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Törteli Réka

Távolságtartási végzés

két dagonyázó sáristen

meddőn birkózik a szobában

a párnát fülemre szorítom

mikor megreped a lengőborda

várom az ezüstlakodalom végét

nincs fűző ami összetartja

az éjjel szétroncsolt szerveket

két dagonyázó sáristen

reggel egymásra sem néz

halványlila párnákon keresztül

hunyorognak a vérerek

három dobozban elfér

a gyermekszoba

a távolságtartási végzés

két dagonyázó sáristen

gyomrában felszívódtak a kötelékek
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Fonnyad

a buszállomáson álltunk

én egy sötétszürke férfikabátban

rajtad ballon volt és kockás felöltő

kócos hajú szőke gyerekek rohamoztak

meg bennünket a tenyerüket nyitogatták

a gyűrött húszas elég egy fél kenyérre

de az albán üzletpolitika azt diktálja

hogy csak egészet adhatnak el

kanyarogtunk a bánáti fonnyadásban

elképzeltem a busz alkatrészeit

ahogyan az aszfaltgödrökbe hullva

várják az esős évszakot

mikor egy eltévedt őzbak

inni kezd a pocsolyából

és a torkán akad a fémszálka

éhes tanyasi kutyák

húzzák szét beleit

kört formálnak mint Matisse táncosai

sötétzöldre váltanak a mérgezett földek

a kutyák repedő gyomorral fekszenek
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Fenyvesi Ottó
TEQUILLA NAPLEMENTE

(Hangjáték, diskurzus, hibrid önkívület)

#
Jézus-Mária, te tényleg olvastad Tandorit?
Jaj, neked olyan kifinomult az ízlésed.
Működik a tudatalatti porszívód,
a Hold sötét oldalán csak bámulod
a sok szövegbombázást.
Dark Side of the Moon vagy mi a túró?
Megőrültél? Hagyjuk a túlérzékeny nyálakat.
Különben is ki vagy te?
Sztalkernek képzeled magad,
vagy szárnyas fejvadásznak?
Az már régen volt, az idő mindent fölülír.
Az évek telnek-múlnak, tömjük a réseket,
a hasadékokat, mi tartjuk össze az elemeket,
pedig már kicserélődött bennünk az összes sejt.
Hát akkor mi is a probléma?

#
Egész nap ömlik a fekete rokokó és giccs.
Savas monoxid, szkopolamin.
Csupa kollázs a világ. Csupa koktél,
csupa édes-keserű-savanyú mix.
Ha gondolod, kidomborítok pár részletet,
amit senki nem akar észrevenni.

#
Melyiket szereted jobban:
Death in the Afternoon,
Absolut Greyhound,
Goldfish House Mule,
Eggnog Beefeater?
Inkább kéred a jó kis szutykos naplementét,
azt a régimódit (Old Fashioned)?
Jaj, de jó, hogy egyáltalán.
Mintha nem is ide tartozna, pedig nagyon is.
Fogalmad sincs, mit kellene csinálni.
Hagynád, hogy mindent elnyeljen a feledés?
Aztán meg jön a sok bélpoklos mutáns,
mocsárba ragadt kentaur
napszemcsivel és izompólóban.
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#
Istenem, araszoljunk egy kicsit vissza,
nézzük csak: folyamatos jelen,
melyből rögtön múlt lesz.
Öt langyos után jön egy ismeretlen
tektonikus sötét agyrázkódás.
A többiről már mindent tudunk.
Tök jó, szeretjük ezt is. Jaj, de érdekes,
meg minden, ami majd jönni fog:
Tequilla sunrise.

#
A történet tovább folytatódik,
az összetett mondatok egyre zsugorodnak,
a virtuális világ tempója csak egy
szóba tömörített gondolatot enged már meg.
Tényleg ennyire súlyos lenne a valóság?
Tudod, a sok elmaradt tornaóra miatt.
Hogy mondod?
Okker négyzetgyök per dögtemető.
Shine on You Crazy Diamond.
Te teljesen őrült vagy!!!
Képes voltál, képes volnál letüdőzni
ezt az egész lepratelepet?
Mindenfelé csak műanyag-kosz,
száll az atom és a lepedék. Hallod?
Én semmiféle vegyi anyagra nem vagyok nyitott.
Szóval nem jöhet szóba altató, meg gyógyszer.
Ja, és sör se, érted? Csak valami természetes cucc,
mert én környezettudatos vagyok ám!
Öntudatos vegán salabakter.
Védem a környezetem, a szellemi libidóm.
Azzal a pornográf talicskával meg majd kitoljuk
az éjszakából a disznó fejét és a sok kolerát.
Ez egy ilyen hibrid önkívület, hip-hop paradicsom,
belénk gabalyodva idegen létformák.
Agyat és belet mosnak. Nyomják a hipót, a ricinust.

#
Nagyon várom, hogy majd jön egy raj helikopter
és lebassza a napalmot a köcsögökre.
Tele van a tököm az ufókkal!
A punk nem halt meg csak egy kicsit alszik, érted!
Jézus-Mária, te tényleg olvastad Tandorit?
Gondoltam, a végén fog maradni idő egy fagyira.
Hát nem fogott. Most kurvára mennem kell.
Jaj, ne haragudj,
csak neked mondom:
szarazene.
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Csehy Zoltán
Uniformisok könyve

(Robert Emery Smith: Aaron at Manresa, Santa Cruz, California, 1997.)

Kedvesem szörfös Kaliforniában. Lila-feketében
áll egy prospektus közepén.
A homokba leszúrt szörfdeszka
a hóna alá kéredzkedik. 
Mintha fölülről néznéd mindig,
egy bizánci mozaik benyomását kelti az arca. A háttérben
próbálják bezacskózni a tengert és porciózva kiárusítani.
A nedves homok végletesen lelassult hullám. 
Kedvesem pucér lábujjain cseppekben melegszik a tenger. 

(Stanley Stellar: Truckload, New York City, 1995.)

A szőke herceg egy baseballütővel takarja el a szemét,
kissé erőltetett a fotó: a bal tenyere a hasán.
A szőrvonal törzset képez, a mellbimbók körül
merész lombot hajt. Egyetlen trónszéken a teljes erdő.
A hajadon királylányok lábujjhegyen közelítik meg a táját,
a has ajtaján terhes kopogás.
A tenyér alatt sportos vérpatak:
eressz ki, eressz már ki, üvölti
egy húst, ereket, izmokat követelő gyerekcsontváz. 
Unottan lóg a születés megfáradt micsodája,
a méh túlfűtött sötétkamra,
a magzatvíz langyos előhívófolyadék.

x

A gömbölydedre formált nap,
a gömbölydedre érlelt hold,
tenyere között alakított mítosz.
Egy ősi nép, mely a stílusarányokkal játszik,
most találja ki igényes genezisét.
A történeti tények ebben a korban még alliterálnak.
A prózai krónikát nem tartják sokra,
a lábakat csak hexameterben szabad 
beengedni a stadion legyalult füvére.
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Thomka Beáta

A REGÉNYTÖRTÉNET VÁLTOZÁSA 
ÉS VÁLTOZATLANSÁGA

A tanulmány a 21. század regényirodalmát vizsgálja. A mai műfajvariánsokban 
kiemelt szerepe van a történetnek. Vajon tradicionalizmusról, konzervatív 
poétikákról lenne szó? A regény szembefordul azokkal a kritikai nézetekkel, 
amelyek a korábbi évtizedekben elvitatták a story poétikai jelentőségét. Az új 
tapasztalatok ellentmondanak e feltételezéseknek. 
Kulcsszavak: regényirodalom, 21. század, a történet poétikai szerepe

1. A történetszerűség kérdésének újragondolását a 21. század elejének 
regényei aktualizálják. A kortárs világirodalomban, jelentős szerzők új 
opusaiban ugyanis feltűnően gyakori a hagyományos eseményelvű, időrendi 
elrendezésű történet. A világszerte olvasható művek alkotói közül ez jellemzi 
többek között Sebastian Barry és Colm Tóibín ír, Elena Ferrante olasz, 

Marilynne Robinson amerikai, Benedict Wells és a bosnyák származású Saša Stanišić német, valamint részben 
Per Petterson, Karl Ove Knausgård és Tore Renberg norvég írók prózáját. Jóval kisebb az olyan eredeti, rendhagyó 
kompozíciós megoldásokat kidolgozó szerzők száma, mint a skót Ali Smith, az izlandi Jón Kalman Stefánsson és 
Ófeigur Sigurðsson, valamint a különleges invenciójú, idős Cormac McCarthy amerikai író. Knausgård hatkötetes, 
négyezer oldalas regényciklusa meg sem születhetett volna, ha a részletező bemutatás nem lett volna az írói stratégia 
része. Ezzel szemben Stanišić regényei a csevegő, anekdotázó elemek sokaságával dinamizálják, és az élőbeszédhez 
közelítik az előadásmódot. Népszerűsége feltételezhetően e képességével is magyarázható. Egyeseknél jobban 
működik a szelektív hajlam, másoknál a tradicionális történetvezetés vagy a bőbeszédűség érvényesül. A művészi 
beállítottság, ízlés egyéni és alkati kérdés, a történetmondó hajlam pedig változatos formában juthat kifejezésre. 
Egyes teóriák furcsa félreértése volt az, hogy a story nélkülözhető. A rövidprózából részben, a regényműfajból 
azonban bizonyosan nem eliminálható. Erről tanúskodnak a történetelvű regényciklusok gyakori előfordulásai is 
a jelenkorban. (Thomka 2021)

McCarthy gondolata egyszerre világít rá négy nélkülözhetetlen kategóriára, a saját történet, az önazonosság, a 
regényfikció és a műfaj történetének összefüggéseire: „Apáink világa bennünk lakozik. Tízezer nemzedék és még 
több. Egy múlt nélküli alakzat nem képes fenntartani önmagát. Aminek nincs múltja annak nincs jövője sem. 
Életünk magvát saját elmúlt története alkotja és ebben a magban nem léteznek nyelvek csupán a tudás aktusa és 
ebben osztoznak álmainkban és az ébrenlét idején. Mielőtt az első ember megszólalt és miután majd az utolsó is 
örökre elhallgattatik. Végül mégis megszólalt amint azt látni fogjuk.” (McCarthy 2014, 333.) 

2. Kritikai perspektívából időszerűvé teszi a történetelvű hagyomány érintését az is, hogy az egy évszázaddal 
korábbi időszakot a regény radikális megújítását célzó törekvések jellemezték. A műfajtörténetben elmélyülve 
pedig azt tapasztaljuk, hogy már a 19. század közepén és a második felében létrejönnek a nagy művek, amelyekkel 
F. M. Dosztojevszkij és Gustave Flaubert új irányt szabott a műforma alakulásának. Marcel Proust, Franz Kafka, 
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James Joyce saját megoldásaikkal további lehetőségeket tártak fel a regény számára. A posztmodern -- a régebbi 
avantgárd intenciókhoz hasonlóan -- ugyancsak bizonyos mértékű szembefordulás volt a hagyománnyal. A 
kritika néhány évtizeddel ezelőtt a dekonstrukció nyelvelméleti alapú nézeteinek hatására megkérdőjelezett 
több poétikai jegyet, egyebek között a regénytől elválaszthatatlan történetmondással kapcsolatban is. E filozófiai 
irányzat átmenetileg befolyásolta az irodalomszemléletet a gyér kritikai hagyományú közegekben, míg a nézetek 
és művészi tendenciák pluralitását affirmáló kultúrákban nem hagyott nyomot. A regény- és kritikatörténeti 
tapasztalatból kiindulva tehát elgondolkodtató, hogy a műfaj bizonyos jellegadó mozzanatai érintetlenül tovább 
élnek jelentős mai opusokban. Nem általánosítanék, ugyanis a fenn említett szerzők némelyikének is vannak 
szokatlan, eredeti történetkezelési eljárásai. A mostani század első két évtizede mégsem a kísérletezés, nem a 
regényforma újraértelmezésének időszaka. Még olyan mértékben sem, mint amit az immár történeti távlatokba 
vesző francia nouveau roman rövid idejű experimentuma megcélzott. Az idő nyomtalanul eljárt felette, aminek 
jól körvonalazható okai vannak.

3. Kompozíciós szempontból más szerkezet keletkezik a kronologikus elrendezésű és más az időben csapongó, 
síkváltó történetekben. Knausgård és Stanišić szerkezetei a linearitás elvét követő narrációval ellentétben 
szaggatottaknak tűnnek. E tekintetben differenciáló tényező az is, hogy vajon mekkora időtávot ölel fel a regény, 
hisz Wells És véget ér a magány című műve egész élettörténetek foglalata, míg a legtöbb hagyományelvű, kortárs 
regény egy-egy életszakasz vonalszerű elbeszélése. Ferrante Nápolyi regények tetralógiája időben kifejezetten 
tág: a nőalakok és családok sorsát a gyermekkortól az időskorig követi. A La vita bugiarda degli adulti című új 
regénye az eddigi központi kérdéseihez szorosan kötődő, ám gazdaságosabban szerkesztett történettel egészül ki. 
Az alábbiakban Ferrante és néhány említett szerző regényének rövid elemzésével árnyalnám fenti észrevételeimet.

Az olasz írónő műveinek ismert problémája a dél-itáliai helyszín kultúráját, közösségét meghatározó ellentétek 
sora, aminek jelképes foglalata a helyi nyelvjárás, a napoletano és az irodalmi olasz nyelvhasználat szembeállítása 
is. A kontraszt a mély társadalmi különbségek megnyilvánulása, a peremkerületek és a felkapaszkodottak, a 
jómódúak közötti áthidalhatatlan távolság formája. Ferrante több regényének emberi, morális és nemzedéki 
konfliktusai ebből a régi és nem változó, ellentmondásos állapotból származnak. A központi alakokként megjelenő 
asszonyok, anyák, lányok galériája a kamasz Giovannával, Gianninával bővül. A személyes elbeszélésű történet a 
tizenhárom és tizenhatéves kora közötti időszakot öleli fel, a felnövekvés megpróbáltatásait értelmezi egy későbbi, 
felnőtt életszakaszban. Mégsem az emlékezés a jellegadó, mert Ferrante szcénikus előadásmódjának, a hatásos 
rövid jeleneteknek, bonyodalmaknak, a váltakozó helyzeteknek köszönve mintha a történésekkel egyidejű 
elbeszélést követnénk.

Ferrante regényfelütései, a kezdő akkordok, amelyek intonálják, előrevetítik a bekövetkezések atmoszféráját, 
mindig hatásosak. A felnőttek hazug élete első mondata pontos jelzése a cseperedő lány belső zaklatottsága, 
csalódásai, hullámzó hangulatai és elbizonytalanodása kezdetének: „Két évvel azelőtt, hogy apám elköltözött 
volna hazulról, azt mondta anyámnak, hogy iszonyú csúnya vagyok [...] Ez volt az a pillanat, amikor minden 
megdermedt köröttem: Nápoly terei, a jeges február kékes fénye, meg ez a mondat is.” (Ferrante 2020, 7) Az 
életkorral járó kételkedés, önbizalomhiány nem egy, hanem rögtön két erős indíttatást is kap. Véget ér a megszokott 
otthoni békesség, és kezdődik a kételyekkel teli önmarcangolás. A visszatekintő Giovanna „elbeszélői” gondját is 
előrebocsátja a rövid első fejezet végén: „senki, még e sorok írója sem tudja jelen pillanatban, hogy ott van-e benne 
egy történet magva, vagy pusztán megváltás nélküli, kusza fájdalom az egész.” (Ferrante 2020, 7) A továbbiakban 
inkább krónikaszerű a lány beszámolója, hasonló „írói” kétkedéssel nem terheli közvetlen tónusú beszédét. A 
regény vége felé bukkan fel még egy közvetlen szerzői meditáció: „A mai napig gyakran elmélázom azon, vajon 
mi megy végbe az emberi agyban, amikor kidolgozza és üzembe helyezi az ilyen-olyan stratégiákat, miközben 
maga a folyamat rejtve marad. Azt, hogy ezek önkéntelen megnyilvánulások lennének, elnagyolt, sőt képmutató 
magyarázatnak gondolom.”  (Ferrante 2020, 313)

Giovanna alakja és története szervesen illeszkedik a Ferrantét foglalkoztató, alapvető morális és emberi 
problémák sorába. Az eddigi regényekben felvetett anya-lány, lány-anya, feleség-férj, nő-szerető viszony, vagy a 
lányok közötti tartós barátság kérdésköre itt egy kamasz kislány önkeresésével, felgyorsuló öneszmélésével egészül 
ki. A Nápolyi regények minden kötetének alcíme az Elena és Lila életkorát jelöli, ez a történet pedig a Briliáns 
barátnőm „Gyermekkor, kamaszkor” szakaszához illeszthető. A „felnőttek hazug életéről” beszélő lány, a magával 
vívódó Giovanna jellemében a Liláéhoz hasonló energia, keménység és elszántság munkál. Ez ellentmond az 
önmagáról alkotott képnek, amit serdülőként a saját vélt vagy valós csúnyaságára, csalódásaira alapoz. Viszonyainak 
és az eseményeknek a dinamikáját rebellis, szembefordulásra, kockáztatásra hajlamos természete alakítja. A 
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pergés részben a számára váratlan körülményekből, valamint azokból a hirtelen döntésekből, elszánásokból, nem 
feltétlenül megfontolt fellépésekből, érzelmi és hangulati ingadozásokból származik, amik cselekedeteit vezérlik. 
A szülők házasságának felbomlása előtt erőszakosan követeli azt, hogy megismerhesse Vittoriát, apja testvérét. 
A művelt, rendezett városrészből hirtelen a szegényebbek negyedébe csöppen, ahol a szitkozódás, káromkodás, 
agresszió a kommunikáció velejárója. Giovannában növekszik a kétely az ismert terekkel, a biztonságos érzelmekkel 
kapcsolatban. Nagynénjét baljóslatú, elbűvölő asszonynak érzi, aki a dédelgetéstől a fenyegetésig, a kisajátítástól 
a kiátkozásig sok mindennek kiteszi a kislányt. Új látószögből mérheti fel a családot, önmagát, szüleit, az örökölt 
tulajdonságokat, ami értelmi vonatkozásban előnyt jelent, érzelmileg azonban végképp elbizonytalanítja. „Úgy 
éreztem, a menekülési utat ugyan megtaláltam, arról viszont fogalmam sincs, miként kellene végigmennem rajta, 
és még az is lehet, hogy nem találtatok méltónak rá.” (Ferrante 2020, 192)

Ha sommás foglalatba sűrítenénk Giovanna vonásait és tetteit, nem feltétlenül rokonszenves összkép alakulna 
ki róla. Mintha a viszonylag rövid fejlődéstörténet nem az egyén rajzát célozná, hanem azt az átmenetet foglalná 
eseménysorba, amelyben az eszmélő és ellenszegülő fiatalban fokozatosan ugyanazon hajlamok, késztetések 
bontakoznak ki, amik ellen lázad. Tényleges cselekedeiben ugyanúgy megvan a hazugság, az álca, a mesterkedés, 
fondorlat, csalás hajlama, mint megvetett szüleinél, rokonainál, barátainál. Ez lenne a felnőtt világba illeszkedés és 
alkalmazkodás? Hogy ezáltal ironikus-e a regénycím, vagy nem, az eldöntendő kérdés. A fordulatok középpontjában 
gyakran egy jelképes tárgy, a karkötő áll. Hol az eredete, hol a tulajdonosa a bizonytalansági tényező. Annak 
a végletes törésnek és szakításnak is szimbóluma, amelynek során Giovanna apja és Vittoria kapcsolata régen 
gyűlöletbe és egymás megtagadásába váltott át. Amikor éppen a lány tulajdonába kerül, kezdi a karkötő átkaként 
értelmezni a sok ráháruló, váratlan felismerést: hazugság hazugság hátán, ebben a következtetésben összegezi 
megrendüléseit. „Arra gyanakodtam, hogy a probléma gyökere a karkötő. Egyértelműnek tűnt, hogy a történet 
minden kis rezdülése, hangulata és testnedve átitatta, én pedig hiába zártam be a fiókomba, a hatását onnan is 
éreztette: a drágakövek és a fém csillogásával csak úgy ontotta magából a tengernyi szenvedést. [...] Hisz Vittoriát 
és Constanzát egy napon sem lehet említeni. Egyikük tanulatlan volt, szegény és trampli, a másik művelt és 
dúsgazdag, és minden gesztusa egy hercegnőé. Most viszont a karkötő mindkettőjükhöz odaláncolt, és nem csak 
összemosta bennem kettejük alakját, de még össze is zavart.” (Ferrante 2020, 131) Mintha babonás hiedelem 
uralkodna el az egyébként nem vallásos, istentagadó és az Újszövetséget karikírozó lány képzeletében. 

