlen gondolat sincs a fejemben, és pelikánok buknak mellettem az 

óceánba a halak csillogó higanylövedékeiért.  

A szikla élei kis sebeket vágnak a bőrömbe, és a vér ugyanolyan gyorsan megszárad, ahogy 

kicsorog, és az agyam vékony, fehér zsinórrá válik, mely az ég felé húzódik, fel az ózonrétegbe, és 

úgy zeng, mint a gitár húrja. És akárcsak Dag a halála napján, én is szárnyakat fogok hallani, csak 

ezek, amiket én hallok, egy pelikán szárnyai lesznek, amely az óceánról repül oda – egy nagy, 

buta, boldognak kinéző pelikán, amely leszáll mellém, s aztán sima, inas lábain odatotyog az 

arcomhoz, félelem nélkül és elegáns mozdulatokkal – ezer borospincér kecsességével – egy kis 

ezüstszínű halat kínál fel ajándékba. (288-289.)
324

  

 

Emitt a pelikán ajándéka, az ezt záró, utolsó fejezetben pedig a kócsag röpte, amint a feketére 

égett tarló felé tart, és közben megsebzi Andy fejét, melyet a fogyatékkal élő kiránduló 

gyermekek igyekeznek „meggyógyítani”, jelölik ki a zárlat metaforáját. A pátosszá növelt 

vágyakozás a natúra elemibb szférájába úgy minimalista, hogy – a technikai médiumok és a 

hadászat korábban vázolt összefüggéseiben – megtartja a (metanarratív) metaforikus építkezés 

lehetőségét annak függvényében, hogy ami a manipulált érzékelést helyreállíthatja, az az 

élettörténet narratívájának „megtisztítása”. Mindez jóllehet azzal a felismeréssel zárul, hogy a 

„megtisztítás” nem lehetséges másként, mint a makroközösségben létezés föladásának 

fordulatával,
325

 a 2000. jan. 1. címre keresztelt zárlat az emberiség pusztulásáról, végéről szőtt 

legenda fölülírása is egyben. Az x-generáció egyfajta végtelenített mozgást jelöl 

                                                 
324

 „The second story, well, it’s a bit more complex, and I’ve never told anyone before. It’s about a 

young man – oh, get real – it’s about me.  

It’s about me and something else I want desperately to have happen to me, more than just about 

anything.  

This is what I want: I want to lie on the razory brain-shaped rocks of Baja. I want to lie on these rocks 

with no plants around me, traces of brine on my fingers and a chemical sun burning up in the heaven. 

There will be no sound, perfect silence, just me and oxygen, not a thought in my head, with pelicans 

diving into the ocean beside me for glimmering mercury bullets of fish.  

Small cuts from the rocks will extract blood that will dry as quickly as it flows, and my brain will turn 

into a thin white cord stretched skyward up into the ozone layer and humming like a guitar string. And 

like Dag on the day of his death, I will hear wings, too, except the wings I hear will be from a pelican, 

flying in from the ocean – a great big dopey, happy-looking pelican that will land at my side and then, 

with smooth leathery feet, waddle over to my face, without fear and with an elegant flourish – 

showing the grace of a thousand wine stewards – offer before me the gift of a small silvery fish.” 

(202.)  
325

 Lásd a citált passzusok alatt futó közlés morális üzenetét: „Legráció: Alacsonyab technológiai 

szintű, kisebb információtelítettségű helyekre való migráció, ahol nincs olyan központi szerepe a 

fogyasztói kultúrának.” (287.) „Emallgration: Migration toward lower-tech, lower-information 

environments containing a lessened emphasis on consumerism.” (201.)  
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medializáltság és az ebből történő kiszakadás pillanatai között, Coupland regénye pedig ezt a 

mozgást igyekszik határozottan az utóbbi felé lendíteni.  

E között a keretek között mozog a következő tárgyalandó szöveg, Ellis legutóbbi regénye, 

a Holdpark is. A hagyományos értékek (család, munka, szerelem) lebontását és a saját 

szerep(ek) medializáltságát poetizáló regény azonban – a rémtörténet ironikus újraírása illetve 

a szerep(ek) karikírozása által – komolyra hangolt modalitása ellenére is humoros, sőt 

szarkasztikus.  

 

 

4. Az emlékezés betűi: szöveg, anyag és „Bret Easton Ellis” mint metalepszis a 

Holdparkban  

 

 

Amennyiben az irodalom egyike azoknak a közegeknek, amelyek materiálisan a mediális 

kultúrtechnikák rendszerébe ágyazódnak, és mindig ezen keresztül gyakorolnak megértést, 

úgy sohasem haszontalan közelebbről szemügyre venni, milyen poétikai hozadékai vannak az 

efféle beágyazottságnak. Különösen annak függvényében, hogy a 19. század elején, az írott 

szó monopóliumának megszűnésekor – azaz a camera obscura és a laterna magica 

tökéletesedésének, a fotográfiának és a mozgóképnek a hajnalán – már maga a textualitás 

fogalma sem tárgyalható relevánsan az új médiumok értelemképző jelentősége nélkül.
326

 

Azért nem, mert a szöveg képet és mozgóképet elképzeltető dimenziója innentől mindig egy 

másik (technikai, művészeti) médium felől válik nem csak „jobban megérthetővé”, de mind a 

hatása, mind a funkciója úgyszólván megszüntetni látszik a különbséget a két médium 

anyagszerűsége közt. Annak ellenére, hogy a kép és a mozgókép „reprezentációja” 

érzékibbnek, közvetlenebbnek, míg a szöveg által előhívott képiség plasztikusabbnak, 

alakíthatóbbnak mutatkozik.
327

  

Nyilvánvalóan a romantika irodalma csak a kezdete, kiindulópontja volt azoknak a befogadást 

érintő változásoknak, melyek az optikai médiumok történetéhez köthetők. Ha ennek a – nem 

teleologikusan értett – folyamatnak az (egyik) eredménye, hogy az esztétikai tapasztalat az 

irodalmi szöveg többszörösen mediális feltételezettségéhez szervesen kapcsolódik,
328

 úgy az 

önmagát, pontosabban önmaga médiumát mindig egy másik felől megértető szöveg az 

irodalomtörténet olyan konstrukcióit hozza létre, melyek a mediális kultúrtechnikákban 

vannak megalapozva. Innen nézve (is) kimondottan jelentékeny korpusznak tűnik Bret Easton 

Ellis munkássága, amelynek a recepció tanúsága szerint az egyik legfontosabb vonása az 

említett kultúrtechnikák olyan poétikai beágyazása, mely ugyan – például bizonyos 

megkerülhetetlen avantgárd jelenségekkel ellentétben – nem számolja föl a szövegszerűség 

kritériumait, de óriási mértékben támaszkodik nem annyira az imaginárius dinamikájára, mint 

inkább annak más médiumokra, mindenekelőtt a filmre vonatkozó emlékezetére. És 
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 Lásd elsősorban F. KITTLER: Optikai médiumok. Id. kiad. 90-122.  
327

 Ez persze csak megszorításokkal állítható, vö.: „(…) az emberi szem nevű interfész a képbe mindig 

beviszi a képzeletbelit is, mégpedig azzal a képességével, hogy még ott is felismer alakokat, ahol a 

világ látott szelete tele van véletlennel és zajjal.” KITTLER: I. m. 123-124.  
328

 Vö. „A médiakonfigurációk monomediális leszűkítései, megtisztításuk (majdhogynem purgálásuk) 

