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Ferenc
A média olyan interdiszciplináris tudomány, amely ezernyi
szállal kötődik mindennapi
életünkhöz, s hozzájárul a világról alkotott képünk és önmagunk meghatározásához. Nem
kétséges, hogy erősen manipulatív, és hatással van az egyénre
és a társadalomra egyaránt. Ezt azonban egyrészt velünk állandó interakcióban teszi, másrészt az, hogy ez a hatás egyértelműen káros-e, vita
tárgyát képezi a kutatók között. Példaként említhető az „erőszakot ábrázoló filmeknek” a felnövekvő generációra való hatása (45-49. o.), mely
téma időnként szinte médiapánikot okoz. A norvég médiatudós, Jostein
Gripsrud ezt a rendkívül összetett kérdést több oldalról is megvilágítja.
Nem hagyja figyelmen kívül a családokban meglévő, pl. a részeges,
veszekedő szülő miatti problémákat, amelyek következményeként a
gyermek fejlődése eleve hátrányosan indul, ugyanakkor ismerteti egyes
tereptanulmányok – részben meglepő – eredményeit, s rámutat a katarzis-elmélet alapján az agresszív tartalmú műsorok esetleges „megtisztító” hatására. Különbséget tesz továbbá a fiktív és dokumentumszerű
erőszak-ábrázolások között, sőt felveti azt is, hogy vajon a szépiroda-

Csillag János
HOG LI-SI EMLÉKKÖNYVÉBE
Hajadban látom a láthatatlan koronát
Mellétűzöm a szerelem szent virágát.
Szép vagy! Legszebbek egyike.
Csodállak! Nem kérdem, tetszik-e.
Szilvaszemed: keletről sarkcsillag
mosolyod mandulaszirom, mecsetként hívogat.
Nyakadon aranylánc, szivárvány-sikló,
ölelő vágyad s kebled ringó.
Sáfránynarancs-tested feltűnő üstökös
Száguldó sikolymámora örökös,
szikrád éhező, tűzheves-igényes,
hódító óceán, hullámzó-szeszélyes
Millió csillag, zuhanva oltja szomját,
napsugár nyaldossa domborzatod dombját,
Combodról lecsúszik fügeszínű szoknyád
hálóként fojtogat a kiszemelt valóság.
Barlangod vasmacska,
telhetetlen sáska,
gyöngybuborék-félkör,
átlátszóan szines
körkörös viztükör
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Csillag János versei

ELBIZAKODÁS
Mondtam neked párszor,
ha nem ezerszer, százszor.
A túl magasra állított mérce,
kudarcra van ítélve.
Életed görnyedő, zord, rendetlen-fájdalom
reménytelenséged csönd, sohase csodálom.
Álmod pazarló, színes száguldás,
rozsdában rekedt, ölelő-megszokás.
Ráérő, tétlen akaratod repedező aszfalt,
mezsgyéd smaragdzöld, tétlenséged felfalt.
Jövőd nem hírlik, hűséged meghajlik,
kavargó ráncfolyó, siváran könnyezik.
Ködben ködvirág, zokogó szürke magány,
látóköröd önkínzó, sorsvesztett hozomány.
Reménydús kényelmed riasztó, feltűnő.
Ujjong a sikertelenség!
Vizsgáztál. Kitűnő.
Látod: az idő könyörtelen,
adószedő.
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A regény elsősorban a gyerekkor világára koncentrálódik, ahol az álmok és képzeletek a kelleténél veszélyesebbnek láttatják a valós világot, de ugyanakkor reménytelibbé is. A srácok, merész lurkók, partizánharcosokat megszégyenítő bátorsággal lázadnak újra és újra a hatalom ellen – az iskolában és a társadalomban egyaránt. A fehér király
egy sakkfigura, amit Dzsata vakmerően elemel a hátborzongató Nagykövet Elvtárs lakásából, amíg amaz a Dzsata anyjának kétségbeesésével visszaélve próbál szexuális élményekre szert tenni.
Ironikus színezet.
A hazafias nóták, a megszámozott iskolai egyenruhák, az állandó
„elvtársozás” és a kommunizmus kockafejű rendszere mind hozzájárulnak a történet ironikus, egyben elvont módon komikus színezetéhez. A
személyek stilizáltak, szinte képregényszerűek. A karikatúra, a groteszk mesékhez hasonló módon, itt is távolságot teremt, ami elviselhetővé teszi a szörnyűségeket. A távolság egyfajta intellektuális, analitikus árnyalatot kölcsönöz a történetnek, annak ellenére, hogy gyerekek
nyelvén szólal meg, Kemény Kari figyelmes fordításában visszaadva
norvégul.
A tény, hogy a fiúk és a tanárok is egyre-másra cserélődnek a regény folyamán, kicsit idegenné teszi őket, erősíti azt az érzést, hogy
Dragomán leginkább társadalomrajzot szeretne felmutatni. Emellett a
hosszú mellékmondatok és félbeszakított motívumok, különösen a
regény első felében, kissé szaggatottá teszik a szöveget. Lassacskán
azonban kitűnnek a vonalak, amelyek az olvasót magukkal ragadják.
Az utolsó fejezetek még többet emelnek a regény minőségén; ritkán
látni ilyen drámai jelenetet a semmiképpen sem mindentudó mesélő
szeme előtt lejátszódni, mint amikor Dzsata, feszítőrúddal a kezében,
büszke, vadul áramló vérrel az ereiben az apját keresve kirohan a
könyvből.
Maria Alnæs
Fordította: Horváti Eszter