Joshua Rothman nemrégiben a Ferrante-tetralógiát Karl Ove Knausgård Harcom című hexalógiájával, a 
terjedelmes norvég regényciklussal állította párhuzamba. Az egymástól szemléleti, művészi, poétikai szempontból 
is alapvetően különböző ciklusok között mégis van némi rokonság. Mindkettőben nagy hatásúak a fiatal korban 
elszenvedett sérelmek. A kritikus pontosan látja a két prózaírás különbségeit is: míg Knausgård ironikus, megfontolt, 
befelé forduló és a pillantok esztéta fogékonyságú elemzője, Ferrante szigorú, pergő, drámaian jelenetező prózát 
művel. Ez a drámaiság és lendületesség A felnőttek hazug életében a lány hirtelen érzelmi és hangulati váltásainak, 
a környezetében felmerülő vagy az általa előidézett konfliktusok sorának, valamint az események epizodikus 
szerkesztésének következménye. A Ferrantéra jellemző, temperamentumos elbeszélésritmus újabb dokumentuma. 

4. Tore Renberg Mégis van apám című művének kezdő jelenete megrendítő állapotú fiatalembert „szólít meg”. 
Jarlehoz beszélnek, vagy azt képzeli, hogy ébresztgetik. Mivel a tudatfolyamatok gyakori grammatikai formája 
a második személyű megszólalásmód, nem egyértelmű az, hogy itt párbeszédről, ténylegesen két emberről, a 
beszélőről és a megszólítottról van-e szó. Vagy hogy önmegszólító-e a beszédmód, tehát egyetlen szereplő 
belső vívódásáinak, töprengéseinek, képzelgésének tanúi vagyunk-e. A regény a bevezetést követően harmadik 
személyű elbeszélésre vált, ám a narrátor olyan közel áll az Ornheim családhoz, különösen a felnövekvő Jarlehoz, 
hogy nézőpontjaik mintha összeolvadnának. A furcsa narratív játék elsősorban a résztvevő, beleérző magatartást, 
a narrátori azonosulást kívánja nyomatékosítani. A megértő magatartás szuggesztivitása által a diskurzus az 
önéletrajz hangvételéhez közelít. 

Ennek támpontjait a ’72-es norvég nemzedék olyan meghatározó élményeiben lelhetjük fel, melyek a 
kontinens egyéb területein is ismertek voltak. Közép-Európában ugyanezen kultuszok, generációs élmények, 
a divattal, eszményekkel kapcsolatos értékek és jelek érvényesültek. A közös kulturális kódok felnyitják a 
történetet, kitárják a zárt és konkrét térben szituált eseménysort, központi alakját pedig abba a tágabb közösségbe 
illesztik, ami a hetvenes-nyolcvanas évek fiataljait világszerte egyazon virtuális kortapasztalat részeseivé tette. A 
nevelődésregényként felépülő történet helyzetei drámaiak és mindvégig feszültek. A kezdőjelenet benyomása, 
amikor a tántorgó, részeg, másnapos felnőtt Jarlet először megpillantjuk, egész gyermekkorára sötét árnyat borít. 
Szinte eleve kétségessé válik ártatlanságának, igyekezetének minden esélye és pozitív jellemének igazolása. Az 
alkoholista apa tragédiája mintha sorsszerűvé tenné a fiú bukását is.    
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Renberg másik műve, a Holnap találkozunk egy „osztott képernyőjű” regényre emlékeztet: kedd, szerda, 
csütörtök, vasárnap eseményei tizenegy szereplő történetében, 106 novellányi rövidségű fejezetben, 600 oldalon 
elbeszélve. A kis szakaszok címe mellett zárójelben annak az alaknak a neve áll, akiről éppen szó van, vagy akinek 
a látószögét előtérbe állítja az elbeszélő: Pål, Sandra, Rudi, Daniel William, Tiril, Cecilie, Malene, Jan Inge, Tong, 
Veronika, Shaun. A tagolás, a gyors váltások, az események és az alakok reakciói, a hatásos dinamika, a filmszerű 
pergés intenzitása feszült, drámai hatást vált ki. A forgatókönyv-írásban is jártas szerző a regényszerkezet által a 
prózanyelvben nem igen ismert effektust ér el. Olyan döntő sorsfordulatokat egyidejűsít, amiknek szokványos 
elbeszélése több időt és teret igényelt volna. Mintha egy szempillantásra következne be az ártatlanságból a 
drámába, a fiatalkori gondtalanságból a felnőtt létbe, a köznapi szituációból a tragédiába, a jelentéktelenből az 
élet-halál kérdésébe transzformálódó állapot. 

6. Benedict Wells és Stanišić regényei Renberghez hasonlóan ötvözik a traumatikus családtörténetet és a 
felnövekvés megrázkódtatásainak nemzedéki élményét. A Herkunftban (származás, eredet) Stanišić egy különös 
mentális állapotot jelöl ki a saját történetet alakító emlékezés és felejtés dinamikájának érzékeltetésére. A demens 
boszniai nagyanya emlékezetkiesései, feledékenysége a személyes múlt rekonstruálására irányuló fikció jele és 
jelképe. Mintha metaforikus kiegyenlítődés és jelentésátvitel játszódna le a demenció – fikció fogalmak között. 
A történet érzelmi konnotációi a valamikori pátriától való elszakadás és a hozzá fűződő ragaszkodás között 
kibontakozó ritmusból származnak. Az elszakadás, az elválasztottság tudata és a továbbőrzés igyekezete a múlt 
rekonstruálhatatlanságának belátásában egyesül. Stanišić szemléletmódja mérsékeli a körülmények drámaiságát. 
Opusában nem történelmi regények sorjáznak, nem önéletrajzok, mert a kitaláltság hangsúlyozásával a szerző 
folyamatosan ellensúlyozza az elmondottak hitelességét. A Herkuntfot is diszkrét, elbizonytalanító módon szövi 
át az egyéni és a közösségi hovatartozás kérdése. A két saját világ, a származásé és azé, amelybe beilleszkedett, 
amelynek nyelvén megszólal, hiteles köztes mezsgyéje Stanišić prózájának. Hatását erősíti a tényleges események, 
alakok, motívumok és a belőlük teremtett képzeleti univerzum kettőssége. A szerző váltig az imaginációja által 
kreált emlékekre hivatkozik, ám megélt és reflektált tapasztalat nélkül mindebből nem ilyen fikció nőtt volna 
ki. Ahogyan a megkülönböztetés, a nemzeti és vallási elfogultság minden formájának elutasítása sem vált volna 
művészi magatartásának meghatározójává. 

7. Az érintett regénymodellek a felnövekvés drámájának különféle változatai. Ezektől eltérően Ófeigur 
Sigurðsson igen váratlan megoldással szerzett meglepetést olvasóinak és kritikusainak. A Jón története című 
kisregényben egy archaikus formához és történeti korhoz tért vissza. Eleinte az a benyomásunk, hogy a mű 
a közvetlen természetélménytől megfosztott modern embert kívánja ezen erők kiismerhetetlen hatalmára 
figyelmeztetni. A mű formacélja azonban ennél jóval bonyolultabb. A folyamatos fenyegetettségben élő és alkotó 
előd, Jón Steingrímsson 18. századi krónikájához és önéletírásához fordulva régi, izlandi nyelvi mintát követő, azt 
létrehozó és a stílusimitációra támaszkodó levélregény születik. Jón története ugyanis személyes hangú, misszilis 
levelekből bontakozik ki. Az egyes beszámolók a felfedező útirajz, az ismeretanyag gyűjtésének és továbbadásának, 
az emberi ragaszkodásnak és a kalandnak a foglalatai. A levélíró, a művelt fordító, nagytudású, újító szellemiségű 
értelmiségi, a lelkész-elbeszélő önkéntes száműzetésbe kényszerül. Cselekedeteit és magatartását a természeti 
katasztrófával, jéggel, lávakitöréssel, hamuesővel, tűzzel  szembeszegülő, fáradtságos, építkező kezdeményezés, 
modernizáló, kultúralétesítési célkitűzés alakítja. Sigurðson a kegyetlen természeti erőkkel vívott harc fennmaradt, 
eredeti dokumentumaira alapozza regényét. Egyebek között a Laki tűzhányó 18. század végi kitörését feldolgozó 
Steingrímsson Æfisaga Jóns prófasts Steingrímssonar művére. Az esemény jelenbeli felidézése kettős rendeltetésű. 
Emlékezés az izlandi kultúra történetében jelentős szerepet betöltő előd munkásságára, valamint emlékeztetés a 
jelenkori civilizáció ökológiai létfenyegetettségére. (Távoli párhuzamként felmerülhet bennünk a japán tengerár 
túlélőinek példája is, akik a haiku-tradíció alakzataihoz fordultak a katasztrófa élményének kifejezésére. A régi 
műfaj eredetileg az idealizált természetélményhez kötődött, mai változataiban azonban az átélt tragédia formájává 
lett.)   

8. Gondolatmenetem olyan kortárs regényekre támaszkodik, amelyek változatos formában kötődnek a 
történetmondás hagyományához. Néhány elbeszélő közvetetten vagy közvetlenül reflektál a fikciós tevékenységre. 
„Néhány hete újra írni kezdtem. Úgy éreztem, mintha feltárult volna előttem a gyerekkorom ajtaja, rájöttem, hogy 
még mindig épp annyira élvezem a történetmesélést, mint tízévesen.” (Wells 2017, 88.) „Az elbeszélő sóvárgón 
elmosolyodott akár egy gyermekkorára visszagondoló ember. Ezek az álmok a világot is feltárják – mondta. 
Úgy ébredünk hogy emlékezünk az őket alkotó eseményekre noha az elbeszélés gyakorta tünékeny és nehezen 
felidézhető. Mégis az elbeszélés tölti meg élettel az álmot míg maguk az események felcserélhetők. Az éberség 
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világának eseményei azonban kényszerűek az elbeszélés pedig a titokzatos tengely amely mentén felfűződnek. 
Ránk hárul, hogy mérlegeljük és kiválogassuk és elrendezzük ezeket az eseményeket. Mi rendezzük össze azzá 
a történetté mely mi vagyunk.” (McCarthy 2014, 335.) Talán hitelesebb válasz nem is adható az általam felvetett 
problémákra. A tanulmány központi kérdésére sem, hogyan menti át a 21. századi világirodalom a regénytörténetet. 
„[...] maguk az események felcserélhetők”, mondja McCarthy, ám az elbeszélés titokzatos tengelye mindenkoron a 
beszélő, a mesemondó, az emlékező, aki az elrendezéssel nem csupán fiktív világot teremt, hanem történetszerűvé 
teszi és megalkotja önmagát is.  
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Góli Kornélia

Az identitás kérdése 
Urbán András előadásaiban

U rbán András a kortárs, ex-jugoszláv színházi szcéna egyik 
legprovokatívabb rendezője. Előadásait számos díjjal jutalmazták 
a hazai és külföldi fesztiválokon. 2006 óta a szabadkai Kosztolányi 
Dezső Színház igazgatója, és az évente megrendezésre kerülő Desire 
Central Station Nemzetközi Kortárs Színházi Fesztivál alapítója és 
vezetője. 

Rendezői munkásságának visszatérő motívuma az identitás 
kérdésének színpadi megfogalmazása. Tanulmányomban egy ötéves 
periódus keresztmetszetét próbálom megmutatni, melyen keresztül 
láthatóvá válik, ahogyan Urbán más és más aspektusból közelít az 
említett témához. 

Az első a PASS-PORT trilógia (2012. Kosztolányi Dezső 
Színház, Szabadka) a többségi és kisebbségi identitástudat, az előítéletek és sztereotípiák problémáival 
foglalkozik, a három előadás alapanyagát szociológiai kutatómunkával gyűjtötték össze az alkotók. A 
következő állomás a klasszikus drámaszövegek Urbán-féle újraírása: Jovan Sterija Popović: Rodoljupci 
(2015. Narodno pozorište, Beograd) és Katona József: Bánk bán (2014. Novosadsko pozorište – 
Újvidéki Színház) című drámájának színpadi adaptációja elsősorban a kanonizált olvasat, a befogadói 
prekoncepciók és a kritikai visszahang szempontjából vizsgálandó az identitástudat mentén. A vizsgált 
előadások sorában utolsóként a Magyar (2016. A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Színház koprodukciója) című előadás foglal helyet, mely lemond a textusról. 
A nyelvi identitás, illetve az önkifejezés helyét a képek és a hangok veszik át. 

Hat előadás…Valamennyi rákérdez az identitásra. Vajon a földrajzi helyzet, a határon innen vagy túl 
definiálja az identitástudatot? Vagy a közös történelem? A szimbólumok? A nyelv? Urbán színháza nem 
a válaszok, hanem a kérdések színháza. A kegyetlen és kíméletlen kérdéseké. 

Határátlépés 
(Passport, please!)

Urbán kísérletező színházi formanyelve, a Kosztolányi Dezső Színház társulatával létrehozott előa-
dásai folyamatosan reflektálnak a közelmúlt és a jelen társadalmi összefüggéseire. Amikor 2006-ban 
Szerbia is elnyerte az Európai Unió potenciális tagjelölt státuszát, értelemszerűen az ország bekerült az 
uniós támogatási rendszerbe, melynek egyik programja az ún. IPA – Határon Átnyúló Együttműkö-
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dési Program. Ennek célja a szomszédos országok együttműködésének támogatása.1 Mivel Urbán ren-
dezői opusában rendszeresen felbukkanó motívum az identitás definiálása illetve definiálhatatlansága, 
a tervezett IPA-projekt kapcsán a földrajzi értelemben vett határ kérdése került előtérbe, mint etnikai, 
kulturális, gazdasági összekötő – vagy választóvonal az Európai Unió és a Balkán között. A projekt ke-
retében három előadás jött létre. Az első központi témája Szabadka A DÉMONOK VÁROSA Pass-port 
Subotica/Szabadka a multikulturális paradicsom -utolsó leheletek, az előadásban szerb anyanyelvű 
színészek is részt vettek a szabadkai Narodno pozorište/ Népszínház társulatából. A második előadás 
Szegedre koncentrál MAGA AZ ÖRDÖG Pass-port Szeged/Segedin a Kosztolányi Színház társulatának 
tagjaihoz itt szegedi színészek csatlakoztak. A harmadik címe pedig PASS-PORT EUROPE „Kedves 
Európa…” volt.

 A próbafolyamatot egyfajta szociológiai kutatómunka előzte meg, melyet maguk a színészek folytattak 
le, szerb és magyar állampolgárokkal, szerb és magyar nemzetiségű civilekkel a különbözőségekről és 
hasonlóságokról: klisékről és előítéletekről a határ mindkét oldaláról. A kérdésekre kapott válaszok 
képezik a PASS-PORT trilógia tematikus alapanyagát. A projekt megvalósításában a szabadkai 
Kosztolányi Dezső Színház magyarországi partnere a szegedi MASZK Egyesület volt.2 

A trilógia első részében, A démonok városában Urbán poétikusan írja újra a valóságot, mely 
kegyetlen és elviselhetetlen. Ezért kerül középpontba a színész teste, az organikus anyagok (víz, 
föld, vér) valamint a ritmikusan ismétlődő, sokszor elviselhetetlenségig fokozódó motívumok.  A 
rendező indirekt módon használja az előtanulmányokat, illetve a begyűjtött dokumentumanyagokat, 
beszélgetéseket. Nem idéz, nem emel ki interjúrészleteket, mégis egy keresztmetszetet ad, és képileg 
mutatja be a sztereotípiákat és közhelyeket.  A szerb, magyar és angol nyelvet is beépíti az előadás 
szövegébe. Az önkifejezés, a szabad véleményformálás, mely elsősorban a nyelvi identitáson 
keresztül manifesztálódik több aspektusban is megjelenik a produkcióban.3 Az előadás szociológiai 
előtanulmányához készített interjú-helyzetre reflektál a live-stream videó-vetítés alkalmazása, mely az 
amúgy is egészen közel, a játszótér két oldalán helyet foglaló nézők számára még jobban felnagyítják 
a színpadi történéseket, gesztusokat, mimikát.4 A gyűlölet, elvágyódás, szenvedés ellenpotozására 
dramaturgiailag megfelelő pontokon humorral oldja fel a téma komolyságát.5  

A trilógia első részével, A démonok városával ellentétben, a Maga az ördög című előadás 
szövegközpontú, mely felhasználja a kutatómunka során gyűjtött dokumentumanyagokat. Ezekből 
olyan témákat, sztereotípiákat, visszatérő motívumokat válogattak ki az alkotók, melyek megfelelő 
alapnak bizonyultak a színpadi helyzetekhez. A tematikusan összefüggő, látványában egymástól 
elhatárolt jelenetek a határ, az innen és túl aspektusából közelítik meg az alapkérdést: mit gondolnak 
rólunk mások. A zárt szerkezetű egységekként funkcionáló jelenetek között összekötőként jelenik 
meg a zene, ezen belül népdalok, opera-részlet, műdal vagy éppen a himnusz. Az előadásszöveg 
folyamatosan reflektál a már említett beszélgetésekre és interjúhelyzetre, az interjúkban leggyakrabban 
előforduló jelzőket pedig szómontázs képekben vetítik elénk. Egy talk-show keretében beszéljük 
ki egymást, ahol a forma egyértelműen ellehetetleníti az őszinteséget. Csupán szépelgés, közhelyek 
hangoznak el. A Maga az ördög központi kérdésfelvetései a képmutatás, a xenofóbia, a nemzeti 

1  A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervezési 
ciklusában, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz finanszírozásával valósul meg. A Tanács 1085/2006 sz. rendelete által létrehozott 
és az annak végrehajtásáról szóló 718/2007 sz. (EC) Bizottsági rendelet által szabályozott előcsatlakozási eszköz pénzügyi forrást 
biztosít mind a tagjelölt, mind a potenciális tagjelölt státuszú országok (köztük Szerbia) számára. (…) A Program a potenciális ked-
vezményezettek számára lehetőséget kínál különböző projektek megvalósítására az “Infrastruktúra és Környezet”, valamint a “Gaz-
daság, Oktatás és Kultúra” prioritási tengelyek keretében. (Forrás: http://www.hu-srb-ipa.com/hu/tajekoztato-a-programrol.)

2  A szegedi MASZK Egyesület, nonprofit szervezet 1991-ben jött létre. Céljuk a kísérletező, innovatív alkotóközösségek bemutatása 
és segítése. 

3  Legmarkánsabb példája ennek a két marhanyelv kellékként való alkalmazása: a színésznők pólyába csavarva, mint gyermeküket 
hozzák be a színpadra a marhanyelveket, majd kibontják őket a pólyából s kampóra akasztják, hogy az előadás végéig a játszótér 
felett függjenek.  

4  Értelmezhető ez egyfajta reflexióként is, miszerint akár a legkisebb véleménykülönbség is óriásira nagyítható egy eleve rossz, 
bármilyen értelemben vett kapcsolatban. 

5  Divatbemutatón vonulnak a színészek a különböző vallási felekezetek papi viseletében, a külföldiek katasztrófaturizmusát gúnyol-
ja, ahogyan a szennyezett tó vizében orgiáznak, Jovan Nenad cár jégkorong -játékos ruhában, karddal a kezében magyar akcentus-
sal beszél történelmi jelentőségéről.
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identitástudat szélsőséges megnyilvánulásai. Urbán eszköze elsősorban az irónia és az önirónia. Vallási 
és nemzeti szimbólumokat használ képileg és tematikusan is. Különböző nézőpontokból közelíti meg 
a „határon innen és határon túl” kérdéskört. A mikroközösségen belül kezdi, egy családi ebéddel, ahol 
a „külföldi import étel”, a spagetti provokálja elő a családfőből a nemzeti öntudatot, mely a végletekig 
fokozódik. De megjelenik a sport, a média, illetve szórakoztatóipar, a délszláv háború, és a földalatti 
mozgalomként tevékenykedő „Címerátalakító Bizottság”. 

A PASS-PORT Europe visszatér a trilógia első részénél megjelenő erőteljes képi világhoz s a textus 
háttérbe szorul. A néhány szöveges jelentben magyar, szerb, angol és német nyelv keveredik.6 A nyelvi 
kavalkád befogadását szerb és magyar felirat segíti. A trilógia második részében, a Maga az ördög c. 
előadásban fontos szerepet kap a magyar népdal. Ott egy altatóval ér véget a jelenetek sora, itt szintén 
népdal kerül az előadás első jelenetébe: Fordulj kedves lovam, napszentület felé, mely a szülőföld 
elhagyásáról, az idegenség érzéséről szól. S rögtön egy másik dallal véleményezi ezt: Kinek nem jó 
földön lakni… A két népdal szövegének egymás mellé állítása megfogalmazza az előadás visszatérő 
kérdését: az elvágyódást, az otthontól való távollét félelmét, az identitás feloldódását s mindezt persze 
a címben is aláhúzott Európai Unió viszonylatában. Az alcímként feltüntetett „Kedves Európa…” vagy 
levél Európának szintén megjelenik az előadás szövegében. Az úttörőnek öltözött színésznő ezekkel a 
szavakkal, virágcsokorral a kezében „köszönti” Európát. A levél a távolságot szimbolizálja, de egyben 
összefoglalja vágyainkat, kéréseinket.7 S ezek a vágyak sokszor nagyon egyszerűek és minden fennkölt 
gondolattól mentesek, mint ahogyan az előadásban többször elhangzik: „Adj pénzt!!!”  