és »átszellemítésük« különálló médiumokká (…) a rendkívül specializált és éppen ezért »pusztán 

esztétikainak« nevezett tapasztalat formáit reprezentálják. E leszűkítések bizonyos esetekben 

hasznosak lehetnek; a médiadinamikában mégsem ezeké az utolsó szó.” K. L. PFEIFFER: A mediális 

és az imaginárius. Id. kiad. 22. (Kiem. LVP) Persze, itt nem csupán – mondjuk – az irodalom 

lehetetlen monomedialitásáról, azaz voltaképpeni multimedialitásáról van szó, hanem a hermeneutika 

kritikájáról is, amennyiben a közegek közti átjárhatóság a jelenlét, az élmény performatívumává válik 

az értelmezés elidegenítő távolságával szemben.  
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számunkra itt talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy a film médiumának emlékezete 

videoklipszerű struktúrát eredményez-e (a Nullánál is kevesebb és A vonzás szabályai című 

regényekben), hiszen annak, hogy a szokatlanul rövidre vágott, gyors jelenetek összességét 

klipszerűnek látjuk-e vagy sem, abban az értelemben van jelentősége, hogy az emlékezet 

klipként alkotja-e meg vagy nem. A Nullánál is kevesebb szövegének olvasása persze 

viszonylag könnyen összefüggésbe hozható a videoklipekkel, nem csak a tematikus utalások 

és a fikció sajátos kontextusai miatt, hanem leginkább a minimalizmusként jellemzett 

technika stilizáltsága által is, melyről egyébként a Holdpark ál-önéletrajzi narrációja így 

nyilatkozik: „Egy olyan időszak kezdete volt ez, amikor a regény mintha már nem is számított 

volna: egy fényes, könyvszerű tárgy megjelentetése egyszerűen csak ürügyet jelentett a 

partikhoz, a csillogáshoz és ahhoz, hogy jóképű szerzők finomra csiszolt minimalista 

szövegeket olvassanak fel olyan egyetemistáknak, akik elragadottan, tátott szájjal hallgatták 

őket, és azt gondolták, »Ilyet én is tudnék, én is lehetnék ő«.”
329

 Ez a narráció természetesen 

annak a tudásnak is a birtokában van, mely az optikai médiumok, a tömegmédia és az ez által 

termelt, Douglas Coupland regénye nyomán x-generációnak nevezett nemzedék „életérzését” 

és szociális szerepét egymással összefüggésben láttatja. Úgy azonban, hogy a „fényes, 

könyvszerű tárgy” mégiscsak a saját olvashatóságával igazolja vissza önmaga újszerűségét és 

érvényességét, mivel hangsúlyosan a szóban forgó „életérzés” közegét, az MTV-világot és a 

videoklipet tematizálja illetve esztétizálja. „De a sajtót rendkívüli módon izgatta a könyv [a 

Nullánál is kevesebb] »sokkoló« tartalma és különösen a stílusa – nagyon rövid jelenetek, 

valamiféle fegyelmezett, filmszerű haikukban írva. A könyv rövid volt és könnyű olvasmány 

(az ember pár óra alatt elfogyaszthatta »ezt a fekete cukorkát« – New York Magazine), és a jó 

nagy betűi miatt (meg azért is, mert egyetlen fejezet sem volt egy-két oldalnál hosszabb) »az 

MTV-nemzedék regényének« kezdték nevezni (az USA Today-nek köszönhetően), és azon 

kaptam magam, hogy jóformán mindenki csak ennek az új nemzedéknek a hangjaként 

emleget.” (17.)
330

  

A könyv „rövidsége”, a „jó nagy betűi” típusú kijelentések természetesen aligha olvashatók 

irónia nélkül, jóllehet éppen az olvasási szokásoknak a más médiumok (elsősorban a 

televízió) hatására történő megváltozását sugallják, már előreutalva arra is, hogy a könyv 

inkább anyagszerű és optikai jelenség lenne, nem pedig olyasvalami, ami megértést 

kényszerítene ki. A később olvasható „fényes, könyvszerű tárgy” jelzős szerkezet ugyanis már 

a „tárgyat” teszi meg hasonlítottnak, a „könyvszerű” pedig egyszerű üres jelölőnek bizonyul, 

olyan jelzőnek, mely azért teszi a jelzettet vonzóvá, mert az optikailag megragadó, 

figyelemfelkeltő („fényes”), ráadásul vizuális megjelenésével pusztán a látványban való 

élvezetet konnotálja. A „jó nagy betűk” és „rövid fejezetek” persze a szöveg 

gyorsfogyasztására utalnak, ugyanakkor odakapcsolhatók a kötet külsejének optikai 

anyagszerűségéhez. Mindez azzal az ideológiával együtt csatol vissza a mediális 
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 Bret Easton ELLIS: Holdpark. Ford. M. NAGY Miklós, Európa Kiadó, Budapest, 2005, 20. 

Minden további idézet a szövegből erre a kiadásra vonatkozik, az oldalszámokat a továbbiakban a 

főszövegben, zárójelben adom meg. „It was a beginning of a time, when it was almost as if the novel 

itself didn’t matter anymore – publishing a shiny booklike object was simply an excuse for parties and 

glamour and good-looking authors reading finely honed minimalism to students who would listen rapt 

with slack-jawed admiration, thinking, I could do that, I could be them.” ELLIS: Lunar Park, Vintage 

Books, New York, 2006, 11. (Az eredeti szövegből vett további idézetek ebből a kiadásból valók.)  
330

 „But the press became extremely preoccupied with the book’s »shocking« content and especially 

with its style: very brif scenes written in a kind of controlled, cinematic haiku. The book was short and 

easy read (you could consume this »piece of black candy« – New York Magazine – in a couple of 

hours) and becouse of its large type (and no chapter lasting more than a page or two) it became known 

as »the novel for the MTV generation« (courtesy of USA Today) and I found myself being labeled by 

just about everyone as the voice of this new generation.” (9.)  
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manipulációhoz, hogy a „fényes, könyvszerű tárgy” lesz az oka a sztárcsinálásnak, mely 

végső soron a média merkantil, de ezzel együtt is autopoietikus jellegét erősíti: „A 

Kölyökfalkát lényegében a média hozta létre: csupa hamis villódzás, locsogás és fenyegetés. 

Egy sikeres írókból és szerkesztőkből álló trendi kis csoport volt (mindannyian harminc év 

alattiak), akik egyszerűen csak együtt lógtak éjszakánként a Nell’s-ben, a Tunnellben, az MK-

ban vagy az Au bárban, és a New York-i sajtó el volt bűvölve. Meg az országos sajtó is. Meg 

a nemzetközi. (Miért? Hát, a Le Monde szerint »az amerikai próza sohasem volt még ilyen 

fiatal és szexis«.)” (19.)
331

   

Figyeljünk föl arra, hogy a Holdpark egyébként nyomatékosan nem valós, nem szó szerint 

önéletrajzi narrációja milyen értelemben viszonyul az idézettséghez. Az Ellis karrierjét és 

életmódját dokumentáló első fejezetben a regényekre, az irodalomra és a szerzőkre vonatkozó 

jellemzések gyakran jelöletlen sajtókivágások, citátumok, melyek egyetlen jele persze az 

idézőjel használata. Az (ön)ironikus retorika ezt követően sem fordul át: a regény egyik feszes 

jelenete során, amikor Bret az őt és gyermekeit megtámadó novellabeli szörnnyel próbál 

megküzdeni, a „tények felsorolása” a történések instanciáit olyan idézetekként közvetíti, 

melyek részben a szereplők el nem hangzott reflexióinak újraalkotása, részben pedig a 

történések megkonstruáltságára valamint a szöveg beírásának idézetjellegére utalnak. Már 

csak az által is, hogy a „valódi történés” mediális rögzítése, tárolása és továbbítása nem eshet 

egybe e történésekkel.
332

 „2.25-kor Robby valamilyen »hangokat« hallott a házból. // Robby 

feltételezte, hogy én vagyok az, amíg meg nem hallotta a kaparászást az ajtaján, és ekkor arra 

gondolt, hogy Victor [a kutya] az. (Mint Robby később bevallotta: csak »remélte«, hogy 

Victor az, mert valahogy tudta, hogy »nem lehet ő«.) […] A »valami« »egyenetlenül 

lélegzett«, és Robby szerint »picsogott« is – ekkor hallottam ezt a szót először. (Szótári 

meghatározás: »Sír: pl. baba, kisgyerek; nyafog.«)” (379, 380.)
333

  

A nyelv idézet-jellege a Glamorámában leggyakrabban a szerepidentitással és ezzel együtt 

természetesen a filmforgatással magyarázható: Victor Ward olyan, egymásba omló 

szerepekbe helyezkedik, melyeket egyszerre kényszerít ki a forgatókönyv, a rendezés és a 

kamera aktuális jelenléte. „Káromkodva elnyomok egy félig elszívott cigarettát, és mielőtt 

megihatnám a második martinim maradékát, a rendező »udvarias határozottsággal« elveszi 

előlem, megjegyezve, hogy »elég volt«, s talán jobb lenne, ha »visszafognám« magam, és 

hogy ez talán »az alakításomra is jó hatással lenne«.”
334

 – Az idézőjel használata nem csak 

elhangzott kijelentések citálására, de a szerep szerepszerűségére, összességében pedig a 

fikciós horizont megkettőzésére vonatkozik, mely a szövegben tematizált filmezés imitálását 

erősíti. A nyelv itt egyszerre létesítője és alakítója egy másik médium emlékezetének, idézet-

jellege pedig a mindenkori mediális beírás sokszorozásának jelölője; egy olyan mediális 
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 „The Brat Pack was essentially a media-made package: all fake flash and punk and menace. It 

consisted of a small, trendy group of succesfull writers and editors, all under thirty, who simply hung 

out together at night, either at Nell’s or Tunnel or MK or Au Bar, and the New York as well as the 

national and international press became entranced. (Why? Well, according to Le Monde, »American 

fiction had never been this young and sexy.«)” (10.)  
332

 Ám itt is találunk majd kivételt, éspedig a Bretnek e-mailben érkező „videofelvételt” említhetjük. 

Erre később részletesebben kitérünk.  
333

 „At 2:25 Robby heard »the sounds« of something in the house. / Robby assumed it was me until he 

heard the scratching at his door, and then he assumed it was Victor. (Later Robby would admit he had 

»hoped« it was Victor because he somehow knew »it wasn’t.«) […] »It« was »breathing raggedly« 

and, according to Robby, »it« was also »mewling« – a word I had never heard before. (Dictionarry 

definition: »to cry, as a baby, young child, or the like; whimper.«)” (302, 303.)  
334

 ELLIS: Glamoráma. Id. kiad. 302. „I stub out a half-smoked cigarette, cursing, and before I can 

finish the rest of the second martini the director takes it »gently but firmly« away, suggesting I’ve had 

»enough,« that perhaps I should »pace« myself, that maybe this will »aid my performance.«” (ELLIS: 

Glamorama. Picador, London, 2000, 212.)  
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tükrözésnek, mely ezzel az illúzióval éppen e tükrözöttséget fedi el és egyben mutatja meg. 

Aminek, persze, többféle poétikai stratégiája lehetséges: az Amerikai Psycho narrátorának 

filmszerű elbeszélése másfajta illúziót teremt, mint a Glamoráma tematikusan végigvitt 

forgatásai, és míg az előbbinél nagy biztonsággal állítható, hogy „a filmnézés nyújtotta 

élménynek meglehetősen kevés köze van ahhoz, amit a prózapoétikában gyakorta 

filmszerűnek mondott narrációs technika nyújt”, hiszen „ami a film esetében elkerülhetetlen, 

nevezetesen az, hogy mindig lássuk valamilyennek a szereplőt, méghozzá anélkül, hogy 

ennek verbális formát adnánk, a prózai szövegekben ez a narráció szelekciós mozzanatának 

kiszolgáltatott”,
335

 addig a Glamoráma jóval mérsékeltebb a leírásokat illetően,
336

 

filmszerűsége inkább a regény egészének poétikai megformáltsága és bizonyos – a 

Glamoráma-fejezetben megmutatott – elbeszéléstechnikai határsértések felől érzékelhető.
337

  

Mindezekhez képest a Holdpark narrációjának nyelvi alakítottsága, vagyis például az idézet-

jelleg kevésbé a filmszerűséggel, de a szerepszerűséggel hozható összefüggésbe, ami – a 

Glamoráma horizontjában – végső soron a szöveg szimulakrum-jellegét nyomatékosítja. 

Bocsor Péter és Medgyes Tamás szerint „[a] minimalista próza, és általában a hiperrealista 

stratégiákkal dolgozó posztmodern szöveg jellemző, és talán legjobban a szimulákrum 

fogalmával leírható jelensége, hogy a valóságosság kritériumait olyan jelölőstruktúrák 

határozzák meg, amelyek éppen azt fedik el, ahol a valóságnak lennie kellene”.
338

 A Holdpark 

szimulakruma az őt megelőző Ellis-regényekhez képest nem annyira a film, de sokkal inkább 

a szerep és alighanem maga a szöveg. Jóllehet mind a Glamoráma, mind az Amerikai Psycho 

vagy a Nullánál is kevesebb azzal imitálja a filmszerűséget, hogy mediális tükrözésen 

keresztül játékba hozza a film médiumának emlékezetét, a Holdpark ennél jóval 

konzervatívabbnak tekinthető, noha kétségtelen, hogy konzervativizmusa maga az irónia par 

excellence alakzata lesz. Amint Stephen King (akire a könyv kritikusai és maga Ellis is 

hivatkoznak; e szerint a Holdpark Stephen King-hommage-ként is olvasható) ide vonatkozó 

írásában megjegyzi, „meggyőződésem, hogy a Holdpark csaknem poénként kezdte – inkább 

talán kétségbeesett poénként, az Amerikai Psycho védelmében –, és olyasmiként végezte, ami 

szinte már hitvallás. Ez a regények igazi varázsa, mely gyakran több erőt (és valóságot) 

hordoz, mint amennyit alkotója feltételez: a regények belelátnak a szívünk titkaiba.”
339

  

A regény központi karaktere és elbeszélője Bret Easton Ellis, aki, belefáradva a nagyvárosi 

csillogás és fényűzés drogokkal, itallal teli, fárasztó semmittevésébe, karrierje csúcsán és 

életének mélypontján elveszi feleségül egykori barátnőjét, a híres filmszínész Jayne Dennist, 

                                                 
335

 FODOR Péter: Hiszem, ha látom (Bret Easton Ellis: Amerikai Psycho) = KULCSÁR-SZABÓ 

Zoltán, SZIRÁK Péter (szerk.): Az esztétikai tapasztalat medialitása. Id. kiad. 402.  
336