Urbán a trilógia harmadik részében, összefoglal, ötvözi az előző két produkció képi világát, 
felhasználja A démonok városa és a Maga az ördög díszletelemeit, jelmezeit, kellékeit. De nem idézi 
önmagát, hanem tovább gondolja, újraírja a jelentésüket, más kontextusba helyezi őket. A trilógia 
első két része a multietnikus közeg illetve a határon innen és túl identitásválságával foglalkozott, 
de Európa vonatkozásában ez a válság, hatványozottan megjelenik a legszélsőségesebb rendezői 
megoldásokban. A PASS-PORT Europe-ban erőteljesen jelen van a félelem. Félelem a csatlakozástól, 
a nemzeti identitástudat értékének felszámolásától, ugyanakkor benne van a vágy, a jobb élet 
lehetőségének keresése. Itt is megjelennek a nemzeti szimbólumok, népi viseletek. A rendező itt is 
visszanyúl egészen a mitikus mondákig: Zeusz bika képében teszi magáévá a szépséges Európét: 
kiszolgáltatottság, a behódolás, az erő hatalma olvasható ki ebből a jelentből. 

Képek. Vágyképek, a tudatalatti félelmek kivetülése. A színész testén megjelenő fájdalom, ketrecbe 
zárt élet, menekülés. Számos asszociáció születik a nézőben, miközben megpróbálja felülírni, újraírni 
az Európai Unióról alkotott képzetét. Álom… Ez az előadás záróakkordja: egy, majdnem a fél színpadot 
elfoglaló, hatalmas ágy, hófehér párnával és égszínkék, csillagokkal ékesített takaróval, ezzel kívánnak 
nekünk szép, európia álmot.

Irodalmi kánon és identitás avagy dráma és előadásszöveg
(Jovan Sterija Popović: Rodoljupci és  Katona József: Bánk bán)

Az Újvidéki Színház Bánk bánja és a belgrádi Szerb Nemzeti Színház Rodoljupci című előadása 
Urbán András rendezői kézjegyén kívül több ponton is kapcsolódik egymáshoz, mint például a 
drámaszövegek kiemelt irodalomtörténeti pozíciója szempontjából a szerb illetve a magyar irodalmi 

6  Németül az Örömóda eredeti szövegét halljuk az első versszakot fejből éneklik a színészek, a másodikat papírról olvassák, majd a 
dal után „megeszik” a papírokat, fuldokolva próbálják „lenyelni”.

7  „Levél Európához egy életről. Egy rakás emberi életről. Mi európaiak vagyunk. Mi nem vagyunk európaiak. Akkor is azt hittem, 
hogy európai vagyok, amikor még nem létezett az Unió. Micsoda az az Európa? What is this? Európa kezdete vagy a vége? BEJÁ-
RAT VAGY KIJÁRAT? EMERGENCY EXIT?! Komoly vám- és átlépésellenőrzés a határon. A határ metafora. A határ nem meta-
fora. A Balkán kapuja? A világ vége? UTÓPIA. A színház pedig AKCIÓ! Kritikus akció. Let’s go to Europe! Let's go! STOP! Baby 
Stop! Elveszítjük önmagunkat, elveszítenek bennünket. Europe hates me, I hate Europe! Európa nem tud rólam semmit, én sem 
róla. Sok mindent hiszünk egymásról, ha egyáltalán gondolunk egymásra. Elérhetetlen. Minden nap, minden éjjel gondolok rád: 
Dear Europe, I LOVE YOU, I LOVE YOU SO MUCH!” -idézet az előadásokhoz készített műsorfüzetből. (Forrás: Kosztolányi 
Dezső Színház)
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hagyományban8, az identitáskeresés problémája is mindkét helyen alapvető problémafelvetés és nem 
utolsó sorban mindkét drámának köze van a 1848-as forradalom eseményeihez. Katona József Bánk 
bán című drámájának legmeghatározóbb színpadi találkozása a közönséggel a 48-as forradalmi 
eseményekhez köthető, Jovan Sterija Popović Hazafiak című vígjátéka az 49/1848-es forradalom és 
szabadságharc epizódját taglalja, a Szerb Vajdaság kikiáltásának pillanatát, a térség lakóinál fellépő 
identitáskeresés problematikáját. 

A szerb- és a magyar drámatörténet két kiemelt szerzőjéről van szó, illetve két olyan műről, 
melyek a befogadóban megkérdőjelezhetetlen olvasattal bírnak, az általános- és középiskolai elemzési 
módszerek jóvoltából. Urbán András neve viszont egyértelműen jelzi, hogy éppen ezeket a kőbe vésett 
értelmezési kereteket fogja szétrombolni: „Mindig azt érzem, hogy ezekhez a nemzeti hovatartozás 
szempontjából nagyon értékes művekhez úgy viszonyulunk, mintha jelentéktelenek volnának. S 
pontosan azzal, hogy ugyan azt állítjuk, ezek jelentős művek, de közben úgy teszünk, mintha sosem 
szóltak volna semmiről. A bennük felvetett témákat ordenáré és kommerciális módon kezeljük, s nem 
kérdezünk rá, hogy miért is váltak mégis olyan fontosakká. (…) Pedig egyszerűen csak rá kellene 
kérdezni, hogy miről is szólnak. S amikor ezt megtesszük, általában az derül ki, hogy a válasz sokban 
eltér a műről szóló diskurzustól, kanonizálódott véleménytől. Ezekkel a művekkel legtöbbször úgy 
találkoznak a diákok az iskolában, mint ma már semmitmondó, semmit nem kritizáló alkotásokkal. 
Mintha be volna porosodva a nemzeti értékrend. Mintha e műveknek nem lenne közük a valósághoz. 
Pedig ezek a művek mind szólnak valamiről és ma is megérintenek.” 9

Aki ismeri Urbán rendezői munkásságát, tudja, hogy előadásain keresztül úgy „provokál”, hogy 
rákérdez maguktól értetődőnek tűnő dolgokra, ezzel zavarba hozza a befogadót. Szokatlan kontextusba 
helyez szimbólumokat és szituációkat, így kibillenti a nézőt a csendes szemlélő pozíciójából. 

Sterija a Hazafiak c. dráma előszavában hangsúlyozza, nem bántani és elítélni akarja nemzettársait, 
célja csupán annyi, hogy rádöbbenjenek látszat hazafiságukra, felismerjék a felszínen hazafias 
eszméket puffogtató polgártársak köpönyegforgatását, korrumpáltságát és, talán kimondhatjuk, 
butaságát is: „E darab legyen hát a szerb felkelés sajátos hírmondója. Minden, mi jó volt, megírják majd 
a történelemkönyvek; itt csak a szenvedélyt és az önzést mutatjuk meg. De hogy szándékom nem az, hogy 
befeketítsem népemet, hanem, hogy tanítsam és rádöbbentsem őket, hogy a legfontosabb dolgokban is 
felüti fejét a bűn, ebben minden józan hazafi egyetért majd velem.”10

A darab csupán a szerző halálát követően került színpadra, bár a kéziratot az örökösök 1878-ban a 
Matica Srpska tulajdonába helyezték, a Belgrádi Szerb Nemzeti Színház csupán 1904-ben vállalkozott 
az éles dialógusokkal tűzdelt darab bemutatására.11

Urbán nem hajtott végre nagyobb dramaturgiai változtatást, csupán „songokkal” tűzdelte a 
drámaszöveget, melyek Đura Jakšić, Jovan Hadžić, Stevan Vladislav Kaćanski, Jovan Sterija 
Popović hazafias lelkületű verseinek szövegei alapján készültek. Az eredeti drámaszöveg kisebb 
rövidítésnek esett alá, és a songokat leszámítva elmaradtak az Urbán előadásokban megszokott 
vendégszövegek, kivéve az előadás kezdőakkordját, melyben szerb nyelven elhangzik a 12 pont, vagyis 
a „Mit kíván a magyar nemzet”, továbbá beékeltek néhány „magyar” szöveget (egyébként magyar 
szavak és kifejezések az eredeti műben is szerepelnek). Ezek a szövegek azonban sem a magyar, sem 
pedig a szerb közönség számára nem érthetők. Értelmezésemben a rendező célja nem az volt, hogy 
a színészek tökéletesen elsajátítsák a magyar nyelvet, hanem annak illúzióját akarta kelteni, hogy a 
szereplők birtokában vannak mindkét nyelvnek és csak az adott (politikai) körülményektől függ, 
éppen hogyan fejezik ki magukat, hiszen az identitástudat, elsősorban a nyelvi önkifejezésen keresztül 

8  Sterija drámájának nincs magyar nyelvű fordítása, ahogyan Katona drámáját sem fordították le szerb nyelvre. Horvátul először 
2013-ban jelent meg az FF Press Kiadó gondozásában, Zágrábban.

9  „A darab hősei dupla kokárdát hordanak” - Urbán András rendezővel Szász Zsolt beszélget a Hazafiakról. In: Szcenárium, IV. 
évfolyam, 3. szám, 6-7.o.

10  Jovan Sterija Popović: Rodoljupci (Predgovor): „Pozorije, dakle, ovo neka bude kao privatna povesnica srpskoga pokreta. Sve što 
je bilo dobro, opisaće istorija; ovde se samo predstavljaju strasti i sebičnosti. A da moja namera nije s otim ljagu baciti na narod, 
nego poučiti ga i osvestiti kako se u najvećoj stvari umeju poroci dovijati, svaki će blagorazuman rodoljubac sa mnom biti sogla-
san.” Forrás: Projekat Rastko Biblioteka srpske kulture na internetu

11  vö Zoran T. Jovanović: Komedija Rodoljupci Jovana Sterije Popovića – Između prošlosti i sadašnjosti. In: Południowosłowiańs-
kie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura - Kultura 6 (2009)
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manifesztálódik. A dráma szereplőinek identitáskeresését azonban pusztán az anyagi érdekek vezérlik. 
Egyetlen szereplő van, Gavrilović, aki sem egyik, sem pedig a másik oldalhoz nem húz, akinek 
alakján keresztül Sterija megteremti az igaz hazafi alakját. Urbán éppen ezt a szereplőt választja ki 
a legradikálisabb dramaturgiai fogás eléréséhez: az eredeti szöveg 5. felvonásának 3. jelenetében a 
köpönyegforgatók megvádolják Gavrilovićot, hogy összejátszik a magyarokkal, vagyis hazaáruló. A 
drámában itt csupán egy szóbeli összecsapásról van szó, Gavrilović továbbra is a közösség része marad. 
Az előadásban viszont Gavrilovićot ezen a ponton szó szerint kivégzik. 

A Bánk bán esetében Urbán sokkal radikálisabban nyúlt a darabhoz, mint a Hazafiaknál. A megosztott 
kritikai fogadtatás egyik oldalon elítélte, ahogyan az alkotók „elbántak” nemzeti drámánkkal, másik 
oldalon éltették a klasszikus szöveg radikális újragondolását. Lényegében mindkét oldal képviselői 
elsősorban ideológiai prekoncepciókkal „felfegyverkezve” ültek a nézőtéren, természetesen ellentétes 
előjelű elvárásokkal. (Gondoljunk csak a 2015-ben megtartott Pécsi Országos Színházi Találkozó, a 
POSZT versenyprogramjára, amikor a zsűri egyik tagja feltűnően elhagyta a nézőteret. Az említett 
közjátékról szinte valamennyi sajtóorgánum, mint botrányról tudósított12. Nyilvánvaló, hogy a 
botrányos jelző itt nem az előadás művészi kivitelezésére, hanem a zsűritag viselkedésére vonatkozott: 
„Az előadás ugyanis egy interaktív játékkal fejeződött be, amelyben az egyik színész különböző 
intézkedéseket sorol fel és arra kéri a közönséget, hogy mindenki akkor hagyja el a nézőteret, ha 
úgy érzi, hogy az adott intézkedés miatt már a hazáját is kénytelen lenne elhagyni. (…) Alig hogy 
elkezdődött a játék, a nézőtéren felállt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, a 
fesztivál zsűrijének egyik tagja és azt kérdezte a színésztől, hogy ez az egész mennyire tartozik Katona 
József Bánk bánjához, majd tiltakozásul kiment a teremből. Többen is követték, Szigethy Gábor 
színháztörténész is az erkélyről közbeszólt és ő dilettánsnak minősítette az előadást, de nem mozdult 
a helyéről.”13 

 Az idézetből származó „költői kérdésre”, hogy mindez mennyire tartozik Katona Bánk 
bánjához, ide kívánkozik Hevesi Sándor 1930-ban, a Nyugat hasábjain megjelent írásának néhány 
mondata: „A klasszikusok szinpadi rendezése ahogy az utolsó 40-50 év alatt kifejlődött, csakis ott és 
csakis akkor válik művészetté, ha eleven kapcsolatot tud teremteni a régi mű és az új közönség között, 
szóval, ha a régi művet megint beleeleveníti a köztudatba. Ez a mai rendező nagy küzdelme a mai 
közönséggel a mult értékeiért s Bánk bán tragikus szinpadi pályafutásának okai csakis ezen a területen 
keresendők. (…)

Bánk bánra nézve tehát a Nemzeti Szinház mintha kissé félreértette volna a tradíció igényét és 
jelentőségét. A tradíció nem gépi másolás, hanem lelkes újjáteremtés, azon az alapon, hogy átélem a 
régit s újból és folyton aktuálissá teszem. (…) Szóval: nem kegyeleti előadást, hanem művészi kreációt 
akarunk. Nem régi reprodukciót, hanem új élményt. Lehet-e jobban tisztelni egy régi drámaírót, 
mintha úgy tekintjük a munkáját, hogy csak két hónappal ezelőtt adta be a szinházhoz? Van-e nagyobb 
bizonysága, döntőbb tanúja egy régi drámaíró aktuális erejének, mint hogyha úgy lehet nézni a művét, 
hogy csak most írta és a mai közönség számára? S lehet-e egy szinháznak nagyobb öröme, mint ha a 
viruló jelen mellé odaállíthatja az élő multat - s kettejük között állva tekinthet a jövőbe?”14

Az előadásszövegen belül folyamatosan visszatér a „színház a színházban” játék. Az indítóképben 
a Csodaszarvas legendájának próbái zajlanak, ahol a fő kérdés, balról jobbra, vagy jobbról balra 
haladjanak-e a szereplők. Ebben és az ehhez hasonló jelenetekben a színészek mintegy civil énjüket 
behozva beszélik ki sérelmeiket vagy egymás iránt érzett ellenszenvüket, nézeteiket hazáról, identitásról, 
teszik mindezt a próbafolyamat során improvizációs játékként megélt belső élmények kiteregetésével. 
Kinek a csevap, kinek a burek jelenti a hazát, nagyjából a legprofánabb konkretizációkkal próbálják 
megragadni a haza fogalmát illetve nemzeti identitásukat. Maguk a szereplők mondják el (egymás 

12  Botrányba fulladt a Bánk bán-előadás (origo.hu), Botrányos közjáték a POSZT-on (népszava.hu), Botránnyal ért véget a Bánk bán 
pécsi előadása (index.hu), Botrány a Bánk bán előadásán, Ókovács otthagyta a darabot (24.hu) stb.

13  Balogh Gyula: Botrányos közjáték a POSZT-on. Népszava/Kultúra. 2015. jún 11.
14  Hevesi Sándor: Bánk bán problémák (Katona József centenáriumához). In: Nyugat, 1930.8.sz.
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munkáját és ötleteit minősítve), hogy ez az improvizációs gyakorlat cseppet sem volt értékelhető, 
hiszen senkinek sem sikerült megfogalmaznia a hazához való kapcsolatát. Hogy ez a „közjáték” mégis 
az előadás központi részén kap helyet, egyúttal jelzi, hogy lehetetlen küldetéssel állunk szemben, egy 
megfoghatatlan és körülírhatatlan fogalommal találkoztunk. Különösen fontos helyen, Gertrudis 
meggyilkolása után játszódik le a Gertrudist alakító Krizsán Szilvia „magánszáma”, aki egy kis asztalra 
helyezett tárgyakat mutat be, mint a szülőföldhöz való kötődés rekvizitumait. Fontos, hogy ezt a 
jelenetet a rendező leválasztja a többi szereplő vitákkal tűzdelt dialógusától, hiszen ezzel Gertrudis 
figurája egyfajta „feloldozást kap”, az ő értelmezése a hazáról és az identitásról ugyan olyan releváns és 
jogos, mint a többi szereplőé. 

Az előadást folyamatosan félbeszakító „kiszólás”: „A rendező azt mondta, ha úgy érezzük, 
énekelhetünk valamit!” népdalokat, himnuszokat, hazafias nótákat emel az előadásszövegbe, melyek 
hasonló szándékot mutatnak, mint az identitás keresésének már említett tárgyi megfeleltetése.  

 Hogy a Hazafiak esetében a rendező és a dramaturgok sokkal kisebb átalakításnak vetik alá a 
drámát, mint a Bánk bán szövegét, az fontos műfaji kérdéseket is felvet. 

Katona tragédiájának veretes sorai között bármilyen beékelt szövegjáték üdítően hat, egyértelműen 
leválik az alapműről. Viszont Sterija meglehetősen élesre szabta a dialógusokat, félreérthetetlenül, maró 
gúnnyal sújtott le nemzettársaira, tette mindezt a komédia műfaján belül. Csakhogy éppen komédia-
jellege miatt nehezebb az alapmű átformálása. A szélsőséges dialógusok és karikatúra-szerű figurák 
további sarkítása semmiképp sem lehet a színpadi megvalósítás eszköze, éppen ezért érdekesek azok a 
szcenikai elemek, melyek segítségével Urbán újraértelmezi a történetet. 

A Bánk bán és a Hazafiak díszletének központjában (mint az Urbán-előadásoknak általában) az 
üres tér dominál. A fekete teret a Bánk bán esetében a színpad közepének mélyére helyezett hatalmas 
„árpád-sávos” címer töri meg. A címer elhelyezéséből és méretéből kifolyólag uralja a teret. A magyar 
történelem folyamán szélsőséges ideológiai eszmék sajátították ki az Árpád-ház vörös-ezüst csíkjait, 
így valamennyi egyszerre testesül meg ebben a szimbólumban. Nem véletlen, hogy az előadás 
záróakkordjaként, még mielőtt felhangozna a Himnusz, azaz „Isten, áldd meg a magyart”, lekerülnek 
a címerről a vörös sávok és ott marad „pőrén”, fehér tisztaságában a címerpajzs, mint bármely nép, 
nemzet, etnikum tanácstalan hovatartozásának jelképe. (Különösen érdekes az említett „Árpád-
sávos” motívum transzformálódása a Bánk-Gertrudis szópárbaját kísérő „szurkolók” esetében, akik, 
a színpad szélénél állva, ritmikus dübörgéssel, hosszában csíkos piros-fehér pólókban követik az 
eseményeket. Ez értelmezhető, mint a Crvena zvezda labdarúgócsapatra történő utalás.)  

A közönség érkezésekor a színészek a nézőtéren ülnek, mindenkin szürke vagy fekete öltöny illetve 
kosztüm, fejükön Anonymous (Guy Fawkes) -maszk. Nincsenek korhű vagy teátrális jelmezek, az 
uniformizáltság jellemzi a színpadképet, ennek értelmében szó sincs realista játékmódról. A színészek 
nézeteket, álláspontokat mutatnak fel szerepüknek megfelelően. Ebben a kontextusban értelmezhető 
az is, hogy Petur bánt és Tiborcot színésznők alakítják, vagyis a színész itt nem megtestesít, csupán 
képvisel egy szerepet, azon belül is egy értékítéletet. Ezt remekül illusztrálja a két pulpitus, ezek mögé 
állva hangzik el a drámaszöveg jelentős része. 

A Hazafiak című előadás üres terének mélyén foglal helyet a háromtagú zenekar. Előttük, a 
színpad közepén egy nagyformátumú ikon látható (mely később asztalként funkcionál), a színpad 
két oldalán székek, valamint magyar zászlók találhatók, később ezeknek helyére kerülnek a szerb 
zászlók. Tulajdonképpen ez válik az előadás képi világának meghatározójává, a folyamatosan változó, 
visszatérő szimbólumok. A Sterija szöveg is játszik a szimbólumokkal. Először magyar kokárdákkal 
ékesítik fel magukat a szereplők, majd rádöbbennek, hogy ez nem egyezik az identitástudatukkal, 
de a kérdés, hogy a piros-fehér-zöld ellenében milyen színkompozícióval tudnák megfogalmazni 
nemzeti önazonosságukat? Így születik meg a piros-fehér-kék. Mivel a politikai körülmények úgy 
kívánják meg, a magyar kokárdát a kabáton kívül viselik, de belül, a szív fölött ott lesz a szerb. A 
leglátványosabb átalakulás az előadás záróakkordjában következik be a szereplők ruházatában. 
Valamennyien Vajdaságot elhagyva, a kincstár tartalmát felmarkolva érkeznek Belgrádba, ahol 
véletlenül újra találkozik a díszes társaság. Minden szereplő gyönyörű, autentikus szerb népviseletet 
hord, a viselet fölött pedig drága szőrmebundát. A mai „belgrádi, akcentust” imitálva sajnálkoznak a 
Vajdaságban hátrahagyott nemzettársaik szegény sorsán. 
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Jelképek, kokárdák, viseletek kavalkádja jelenik meg a színen, pontosan úgy, ahogyan a történelem 
játszott az elmúlt századok során a térség lakóival. És hogy mindez mennyire volt aktuális kérdés a 
kétezres évek elején? A 2015. tavaszán zajló vajdasági parlamenti szavazás a szimbólumok használatáról, 
a vajdasági autonómia, a kétnyelvűség, a nyelvi és etnikai jogok mind releváns problémák, de ugyan 
ilyen fontos a valamikori Jugoszlávia szétesésének mai napig érezhető etnikai következményei, melyek 
mind befolyásolják a térségben élő nemzetek és nemzetiségek kétségbeesett identitáskeresését. 