 „Vagyis amikor Ellis majd minden szereplő feltűnése esetében a látvány verbális lefordításának 

illúzióját kelti, bár a film egyik eltéveszthetetlen ismertetőjegyét idézi meg, éppen a szöveg 

filmszerűsége ellen dolgozik.” FODOR: I. m. 402-403. E helyütt megint csak kérdés, mi alapján 

tekintünk valamit filmszerűnek: a szöveg „gyorsasága”, tehát a film vágásainak imitálása folytán, 

avagy „a látvány verbális lefordításának illúziója” által. Ez alighanem a befogadás perceptuális 

meghatározottságának, és kevésbé annak az illúziónak a függvénye, mely a médiumok emlékezetének 

aktiválásában érdekelt. Innen nézve az Amerikai Psycho poétikája nagyon is filmszerű; miközben 

elképzelhető egy filmnek is olyan befogadása, mely a médium manipulálhatóságán alapulna: lassított 

lejátszás, kinagyítás, kockánkénti ugrás, a kimerevített vagy nagyított kocka illetve mozgókép 

„eltolása” DVD film esetében stb-stb.  
337

 Erről részletesebben lásd FODOR Péter: Élete története (?) Bret Easton Ellis: Glamoráma. Id. hely.  
338

 BOCSOR Péter – MEDGYES Tamás: Az amerikai minimalizmus. Id. hely. 6.  
339

 „I got a clear sense of Lunar Park having started almost as a joke — perhaps a rather desperate one, 

part apology for American Psycho — and having finished as what is close to a credo. That is the true 

magic of novels, which often possess more strength (and reality) than their creators suppose: They see 

into our secret hearts.” Stephen KING: My so-called admiror. = 

http://www.ew.com/ew/article/0,,1107881,00.html.  

http://www.ew.com/ew/article/0,,1107881,00.html
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és beköltözik a New York egyik kertvárosában lévő hatalmas házba, hogy legyőzve drog- és 

alkoholfüggőségét, Jayne-nel és a tőle született tizenegy éves fiával, Robbyval illetve Jayne 

kislányával, a hatéves Sarah-val együtt normális felső-középosztálybeli életet éljen. A 

nyugalom azonban nem tart sokáig; Bret egy parti alkalmával ismét drogokhoz és alkoholhoz 

nyúl, innentől kezdve pedig megindul a lejtőn: kokain, marihuána és rengeteg vodkát 

fogyaszt, a készülő, Tinédzserpunci (Teenage Pussy) című új regény írása elakad, a ház pedig 

életre kel: a hámló vakolat, az átrendeződő bútorok, a hamus lábnyomok mind arra utalnak, 

hogy az Elsinor Lane 307. nem csupán a gyermekkori, Sherman Oaks-i ház alakját ölti, 

hanem a gyűlölt apa, Robert szelleme is visszatérni látszik. Ezt erősíti a hátsó kertben a 

halloween-i partiról maradt egyik sírkő felirata („Visszatértem” – az apa születési és 

halálozási dátumával) és a mellette ásott gödör, valamint a fel-felbukkanó krémszínű 450-es 

SL Mercedes, melyet Ellis annak idején az apjától örökölt. Bonyolítja a dolgokat a Bret által 

Sarah-nak szerzett játékmadár, Terby (a magyar fordításban Terbi), amely ugyancsak 

elevenné válik, és nyomában lekapart vakolat, döglött állatok és fenyegetés jár; illetve az Ellis 

egyetemi kreatívírás-kurzusára járó Clayton („Clay”), aki külsőre nem csak hogy kiköpött 

Bret, de ráadásul fura mód összefüggésbe hozható a környéken az Amerikai Psycho mintájára 

elkövetett gyilkosságokkal, sőt Ellis egyetemi tanítványának, a Brettel flörtölő Aimee 

Lightnak az eltűnésével és megölésével is (aminek mintája, mint kiderül, nem a véglegesített 

Psychóban, de az első kézirat-változatban szerepel).  

A Holdpark iróniája nem csak az írás mediálisan „visszahelyezett” konzervativizmusából, de 

ezzel összefüggésben a szerző metalepsziséből fakad. Az első fejezet karriert és belső 

hanyatlást rekonstruáló felvezetése név, karakter, író és fikció elkülönböződését, de 

kontextuális összetartozását hangsúlyozza, amikor az Ellis életéből vett valóságos elemeket a 

„Bret Easton Ellis” jelölősorral azonosítható figura alatt tárgyalja – bár kétségtelen, hogy 

mindez ironikus felülírása, fricskája is lehet az Amerikai Psycho kapcsán a valóságos Ellist ért 

számos támadásnak.
340

 Név és szerző, jelölő és személy ironikus, mert személytelen beírása 

persze már a fikciós tér „kitölthetőségét” is implikálja, meglehetősen vicces formában, amikor 

például Bret a saját könyvbemutató-turnéjának megfigyeléséből idéz:  

 
6. sz. e-mail-jelentés: „Detroittól 15 mérföldre délnyugatra találták meg Írót amint egy autópálya 

elválasztó sávján veszteglő furgon hátuljában bújt el és nem létező vart kapargatott a testén.” 

9. sz. e-mail-jelentés: „Író valahogy könnygáztámadásba támadásba került egy antiglobalizációs 

tüntetésen Chicagóban.”  

13. sz. e-mail-jelentés: „Berkeley: dühös drogdílert találtak amint egy mellékutcában a Barnes & 

Noble mögött fojtogatta Írót amiért az nem fizetett.”  

18. sz. e-mail-jelentés: „Cleveland; Író du. 3 óráig aludt, elmulasztva az összes délelőtti és kora 

délutáni interjút; utána megtalálták amint »gyorskaját zabált« majd közölte hogy »rókáznia« kell. 

Valamint: Író szállodai tükör előtt áll és azt zokogja »Annyira öreg vagyok«.” (44.)
341
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 Vö. a Holdpark elbeszélőjére és főhősére vonatkozó megjegyzésekkel: „He's named Bret Easton 

Ellis, but never mind; that's your basic critic-kryptonite tossed out by a gun-shy novelist who's been 

shot in the ass too often by The New York Review of Books.” S. KING: Id. hely.  
341

 „E-mail memo #6: »15 miles southwest of Detroit writer was found hiding in back of stalled van 

ont he median of a divided highway, picking at nonexistent scabs.«  

E-mail memo #9: »Somehow writer has been teargassed at anti-globalization demonstration in 

Chicago.«  

E-mail memo #13: »Berkeley; angry drug dealer was found chocking writer due to ’lack of payment’ 

in alley behind Barnes & Noble.«  

E-mail memo #18: »Cleveland; writer slept until three p.m., missing all morning an lunch interviews; 

was then found ’pigging out on junk food’ until compelled to ’throw up’. Also witnessed standing in 

front of hotel mirror sobbing ’I’m getting so old.’«” (28-29.)  
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A humor, az irónia forrása itt nem csak az, hogy a híres és népszerű szerző egyszerűen 

„íróként” jelenik meg a beszámolókban, hanem az is, hogy a személy egyediségének 

jelölésére a személytelen „Író” tulajdonnévként, névelő nélküli beírása szolgál. A 

jelentéktelennek tűnő események sorolása, a szelekció hiányának látszatát keltő 

megnyilatkozások citálása az „Írónak” olyan metalepszisét teremti meg, amely többszörösen 

rétegzett, afféle mester-metalepszis: oszcillál az „Író” és a karakter, a valóságos szerző és az 

implicit szerző, a név és a tulajdonság, a történés és a fikció, az emlékezés és a konstrukció 

közt. „Pedig én csak »izgága« voltam. »Vicces fiú.« Én csak »Bret« voltam.” (38.)
342