Magyar
No comment

A Magyar című előadás különlegessége, hogy szinte teljesen leszámol a nyelvvel. Hiábavaló 
a törekvésünk, hogy megmagyarázzuk, körülírjuk, kimondjuk, azaz verbálisan definiáljuk az 
identitásunkat. Az előadás felütésében három nő kivágja három térdeplő férfi nyelvét. A nyelveket 
deszkalapokra szögezik. Ezzel tulajdonképpen kasztrálják őket és megjelenik a szégyen, a 
megsemmisülés érzése. Ily módon az előadás mintegy behatárolja saját eszközeit: képi és akusztikus 
kavalkádot zúdít ránk. Mindössze pár szó hangzik el az előadásban: a magyar valamennyi idegen 
nyelven, ritmikus, az elviselhetetlenségig fokozódó jelenetben. A jelenet hosszúsága létrehozza azt a 
befogadói állapotot, melyben megszűnik a szó jelentéstartama. Átalakul zenévé és hanggá. 

A Magyar című előadás, az elemzésben taglalt többi produkcióhoz hasonlóan a szimbólumokra 
helyezi a hangsúlyt. Erőszakosan, agresszíven férceli össze a képi jeleket, nemzeti szimbólumokat, így 
dekonstruálva valamennyit. Egy népről vagy nemzetről kialakult sztereotípiák létrehozói maguk a 
nemzettest tagjai. Az együvé tartozás ilyen szimbólumok égisze alatt valósul meg, melyek jelentése az 
idők folyamán kibővül. 

Rituális színház. A rítusok ősi, nyers világát idézi meg. Az animális szertartástól, a 
termékenységmítoszokon keresztül, a siratókig, a pogányságtól a kereszténységig, a halálig. A rítus 
egy közösség szakrális élménye. Egy közösségé, melynek tagjainál az identitásképző erő maga a rítus. 

Értelmezésemben Urbán az identitáskeresés kérdéskörében kronológiailag visszafelé halad. A kortárs 
állapotoktól indul (PASS-PORT trilógia) s elmerészkedik egészen az ősi rítusok világáig, melyben 
megjelenik a föld, a vér, a fájdalom. Újrakonstruálja az identitást, melynek ebben a formájában nincs 
szüksége földrajzi határokra, nyelvre és történelemre, mert ő maga a történelem. Valami szakrális, 
misztikus entitás. 

Az Ember. 
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Szeles Réka

LÉTESSZENCIA AZ ÉGBOLT MÖGÖTT 
(A HIT, A FOTOGRÁFIA ÉS AZ EROTIKA KORRELÁCIÓI 

BARTIS ATTILA A VÉGE CÍMŰ REGÉNYÉBEN)1

Dolgozatom célja, hogy feltárjam Isten és a hatalom, valamint a halál és 
szexualitás korrelációit Bartis Attila A vége című regényében. A valóság és 
a múló idő megragadásához A vége főhőse a fotóművészetet választotta – az 
esztétikai kulcs a vizualitásban oldódik fel, így vizsgálódásom során ezekre 
a jelenségekre is kitérek.

A vége nem történelmi regény, hanem olyan regény, amelyben a 
történelem és a politika is benne van. A regénycselekmény a Kádár-
korszakbeli Budapesten játszódik, így kutatásom alapjait történelmi tények 
pilléreire helyezem. A vége című regény nyomán megkísérlem bemutatni, 
hogy egy tabukat, titkokat, árulásokat rejtő korszak miként hagy nyomot az 
emberi lélekben. Munkámban azt vizsgálom, hogy ezek a torzulások miként 
determinálták a főhős külvilággal és hittel kapcsolatos viszonyát. A kérdés 

megközelítésében az irodalomelmélet, az irodalomtörténet és a posztmodern történelemfilozófia szempontja és 
eszközkészlete lesz segítségemre. 

A vége egy olyan létösszegző írás, amelynek irányát a hit, a politika és az erotika jelöli ki. Főhősei olyan 
karakterek, akik – barthes-i fogalommal élve – egy nap meg fognak halni, pedig már nem élnek. 

Kulcsszavak: fotográfia, erotika, hatalom, hit, apa-fiú

Bevezető gondolatok

Bartis Attila A vége című regényében egy nagysikerű fotóművész visszaemlékezéseit követi nyomon egy olyan 
világban, ahol a politikai és társadalmi determináltságokon túl se érzelmeiben, se moráljában nem lehet szabad 
az ember. 

Szent Ágoston a Vallomásokban azt írja, hogy akik keresik, megtalálják az Urat. Szabad András nem kereste, 
mégis tetten érhető az életében valamiféle gondviselés.  

Az „istenismeret” alapja az élet és a lét végső kérdéseinek megfogalmazása. Azonban ennek a keresésnek nem 
feltétlenül kell vallásos meggyőződésből fakadnia. Az ember alapvetően minden jelenségnek próbálja feltárni az 
okát – mondhatnánk azt is, hogy az igazság után kutatunk egész életünkben. A válaszkeresés tehát minden ember 
életét meghatározza, függetlenül attól, hogy valaki elismeri-e, vagy épp tagadja Isten létét. Ez a kérdés csupán a 
keresés irányát és formáját határozza meg, az eredményét aligha. 

1  A szerző kutatását a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a Márton Áron Szakkollégium támogatta.
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Dosztojevszkij szerint az ateisták végzete a szabadság. Ebben az értelemben Bartis Attila nem ateista író. 
Elismeri, hogy az emberi megismerésnek vannak korlátai.2 Mégis, főhőse minduntalan arra törekszik, hogy 
megragadja az örökkévalót. A vége című regény első oldalán ezt olvashatjuk: „Elöljáróban annyit még tisztáznom 
kell, hogy nem hiszek Istenben. Sokáig nem így gondoltam, de ezt most már tisztán látom. [...] Ennek ellenére látnom 
kell azt is, hogy hiába nem vagyok alkalmas annak okát kétségbevonhatatlanul Istenben találni, a világban mégiscsak 
jelen van valamiféle gondviselés.”3

A vége nem tekinthető istenkereső regénynek abban az értelemben, hogy a főszereplő már az elején tanúságot 
tesz hitetlenségéről, megalapozva, hogy mit nem akar írni.4 Viszont istenkereső regény abban a vonatkozásban, 
hogy az örökkévaló és a vég kérdése folyvást párhuzamba kerül egymással. S mint minden ilyen egyenes, ezek 
is találkoznak valahol a végtelenben: „Nem mondhatom senkinek, hogy tévedsz, kedvesem, nem az Anyámat 
látom benned, és nem is egy tárgyat, hanem az örökkévalót.”5Az örökkévaló pedig a halál képében jelenik meg a 
regényben. A főhős mindvégig ezt a megragadhatatlannak tűnő pillanatot próbálja megörökíteni. Megörökíteni, 
azaz lefényképezni: „Tulajdonképpen semmi nincs olyan közel a halálhoz, mint a fényképezés.”6A vég efféle 
értelmezése T. S. Eliot Négy kvartettjének első mondatát juttathatja eszünkbe: „Kezdetemben a vég.”7

A határozott névelős, nyelvtanilag enyhén túldeterminált regénycím tehát megfelel a szövegben ábrázolt 
vehemens személyiségnek, aki egyes szám első személyben meséli el nekünk külső és belső eseményekben 
egyaránt gazdag élettörténetét – a Maros-völgyi kora gyerekkortól a budapesti érzelmi és szellemi tanulóéveken 
át a nemzetközi fotóművészeti sikerekig. Elejétől a végéig.8

Munkámban arra vállalkozom, hogy feltárjam Isten és a hatalom, valamint a halál és szexualitás korrelációit 
Bartis Attila A vége című regényében. Mivel a főhős mindezt a fotográfián keresztül próbálja feloldani, a vizualitás 
kérdését aligha lehetne megkerülni a regény értelmezésekor. A regényben többször is felmerül a transzcendencia, 
a valóság és az idő problematikája, így vizsgálódásom során ezekre a jelenségekre is kitérek. A regény főhőse 
fotóművész, ezért nem véletlen, hogy a mű poétikai megoldásait a képek határozzák meg. Dolgozatomban továbbá 
foglalkozom a hívőség problematikájával, valamint annak történeti kontextusaival is. 

A kutatási eredmények összevetéséhez és bemutatásához azért esett Bartis Attila regényére a választásom, 
mert a szerző gyakran vesz górcső alá olyan karaktereket, akik békésen élnek mindaddig, amíg a becsület és a rend 
a mindennapjaik szervezőelve. Ezek az emberek azonban könnyen megbomlanak, mentálisan sérültté válnak 
traumák, igazságtalanságok következtében, amik törvényszerűen bekövetkeznek történelmi sorscsapások idején.

A Vallomások utolsó sora szerint „csak zörgetésre nyílik meg a titkok ajtaja”.9 S míg Ágostonnál a hit tárja ki 
ezt az ajtót, addig Bartis főhősét a hittel szembeni szkepszis vezérli. Kemény István szerint Bartis „az Úristennel 
pöröl egész életművével.”10 A következő oldalakon ezt a pert kívánom nyomon követni. 

A vizsgálódás irodalomelméleti szempontú: foglalkozik a cselekmény, a figurák, a szerkezet, az elbeszélői 
hangok és nézőpontok, a műfaj, az időkezelés, a vizualitás, az intermedialitás, a filozófia, az ideológia kérdéseivel. 
Célom a mű poétikai jegyeinek és eszmevilágának megközelítése és elemzése a rendelkezésre álló szakirodalom 
segítségével.

2 Horváth Csaba (2016): Egy fénykép rólad itt marad. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://art7.hu/irodalom/egy-fenykep-rolad-itt-marad/  
3 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 9-10. oldal
4 Rácz Gergő (2015): A fotográfus kívülállósága. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://revizoronline.com/hu/cikk/5868/bartis-attila-a-vege/ 
5 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 79. oldal
6 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 133. oldal
7 T. S. Eliot: Négy kvartett – Eastcoker. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://mek.oszk.hu/00300/00378/00378.htm#2 
8 Bazsányi Sándor (2015): A határozott névelős író. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://www.es.hu/cikk/2015-11-27/bazsanyi-sandor/a-hatarozott-nevelos-iro.html utolsó megtekintés: 2020.10.03.
9 Rácz Gergő (2015): A fotográfus kívülállósága. Utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://revizoronline.com/hu/cikk/5868/bartis-attila-a-vege/ 
10 Bartis Attila - Kemény István (2010): Amiről lehet, Magvető Kiadó, Budapest, 155. oldal
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Szabad András fotográfus

A regény 209 fejezetből, „emlékképből” áll. Mindvégig Szabad András beszél – önmagáról, az apjáról, az 
anyjáról, a szeretőiről, a fotográfiáról, a szerelemről – az életéről. A szöveg megalkotásának szintjén is egyértelmű, 
hogy az én-elbeszélő adja meg minden szereplő, minden esemény értékét.11

A vége főhősének beszélő neve van. Szabad András ugyanis gyermekkorától kezdve szabad ember – annak 
minden magányával, lemondásával és kívülállóságával együtt12: „Szabad András vagyok, ötvenkét éves, fotográfus. 
Elég ismert. Pontosabban nagyon. Persze, ez önmagában még aligha ok arra, hogy az ember leírja az életét.”13 Ő 
maga azonban semmi különlegeset nem lát a családja történetében. Sőt, úgy véli, hogy elbeszélései, minden 
egyediségükkel együtt, csak a Kádár-kori magyar családtörténetek „prototípusának” tekinthetők.

A múltidézés alapja közvetlenül a gondviselésben keresendő: „Lehet, hogy hatalmasabb nálunk, lehet, hogy 
belőlünk fakad. Ezt senki nem fogja eldönteni. Kornél azt mondta, írjam le az életem, ha az ember ránéz egyben az 
egészre, az ilyesmi el szokott dőlni magától.”14 Szabad András visszaemlékezésének jelen ideje (az a cselekményidő, 
amit többé-kevésbé időbeli sorrendben idéz fel) 1960 őszén kezdődik, amikor a 17 éves fiú börtönviselt apjával 
Mélyvárról (fiktív, vidéki település) Budapestre költözik.

A fiú nem tud beilleszkedni az új környezetébe, tanulmányait még az érettségi előtt abbahagyja, majd egy 
nyomdában kezd el dolgozni mint szedegető. A vége narrátora kezdetben az apjától kapott Zorkij lencséjén 
keresztül szemléli a világot, ezzel a szerkezettel készíti első képeit is. Később id. Szabad András születésnapi 
ajándék gyanánt meglepi a fiút egy Leicával is. Apja halála után az „asztalfióknak” fotózó regényhős Reisz József 
igazolványkép-készítő mellett helyezkedik el15, ahol egyre inkább elmélyül a fotográfia világában.

A regényhős szabadságát – és ilyen értelemben tehetetlenségét – az a tény is hangsúlyozza, hogy a fiú 
fotóművészeti ambícióit nem az intézményi keretek között próbálta megvalósítani, mégis széles körben elismerték 
munkásságát. Nemzetközi sikerét egyenesen egy „lopásnak” köszönheti, karrierje tehát saját szándéka ellenére 
indult el.16 Szabad András se hírnévre, se kitüntetésre nem vágyott, ezért történhetett meg, hogy nagyjából tizenöt 
éven át mindössze saját kedvére nagyította le és hívta elő képeit. Fotográfiáiban egyébként semmi különlegeset 
nem látott, a „művészezéstől” egyenesen kiverte a víz, és azt se tudta volna megmondani, mitől válik művészetté 
a fotográfia: „Azonkívül, hogy a becsvágyam kielégült, semmi nem történt velem a képeim által. Nem volt részem az 
úgynevezett belső fejlődésben. Kiver a víz, ahányszor a belső fejlődésről hallok. Én legalábbis semmiféle fejlődést nem 
éreztem Anyám halálától Éva haláláig.”17

Bartis figurái tragikus hősök. Bizonyos értelemben szabadságot vívnak ki maguknak egy nem szabad világban. 
Azonban ezt a függetlenséget az örökös magány szüli. „Az a hübriszük, hogy szabadságuk egyrészt a magányból 
való kitörés kísérlete, ugyanakkor ezt a szabadságot csak magányosan tudják megélni.”18 Szabad András mindvégig 
ezt az ellenmondást próbálja megérteni. 

Naplószerű bejegyzései hemzsegnek a motivikus összefüggésektől, az előrevetítésektől, melyek értelmét 
az olvasó a legváratlanabb helyzetekben látja át.  Mindennek ellenére az írás-aktus mint elbeszélőhelyzet nem 
tematizálódik a regényben.19  A valóság és a múló idő megragadásához A vége főhőse a fotóművészetet választotta 
– valószínűleg azért, mert ez a médium függ a leginkább az őt körülvevő objektív valóságtól. 

André Bazin szerint. „Valamennyi művészet az ember jelenlétére van alapozva, egyedül a fényképészetből 
hiányzik az ember.”20 A fotográfia tehát a magányra épít, miközben mindvégig a láthatatlant keresi a láthatóban. 

11 Horváth Csaba (2016): Egy fénykép rólad itt marad. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://art7.hu/irodalom/egy-fenykep-rolad-itt-marad/  
12 Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege
13 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 9. oldal
14 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 9. oldal
15 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
16 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
17 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 579. oldal
18 Horváth Csaba (2016): Egy fénykép rólad itt marad. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://art7.hu/irodalom/egy-fenykep-rolad-itt-marad/  
19 Győrffy Miklós (2015): Goya kutyája a Ferihegyi úton. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://www.muut.hu/archivum/18013
20 André Bazin (2002): Mi a film?, Osiris Kiadó, Budapest, 20. oldal



40

P
H

ILO
S/LO

G
O

S



41

P
H

ILO
S/LO

G
O

S



42

P
H

ILO
S/LO

G
O

S

A valóságábrázolás problematikája

A regénybeli Szabad András fotográfus, ami hivatása mellett a világban elfoglalt pozícióját is hangsúlyozza.  
Ez az „objektív megfigyelői” szerepkör folyvást arra készteti a regényhőst, hogy a valóság és a fotózás viszonyáról 
elmélkedjen. Ezen gondolatokban pedig nehéz figyelmen kívül hagyni a valóság megragadására, valamint annak 
lehetetlenségére utaló reflexiókat.21 

Egy-egy szövegegység között hol nincs komolyabb tárgyi összefüggés, hol több szakaszon át összefüggő 
történetsorokkal találkozhatunk. A szerkezet strukturálását szubjektivitás, nagyfokú szeszély jellemzi. A szövegek 
úgy építik fel a visszaemlékezőt, ahogy a fotós megkomponál egy képet a valóság elemeiből. A szövegalkotás 
ebben a formában azt az érzetet kelti, hogy valóban „emlékképekkel” van dolgunk, amelyeket a fotográfus az 
önelemzés különböző stádiumaiban vetít ki elénk. 

Marius Tabacu szerint nem csupán a regény fotografikussága jelentős, hanem a szerkezet filmszerű felépítése 
is, a montázstechnika.22 A szórványos emlékek felidézésénél különösen nagy szerepe van a késleltetésnek, az 
időugrásnak és az elhallgatásnak.23 Ennek nyomán megjelenik a szaggatottság, a töredékesség effektusa. 

A fényképezni szerető fiú a családi történetek és személyes sorsa révén nemcsak a Kádár-korszak szürke, fojtogató 
levegőjét tapasztalja meg, hanem az emberi kapcsolatok bonyolultságát is.24 Egy alapvetően transzcendentalitást 
tagadó korban arra tesz kísérletet, hogy megragadja a megragadhatatlant. Az évek során pedig ez a kutatási irány 
mindinkább meghatározza a gondolkodásmódját is: „Csak a láthatót lehet lefényképezni, mondtam. Ugyan, fiam, 
mondta. A látható csak eszköz. Ahogy a fényképezőgép is csak eszköz. Ahhoz viszont, hogy a láthatatlant tudjuk 
lefényképezni, az kell, hogy észre se vegyük, fényképezőgép van a kezünkben.”25

A szent ágostoni hagyományokon alapuló őszinteséghez elengedhetetlen egyfajta kívülállóság. Az itt fellelhető 
távolságot a fotográfia adja meg. Ebben az értelemben nála a kép a megállított, nem pedig a megteremtett pillanat. 
Ez a megörökített másodperc valami különös áttétel folytán összekapcsolja a múltat a jelennel – a kép az a pont, 
ahol a jövő összeér a múlttal: „Különben nem tudom, miért nehezebb a fénykép és a valóság közti űrt elfogadni, mint 
azt, hogy amit az égbolton látunk, az valójában már nem létezik.”26 Ez a jelen-múlt kapcsolódási, kisülési pont egy 
előhívásra, vagy tárolásra alkalmas lenyomatot hoz létre, ami bizonyos értelemben lehetővé teszi, hogy az ábrázolt 
„örökké létezzen”. 

Szabad András csaknem harminc év távlatából próbál visszaemlékezni. Vajon mi hintette el benne a 
megragadás vágyát? Végül egy verőfényes napra emlékszik vissza, ötéves korából, amikor a szüleivel boldogok 
voltak: „Még az is lehet, ekkor dőlt el, hogy fotográfus leszek. Még az is lehet, hogy az ilyesmi ilyen egyszerű. Hogy 
igenis létezik egyetlen pillanat, amikor az örökkévalóság ígérete belepetézik az emberbe. [...] Ehhez képest már 
mindegy, a későbbiekben mire jön rá, mit gondol ugyanaz az ember a fénykép meg az örökkévalóság viszonyáról. 
A dolog már eldőlt.”27 Egy képet kézbe véve sosem tagadhatjuk, hogy az ábrázoltja ott volt. Így a fotográfia sosem 
arról árulkodik, hogy valami nincs többé, hanem arról, hogy az, amit ábrázol egészen biztosan létezett. 