   

A Holdpark nyitó fejezete lényegében felvezetéssel zárul: az „Író”, „Bret” elénk tárja a 

memoárját, megtörtént események sorozatát, melyet maga a szerző hagy jóvá. A dikció 

azonban már az elején némi bizonytalanságról árulkodik: „Időrendben meséltem el az 

»incidenseket«. A Holdpark különösebb fakszni nélkül követi az eseményeket, és bár ez 

állítólagosan igaz történet, nem végeztem kutatásokat a könyv megírásához. Így például, nem 

néztem meg az ebben az időszakban történt gyilkosságokkal kapcsolatos boncolási 

jegyzőkönyveket – mert, a magam módján, én követtem el őket.” (59. Kiem. LVP)
343

  Majd 

egy lappal később: „Függetlenül attól, hogy az itt leírt események mennyire borzalmasnak 

tűnnek, egy dolgot nem szabad elfelejteniük, miközben a kezükben tartják ezt a könyvet: 

mindez valóban megtörtént, minden egyes szó igaz benne.”(60.)
344

  

Persze Bret maga is reflektál rá, hogy a történet komponenseinek „valódiságát” nem tudja 

igazolni – az általa felbérelt, paranormális jelenségeket kutató Robert Miller és stábja eltűnt, 

és a honlap, melyen keresztül először lépett kapcsolatba vele, nem létezik többé. „Az akkori 

pszichiáterem – olvasható –, dr. Mikuyim Kim felvetette, hogy »nem voltam önmagam« 

abban az időszakban, és célzott rá, hogy »talán« az alkohol és a drogok »kulcsszerepet« 

játszottak a »hallucinációimban«. A neveket megváltoztattam, és elég homályos vagyok 

magával a helyszínnel kapcsolatosan is, mert nem számít; ugyanolyan hely, mint bármelyik 

másik. A történet elmesélése megtanított rá, hogy a Holdpark bárhol megtörténhetett volna.” 

(59-60.)
345

  

A történet elmesélése valójában újra-mesélés – „re-telling” –, így a fikció beágyazódása a 

„Bret Easton Ellis” név megkettőződésének rendjét imitálja. Újramesélni a történetet: ez 

valójában a fikció fikció-jellegét nyomatékosítja, miközben az elbeszélés történetének 

valószerűségét állító paktum
346

 – „minden egyes szó igaz benne” – úgy próbálja a 

                                                 
342

 „But I was just being »rambunctious.« I was just being a »pankster.« I was just being »Bret.«” (24.)  
343

 „I’ve recounted the »incidents« in sequential order. Lunar Park follows these events in a fairly 

straightforward manner, and though this is, ostensibly, a true story, no research was involved in the 

writing of this book. For example, I did not consult the autopsy reports concerning the murders that 

ocurred during this period – because, in my own way, I had committed them.” (39.)  
344

 „Regardless of how horrible the events described here might seem, there’s one thing you must 

remember as you hold this book in your hands: all of it really happened, every word is true.” (40.)  
345

 „My psychiatrist at the time, Dr. Janet Kim, offered the suggestion that I was »not myself« during 

this period, and has hinted that »perhaps« drugs and alcohol were »key factors« in what was a 

»delusional state.« Names have been changed, and I’m semivague about the setting itself because it 

doesn’t matter; it’s a place like any other. Retelling this story has taught me that Lunar Park could 

have happened anywhere.” (39-40.) – Megjegyzendő, hogy az eredeti szövegben a pszichiáter 

keresztneve „Janet”, s ezzel nem a származása van kihangsúlyozva, hanem, sokkal jelentésesebben, a 

Bret feleségének nevével (Jayne) való hasonlóság lehet szembeötlő.  
346

 Egy eszmefuttatása során Genette megjegyzi, hogy a fikció valóságosságának a – Valéryvel szólva 

– „minden-pillanatban-megtörténhettel” való helyettesítése „szakít a regényszerű elbeszéléshez 

belsőleg hozzátartozó fikcióval (a konvenció értelmében), miszerint a regényíró-elbeszélőnek valóban 

lezajlott eseményekről kell tudósítania. Az »eljárás lecsupaszítása«, melyről az orosz formalisták 

beszéltek, azt jelenti, hogy, ha mégoly futólag is, de leleplezzük az elmesélt történet teljességgel 

képzeletbeli és ad libitum megváltoztatható jellegét, ezzel pedig menet közben sértjük meg a fikciós 
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„valószerűség” malmára hajtani a vizet, hogy magán a paktumon ironizál. Amint a könyv 

egyik kritikusa megjegyzi, mindez „olyan, mint amikor a kölykök belefognak egy 

kísértettörténet mesélésébe a nyári táborban”.
347

 Ami eztán történik, azzal kapcsolatban a 

Holdpark fenntartja a kettősséget: hogy az események valóban lejátszódtak-e, vagy csak Bret 

fantáziájának szüleménye volt, olyan kérdés, melyet nem szükséges eldöntenünk (bár több érv 

szólna amellett, hogy illúziókról, képzelgésekről, az elbeszélő és főhős „tudatának” 

kivetüléséről, nem pedig „valós” eseménysorról folyik a tudósítás).
348

 Ezt erősíti a szöveg 

erősen „vulgárfreudista” megalkotottsága, mely azonban ugyancsak a névhez és az 

eseményekhez köthető ironikus viszony mintegy mediális átfordításaként értelmezhető. Ami 

persze a szöveg „konzervativizmusát” mélyíti, jóllehet iróniával: az elbeszélés egyszerre nyúl 

a könnyen legitimálható allegorikus jelenetezéshez, melynek során a kísértethistória, a 

horrorsztori, úgy tűnik, „kapóra jön”, illetve a mélylélektanhoz, mely nem csupán az 

elbeszélői tudat lépéseit igazolja, de úgyszólván olyan könnyen forgatható kulcsot ad az 

olvasó kezébe, melyet egész egyszerűen nem lehet teljes mértékben komolyan venni. Éppen 

ezért lehetséges, hogy a rossz angolsággal beszélő pszichiáter, dr. Kim – aki nyelvi 

nehézségeinél fogva érteni is csak hellyel-közzel érti a hadaró, gyakran összevissza 

magyarázó Bretet – elkötelezett freudista, Bret viszont a házi feladatként kapott 

álomleírásokat elblicceli, sietségében pedig mindenféle zagyvaságot talál ki álom gyanánt, 

melyet ugyancsak képtelenség nem viccként olvasni. E helyütt nem csak a freudi 

álomszimbolika paródiája érhető tetten, de egészében – humoros myse-en-âbime-ként értve a 

jelenetet – a regény freudiánus-lélektani értelmezhetőségének kigúnyolása, nevetségessé 

tétele egyaránt. Különösen, hogy az események egy bizonyos pontjától, a szülői értekezlettől 

kezdve az elbeszélő Bret a „valóság” „kisiklatásához”, tudomásul-nem-vételéhez 

folyamatosan az álom elidegenítő, ugyanakkor ismerős kategóriájához fordul, szó szerint 

reflektálva a történések álomszerű vagy álmodott, esetleg álomként értelmezhető menetére.  