Az azonban, amit a fénykép a végtelenségig reprodukál, csak egyszeri. A fényképezőgép gépiesen megismétli 
azt, ami a valóságban nem ismétlődhetne meg. Roland Barthes szerint a fénykép maga a testet öltő alkalom, 
találkozás, valóság.28 Már a regény kezdeténél láthatjuk, hogy az emlékek, azaz a múló pillanatok, szorosan 
összefüggnek a fényképezéssel. „A fénykép a makacsnak és megközelíthetetlennek ítélt valóság rabul ejtésének az 
eszköze: ezzel lehet mozdulatlanságra kényszeríteni. De föl is nagyíthatja a valóságot, melyről úgy érezzük, hogy 
összezsugorodott, kiüresedett, veszendő és távoli. A valóságot nem tarthatja birtokában az ember, a képet viszont 
igen (s az is őt) – ahogy Proust, a legbecsvágyóbb önkéntes rab mondja: az ember a jelent nem birtokolhatja, de 
a múltat igen.”29

21 Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege
22 Kerekes Edit (2017): Bartis Attila: Nem tudom, hogy „A vége” lesz-e a vége. utolsó megtekintés: 2021.01.02.
http://szabadsag.ro/-/bartis-attila-nem-tudom-hogy-a-vege-lesz-e-a-vege 
23 Győrffy Miklós (2015): Goya kutyája a Ferihegyi úton. utolsó megtekintés: 2020.10.03
https://www.muut.hu/archivum/18013 
24 Horváth Csaba (2016): Egy fénykép rólad itt marad. utolsó megtekintés: 2020.10.03
https://art7.hu/irodalom/egy-fenykep-rolad-itt-marad/  
25 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 23-24. oldal
26 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 393. oldal
27 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 251-252. oldal
28 Roland Barthes (1985): Világoskamra, Európa Könyvkiadó, Budapest, 8. oldal
29 Susan Sontag (2011): A fényképezésről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 242. oldal
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Bartis Attilára jellemző az analizáló hangnem: lebontja az aktuális helyzeteket, lelkiállapotokat, mígnem 

felszínre törnek az elme mélyre ásott feszültségei.30 Ezzel a képességgel Bartis főhősét is felruházta – Szabad 
András a legkisebbnek tűnő rezdülésre is reflektál, mindvégig az emberi kapcsolatok és a világ megértésének 
lehetőségét elemzi.31 Éppen ezért Bartis figurái sosem lehetnek teljesen biztosak önmaguk igazában: „Ez majdnem 
egy életen át tévképzetem volt. Hogy ami valóságos, az bárki számára érthetőbb. És ami érthetőbb, az elviselhetőbb. 

32És minél több lesz valakinek a rendíthetetlen igazsága, annál koszosabb lesz a lelkiismerete. Úgy is mondhatjuk, a 
rendíthetetlen igazság a lélek pocsolyája.”33

A múlt árnyékában – az idő és a fotográfia viszonya

Szabad András egy fekete-fehér hangulatú Magyarországra emlékszik vissza. A szövegekből kivehető utalások 
szerint ez az időszak az 1943 és 1995 közötti évekre esik, ezen belül is elsősorban a ’60-as,’70-es évekre. 

A vége nem történelmi regény, hanem olyan regény, amelyben a történelem és a politika is benne van. A múlt 
mint stigma kétségtelenül tetten érhető a szövegekben. Bartist azonban nem önmagában a politika foglalkoztatja.34 
Sokkal inkább az érdekli, hogy ezek a jelenségek milyen torzulásokat okoznak az ember személyiségében: „Bocsáss 
meg, fiam, ez most mindkettőnknek kínos, de a napokban házkutatás lesz nálunk... [...] Már az ajtóban voltam, 
amikor utánam szólt. Kár értük, nagyon tetszenek a képeid, fiam. De ezek sose hinnék el, hogy a kredenc tényleg 
kredenc, a sezlon tényleg sezlon. És akkor kimentem a kertbe, máglyát raktam a nyúlketrec szalmájából, és végig se 
lapoztam őket, úgy égettem el a képeim. Nem éreztem semmit. Az életben először nem volt bennem se szégyen, se 
öröm, se félelem, se fájdalom. Annyira erős volt ez a semmi-érzet, hogy hirtelen megbizonyosodtam, tulajdonképpen 
ez vagyok én.”35

Az irodalom fiktív világot teremt, ám saját játékszabályai szerint képes behatolni a világ értelmezésébe, 
olyan komplex módon, amire a történelemtudomány egzakt nyelvezete képtelen. Éppen ezért Bartis nem egy 
történész „akkurátusával” próbálja megörökíteni, hogy mi ment végbe a rendszerváltás előtt Magyarországon. Az 
érdekli, hogy eközben mi ment végbe az emberekben.36 Ezen folyamatok miatt Ruxandra Cesereanu a széthullás 
regényének nevezte a kötetet: a család, a személyiség, a társadalmi szolidaritás, a közösség, és a magyarországi 
kommunizmus széthullásának mozzanatait is nyomon követhetjük benne.37 

Az 1956-os forradalom napja az a pont, ahol összeér a fikció és a valóság: Szabad András édesapja ugyanis 
pedagógus volt. Ő és a forradalomban részt vevők egyszerűen csak kicsit kritikusabban gondolkodtak, és nem 
fogadták el a hatalom megkérdőjelezhetetlen igazságait: „Amikor a tanári kar fele egy kiszuperált autóbusszal 
elindult Budapestre, és megálltak a házunk előtt, és Apám fogta a kabátját, akkor hallottam Anyámat először 
üvölteni. Megragadta a kabátot, és azt üvöltötte Apám arcába, hogy te sánta vagy, te fel vagy mentve. Amire Apám 
azt mondta, ez alól senki nincs felmentve.”38Az állam demokratizálása közüggyé vált – mégis hosszú éveket kellett 
még várni, mire mindez legalább bizonyos mértékben megvalósult.

Azt a tényt, hogy a megörökítés minden esetben a potenciális ellenőrzés eszköze lehet, már akkor felismerték, 
amikor még a fényképezés gyerekcipőben járt.39 Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy a fotográfia milyen mélyen 
meghatározta a Szabad család életét, vissza kell kanyarodnunk a forradalom kitörésének napjához.

Ötvenhatban id. Szabad Andrásról készült egy fénykép, „ahogy rakosgatja le a körúton a sarki kifőzdéből hozott 
levesestányérokat. Egy angol napilap címoldalán jelent meg. E miatt a kép miatt tartóztatták le. Meg, mert néhány 

30 Kerekes Edit (2017): Bartis Attila: Nem tudom, hogy „A vége” lesz-e a vége. utolsó megtekintés: 2021.01.02.
http://szabadsag.ro/-/bartis-attila-nem-tudom-hogy-a-vege-lesz-e-a-vege
31 Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege
32 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 178. oldal
33 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 156. oldal
34 Sandammer (2005): Interview mit Attila Bartisüber „Die Ruhe”. utolsó megtekintés: 20201.01.02.
http://www.sandammeer.at/portraits/bartis-interview-ung.htm
35 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 110. oldal
36 Sandammer (2005): Interview mit Attila Bartisüber „Die Ruhe”. utolsó megtekintés: 2020.10.05.
http://www.sandammeer.at/portraits/bartis-interview-ung.htm
37 Kerekes Edit (2017): Bartis Attila: Nem tudom, hogy „A vége” lesz-e a vége. utolsó megtekintés: 2021.01.02.
http://szabadsag.ro/-/bartis-attila-nem-tudom-hogy-a-vege-lesz-e-a-vege
38 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 205. oldal
39 Susan Sontag (2011): A fényképezésről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 232. oldal
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kifőzdei tányér miatt a szovjet tankok órákig nem mertek továbbmenni.”40 Nem sokkal a letartóztatás után ifj. 
Szabad András édesanyja megszerezte a napilapot, amelynek a címlapján szerepelt a fotó: „Semmi különös nem 
volt a cikkben, megdicsérték a forradalmat. Nem értette, hogy tudták beazonosítani Apámat. Hiszen az arca nem is 
látszik. Épp lehajol. A kollégái közül a háttérben kettő is felismerhető, de Apámból csak annyi látszik, hogy a körút 
közepén egy férfi lehajol, és épp letesz egy tányért. Én se értettem. Aztán mondtam, hogy a karján ott lóg a botja.”41

A fénykép mindig hozzátesz, legalábbis az ember mindig hozzáért valamit a képen ábrázolt valósághoz.42A 
valóságot mint olyat értelmezi át a kutatás célját szolgáló följegyzéssé, a megfigyelés célpontjává. 

A történelem mindig harc a hatalomért. Akinek hatalma van, az érdekelt a történelem befolyásolásában, 
hiszen a jövőt saját jelene folytatásaként éli meg.43 Ilyen értelemben a „történelmet író” hatalom önző: „A hatalom 
bármikor tönkretesz ugyanazért, amire tegnap még ő maga kötelezett. És közben érthetően el is magyarázza, miért 
nem volt más választása tegnap, és miért nincs más választása most. De ami nem volt kötelező, azt nem fogja nyíltan 
számon kérni rajtad még a kivégzőkamrában sem. Mert ad magára. A hatalom olyan, mint az ember.”44

A fenti mondatok az apa karakterét is átértelmezik. Id. Szabad András mindig a rendszer ellen, a rezsim 
megbuktatásán dolgozott. Akárhányszor keresték a párt emberei, egyszer se volt hajlandó a Kádár-kormánynak 
súgni, sőt. Volt cellatársaival egy olyan szervezet létrehozására törekedtek, amelyet nem lehet felszámolni, amit 
egy sortűz nem végezhet ki. Egy nap olyan fenyegetéssel érkeztek az ügynökök, amire a 17 éves Szabad András 
azt mondta az apjának, hogy írja alá a papírt: „Te aláírnád, fiam? Nem, mondtam gondolkodás nélkül. Akkor 
nem értem, hogy jutott eszedbe. Én nem voltam börtönben. Te már leülted a magadét. Semmiért. Írd alá, és vedd 
úgy, hogy előre büntettek meg érte. Nem a semmiért ültem, fiam. Nem úgy értettem. Ilyen alku nincs. Ártasz vele 
valakinek? Igen. Magamnak. [...] Hiába tudtam, hogy nem írnám alá, úgy éreztem magam, mint egy patkány. Mert 
vele tényleg aláírattam volna. Abban a pillanatban ez eszembe sem jutott, de tulajdonképpen segített volna, ha végre 
megvethetem. Értem, mondtam. Bocsáss meg, fiam, de nem. Ennyim van, ez a szoba. Akkor majd ennyid se lesz. 
Végül nem lakoltattak ki.”45

Ez az idegenségérzet még az apa halálakor se oldódik fel teljesen. Szabad András életében csak évekkel később 
jelent meg a felismerés, melynek hatására átértékelte apjával kapcsolatos viszonyát. 

A rendszerváltás után, egy állami kitüntetés átvételekor készült egy riport az addigra világhírű fotóművésszel – 
Szabad András ekkor tudta meg, hogy apja besúgó volt: „Semmivel nem tudták volna zsarolni, mondtam. Úgy érti, 
önszántából működött együtt a belüggyel? Az jutott eszembe, ahogy Anyám első férjével, dr. Zentával hármasban 
ülünk Apám szobájában. Ők a két fotelben, én a konyhából hozott hokedlin. A bor meg két pohár az asztalon. Gyufa, 
cigaretta, hamutál. Ahogy megkérdem, akkor mi legyen, felakasszam-e magam. Nem önszántából. Én mondtam 
neki, hogy írja alá.”46 Mikor Szabad András behívót kapott, az apja átértelmezte mindazt, amit korábban a valóság 
és hatalom viszonyáról gondolt. András ebben a jelenetben szembesült azzal a ténnyel, hogy apja beszervezése 
volt az ő katonai felmentésének ára.47 A riporternek tett kijelentés, miszerint apja nem önszántából írta alá a 
beszervezést, alapvetően felülírja a regényhős apjához fűződő viszonyát: „Az Isten se gondolta volna hatvanegyben, 
tizenhét évesen, hogy harminchárom esztendő múlva pár nap alatt megőszülhetünk egyetlen hajdani mondatunktól.”48 
Szabad András beismerése lényegében az apa felmentésének gesztusa. Ez a pálfordulás hozta el a megbocsátást, 
ami által az elbeszélő feloldja az „elmúlt együttlét idegenségtapasztalatát”, helyébe pedig az összetartozás érzését 
állítja.49

Az ’56-os események zűrzavara után relativizálódott mind a valóság, mind a szabadság kérdése. A vége főhőse 
pedig gyakran ösztönösen megsejtette, hogy a mindennapokban mindent átszövő hazugságok és színlelések 
vannak jelen. 

40 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 22-23. oldal
41 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 204-205. oldal
42 Susan Sontag (2011): A fényképezésről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 232. oldal
43 Jürgen Moltmann: Isten van a dolgok végén. utolsó megtekintés: 2020.10.08.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IB9Gp8uZ4dsJ:bocs.hu/k81104co.htm&hl=hu&gl=rs&strip=1&vwsrc=0, 
44 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 111. oldal
45 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 31-32. oldal
46 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 592. oldal
47 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
48 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 595. oldal
49 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020



45

P
H

ILO
S/LO

G
O

S



46

P
H

ILO
S/LO

G
O

S

Sérült apa-fiú kapcsolatok

Miután id. Szabad András börtönbe került, a fiú csakis édesanyjára számíthatott. Az anya lett a biztos 
pont, a védőbástya a bizonytalan külvilággal szemben. Az emlékképekből az is kiderül, hogy az anya idővel 
belebetegedett férje hiányába. Ezért a fájdalomért a fiatal Szabad András a hatalmon lévő rendszert hibáztatta, 
hiszen apja a rezsim miatt került fogságba. A „biztos pont” végső elvesztése a sors kegyetlen játékaként tűnik fel a 
regényben: Szabad András édesanyja aznap halt meg, amikor édesapját kiengedték a börtönből. A gyász mindig 
egyéni reakcióformákat mutat, egy vonás azonban minden esetben azonos: a gyászoló hiánnyal szembesül.50 A fiú 
mentális fejlődésében ez a veszteségérzet összekapcsolódott az apa újbóli megjelenésével.

Kettejük nyomorúsága abból fakad, hogy egymás mellett élve is magányosak. Ez a mozzanat a regényben 
tetten is érhető: miután beköltöztek a Szív utcai lakásba, a kettejük szobáját összekötő ajtót becsukták. És az az ajtó 
az apa haláláig zárva is maradt. „Egyedül az adhatott volna értelmet az életének, ha törlik az emlékezetéből a három 
börtönévet. Ha Anyámat az Úristen kiszedi a gödörből, lemossa tisztára, és visszaülteti a mélyvári ház kertjébe, 
a diófa alatti padra, hogy nagytakarítás után elszívjon egy cigarettát. [...] Amúgy bizonyára az én életemnek is 
ugyanez adott volna értelmet.”51

A vége többek közt azt az egymásrautaltságot ábrázolja, amelyben a fiú és az apja úgy élnek egymás mellett, 
mintha látszólag nem sok közük lenne egymáshoz, mégis összekötné őket valamiféle „dacszövetség.”52A jól 
megszerkesztett visszaemlékezések során Szabad András egyfajta mintát vél felfedezni saját és felmenői életében: 
„Apám nem látta meg soha, nekem harminc évembe telt meglátni, hogy ugyanúgy egymást kerülgetve éltünk egy 
lakásban, ahogy hajdan Apám és nagyapám kerülgette egymást. Meg, ahogy nagyapám kerülgette dédapámat.”53

A szeretetben feloldódó megváltás tehát őket is elkerülte, helyette viszont az apa átadta a tűéles képek 
receptjét, amiből a későbbiekben egy nagyívű fotográfusi pálya bontakozik ki: „Mert akkor lesz jó egy kép, fiam, 
ha átgondolod. Amikor megnyomod az exponáló gombot, már pontosan tudnod kell, hogy mi lesz rajta. Olyan 
pontosan, hogy akár le is tudd írni. Középen diófa, balról kerítés, jobbról a nyúlketrecek, de persze, ez a jó képhez még 
kevés. Azt is tudnod kell, miért pont a diófa van középen. Hogy mit akarsz ezzel mondani. És ez a mit akarsz ezzel 
mondani zavart össze, mert nem akartam mondani semmit. Sőt, mondani akartam a legkevésbé.”54

Keserű Istenek – Kádár János és a hit kérdése

1959-ben Kádár János és az MSZMP úgy döntött, ideje leszámolni a múlt tévedéseivel és átadni őket a 
történelemnek: „Egy nap Kádár János azt mondta, hogy aki nincs ellenük, az velük van. Mindenki fellélegzett, 
végtére is ezek Krisztus szavai. Csak hát ettől kezdve, aki nem mutatta ki a foga fehérjét, az akaratlanul is vele 
volt. Ha jobban belegondolok, egy egész országot végzett ki egyetlen mondattal.”55 Az elkövetkező két éven belül a 
korlátozott amnesztiákat újabb békítő tárgyalások követték, majd megszüntették a népbíróságokat is. 

Öt évvel a forradalom után már egyértelműen látszott, hogy az MSZMP lerakta a szocializmus alapjait 
Magyarországon. Leszögezték, hogy a vezető állások betöltésének többé nem kizárólagos kritériuma a politikai 
megbízhatóság, hanem legalább ennyire fontos a hozzáértés és a szaktudás.56 Így Szabad András édesapja is 
részesülhetett ebben a „munkásőr-szürke”57 szeretetben. A tanügybe ugyan nem, de egy kerületi fiókkönyvtárba 
felvették. Mindez ugyan az életszínvonal fokozatos javulását eredményezte, de nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a politikai rendőrség ellenőrző funkciói továbbra is változatlanok maradtak.

Annak ellenére, hogy Szabad András már a regény legelején tisztázni akarja életének ateista megközelítését, 
vitathatatlan, hogy a regény címe mégis valamiféle vallásos szemléletet sugall.

A bibliai értelemben vett kezdet a teremtés áldásával, a vég pedig a másvilágon túli öröklét ígéretével érkezik – e 

50 Benczúr Lilla (2015): A gyász lélektana, In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés 
lélektana, Pannonia Kiadó, Pécs, 12. oldal

51 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 131. oldal
52 Győrffy Miklós (2015): Goya kutyája a Ferihegyi úton. Utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://www.muut.hu/archivum/18013
53 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 33. oldal
54 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 107-108. oldal
55 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 51. oldal
56 Rainer M. János (2010): A Kádár-korszak 1956-1989, Kossuth Kiadó, Budapest, 25-28. oldal
57 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 51. oldal



47

P
H

ILO
S/LO

G
O

S
megközelítés alapján Isten nem a teljes megsemmisítés, hanem az „újjá teremtetés” áldásával érezik a földre. Ezzel 
szemben egy diktatúra nem rejt semmi istenit, hiszen nem kecsegtet az öröklét ígéretével – az utóbbi vég fogalom 
remény nélküli, az előbbi pedig reménnyel teljes.58 Ezért történhetett meg az, hogy a Kádár-kori szankciók ellenére 
jó néhány magyar család megtartotta az Istenbe vetett hitét. 

A hatalom, befolyás nélküli ember számára, akinek az aktuális jelen csupán szenvedéstörténet, teljesen mást 
jelent a vég fogalma. Számára a vég egy alternatív vagy kedvezőbb jövő lehetőségét rejti. A keresztény várakozásban 
minden dolog újjáteremtése előrébb való a végítéletnél. De Isten ezen ítélete nem büntető igazságszolgáltatás – 
szemben az emberivel –, hanem igazságot teremtő folyamat, amelyet az emberi történelem áldozatai érdemelnek 
ki: „Lehet, hogy nincs prímább hely Isten szívénél, csak a kötelező örökkévalóságnak ne lenne olyan félelmetes az 
ára.”59 E felfogás szerint Isten nem azért jön, hogy ítéljen, hanem, hogy felszabadítson és helyre tegyen. Ilyen 
értelemben azt mondhatjuk: „A végben ott van az Isten.”60

Kádár János politikája – összhangban a szocialista rezsimek ideológiáival – marxista, vulgármaterialista 
alapokra épült. Úgy vélte, a vallás két fő alapeleme a nem tudományos világnézet és a létbizonytalanság. A 
társadalmi erőkkel számot vető politikus a (megfigyelők jelentéseiből kiindulva) azzal számolt, hogy az országban 
található 400 000 kisiparos fele, 200 000 fő jövőjének a bizonytalansága miatt templomba járó.61

A világról való gondolkodás egyre közelebb került a valóság talajához, s míg a hit a túlvilági élet reményével 
kecsegtetett, addig a szocialista vezetők az „itt és most” filozófiáját vallották. A vallásos emberek „átnevelésére” 
konkrét propagandát dolgozott ki: a természettudományos elveket már iskolás korban terjeszteni kell. Ha ezenkívül 
még a művelődésben is részt vesznek, az meg kell, hogy hozza az eredményt: „Aki a dialektikus materializmust 
megérti és elfogadja, annak már nem lesz egyszerű dolog vallásosnak lenni.”62

Bartis Attila számos helyen foglalkozik a marxista-leninista tanok oktatásba való beszivárgásával: „Egyszer 
Szűcs Áron biológiaórán megkérdezte, ha se az embert, se az állatokat, se a növényeket, de még a gombákat sem 
Isten teremtette, akkor mit teremtett Isten? Amire Kozma tanár elvtárs arca elszürkült. [...] Semmit nem teremtett 
Isten, mondta, bár érezni lehetett, hogy az Istent mégsem kis i-vel mondja. Ha nem is naggyal, de mindenképpen 
közepessel. Vagy naggyal, csak egy tonnás pont van a tetején. Hogy összenyomja. [...] És ezt miből lehet tudni, 
kérdezte Szűcs. Abból, hogy Marx, Engels, Lenin, de mindenekelőtt Sztálin elvtárs rájött erre, és megmondta. Sztálin 
elvtárs egyenesen papnak tanult, de rájött. Ha nem jön rá, akkor nem is lesz Sztálin elvtárs belőle. Tévedhetett is, 
mondta Szűcs. Nem tévedett. Egyikük se tévedett soha. Amit ők mondanak, az szent, ezt jegyezd meg, fiam. A pápa se 
téved soha, és ő is szent. De a pápa egyedül van, Sztálin elvtársék meg négyen.”63 Mindezek fényében nem csoda, ha 
Szabad András visszaemlékezéseiben úgy fogalmaz: az, hogy hatvanegyben mit gondoltak az Úristenről, sokkal 
tisztábban felidézhető, mint az, hogy hatvanegyben mit gondoltak a Politikai Bizottságról. 