Persze, mindettől függetlenül, a paktumot a fikció szintjén továbbra is tekinthetjük 

komolynak: Bret saját fikcióját egy Patrick Batemant utánzó sorozatgyilkos mélyíti el, aki 

ráadásul Donald Kimball nyomozónak – az Amerikai Psychóban szerepelt – adja ki magát, a 

környékbeli fiúknak pedig egymás nyomuk vész. A Robby számítógépének monitorján a 

valódi információkat „eltakaró” képernyővédő, a Hold képe az apa–fiú (Föld–Hold) kapcsolat 

kölcsönösségének és egymástól való függésének, de egymás megközelíthetetlenségének, az 

egymástól való elhagyatottságnak, a titokzatosságnak is a viszonylag könnyedén fölfejthető 

trópusa lesz; olyan trópus, melyet Bret sokáig nem ért, de – a paktum értelmében – mindvégig 

komolyan vesz. Patrick Bateman alakja – aki egyszerre az elbeszélő apjának szelleme (vö. 

még a könyv Hamlet-mottójával), a sírból kikelt halott („visszatértem” – ezt a szót az 

                                                                                                                                                         
szerződést, melynek lényege éppen a fikció fiktív jellegének tagadása. Ennek a szerződésnek ugyan 

senki nem dől be, hacsak a legifjabb és legnaivabb olvasók nem, ám ettől még megsértése ugyanúgy 

törvényszegésnek minősül és megnehezíti a »hitetlenkedés szándékos felfüggesztését«, ez pedig a 

cinkos összekacsintás messzire visszatekintő, a burleszk regiszterébe visszanyúló hagyományának 

kedvez.” G. GENETTE: Metalepszis. Ford. Z. VARGA Zoltán, Kalligram, Pozsony, 2006, 20. (Kiem. 

az eredetiben)  
347

 „That, of course, is how kids at summer camp preface their recitations of ghost stories, which is 

what this novel, as it drifts from the moorings of faux memoir, turns out to be.” A. O. SCOTT: „Lunar 

Park”: Hero and Heroin. = The New York Times, August 14, 2005. 

http://www.nytimes.com/2005/08/14/books/review/14COVERSCOTT.html?_r=1&oref=slogin  
348

 Csak egyetlen kiragadott, de kevésbé jellemző példa: Bret, az egyik este, mintegy lazításképpen, a 

Jóbarátok című sorozat fikciójában oldódik föl egy üveg vörösbor társaságában. Később, a könyv 

vége felé „derül ki”, hogy az addig csupán „Martának” nevezett bébiszitter és univerzális házi 

alkalmazott teljes neve Marta Kauffman – a név pontosan megegyezik a Jóbarátok sorozat 

legfontosabb ötletgazdájával s producerével.  

http://www.nytimes.com/2005/08/14/books/review/14COVERSCOTT.html?_r=1&oref=slogin
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Amerikai Psycho Batemane festi vérrel a falra, utánozva egyébként a Stephen King The Dark 

Half című regényében a megkettőződő íróidentitás, a valódi személy és a szimbolikusan 

eltemetett, de életre kelő álnév közti feszülségből kibomló történetet) és maga az elbeszélő, de 

a Bretre megszólalásig hasonlító „Clayton” is egyben – az az apa, de a fiú is, aki az Elsinor 

Lane 307-et az egykori Sherman Oaks-i házzá változtatja. (Nem véletlen, amint arra A. O. 

Scott is utal, hogy az „Elsinor Lane” beszélő név,
349

 azonban úgy beszédes, hogy 

anagrammatikusan tartalmazza az „Ellis” jelölőt, a 307 pedig nem csak Ellis születési 

dátumára, március 7-re utal, de a számok összeadásával – ami tipikusan a misztikus történetek 

eljárásához tartozik – az 1964-ben született Ellis ekkori életkorát, a 37. évet adja.) Az a fiú, 

aki az apához, Robert Ellishez hasonlóan a vodkát issza üvegszám, valamint aki „elköveti” azt 

a gyilkosságot, mely az Amerikai Psycho első kéziratában szerepel csak.  

Ezek után természetesen nem véletlen, hogy – a fikciós paktumnak megfelelően – a szöveg 

kell, hogy feloldja az elbeszélő problémáit. (Lásd mindenekelőtt Bateman fiktív elpusztítását.) 

A Bret által papírra vetett történet ilyen értelemben konzervatív; az írás egyszerre beavatkozás 

a fikció valóságába és terápia; tudatmódosító és a tisztánlátást, az értelmezést elősegítő 

metódus, melynek performatív jellege abból adódik, hogy egyszerre áll benne a szöveg és a 

megértés materiális és fenomenális hagyományában, illetve ezeken keresztül az önmagára 

történő utalásokat hangsúlyozza. Eltekintve az első fejezet önreflexív mozzanataitól, a könyv 

nagyjából a harmadik harmadától rögzíti azokat a koordinátákat, melyek korábban az álom–

valóság, esemény és értelmezés ironikus és parodikus kontextusában voltak fölállíthatók: 

innentől azonban elbeszélő és író kettéválasztott instancia. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

szöveg ettől kezdve hangnemet és modalitást vált: az irónia egyfajta ünnepélyességbe csap, 

amikor Bret „az író” szavait, ötleteit, tanácsait tolmácsolja. A szerzői név és az „író” 

személyének összemosása persze nem mondható éppen új találmánynak, viszont Ellis könyve 

a már említett mediális átfordítások, váltások, „visszahelyezések” tekintetében helyezhetők – 

a szövegben is sokat hivatkozott Amerikai Psychóhoz, de a Glamorámához képest is – új 

szituációba. Többek közt amiatt, mert a Glamoráma fikciójának, pontosabban a narrátor 

szerepének filmezettségéről szerezhető tudás azért késleltetett a történetben, hogy lebontsa 

azoknak a narratív szerkezeteknek a bizonyosságát, melyeket korábban biztonsággal épített 

ki, míg a Holdpark ugyancsak késleltetve beléptetett „író”-alakja – pontosabban tehát: az 

„írottság” mediális trópusa – hasonló funkciót nyer ez utóbbi regényben. Hasonlót, de 

ahelyett, hogy egy másik médium emlékezetén keresztül elfedné a szövegszerűség 

kritériumait illetve a szöveg materiális és fenomenális dimenziójának összjátékából kibomló 

fikciót (és helyettesítené egy többszörösen közvetített, manipulált filmes fikcióval), 

hangsúlyosan a szövegszerűség feltételeit építi ki mint a fikció bázisát, akkor is, amikor az 

apa halálát egy videofelvételen keresztül közvetítettként nézi végig Bret, a narrátor. Mert mind 

a videofelvétel – ez a „Blair Witch Project-szerű home video”
350

 –, mind a horrorfilmként 

medializálódó
351

 szelleműzés a könyv végén az elbeszélő kulturális emlékezeteként, de 

szövegszerű kulturális emlékezetként teszi látványossá a regény fikcióját. Amint King 

megjegyzi (Ellis és a Holdpark kapcsán), „fogalmam sincs, Ellis mennyire tájékozott az 

amerikai horrorirodalmat illetően (abban viszont biztos vagyok, hogy olvasott Shirley 

                                                 
349

 A. O. SCOTT: Id. hely.  
350

 S. KING: Id. hely.  
351

 „Csak azért lehettem ennek a tanúja, mert olyan gyorsan történt, és csak azért nem fordultam el 

azonnal, mert hamisnak tűnt, olyasminek, amit egy moziban láttam – viccnek, amivel csak a 

gyerekeket próbálja ijesztgetni valaki. A nappali lehetett volna a vetítővászon, a ház pedig a mozi.” 

Holdpark. 445-446. „The only reason I witnessed this was because it happened so quickly, and the 

only reason I did not immediately turn away was because it seemed fake, like something I had seen in 

a movie – a prank to scare the children. The living room might as well have been a screen and the 

house a theater.” Lunar Park. 354.  
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Jacksont, Ray Bradburyt, és, persze… engem), de nyilván elég filmet látott ahhoz, hogy tudja, 

mi az, amitől működik a dolog, és mi az, amit el kell kerülnie.”
352

 Éppen ezért a regény 

olvasható úgy, hogy „[a] Holdpark főhőse tudatalattiját csak egy Stephen King-regény 

médiumán keresztül képes megközelíteni, az apahalál misztikus ősjelenete pedig az én 

perspektívájából felvett snuffvideóként lepleződik le.”
353

 Azonban az, hogy „a 

horrorhagyomány hangsúlyozottan vizuális elemei a pszichoanalitikus olvasat paródiájának 

alkatrészeiként is kezelhetők”, azért adja csak részleges olvasatát annak a tapasztalatnak, hogy 

a regény a filmes mediális áthelyezés technikáját működtetné (a többi Ellis-regényhez 

hasonlóan),
354

 mert mind a pszichoanalitikus olvasat paródiája, mind a horrorklisék végül a 

szövegszerűség nem csak fenomenális, de materiális dimenziójának is alávetik magukat. Így 

például a kisfiúk eltűnése Sohasohaországba úgy lesz a feltétele annak, hogy az eltűnés 

egyben a szövegből való „kiíródás”, „kirekesztés” vagy „kimenekülés” alakzatává váljon – 

egyáltalán, az apa–fiú viszony emlékké-írásává –, hogy az emlékezés ne csak az azonos apa–

fiú alakok megszakíthatatlan, fölülírhatatlan, eltörölhetetlen helyévé váljon, és az elbeszélő–

konstruáló apa „ödipális meghatározottságának” folyamatos „meggyónását” eredményezze,
355

 

de az emlékké-írással rögzítse egy „fényes, könyvszerű tárgy” helyét úgyszintén. Egy olyan 

tárgyét, mely, akárcsak az elme pszichoanalitikus olvasásának paródiája, a horrorfilmes 

effektusok vagy az apa halálának videója, optikai és materiális minőséggel, körvonalakkal 

bíró instancia, melynek egyes komponensei – a fikció „olvashatóságának” trópusai – 

kiterjesztik határaikat a szöveg, az írás medialitásának olyan rögzített megegyezésein túlra is, 

mint magának a fikciónak a „beírása”, beszélő és „író” összebékülése, vagy akár kép és 

szöveg, név és figura performatív, mert a „valóságba” átnyúló „cselekvése”. Valószínűleg 

nem véletlen, hogy mindezek miatt a Holdpark elbeszélésének igen nagy része nem csak 

imitál egy beszédmódot, mely rendre a szövegszerűséghez hajlik vissza, hanem jócskán 

tartalmaz redundáns elemeket. „Nem ismertük egymást igazán, mert még nem voltunk család. 

Túlélők csapata voltunk csupán egy névtelen világban. De a múlt kezdett megfakulni, és egy 

új kezdet lépett a helyébe. Egy új világ várt ránk, hogy benépesítsük. A feszültség megtört, és 

tisztának érződött a fény a házban.” (369.)
356

 És így tovább. Aligha szorul magyarázatra a 

fentebbi és a rengeteg hasonló passzus redundanciája; a Holdpark úgyszólván ezzel vezeti 

félre a naiv kritikát: amelyik a kulturális emlékezet és az írhatóság feltételeit folyamatosan 

különállásukban, az elbeszélést pedig távolságtartónak, reflexívnek szeretné látni, ennek híján 

                                                 
352

 S. KING: Id. hely. – Mindennek, persze, nem lehet elégszer hangsúlyozni az ironikus, parodikus 

vonását. Amikor Bret a szelleműzővel, Robert Millerel találkozik (a Robert nevek hasonlósága nem 

véletlen!), kétségbeesésében sem feledkezik meg úgymond „hisztérikusan” igazolni valóság és 

rájátszás dichotómiáját:  

„–  Mr. Ellis, én csak azt mondom, ha az ember megharagítja a szellemek világát, nem várhatja azt, 

hogy ölbe tett kézzel üljenek.  

– Én nem haragítok meg senkit – ők haragítanak meg minket. – A saját merész szavaimtól 

hirtelen megjött a bátorságom. – És nem valami ősi indián temetkezési hely fölött épült a ház, 

oké? Jézusom!” (424.)  

„»Mr. Ellis, I’m just saying you cannot antagonize the spirit world and expect them not to react.«  

»I’m not antagonizing anyone – they’re antagonizing us.« The admission prodded a newfound nerve. 

»And the house wasn’t built on an ancient Indian burial ground either, okay? Jesus Christ.«” (336.)  
353

 NEMES Z. Márió: Bret Easton Ellis: Holdpark. = Holmi, 2006/7, 

http://www.holmi.org/2006/07/bret-easton-ellisholdpark  
354

 Uo.  
355

 Uo.  
356

 „None of us really knew each other because we were not a family yet. We were simply a group of 

survivors in a nameless world. But the past was being erased, and a new beginning was replacing it. 

There was another world waiting for us to inhabit. The tension had broken and the light in the house 

felt clean.” (293.)  

http://www.holmi.org/2006/07/bret-easton-ellisholdpark
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viszont végkövetkeztetésében „sehová sem vezetőnek”, „önmagán túllépni nem tudó”-nak 

ítéli a regényt.
357

  

A Holdpark diszkurzív összetettsége azonban mintegy a fonákjánál igazolja vissza az írás 

medialitásának kultúra- és emlékezetfüggő retorikáját. Mert a szöveg úgy igyekszik eltörölni 

önmaga olvashatóságát, hogy folyamatosan saját értelmezhetőségéhez irányít; apa–fiú 

szimbolikája pedig az írás nemzésének és „bezárásának” folyamatát viszi színre.
358

 Az apa 

halálát videóként néző, megleső fiú a szöveg írásával és közreadásával ehhez a videóhoz 

kapcsol vissza: a szövegbe zárt halál, a szöveghalál konnotációja a regény zárlatában 

egyszerre lesz ez a video, a számítógépen egymással kommunikáló eltűnt fiúk üzenetét elfedő 

képernyővédő: a Hold, valamint a fiú által az apának adott rajz a Holdról és a Holdpark 

valamennyi kiadásának borítóján szereplő Hold grafikája illetve mindezek azonossága. 

Borítókép és szöveg, fikció és „halott betű”, a szövegvilág látványa és az írott szó optikája 

egybeesik: a hamuvá lett, elporladt apa pedig úgyszólván anyagszerűségében lepi be a 

szöveget: az emlékké-írás anyagával: 

 
A hamu behatolt mindenbe, és követte a visszhangokat. Szitált a szülei sírja fölött, és végül 

beszivárgott a halottak hideg, megvilágított világába, áthatolva a temetőben álló gyerekeken, és 

aztán valahol messze, a Csendes-óceán szélén – miután átzizegett ennek a könyvnek a lapjain, 

szétszóródva a szavak közt és újakat alkotva – kezdte elhagyni a szöveget, szétszóródott valahol 

messze, ahol már nem látom, aztán eltűnt, és a nap megváltoztatta a helyzetét, és a világ 

megingott, majd ment tovább, és bár mindennek vége volt, valami új jött létre. A tenger 

megérintette egy föld szélét, ahol egy család állt és nézett bennünket – csak a sziluettjük látható –, 

míg el nem rejtette őket a köd. Azoktól, akik itt maradtunk: emlékezni fogunk rád…, te voltál, 

akire szükségem volt, szerettelek az álmaimban.  