A transzcendencia és a vizualitás hatalma

A vége egyik fő problémája a látható és a láthatatlan (a megragadható és a megragadhatatlan) ábrázolásának 
nehézsége. Úgy tűnhet, ebben nincs semmi újszerű, hiszen valamennyi műalkotás alapvető célja, hogy a láthatón, 
a materiálison keresztül feltárjon valami transzmateriális tartományt.64 Szabad András fotográfusként kitűzött 
célja is meglehetősen transzcendentális: olyan képeket akar készíteni, amelyeken láthatóvá válik a láthatatlan. 

A mondás szerint zuhanó repülőn nincsenek ateisták.  Mintha eredendő, belső igényünk lenne arra, hogy nehéz 
helyzetekben valamilyen „felsőbb hatalomba” kapaszkodjunk. Ezt a jelenséget a pszichológia a transzcendencia 
igényének nevezi.65 

58 Jürgen Moltmann: Isten van a dolgok végén. utolsó megtekintés: 2020.10.08.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IB9Gp8uZ4dsJ:bocs.hu/k81104co.htm&hl=hu&gl=rs&strip=1&vwsrc=0
59 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 223. oldal
60 Jürgen Moltmann: Isten van a dolgok végén. utolsó megtekintés: 2020.10.08.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IB9Gp8uZ4dsJ:bocs.hu/k81104co.htm&hl=hu&gl=rs&strip=1&vwsrc=0
61 Tabajdi Gábor (2017): Kádár János és az egyházak, Rubicon folyóirat, 2017/4. 52. oldal
62 Tabajdi Gábor (2017): Kádár János és az egyházak, Rubicon folyóirat, 2017/4. 52. oldal
63 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 156-157. oldal
64 Bencsik Orsolya (2016): KÁBÉ – Kritikai beszélgetés Bartis Attila A vége c. regényéről, utolsó megtekintés: 2020.01.03. https://

tiszatajonline.hu/?p=95160
65 Helstáb Laura (2017): Miért van szükségünk a transzcendenciára? utolsó megtekintés: 2020.10.28.
https://mindsetpszichologia.hu/miert-van-szuksegunk-a-transzcendenciara 
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Ezt a szükségletet évszázadokig elsősorban a vallások elégítették ki. A felvilágosodás azonban kezdte 
megingatni az emberek vallásos meggyőződését, majd a századfordulóhoz érkezve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
a tudományos gondolkodás felerősödése véglegesíti a vallástól való elfordulást.66 Nem véletlen a kor ikonikussá 
vált mondata: „Az isten halott! S mi öltük meg őt!”67

A modern ember egyensúlya azért rendült meg, mert a régi transzcendenciák már nem hevítették a kor 
emberét68 – elveszett az embertől független, abszolút transzcendens világba vetett hit, amit Isten jelképezett. 
A bizonyosságérzet problémája e szempontból az igazság megismerhetőségének lehetőségét járja körül, ami 
alapvetően filozófiai probléma. „A bizonyosság az igazság felismeréséből vagy megérzésének hitéből sarjad.”69 
Modern értelmezésben az igazság megismerhetősége többé nem pusztán filozófiai kérdés. A kor emberének új 
bizonyosságra volt szüksége, ezért idővel az igazság és a megismerhetőség kérdéséhez a művészetek és tudományok 
kapcsolódtak a legerősebb szálakkal.

A szovjet típusú rendszerek bizonyos szempontból felgyorsították a modernizációs folyamatokat. Az 
elmaradottság leküzdése ellen hatalmas mennyiségű szakemberre volt szükség: az oktatásban, a propagandában, 
a többszörösére duzzadt közigazgatásban, a népművelésben, az építészetben stb. 

A Kádár-rezsim tehát elsősorban nem a már meglévő értelmiség „átalakítását” tűzte ki célul, hanem az új 
értelmiség megteremtését, az új rendszer legfontosabb „kádereinek” létrehozását. Ám ez a fajta tervgazdaság és 
a tervezett társadalom értelmisége nem csak ezt a funkciót töltötte be. Szocialista éveiben Magyarország egy 
mély, keresztény érzületű országból egy nyíltan ateista társadalommá formálódott, amely „nélkülözte az állami 
legitimitás mindig és mindenütt szokásos formáját, amely ha elvontan is, de transzcendens.”70 De még így is, hogy 
a rendszer eliminálta a vallás kérdését, maradt valami, ami a társadalmat egyértelműen a transzcendenciához 
kötötte: a kultúra.

A 20. századi államszocialista rendszerek a „teológiai tisztázás” helyére az irodalmi, művészeti, filozófiai és 
történelemtudományi kérdéseket emelték. Az értelmiség nehéz helyzetbe került. Az alkotás tétje innentől kezdve 
nem az volt, hogy az adott mű „jól” sikerült-e, hanem az, hogy „autentikus forrása-e a transzcendens ranggal 
fölruházott kultúra a pártdoktrínának?”71A párt érdekes módon azt szerette volna, hogy az legyen, de nem 
minden művész áldozott a rezsim oltárán.

A párt irányítása alatt álló médiában, sajtóban és könyvkiadásban megjelenésre szánt műveket csakis a 
megbízható funkcionáriusok ellenőrzése után közölhették. Ezt az időszakot nevezzük a Három T (tiltott, tűrt, 
támogatott) korszakának,72 amely a köztudatban Aczél György nevéhez kapcsolódik, pedig már az ő fellépése 
előtt is „jól működött”.

Bartis Attila regényének értelmezésekor a képiségnek kulcsfontosságú szerepe van.  A fellelhető vizuális 
metaforák végigvonulnak az egész regényen. A regényszöveg poétikai formálódása során végbemenő 
jelentésátvitelt természetesen csak az apró darabok egymás mellé illesztésével láthatjuk át. Ilyen mozaikdarabka a 
kutya motívuma, amely átível a regény egészén. 

Az első feljegyzés arról szól, hogy Szabad András taxival a reptérre utazik, útközben pedig egy elgázolt, még 
rángatózó kutyát találnak az úttesten. A taxisofőr kiszállt, majd egy acélkábellel agyonütötte az állatot, aztán 
félrehúzta az út szélére.73 Ez a kutya – amelyre a könyv borítólapján látható kutya-festmény is utal – nyilvánvaló 

66  Helstáb Laura (2017): Miért van szükségünk a transzcendenciára? Utolsó megtekintés: 2020.10.28
https://mindsetpszichologia.hu/miert-van-szuksegunk-a-transzcendenciara.
67 Friedrich Nietzche (1926): Vidám tudomány, Világirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 143. oldal
68 Boda István (1927): Az „igazság” problémája és a modern kultúra válsága. Utolsó megtekintés: 2020.01.03.
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00214/korunk_EPA00458_1927_07_4384.html
69 Boda István (1927): Az „igazság” problémája és a modern kultúra válsága. Utolsó megtekintés: 2020.01.03.
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00214/korunk_EPA00458_1927_07_4384.html
70 Tamás Gáspár Miklós (2020): Az értelmiség mint történelmi probléma III.  Utolsó megtekintés: 2020.10.29.
https://litera.hu/irodalom/publicisztika/tamas-gaspar-miklos-az-ertelmiseg-mint-tortenelmi-problema-iii.html?fbclid=IwAR2QvSqZX

2zD7ucMlmcPBFs0XenXG-7FkUqETS7UdA1Gw7BIsg5xdCvEzVs 
71 Horváth Attila (2013): A cenzúra működési mechanizmusa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra időszakában. In: 

Magyar sajtószabadság és - szabályozás 1914-1989. Médiatudományi Intézet, Budapest, 80. oldal
72 Tamás Gáspár Miklós (2020): Az értelmiség mint történelmi probléma III.  Utolsó megtekintés: 2020.10.29.
https://litera.hu/irodalom/publicisztika/tamas-gaspar-miklos-az-ertelmiseg-mint-tortenelmi-problema-iii.html?fbclid=IwAR2QvSqZX

2zD7ucMlmcPBFs0XenXG-7FkUqETS7UdA1Gw7BIsg5xdCvEzVs 
73 Győrffy Miklós (2015): Goya kutyája a Ferihegyi úton. Utolsó megtekintés: 2020.10.23.
https://www.muut.hu/archivum/18013
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összefüggésben van azzal a Goya-képeslappal, amelyet a regény legvégén kap kézhez a főhős: „A szokásos 
távolságból nézve az ember azt hiszi, hogy a kutya kétségbeesett. Csupán ha egész közel hajolunk hozzá, akkor 
látjuk, hogy valójában csodálkozik. Hogy egyszerűen csak nem érti. Azt hiszem, ez a kép az egyik legpontosabb 
emberábrázolás.”74A konkrét képi ábrázolás mellett a kutya nyelvi szinten is gyakran megjelenik. Ilyen például, 
mikor a főhős egy veszett kutyához hasonlítja az apját, vagy amikor Gagarin az űrből visszatérve azt mondja: 
„még ma sem tudom pontosan, hogy valójában ki is vagyok, az először repülő ember, vagy az utolsó kutya”.75 Ezek 
a fenoménok az állat-ember közti határvonalakat pedzegetik. Bartis karaktereit is sokszor az ösztöneik vezérlik, 
a szereplők világa pedig gyakran determinált, hiszen kiszolgáltatottságuk miatt csak adott helyzetekre tudnak 
reagálni, ösztönösen.

A semmi és a hiányérzet kulcsmotívuma a regénynek: a családtagok idegenségétől kezdve az Isten hiányát 
kifejtő megnyilvánulásokon át egészen Gagarinig. A magányosan utazó asztronauta alakja duális szimbólum. 
A vége túlnyomó részében Gagarin a magára hagyatottság megtestesítője: „Röpülj bármeddig, Gagarin, olyan 
egyedül sehol nem lehetsz, mint a Földön, apád szobájában.”76 A főhős gyakran azonosul az űrutazóval, bizonyos 
szempontból hasonló sorson osztoznak. A kettejük közti párhuzamot a fentebb említett kutyamotívum is erősíti 
– Szabad András egy kutyához hasonlítja Gagarint, miközben őt „Kutyus”77 gúnynévvel illették fiatal korában.

Más szempontból Gagarin szimbolizálja az áhított transzcendens szférát: „mégiscsak mutatott valamiféle 
kiutat.”78 Szabad András egy alkalommal arról álmodik, hogy éjjel a Városligetben sétálgat. Gagarint akarja 
lefotózni: „Apám azt mondta, ott sétál éjjelente. Nem messze tőlem valami falnak dőlve egy pár szeretkezett.”79 Ez 
a jóslatszerű vízió a regény későbbi részében valósággá válik: így ismeri meg András élete szerelmét, Évát. A 
nő a Városliget egyik sötét zugában szeretkezett egy férfival, közben pedig mindvégig Szabad András szemébe 
nézett (aki időközben egy képet is készített a párról). A Gagarin megörökítésére tett kísérlet tehát – még ha csak 
közvetetten is – elvezeti a főhőst a magányból való kitörés lehetőségéhez és az immanens világon túli tapasztalatok 
megismeréséhez.

Miután Szabad András teljesen magára maradt, nehezen találta az élet értelmét. Fotográfiái untatták, mert 
értelmetlennek találta őket. A regényhős vallomása szerint egyedül Évával együtt hagyhatott volna olyan nyomot, 
aminek „valódi tétje van”.80 Éppen ezért érdekesnek tartom megemlíteni az almával való játékot: „Ma megint ott ez 
az alma. Nem tudom, ki és mit akar, de mérhetetlenül idegesít. Ha elveszem, másnap ott egy következő, ha otthagyom, 
mellétesz egy másikat, ha melléteszek egyet, az enyémet elviszi. [...] Aztán most este látom, hogy az enyémet úgy 
hagyta, a másikat teljesen körberágta.”81 Az alma komplex szimbólum: a termékenység és a szerelem gyümölcse, 
de mivel szinte teljesen gömb alakú, a teljességet is jelképezi.82 A regény legvégén derül ki, hogy András nincs 
teljesen egyedül: van egy lánya. A szerelmi szál tehát pozitív lecsengéssel zárul, hiszen a regényhősnek és Évának 
mégiscsak sikerült „valódi lenyomatot” hagyniuk. Más aspektusból megvizsgálva azonban az alma a bűnbeesés 
szimbóluma.83 Maga a fogantatás egy erőszakos aktus eredménye volt, hiszen Éva nem akart gyereket. Ezért nem 
csoda, hogy A vége narrátora nem számított annak lehetőségére, hogy a nő végül teherbe esik és felneveli közös 
gyermeküket anélkül, hogy ő tudna róla. Évával való kapcsolatuk „gyümölcse” tehát „halhatatlanságuk” záloga, 
amely lehetővé tette, hogy András végül elnyerje a teljesség érzetével járó megváltást.

Hasonló, azonban összetettebben megjelenő kapcsolat figyelhető meg az égbolt motívumismétlődése esetében.  
Ez a jelenség elsősorban a fénykép, valamint a diktatúra fotográfiához való viszonyán keresztül van ábrázolva: „A 
negatívjait és a fotográfiáit valami csoda folytán nem kobozták el, pedig felmerült a tisztben, hogy nem normális, 
ha valaki az eget fényképezi. Kell ott legyen a felhők mögött valami. Amire Apám mondta, hogy persze hogy van, 
Isten van a felhők mögött. Azért is fényképez, hogy egyszer felbukkanjon, és meg tudja mutatni az őrnagy elvtársnak. 
Amire előttem és Anyám előtt, visszakézből kapott egy úristenes pofont.”84 Az égbolt a transzcendencia szimbóluma, 

74 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 598. oldal
75 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 89. oldal
76 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 304. oldal
77 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 335. oldal
78 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 88. oldal
79 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 177. oldal
80 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 579. oldal
81 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 585. oldal
82 Pál József és Újvári Edit (1997): Szimbólumtár, Ballasi Kiadó, Budapest, 25. oldal
83 Pál József és Újvári Edit (1997): Szimbólumtár, Ballasi Kiadó, Budapest, 25. oldal
84 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 19. oldal
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az isteni hatalom és a szentség kifejezője85, amit a Kádár-rendszer mindenképpen tagadni kívánt. Gagarinnak is 
megmondták, hogy odafönt bármit találhat, „csak Istent nem.”86

A fényképezésre, a valóság megragadására vonatkozó narrátori reflexiók is a fotográfia metafizikai tétjét 
hangsúlyozzák − Isten lencsevégre kapását, a múlandó megragadását és a halállal, a semmivel való szembesülést.87 

Különös áttétellel kapcsolódik össze az ég szimbóluma a kultúra és a művészet fogalmával. Mindkét esetben 
a racionalitáson túli, érzéki világ iránti vágy érvényesül – nem csoda, hogy Maslow a transzcendentális élményt 
a növekedési motivációkhoz kapcsolja, és mint ilyet, az ember természetes és alapvető késztetéseként értelmezi: 
a csúcsélmény lehet egy kreatív pillanat,  egy orgazmus élménye, egy terápiás vagy intellektuális felismerés, egy 
sportteljesítmény vagy akár egy esztétikai, misztikus tapasztalás is.88 

A puha diktatúra beállta után a rendszer többé nem várt lelkesedést az emberektől, megelégedett azzal is, ha 
elfogadják a párt uralmát. A szocialista tömbön belül Magyarországon meglehetősen nagy volt az árubőség és az 
életszínvonal. Mindezek hatására természetesen változott az Istenhez és az egyházhoz fűződő viszony is.

A fellazult ideológiával Szabad András csak harminc évvel később szembesült, amikor Aczél elvtárs egy 
nemzetközi kiállítás híre miatt behívta magához a fotóművészt: „Pár pillanatig gondolkodtam, hogy mondjam-e 
itt, most ennek a miniszter elvtársnak vagy minek azt, amiért Apám olyan pofont kapott, hogy a fal adta a másikat. 
Végül nem láttam semmi okát, hogy ne mondjam. Az Úristent se lehet lefényképezni, mégis azzal próbálkozom. 
Akkor jó, bízunk benne, hogy magának sikerülni fog, mondta és nevetett.”89

Abban a pillanatban, hogy a képeket saját tér-idő helyzetükben, társadalmi, használati kontextusukban 
vizsgáljuk, egyértelművé válik, hogy a képek „nem mozdulatlanul állnak (vannak) önmaguk zártságában 
és örökkévalóságukban”. A vizuális jelrendszerek szükségszerűen feltételezik más kódok jelenlétét is – 
legfőképpen a nyelvét.90 Szabó Gábor szerint ebben az értelemben „a fotó a mű önmetaforája, hiszen ezt a másik 
művészeti médiumot próbálja végig a történetben az írásra, a nyelvre vonatkoztatni, mely az olyan didaktikus 
tételmondatokban is kifejezésre jut, mint pl. „az Úristent sem lehet látni, én mégis mindig azon dolgozom, hogy 
láthatóvá tegyem”. 91

A halál erotikája, avagy a szexualitás krízise

A regény szinte minden egyes szövegrészlete valamilyen módon a fotográfiára reflektál. Szabad Andrást mint 
fényképészt az érdekli, képes-e felidézni benne egy kép mindazt, amit ott, abban a pillanatban érzett, amikor 
megnyomta az exponálógombot. Ezekre az érzésekre számos ponton reflektál, és minden esetben ugyanazt 
keresi: azt az érzést, amikor meglátta az örökkévalót.  Ennek az érzésnek pedig – még ha paradoxonnak is tűnik – 
elsősorban a halálhoz és a szexualitáshoz van köze.

A főhős első fényképét Imolkáról készítette, akivel kapcsolatban fogalma se volt arról, „hogy alig félpercnyi 
gombolkozás a nyárporos verőfényben ugyanúgy eldöntheti egy ember életét, mint Sztálin vagy Adolf Hitler.”92 A nő 
nem Szabad András miatt gombolkozott. Ugyan, addigra a fiú elég idős volt ahhoz, hogy néhányszor meglesse 
Imolkát szeretkezés közben, de még így is túl fiatalnak bizonyult ahhoz, hogy a látottak ne határozzák meg egy 
életre a szexualitását: „Nem tudtam, ezután mi következik, csak azt, hogy Imolkát most elpusztítják. Megsemmisítik. 
És minél jobban vonyított, annál pontosabban tudtam, hogy ezt igazából ő akarja. El akar pusztulni, meg akar 
semmisülni. Dorvai pedig egyszer csak úgy nyomta az asztal éléhez, hogy Imolka szinte kettészakadt, nesze, nesze, 
te korcs, nesze, te szuka, és akkor hirtelen vége lett. Valami örökkévalóságnyi csöndbe zuhantunk mindhárman.”93

Az erotikában általában a nő az áldozat, és a férfi jelenik meg az áldozattevő szerepében. Az extázis 
beteljesülésekor pedig mindketten belevesznek a megsemmisítési aktussal megteremtett folytonosságba. Ilyen 

85 Pál József és Újvári Edit (1997): Szimbólumtár, Ballasi Kiadó, Budapest, 90. oldal
86 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 409. oldal
87 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. Utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
88 Helstáb Laura (2017): Miért van szükségünk a transzcendenciára? Utolsó megtekintés: 2020.10.28.
https://mindsetpszichologia.hu/miert-van-szuksegunk-a-transzcendenciara 
89 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 556. oldal
90 Visy Beatrix (2017): Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban – elméleti közelítések, Helikon, 63. évf. 4. sz., 465. oldal
91 Bencsik Orsolya (2016): KÁBÉ – Kritikai beszélgetés Bartis Attila A vége c. regényéről, Utolsó megtekintés: 2020.01.03. https://

tiszatajonline.hu/?p=95160
92 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 103. oldal
93 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 109. oldal
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viszonyok között a „normális” viselkedésből a vágy állapotába való átmenet végén jelen van a halál elemi vonzása.94 
Ez a megsemmisülés természetesen képletes, mégse marginális azonban a tény, hogy a szexuális élvezet tetőfokát 
egyfajta kómában éljük át. Ezen az analógián alapszik a francia la petite mort kifejezés is, amely az orgazmus utáni, 
„tudattalan” állapotot hivatott jelölni. 

A „kishalál” kifejezés nem pusztán a szexuális aktus utáni állapotot jelöli.  Használható egy olyan esemény 
– általában trauma – leírására is, ami akkora hatással volt az életünkre, hogy „egy részünk belehalt”.95 András 
életében összemosódott a két jelentésréteg, ezért is hemzseg a regény kiüresedett együttlétektől.

Prolongált, azaz komplikált gyásznak hívják azt a jelenséget, amikor a gyászfolyamat évek múltán se záródik 
le. A feldolgozatlan veszteség könnyen szélsőséges formát ölthet. Ebben az esetben a gyászolóra évek múltán is 
kihatással lehet a halott személy96 – tisztelete már-már kultikus jelleget ölt: „Nem mondhatom senkinek, hogy 
tévedsz, kedvesem, nem az Anyámat látom benned, és nem is egy tárgyat, hanem az örökkévalót. Nem akarom, hogy 
moss, főzz, takaríts, mindössze azt várom tőled, hogy a szemem láttára pusztulj el. Aztán kezdd újra, éjről éjre.”97 Az 
anya elvesztése tehát kulcsfontosságú szerepet játszik Szabad András nemi-érzelmi fejlődésében. 