 

Tehát, ha meglátjátok a fiamat, mondjátok meg neki, hogy üdvözlöm, legyen jó, és hogy sokat 

gondolok rá, és tudom, hogy figyel engem valahonnan, és hogy ne aggódjon: itt mindig megtalál 

engem, amikor csak akar, igen, pontosan itt, kitárt karokkal várom, ezeken a lapokon, a könyv 

borítója mögött, a Holdpark-ban. (500-501, kiem. LVP.)
359

  

 

A Holdpark az emlékezés szöveguniverzuma, amelyben a „Bret Easton Ellis” jelölő, az „író” 

az emlékezés anyagszerűségével („hamujával”) szórja be a lapot, az ezt vizuálisan észlelő 

tekintet pedig az anyag beírásának fenomenalitásából bontja ki a képzelhető teret és időt: „a 

költészet: emlékezés.”
360

 Az apából maradt hamu, a hamus lábnyomok, a nyom: lenyomat a 

                                                 
357

 Vö. A. O. SCOTT: Id. hely  
358

 Mintegy a redundanciák ellenpontjaként, éppen a regény zárlata, a szöveg utolsó néhány oldala 

válik nagyon erőssé, kimondottan szuggesztívvá.  
359

 The ashes were collapsing into everything and following echoes. They sifted over the graves of his 

parents and finally entered the cold, lit world of the dead where they wept across the children standing 

in the cemetery and then somewhere out at the end of the Pacific – after they rustled across the pages 

of this book, scattering themselves over words and creating new ones – they began exiting the text, 

losing themselves somewhere beyond my reach, and then vanished, and the sun sifted its position and 

the world swayed and then moved on, and though it was all over, something new was conceived. The 

sea reached to the land’s edge where a family, in silhouette, stood watching us until the fog concealed 

them. From those of us who are left behind: you will be remembered, you were the one I needed, I 

loved you in my dreams. // So, if you should see my son, tell him I say hello, be good, that I am 

thinking of him and that I know he’s watching over me somewhere, and not to worry: that he can 

always find me here, whenever he wants, right here, my arms held out and waiting, in the pages, 

behind the covers, at the end of Lunar Park. (400.)  
360

 Martin HEIDEGGER: Was heisst denken? 

http://ia331328.us.archive.org/0/items/washeisstdenken010602mbp/washeisstdenken010602mbp_djvu

.txt  

http://ia331328.us.archive.org/0/items/washeisstdenken010602mbp/washeisstdenken010602mbp_djvu.txt
http://ia331328.us.archive.org/0/items/washeisstdenken010602mbp/washeisstdenken010602mbp_djvu.txt
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regény felületén, az olvasás pedig épp a regény zárlatában ismer rá az emlékezés létmódjára: 

az emlék itt nem más, mint a halálról készített video végignézése, passzív szemlélés, a szöveg 

végigolvasása – voltaképpen az olvasás allegóriája. A Holdpark beszélője nem állítja, hogy 

mindez kockázatmentes, de azt igen, hogy minden ilyen felismerés szükségszerűen, 

valamennyi veszélyével együtt, az olvasástól függ: „Egy óriási kaktusz torlaszolta el az egyik 

földszinti folyosót, zöld bőrére valaki a »higgy a szkeptikusoknak« szavakat írta feketével, és 

miközben újrakezdődött a sztorizás, én azon gondolkodtam, hogy a fenébe lehet kikerülni a 

kaktuszt. De aztán rájöttem, hogy csak azért koncentrálok erre, mert az jár a fejemben, vajon 

az én történetemet ki fogja meghallgatni. Ki fog hinni a szörnyekben, amelyekkel találkoztam, 

és a dolgokban, amiket láttam? Ki fogja megvenni a sztorit, amit azért csináltam, hogy 

megmentsem magam?” (452.)
361

  

Világos, hogy a Holdpark olvasása a fiú dolga; ő az, aki „végignézi” a szövegben – videón, 

filmszerűen – dokumentált halált és feloldozást, és aki a borító grafikájában felismeri a rajzot. 

A fiú az, aki részesül az apa-fikcióban; ő az, aki átéli Brettel a folyosón megelevenedő 

novellabeli szörny támadását, egyáltalán, aki megélni vagy legalábbis megérteni látszik a 

történések – az apa-figurán keresztül konstruálódó – valóságosságát. Ahogy Ellis beszélője, 

Bret az apa halálakor a „Robert” szót hallja utoljára – mely nem csak Bret apjának és nem 

csak Bret fiának a neve, de anagrammatikusan „Bret” is, amint az életre kelt madár, Terby 

neve ugyancsak azt a kérdést sugallja, mintegy „válaszként” anyagszerűség, lét és identitás 

létbevetettségére: „miért Bret”: „y bret” –, úgy a Holdpark záró passzusa az anyagszerűvé vált 

halott apafigurát dermeszti úgymond várakozó mozdulatlanságba: de csakis a könyv 

legvégén, „at the end of Lunar Park”, anyag és értelem fiktív, beírt és a mindenkori olvasással 

megpillantott, megértett egybeesésében.  

„Igen, letörlök emlékezetem / Lapjáról minden léha jegyzetet, / Könyvek tanácsit, képet, 

benyomást, / Mit vizsga ifju-kor másolt reá.” – szól a Holdpark utolsó mottója a Hamletből.
362

 

Az idézet a következő kontextusba illeszkedik:  

 
HAMLET ATYJÁNAK SZELLEME: (…) Isten veled, Hamlet! Eszedbe jussak. (El.)  

HAMLET: Ó, ég minden lakói! Föld! S mi még!  

A poklot is mondjam? Csitt, csitt, szivem.  

Ne váljatok tüstént vénné, inak!  

De tartsatok merőn. Eszembe juss?  

Igen, szegény szellem, míg e zavart  

Golyóban székel az emlékezet.  

Eszembe juss?  

Igen, letörlök emlékezetem  

Lapjáról minden léha jegyzetet,  

Könyvek tanácsit, képet, benyomást,  

Mit vizsga ifju-kor másolt reá,  

És csak parancsod éljen egyedűl  

Agyam könyvében, nem vegyülve más  

Alábbvalókkal; úgy van, esküszöm. (Kiem. LVP.)  

 

És valóban: a Holdpark szövegbe visszaírt, optikailag és nyelvben rögzített tapasztalata a 

költészet, amely emlékezés.
363

 A szöveg materialitása és igazságának bevésődése – „könyvek 

                                                 
361

 „A giant cactus stood blocking a downstairs hallway with the words »believe the skeptics« 

scrawled in black across its green skin, and as storytelling resumed I wondered how you could ever get 

past the cactus. But then I realized I was concentrating ont hat only because I wondered who was 

going to listen to my story? Who was going to believe int he monsters I had encountered and the 

things I had seen? Who was going to buy the pitch I was making in order to save myself?” (359-360.)  
362

 Arany János fordítása.  
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tanácsi, kép, benyomás” illetve „agyam könyve” – feltétele az emlékezésnek. A Holdpark 

medialitása e szöveg, és vele együtt a szövegbe írt halál emlékezete, az emlékezés anyagszerű 

lenyomata pedig a papírba zárt halál, és így a halálhoz mért lét: ahová a Hold szürke poraként 

mindent belepő hamu rászóródik, és ahol a hamu betűket formáz.  
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