A regényhős életében a birtokbavétel és a kiszolgáltatottság folyamatosan összeütközik egymással. Ebben a 
regényben Istennek nincsen közvetlen hatalma, de helyette van a nőknek: „pontosabban minden nőnek van az 
életében legalább egyetlen ilyen pillanata. Amikor ha azt akarja, még Krisztust is lekísértheti a keresztről. Lehet, 
hogy mindössze egyszer adatik meg neki ez a hatalom, sőt lehet, hogy ki sem éli. [...] De a hatalma a mindenség 
felett legalább egyetlen pillanatra az életben akkor is megvan.”98 Ebben az esetben a férfi az alárendelt fél, aki ki van 
szolgáltatva a nők szeszélyeinek. Ahol Szabad András megérzi ezt az alárendeltséget, ott megpróbál „kiszakadni 
önmagából”. Ezt a jelenséget a mű a nőkön keresztül ábrázolja a legplasztikusabban – amikor olyan nővel van, 
akit nem szeret, gyakran „kívülről” látja magukat, mintha mindaz nem is vele történne: „egy vacak fényképezőgép 
keresőjén át végignézhetem az egész életet, megláthatok bármit, akár olyasmit is, amit mások csak akkor, ha én 
rámutatok. De ahhoz, amit látok, nem kerülhetek ennél közelebb soha.”99

A birtokbavétel vágya mégis erélyesebben jelenik meg a regényben: a fotográfia is mindvégig ezt a jelenséget 
erősíti. A fénykép nemcsak „olyan”, mint a tárgya, nemcsak hódol előtte, hanem kiterjeszti a jelenséget. A fénykép 
az ábrázolt, az adott tárgy birtokbavételének és leigázásának hatékony eszköze.100

Egy átlagos ütemben fejlődő fiatallal ellentétben Szabad András nem dönthette el, mikor „válik le” az anyjáról. 
Ez volt az első alkalom, amikor szembesült azzal, hogy a dolgok tőle függetlenül történnek, minden logikus 
magyarázat nélkül. A szeretett nő elvesztése váltotta ki a bizonytalanság és a keserűség érzetét – ezzel pedig ő is 
tisztában volt. Édesanyja szerint Isten a megkeseredett emberen nem segít: „ha tévedett, csak annyiban tévedett, 
hogy a megkeseredés legfőbb okát nem a félelemben látta. Így nem is számolt vele, hogy egy holtan talált anyánál 
nincs félelmetesebb.”101 

A halál és a gyász a lét legmagányosabb aktusa. A van és nincs egymást feltételező és kizáró viszonya ebben 
az esetben arra késztette a főhőst, hogy élete hátralevő részében maga döntsön arról, ki van és ki nincs jelen az 
életében. Szabad András – a nagybetűs szerelem betoppanásáig – megragadt a gyász érzelem nélküli állapotában,102 
és minél több nőt kapott lencsevégre, annál tisztábban érezte, hogy csakis ő döntheti el, kihez akar tartozni, és kit 
enged el: „Leültetni a konyhában a hokedlire, és a lichthofból beszüremlő gyatra fényben csak nézni a Zorkij keresőjén 
át. Amíg olyan örökkévaló nem lesz, mint Anyám, amikor meghalt. Aztán megnyomni az exponálógombot.”103

A fényképen felsejlő halál és az erotika mindvégig felfedezhető a fotográfus munkásságában.  A már befutott, 
világszerte elismerésben részesülő Szabad András egy ázsiai nő arcával kapcsolatban a következő beszélgetésbe 
bonyolódott: „Na de András... Ez egy elég ismert képed. Pont azért mutatom. Mit csinál ez a nő? Nehogy azzal 
rágalmazz, hogy megbotránkozok az erotikán. Nem rágalmaztalak semmivel, azt kérdeztem, hogy mit csinál. Honnan 

94 Georges Bataille (2019): Az erotika, Kossuth Kiadó, Budapest, 22-23. oldal
95 Dr. Steve Moody (2014): The happiness primer, Author House UK, 176.oldal
96 Dr. Pilling János (2012): A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra, Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok 

Doktori Iskola, Budapest 26-27. oldal
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tudjam, nem látszik más belőle, csak az arca. Péter, ne hazudj. Kefél. Ezt akarod hallani? Ezt. [...] ... Attól az még nem 
lesz pornográfia, hogy te ott vagy. Attól biztosan nem. Egy portré meg különösen nem. Nahátakkor. Mondom, tényleg 
nem értem ezt az egészet. Péter, ez a nő egy halott.”104 Bartis nem véletlenül játszik ezekkel a fogalmakkal. Ugyan 
nagy erő kell ahhoz, hogy felfedezzük az összefüggést az erotikában rejlő életigenlés és a halálból áradó üresség 
között, nem véletlen, hogy a férfi nem tudott különbséget tenni a két arckifejezés között. Amikor kutatók az agy 
működését tanulmányozták, arra lettek figyelmesek, hogy a szexuális gyönyör másodperceiben az alany egy mély, 
relaxált állapotba került, miközben az agy félelemért, szorongásért felelős része szinte teljesen kikapcsolt.105 Így 
egy halott és egy eksztázisban lévő arc könnyen áraszthatja látszólag ugyanazt az „örökkévaló” nyugalmat.

Amikor valaki élettelen testeket fényképez, az az abszurd helyzet áll elő, hogy a holttest bizonyos értelemben 
élővé válik: egy halott dolog élő képévé.106A fotó mozdulatlansága ebben az értelemben az élettelen és az élő 
visszás keverékének eredménye. Ennek a jelenségnek tudható be, hogy nem szívesen tépjük össze, vagy dobjuk 
ki szeretteink fényképét – kivált azokét, akik már meghaltak. Ezért fájt annyira Szabad Andrásnak, hogy a halott 
anyjáról készült fotók megsemmisültek, és ezért lesz érdekes az a jelenség, amelyet a főhős Éva képeivel művel: 
„Éva meghalt. Ennyi. És a gyásznál nincs tisztább állapot. Hogy Anyám után még reménykedhettem Évában, de Éva 
után nincs miben.”107

Az abszolút idő és a halhatatlanság problematikája

A regény első fele az apa halálával zárul, a folytatásban pedig az abszurd körülmények között megismert Éva 
és a főhős kaotikus szerelmi történetét követhetjük nyomon. 

A szereplők folyamatos analizálásának „ellenpontjaként” a regény a durva szexualitás széles spektrumát 
vázolja fel − mintha a testi örömök és vágyak kiteljesedése szabadulást jelentene az elme örökös kontrolljának és 
önmegfigyelésének terhétől.108

Szabad András életében több nő is felbukkant Éva előtt, ám a férfi szexuális szokásai egyetlen esetben sem 
feleltek meg a hagyományos konvencióknak – számára a szexualitás is a szabadság gyakorlásának terepe.109 A 
nők az érzelmi fejlődés egy-egy szakaszát jelképezik a regényhős életében, mind közül azonban Zárai Éva alakja 
emelkedik ki leginkább. 

Jelen dolgozat nem vállalkozik az Éva-szál teljes körű feltérképezésére – a nő jelensége azonban nem 
elhanyagolható Szabad András magányának, a modern művészetek ábrázolásmódjának, valamint a regényben 
felvázolt halhatatlanság és megörökíthetőség problémakörének vizsgálata szempontjából.  Éva karakterének, 
valamint az almamotívum több aspektusból történő vizsgálata egy következő dolgozat kutatási témáját jelöli ki.

A vége főhőse ugyan édesapjától kapta a tűéles képek receptjét, de a világhírű sikert lényegében Évának 
köszönheti. Több évnyi együttélés után a nő úgy döntött, Amerikába disszidál. A gond csupán az volt, hogy erről 
egyetlen szót sem szólt korábban, így Szabad Andrást nem csupán felkészületlenül, hanem teljes sokként érte: „Mi 
olyan rohadt fontos van Amerikában, hogy itt hagyjuk miatta a másikat? Én megmondom: Semmi. Azon a tízezer 
kilométeren kívül semmi. Az van ott egyedül, a tízezer kilométer. Ugyanaz, amiért a kutyát is jó messzire kiviszik 
az erdőre, amikor már nem kell. Hogy többé soha ne találjon haza.”110 András hetekig észre se vette, hogy Éva 
magával vitte a negatívjait. Ezután a nő egy híres New York-i galériában szervezett neki kiállítást – ez hozta meg 
a nemzetközi sikereket a fotográfus életébe. 

Éva Amerikába való disszidálása talán még az anya halálánál is nagyobb traumát okozott a regényhősnek: a 
halál bekövetkezik, az elhagyás viszont döntés kérdése. Szabad András esetében a nő döntése.

Szabó Gábor szerint a Barthes Világoskamrájából és Susan Sontag fotóművészeti írásaiból bőségesen táplálkozó 
regény „mint textuális fotóalbum annak a sontagi mondatnak a késői demonstrációja, mely szerint a dolgok 

104 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 563-564. oldal
105 Dudics Emese (2013): Az orgazmuszavarokról Utolsó megtekintés: 2020.10.08.
https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/az-orgazmuszavarokrol.html
106 Roland Barthes (1985): Világoskamra, Európa Könyvkiadó, Budapest, 90. oldal
107 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 578. oldal
108 Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). Utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege
109 Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). Utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege 
110 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 511. oldal
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mostanában azért léteznek, hogy képpé tudjanak válni.”111 Az idézett mondat különösen érvényes Zárai Éva 
esetében – a nő alakja valóban úgy rajzolódik ki a regényben, mintha csak azért létezne, hogy Szabad András 
modelljévé váljon. 

A vége című regényben nem a diktatúra az egyetlen, ami az ember személyiségét formálja. A korábban már 
említett metafizikai tét szempontjából hatalma van a művészetnek is, amely a halállal való közelségben „folyamatos 
jelenné”112 alakítja a múltat és a jövőt. Ezáltal a fotográfia kiemeli a létezőt a profán időből és az örökkévaló 
szakrális dimenziójába helyezi.113 

Szabad András fotográfusi karrierjének végállomása az Éva halála után megrendezett kiállítás-performance.114 
Az alapkoncepció szerint a kiállítóterem egy nagy sötétkamrát imitál, ahol a világítótestek felkapcsolása után 
a „fixálatlan képek”115 pillanatok alatt megsemmisülnek, elrejtve, mit ábrázoltak korábban: „Ezek a képek erről 
szólnak. Az Éva gyávaságáról, meg persze az enyémről. Arról, hogy nyom nélkül ment el…”116 Ez a jelenet a főszereplő 
személyes sorsának és a nőhöz való viszonyának megértése szempontjából is kulcsfontosságú.

Magát a fotósorozatot természetesen tekinthetnénk nyomnak, de ahogyan Sontag is fogalmaz, a fénykép csupán 
a valóság képét teszi közvetlenül hozzáférhetővé, nem magát a valóságot. Ezért a fotó szerényen „mindössze annyit 
igazol, hogy modellje létezik” 117 így pusztán a fénykép sose lehet elég egy embernek: „A halál annál tisztábban 
úgysem lesz soha senki számára látható, mint amikor ott áll a halottja előtt.”118 Ez a jelenet többek közt a modern 
művészet és az abszolút idő, valamint a halhatatlanság és a valóság megragadhatóságának kérdését veti fel.

Ahhoz képest, hogy András mindvégig az örökkévaló pillanat vég feletti diadalát próbálja megörökíteni, 
halott szerelméről készült fotográfiáit mégis megsemmisíti. A modern művészetek szempontjából vizsgálva a 
„megsemmisítő” performance a halhatatlan és megismételhető ábrázolás helyett az adott pillanatban megragadható, 
a művészet átmeneti és időben változó jellegét hangsúlyozza. 

A modern nem egyszerűen a régivel megy szembe, hanem az örökkévalóval és az időtlennel. Modern tehát 
az, ami a pillanatnyit, a körülményektől függőt ragadja meg a korban. Az abszolút Szép megragadására törekvő 
művészetfelfogással szemben a modern szemszögéből egyedül a jelen, az újdonság az, ami gyönyörködtet. A 
befejezetlenség (vagy pont a befejezettség mint megismételhetetlen), a töredékesség és az allegorikusság mint 
formaszervező elv a művészet és az élet közötti határvonal eltörlésére tett kísérletek.”119

A művészet időhöz való viszonyára és az immanens létezésen túli valóság megragadására tett kísérlet extázisától 
a performance végén néhány befektető licitálni kezdett a kiállítás teljes anyagára. Azokra a fotográfiákra, amelyek 
lényegében már nem léteztek: „Valamit félreértettél, ezek a képek már nem léteznek. Így nem is eladóak. Értelek. 
Akkor tízmilliót adok egyben az egészért. Mondtam, nézz körül, ezek a képek nincsenek. András, ennyit tönkrement 
fotópapírért még Amerikában sem fizettek neked. Amire Guttmann megfordult, és foghegyről azt mondta, tizenegy.”120 

Szabad András a láthatatlan láthatóvá tételére tett kísérletét összességében kudarcok sorozataként éli meg. 
Ahogyan Éváról készült fotográfiái lényegében a vég lenyomataivá váltak, úgy édesanyjáról készült képeit se tudta 
megörökíteni: „arra gondoltam, hogy tulajdonképpen semmit nem ér a fényképezés. Ahogy Apám képeiről is folyton 
lemaradt Isten, ugyanúgy én se fogom soha azt a gumik füstjében kódorgó kutyát lefényképezni. Ahol az Úristen egy 
pillanatra látható, ott kiszakad a film.”121

111 Bencsik Orsolya (2016): KÁBÉ – Kritikai beszélgetés Bartis Attila A vége c. regényéről, utolsó megtekintés: 2020.01.03. https://
tiszatajonline.hu/?p=95160

112 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 393. oldal 
113 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. Utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
114 Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. Utolsó megtekintés: 2020.01.04. http://www.muut.hu/archivum/18020
115 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 581. oldal 
116 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 579. oldal 
117 Susan Sontag (2011): A fényképezésről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 244-245. oldal
118 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 579. oldal
119 Angyalosi Gergely (2009): Közelítések a modernséghez – Az új magyar irodalomtörténet harmadik kötetének koncepcionális 

kiindulópontja –, Literatura, 35. évf. 3. sz,.323-324. oldal
120 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 581-582. oldal 
121 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 22. oldal 
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Összegző gondolatok

Bartis Attila regénye precíz képet ad a Kádár-kori hétköznapokról: egy olyan időszakba nyerhetünk betekintést, 
ahol egyetlen rosszul megfogalmazott mondat, vagy egy fénykép is képes lehet arra, hogy „kihúzza” lábunk alól 
a talajt. 

A vége című regény egy politikai rendszer által meghurcolt apa és a viszontagságok között felnövő fia életútját 
mutatja be. A regény főhősének – Szabad Andrásnak – azon tény ismeretében kellett felnőnie, hogy apja börtönben 
ül, mivel kapcsolatba hozták a forradalommal. Idővel kiderült az is, hogy a szomszédjuk is besúgó volt, így teljesen 
érthető, hogy a fiú hite megingott a dolgok kimondásának lehetőségében. Ez a szürke időszak Bartis szereplőiben 
mély nyomot hagyott: az apa belerokkant a börtönévekbe, felesége elvesztésébe és a haragba, amit a fia iránta és a 
forradalmi törekvései iránt érzett. Szabad András számára pedig egy élet is kevés volt, hogy feldolgozza édesanyja 
korai elvesztését, amiért közvetlenül édesapját – közvetetten pedig a Kádár-rezsimet hibáztatta.

A regény utolsó oldalain, az 1994-es magyar országgyűlési választás eredményének (a szocialisták győzelmének) 
tudatában markolta egybe Szabad András mindazt, amit a feljegyzései végére érve se tudott megérteni: „Ötvenöt 
leszek, mire valaki megdönti őket is. Még hatvan se, mire már biztos járni tanul az unokám. Mire megtanul írni-
olvasni, én még mindig nem fogom tudni se, hogy miért pont azon az éjjelen halt meg Anyám, se, hogy miért 
fényképezek, se, hogy önmagán kívül ártott-e valakinek Apám, se, hogy én jó magyar voltam-e, se, hogy van-e Isten.”122

A vége egy olyan létösszegző írás, amelynek irányát a politika, a fotográfia, a transzcendencia és az erotika jelöli 
ki. Főhősei olyan karakterek, akik – barthes-i fogalommal élve – egy nap meg fognak halni, pedig már nem élnek. 

A confessiós kitárulkozás végső soron ugyanazt a célt szolgálja, mint a fotográfia: birtokba venni a múló 
pillanatot, igazolni, hogy itt voltunk és legalább ennyi marad belőlünk – ezáltal összekapcsolva a múltat a jelennel. 
A halhatatlanság illúziójához eddig a fotográfia vitt minket a legközelebb.123 

A regény egy-egy jelenete pontosan úgy gondolható tovább, mint egy fénykép, ami csak keretbe zárt része az 
egész látványnak. Bartisnál éppen a fényképezésben rejlik annak a reménye, hogy a világ több, mint ami látszik 
belőle. Hogy mégiscsak szabaddá tesz a tudat: „Egy fényképen minden börtöncellának legfeljebb három fala van.124

Dolgozatom elsődleges célkitűzése Isten és a hatalom, valamint a halál és a szexualitás korrelációinak 
feltárására irányult Bartis Attila A vége című regényében. Kutatásom során több aspektusból is megvizsgáltam a 
bevezetésben felvetett kérdéseket: foglalkoztam egyrészt az egyén és a hatalom, valamint az ateizmus és a hívőség 
problematikájával a regényben elbeszélt történeti kontextus összefüggéseiben. Másrészt vizsgáltam a művészet, 
ezen belül a fotográfia idővel kapcsolatos viszonyát és az immanens létezésen túli megragadás lehetőségeit. 
Harmadrészt a halál és az erotika korrelációinak értelmezése során megkíséreltem feltárni a regényhős 
egzisztenciális kérdéseit: mindenekelőtt a szüleihez, valamint a nőkhöz fűződő viszonyára vonatkozóan. Az idő 
és a valóság, valamint a látható és a láthatatlan megragadhatóságának problémáin keresztül kitértem a modern 
művészet azon kérdéseire is, amelyek az abszolútum ábrázolhatóságára vonatkoznak. Jelen dolgozat továbbá egy 
újabb kutatási folyamat irányát is kijelölte, amely a regény átfogó értelmezése szempontjából relevánsnak bizonyul.

122 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 599–600. oldal
123 Győrffy Ákos (2019): Ne gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe! – Bartis Attila a 

Mandinernek. utolsó megtekintés: 2020.11.22. https://mandiner.hu/cikk/20191103_bartis_attila_a_
mandinernek?fbclid=IwAR0vM_4dbNlgtPdyrF94AKJqTOXoZMer8Gxukh9Ia2t3IjyHr57KhRQVg0s

124 Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest, 91. oldal



60

P
H

ILO
S/LO

G
O

S

Irodalomjegyzék

André Bazin (2002): Mi a film?, Osiris Kiadó, Budapest 
Angyalosi Gergely (2009): Közelítések a modernséghez – Az új magyar irodalomtörténet harmadik kötetének 
koncepcionális kiindulópontja –, Literatura, 35. évf. 3. sz.
Bartis Attila (2019): A vége, Magvető Kiadó, Budapest 
Bartis Attila – Kemény István (2010): Amiről lehet, Magvető Kiadó, Budapest
Benczúr Lilla (2015): A gyász lélektana, In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma 
és a megküzdés lélektana, Pannonia Kiadó, Pécs
Friedrich Nietzche (1926): Vidám tudomány, Világirodalmi Könyvkiadó-, Budapest
Földy Ferenc (2013): Az elmúlás és a gyász pszichológiája, Ősi gyökér, 41. évfolyam, 1-2. szám
Georges Bataille (2019): Az erotika, Kossuth Kiadó, Budapest
Gervai András (2010): Fedőneve: „szocializmus”, Jelenkor Kiadó, Pécs
Horváth Attila (2013) A cenzúra működési mechanizmusa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra 
időszakában. In: Magyar sajtószabadság és - szabályozás 1914-1989. Médiatudományi Intézet, Budapest 
Pál József és Újvári Edit (1997): Szimbólumtár, Ballasi Kiadó, Budapest
Dr. Pilling János (2012): A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra, Semmelweis Egyetem Mentális 
Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest
Rainer M. János (2010): A Kádár-korszak 1956-1989, Kossuth Kiadó, Budapest
Roland Barthes (1985): Világoskamra, Európa Könyvkiadó, Budapest
Dr. Steve Moody (2014): The happiness primer, Author House UK
Susan Sontag (2011): A fényképezésről, Európa Könyvkiadó, Budapest
Szakolczai Attila (2010): Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Kossuth Kiadó, Budapest
Tabajdi Gábor (2017): Kádár János és az egyházak, Rubicon folyóirat, 2017/4. szám
Visy Beatrix (2017): Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban – elméleti közelítések, Helikon, 63. évfolyam, 4. szám

Bazsányi Sándor (2015): A határozott névelős író. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://www.es.hu/cikk/2015-11-27/bazsanyi-sandor/a-hatarozott-nevelos-iro.html 
Bencsik Orsolya (2016): KÁBÉ – Kritikai beszélgetés Bartis Attila A vége c. regényéről, utolsó megtekintés: 
2020.01.03.
https://tiszatajonline.hu/?p=95160
Boda István (1927): Az „igazság” problémája és a modern kultúra válsága. utolsó megtekintés: 2020.01.03.
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00214/korunk_EPA00458_1927_07_4384.html
Dudics Emese (2013): Az orgazmuszavarokról. utolsó megtekintés: 2020.10.08.
https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/az-orgazmuszavarokrol.html, 
Győrffy Ákos (2019): Ne gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe! – Bartis Attila a Mandinernek. utolsó 
megtekintés: 2020.11.22. 
https://mandiner.hu/cikk/20191103_bartis_attila_a_
mandinernek?fbclid=IwAR0vM_4dbNlgtPdyrF94AKJqTOXoZMer8Gxukh9Ia2t3IjyHr57KhRQVg0s
Győrffy Miklós (2015): Goya kutyája a Ferihegyi úton. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://www.muut.hu/archivum/18013, 
Helstáb Laura (2017): Miért van szükségünk a transzcendenciára? utolsó megtekintés: 2020.10.28.
https://mindsetpszichologia.hu/miert-van-szuksegunk-a-transzcendenciara 
Horváth Csaba (2016): Egy fénykép rólad itt marad. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://art7.hu/irodalom/egy-fenykep-rolad-itt-marad/  
Jürgen Moltmann: Isten van a dolgok végén. utolsó megtekintés: 2020.10.08.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IB9Gp8uZ4dsJ:bocs.hu/k81104co.
htm&hl=hu&gl=rs&strip=1&vwsrc=0
Kerekes Edit (2017): Bartis Attila: Nem tudom, hogy „A vége” lesz-e a vége. utolsó megtekintés: 2021.01.02.
http://szabadsag.ro/-/bartis-attila-nem-tudom-hogy-a-vege-lesz-e-a-vege
Kolozsi Orsolya (2016): (Ön)analízis (Bartis Attila: A vége). utolsó megtekintés: 2020.01.04.
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-januar/Oen-analizis-Bartis-Attila-A-vege 



61

P
H

ILO
S/LO

G
O

S
Rácz Gergő (2015): A fotográfus kívülállósága. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://revizoronline.com/hu/cikk/5868/bartis-attila-a-vege/ 
Sandammer (2005): Interview mit Attila Bartisüber „Die Ruhe”. utolsó megtekintés: 2020.10.05.
http://www.sandammeer.at/portraits/bartis-interview-ung.htm
Szénási Zoltán (2016): Fényérzékeny életek. utolsó megtekintés: 2020.01.04. 
http://www.muut.hu/archivum/18020
Tamás Gáspár Miklós (2020): Az értelmiség mint történelmi probléma III.  utolsó megtekintés: 2020.10.29.
https://litera.hu/irodalom/publicisztika/tamas-gaspar-miklos-az-ertelmiseg-mint-tortenelmi-problema-iii.html
?fbclid=IwAR2QvSqZX2zD7ucMlmcPBFs0XenXG-7FkUqETS7UdA1Gw7BIsg5xdCvEzVs 
T. S. Eliot: Négy kvartett – Eastcoker. utolsó megtekintés: 2020.10.03.
https://mek.oszk.hu/00300/00378/00378.htm#2 





PH
ILO

S/M
IX



64

P
H

ILO
S/A

R
S



65

P
H

ILO
S/M

IX
Csányi Erzsébet

A BRUTÁLIS MŰVÉSZET MÉREGCSEPPJE
Pop art és art brut Tarkó János művészetében 

Már évekkel ezelőtt fennakadtam Tarkó János (1980) újvidéki 
festőművész festményein. Ennek oka nemcsak a harsány színek és 
a feldobott, provokatív ötletek erupciója, eufóriája, a vad sokkolási 
szándék a képeken, ami minden Tarkó-műből tűzijátékot csinál. A 
könnyen felismerhető, sajátos kézjegyben azonban engem leginkább 
az ábrázolásnak valamiféle bizarr kezdetlegessége irritál. Mi ez?! 
Rossz vicc? 

Azt látjuk, hogy valaki rajzolni akar, de a kép ákombákomszerűre 
sikerül. A vonalvezetés gyermekien suta, otromba, ügyetlen. A 
rajz  szánalmas, ijesztően fogyatékos. Kidolgozatlan. A művész 
„nem tud” festeni, csak firkálni, színezni. A téma is blöffölésnek 
tűnik, általában egyetlen tárgyat/lényt látunk. A színeket az alkotó 

nem keveri, a műveken alapszínek vannak kontúrvonalakkal, nincs árnyalat, átmenet, finom részletezés, kétely, 
áthajlás. Minden merev és szúr. Minden tüskés és tagad. Minden élénk (vidám?) színektől lángol. 

Természetesen sejtjük, hogy a művész szándékos hozzáállásáról, ironikus stíluseffektusról, a puccs gesztusáról 
van szó, mellyel a szerző elsősorban a konformista művészeti beidegződéseket bombázza, a polgárpukkasztó 
sokk-esztétika hatásával él. 

De csak ennyi lenne? Mert ez a sajátos tarkói „tökéletlenség” szinte fáj. Szenved, vergődik az alkotóművész, 
és vergődésre, viszolygásra ítéli a nézőt is, még akkor is, ha mindebben infantilizmus, morbid irónia, játékosság, 
szórakoztatás és vidámság is van. 

Mégis, látni, hogy erre a hatáseffektusra a művésznek alapvetően szüksége van, erre alapozza a többit. 
A kulcs az art brut fogalmában rejlik. A 20. század második felében a művészetelméletben megjelent az art 

brut nevű képzőművészeti jelenség, ide sorolták a gyermekek, a primitív népek, a rabok és a lelkibetegek rajzait, 
amelyeken sokszor agresszivitás is megnyilvánul. Van bennük egy adag (taszító) nyerseség, durvaság, brutalitás, 
ízléstelen, torz vonás, ami megtorpanásra kényszerít, megriaszt, lehangol. 

Tarkót nyilván az art brut irányzat ihlette meg, ezen a nyomvonalon indult el, innen tanulta el azt a horror-
effektust, amivel első pillanatban megtorpantja a nézőt. Extrovertált művészi alkat, aki vulkánként lövelli ki azt, 
amit érez, és nemcsak festőként, hanem szobrászként, zenészként, költőként is megnyilatkozik. „Nekem az a fontos, 
hogy kifejezzem magam” – vallja egy interjúban.1 Az önkifejezés szükséglete nemcsak a mű általi önmegvalósítás, 
önértelmezés igényéből fakad, hanem egy intenzív kommunikációs éhségből is. Értelmezni akarja magát és a 
világot, de nem magányosan, hanem a befogadókkal folytatott (akár agresszív) dialógusban – a műalkotás által. 

2009-es budapesti kiállításán drMáriás Tarkót „kifinomult primitívnek” nevezi és így fogalmaz: »Az út, 
amit munkásságával leír, nem más, mint a keresés maga, melynek során felmutatja a kirekesztettség, a belőle 
származó őrület, fájdalom, arctalanság és ezerarcúság megannyi érett, teljes, hiteles, tarkón lövő képét...Ahogyan 
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Radnótinak is megnyíltak a zuhanás gödrei Borban. „Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -", írta, mert tudta.Tarkó 
ezzel a névvel él, ezzel írja magát alá, ezt ismétli, a lövés pedig az ecsetéből fakad.«2

 A „tarkón lövő képek”, vagy az ecsetből jövő lövés képzetei a szójáték asszociációs fürtjeivel találóan ragadják 
meg ennek a művészetnek az eruptív erejét.  

2009-ben, a 8. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK) Tarkó Jánosnak önálló 
kiállítása volt PERSONAE NON GRATAE címmel Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Karán. A szerző – Luisa Ritoša elemzésére utalva – rezüméjében kiemelte, hogy „alkotásai a neoexpresszionizmus, 
a street art, a graffiti art kifejezésmódjaiban gyökereznek. A horror vacui a háborútól való félelem: a magányt és 
az elidegenedést, a túlélést szeretném festményeimmel ábrázolni. Minden egyes kép általában egy lényt mutat 
be, allúzióként annak elszigeteltségére utalva. Műveimben minden lény a világról alkotott vízióját kínálja fel a 
szemlélődőnek, az esetleges befogadónak. A festményeimen levő szöveg tulajdonképpen egy kiegészítő tényezővel 
gazdagítja a művet, különleges feszültséget teremt az irodalmi-írásos és a képszerű-képzőművészeti élmény 
megragadásában.”3 

Az immár negyven önálló kiállítással rendelkező újvidéki festőművész jelenleg az Újvidéki Egyetemen a Mű-
vészeti Akadémia doktorandusza. Méltatói a festőelődök között a vajdasági Maurits Ferencet és Kerekes Lászlót, 
a szerb Vladimir Veličkovićot, az amerikai Jean-Michel Basquiat-t, a svájci Paul Klee-t, a spanyol Pablo Picassót, 
a német  Werner Büttnert nevezik meg.

Nem véletlen, hogy Tarkó János a doktori munkájában a multimedialitás koncepcióját, a művészi jelnyelvek 
szintézisét, esetleges összjátékát kutatja, hisz a művészet a kódok sokaságával egy össztüzet zúdíthat a világra, 
s ebben megtalálhatná saját művészi sokoldalúságának új kifejezési eszközeit.4 Tarkó elemzői utalnak Hamvas 
Béla szavaira, miszerint az absztrakt képzőművészet zeneivé tud válni.  „A techno, a dub, a reggae avagy a hip-
hop benne van Tarkó János képeinek szerkezetében”5 – írja Danilo Vuksanović. Ő maga a kísérletező művész 
megtestestesítése, a festés, szobrászkodás mellett zeneszerző is, zenekarban is játszott, de a költői megfogalmazás 
is vonzza. „Tarkó János képein elválaszthatatlan az álomlátás és a geometria, másrészt az egzakt gondolati ív és az 
ornamentika, ahol mindent átsző egy különösen mély zeneiség.”6 

Tarkó János már indulásakor a szubkulturális műfajok, a popkultúra keretei között határozta meg önnön vi-
lágát, és máig ez a képregényszerű ábrázolás a legfelismerhetőbb jegye. Egyes címei által tematikailag is jelzi ezt a 
kötődést: Mickey Mouse, Disneyland. 

A csapongó művészi szabadságot a populáris ellenkultúra tálcán kínálja neki. Ennek keretében találja meg a 
pop-art mozgalmat. A pop-art az 1960-as években terjedt el Amerikában és világszerte, de a 2000-es években is 
tovább dübörög, új forrásokkal bővül Tarkó János művészetében is: „az utcai falfestészetből, a naiv művészetből, 
a városi folklórból és a dadaizmusból…Tarkó műfaji értelemben is gazdagon változatos, mivel műhelyéből 
nemcsak festmények kerülnek ki, hanem kollázsok, objektek és installációk is. Úgy tűnik, technikai akadályok 
már nem léteznek a számára. Tárgyi kompozícióiban leleményesen alkalmaz különféle hétköznapi eszközöket”7 
– írja Szombathy Bálint. 

A pop-art szerint a modern társadalom mentalistásának hamisságai, csúsztatásai ellen be kell vetni mindent, 
brutális, felforgató tiltakozásra van szükség. Demisztifikálni kell a művészeti ikonokat is. Az új korszellem új 
értékrendjének, gondolkodásmódjának megteremtésében a legerősebb fegyver az irónia. 

Tarkó János kísérletezik a pop artos kollázzsal, assemblage-zsal is, s ironikus-szubverzív művészi szenvedéllyel 
gondolja tovább az eredeti rendeltetésüktől megfosztott anyagok, tárgyak életét. 

A konzervatív esztétikai kánon meghaladásának egyik lehetősége, ha a festmény valamiképp kitör a sík felületből 
a háromdimenziós térbe. A 2020-as A festmény öngyilkossága című képen éppen ez történik, a klasszikus, giccses 
keretbe rakott, falon lógó „festmény” „szívébe” szúrt nagy kés jelzi, hogy az akadémiai, dogmatikus festészeti 
látásmódnak vége. A kés nyele behatol a térbe8, a kép használhatatlanná válik a régi elvárások szerint, a gobelin-
kerethez kötődő szépségeszmény a cinikus kritika martalékává lesz. 

A pop art találmányaként az assemblage méginkább a tárgyias megtestesülés felé tolja a korábban sík felületbe 
és díszítő szerepbe kényszerített művet. Még a kollázs is csupán kétdimenziós és fali illusztrációként alkalmazható. 
A dadaista ready made-ek azonban már a háromdimenziós tárgyé a főszerep. A tárgyak abszurd kombinációjával, 
funkciójuk megváltoztatásával váratlan jelentések születnek, a roncsok új életre kelnek, új jelentések termelődnek. 
A 20. századi fogyasztói szemlélet ellenében megfogalmazódnak a hulladékelméletek, amelyek átértékelik a 
tárgyakat, lerombolják az elharapózó, öncélú, sznob tárgykultuszt, új esztétikai értékrendek jönnek létre. 
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Bármilyen technikával is dolgozik, Tarkó mindig rendkívül precíz a témafelvetésben, a problematizálásban, 

a motívum feldobásában, a rikító színreflexiók kezelésében. Kevés mozzanattal, legtöbbször egy középre 
helyezett figurával, sima felületekkel, fekete-fehér-piros-sárga színekkel, határvonalakkal, geometrikus, szögletes 
vonalvezetéssel dolgozik. Visszatérő motívuma a kockás bohócruha-minta, a cirkusz, a sakkfelület. Szereplői 
emlékezetesek, a kezdetekre és a verge utalnak. „Az előemberre vagy stilizált orangutánra emlékeztető lények…
Az összeférceletlen idomokból megalkotott, tüzet, ondót, beszédfolyamot okádó pubertáskorú, aki még nem is 
sejti, mi vár rá…Még nem emberek és/vagy már nem emberek.”9 Emberi alakok helyett nyomasztó, aggasztó 
és riasztó monstrumok, csontvázak, hibrid szörnyek, véglények, lárvák, hernyók, bábok, hólyagok, spermák, 
békalények, maszkfejek, koponyaarcok, széteső papír- és cérnatestek jelennek meg a fogyatékosság méregcseppjét 
mindig hordozó technikai kivitelezésben.

 Mindenkor jól átgondolt koncepciói vannak, melyekhez fogódzót jelentenek „az ironikus, cinikus, szellemes, 
néha fekete humorú címek”10, illetve az új konnotációk felé nyitó szövegbetétek.

Tarkó posztpesszimizmusnak11 nevezi a korérzést, amit művei árasztanak. Művészi habitusán lamentálva 
nyilatkozataiban kitér arra, hogy eredendően pozitív, derűs alkat, aki sokat szeret nevetni, és akit kezdő alkotóként 
egy bohém alapállás vezérelt: „pozitív ember vagyok, mert nincs más – pozitívnak kell lenni. A realitás nehéz. 
Fájdalom mindig van bennem…”12

Groteszk humor és vicces őrület nélkül valóban nem születik semmi ebben a műhelyben. De a karikatúrák, 
találós kérdésekként13 is működő alkotások nem keltenek felszabadító kacajt, hiába várnak megfejtésre, mert ha 
sikerül is válaszként jelentéseket generálni, az art brut stílus sebet ejt a befogadón.

1  „Ötlet mindig van, csak az idő hiányzik”. Tarkó János multimediális kitárulkozása. Bozsoki Valéria interjúja. 2021. Magyar Szó, Kilátó, 2021. 
december 5. 
https://www.magyarszo.rs/hu/4791/mellekletek_kilato/255353/%E2%80%9E%C3%96tlet-mindig-van-csak-az-id%C5%91-
hi%C3%A1nyzik%E2%80%9D-Tark%C3%B3-J%C3%A1nos.htm Letöltés: 2021. 05. 01. 
2  DrMáriás. 2009. Tarkó-lövés. = Élet és irodalom. LIII. évfolyam 44. szám, 2009. október 30. 
https://www.es.hu/cikk/2009-11-01/drmarias/tarko-loves.html Letöltés: 2009. nov. 20.
3  Tarkó János: Personae non gratae. = Csányi Erzsébet ed.: 8. VMTDK Rezümékötet 2009. Újvidék: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 207.
4  Silvija Dražić. 2019. Predgovor. Tarko Janoš - Neke nove priče. http://www.artmagazin.info/index.php?option=com_eventlist&Itemid=365&func=-
details
Letöltés: 2021. 05. 01.
5  Mr Danilo Vuksanović. 2018. Tarkova harmonija apsurda.
6  Mr Danilo Vuksanović. 2018. Tarkova harmonija apsurda.
7  Szombathy Bálint. 2021. Fordulóponton. Képek Tarkó János műterméből = Vajdasági Előretolt Helyőrség. 2021. március 20. 
https://vajdasagihelyorseg.org.rs/kepzomuveszet/forduloponton/ Letöltés: 2021. 05. 01. 
8  Silvija Dražić. 2019. Predgovor. Tarko Janoš - Neke nove priče. http://www.artmagazin.info/index.php?option=com_eventlist&Itemid=365&func=-
details
Letöltés: 2021. 05. 01.
9  Jódal Kálmán. 2016. Vészkijárat-variánsok Fertő Cityből. (Tarkó János alkotói világának egy megközelítési módozata). = Híd, 2016. január, 49–52.
https://epa.oszk.hu/01000/01014/00132/pdf/EPA01014_hid_2016_01.pdf Letöltés: 2021. 05. 01. 
10  „Ötlet mindig van, csak az idő hiányzik”. Tarkó János multimediális kitárulkozása. Bozsoki Valéria interjúja. 2021. Magyar Szó, Kilátó, 2021. 
december 5. 
https://www.magyarszo.rs/hu/4791/mellekletek_kilato/255353/%E2%80%9E%C3%96tlet-mindig-van-csak-az-id%C5%91-
hi%C3%A1nyzik%E2%80%9D-Tark%C3%B3-J%C3%A1nos.htm Letöltés: 2021. 05. 01. 
11  Janoš Tarko: Zaražen multimedijalnošću. 2020. Nikea Vučetić, intervju. Izvor: Novosadski reporter
https://jezicara.com/janos-tarko-zarazen-multimedijalnoscu/ Letöltés: 2021. 05. 01.
12  „Ötlet mindig van, csak az idő hiányzik”. Tarkó János multimediális kitárulkozása. Bozsoki Valéria interjúja. 2021. Magyar Szó, Kilátó, 2021. 
december 5. 
https://www.magyarszo.rs/hu/4791/mellekletek_kilato/255353/%E2%80%9E%C3%96tlet-mindig-van-csak-az-id%C5%91-
hi%C3%A1nyzik%E2%80%9D-Tark%C3%B3-J%C3%A1nos.htm Letöltés: 2021. 05. 01. 
13  Dr Vladimir Dimovski. 2020. Euforija izražajnosti.
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TARKÓ JÁNOS 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

SZEMÉLYES ADATOK:
Név:  Tarkó János (1980)
Helység:  Újvidék
E-mail cim:  tarkojanos@gmail.com
Weboldal:   www.tarkojanos.net     

KÉPESÍTÉS:
Az újvidéki Művészeti Akadémia grafika szakán szerzett egyetemi oklevelet. Jelenleg az akadémia festő szakának 
doktoranduszhallgatója. 

MUNKAHELY:
Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola képzőművészet szakos tanára. 

TAGSÁG:
Vajdasági Képzőművészek Egyesületei Szövetsége
Vajdasági Gyermek- és Ifjúsági Rajzközpont, elnökségi tag 
  
DÍJ
2017 – Forum Képzőművészeti Díj
 
EGYÉB ALKOTÓTEVÉKENYSÉG:  
2004. megalapítottam a Der Kunstmach nevezetű művészeti csoportot,  amely  a test, a mozgás és a zene összefüggéseivel 
foglalkozott. 
2005–2007.  performanszok és előadások szervezése, Infant fesztivál, Újvidéki Kultúrközpont, Újvidék 
2006. zeneszerzői közreműködés, ősbemutató, Zsinagóga, Újvidék
2007. zenei együttes vezetője, Dubai shopping fesztivál, Dubai
2015– könyv-, újság, naptárillusztrációk, Forum, Újvidék 

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK
Mintegy negyven önálló kiállítása volt eddig Szerbiában és külföldön. Ezek közül kiemeljük:
2009 – Fiume Galéria, Rijeka, Horvátország; Fészek Galéria, Budapest
2012 – A Vajdasági Képzőművészek Egyesületei Szövetségének Képtára, Újvidék
2014 – Art Expo, Újvidéki Vásár
2017 – Erlin Galéria, Budapest; Szabadkai Kortárs Galéria
2019 – GH36 Galéria, Berlin, Németország; a Nagybecskereki Művelődési Központ Képtára
 
KÖZÖS KIÁLLÍTÁSOK
Számos közös kiállításon vett rész Szerbiában és külföldön, ezek közül kiemeljük:
2002 – Grafikai Biennálé, Belgrád
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