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STÉGER ÁKOS

Groteszkről és realitásról: 
Abe Kóbó művein keresztül

Egyre kafkaibb színezetet ölt a világ, amelyben élünk. Ezt a kafkaiságot azon feloldhatatlan 
ellentmondások groteszk keveredésében lehet a legjobban tetten érni, amelyek uralják valósá-
gunkat. Diadalmenetet jár a technológiai fejlődés, amely sosem látott mértékben könnyíti meg 
az életünket, azonban mintha az eszmerendszereink hátraarcot üzentek volna a technológia 
által diktált fejlődési pályának. Életünket áthatja egy információs háló, amelynek segítségével 
módunkban állna felszámolni az emberek közti távolságot. Ez mindenki számára fórumot tud-
na biztosítani, hogy meghallják hangját és ügye érvényre jusson. Átláthatóvá tehetné számunk-
ra a nagybetűs igazságot és emberi alapjoggá emelhetné a hiteles információkkal való tájéko-
zódást. Ugyanakkor a valóság ezzel szemben az, hogy az igazság belefullad a roppant méretű 
álhír-óceánba, a demagógia súlya alatt kimúlik a jó ügy, s mi akaratlanul is fogaskerekei va-
gyunk ennek a roppant mechanizmusnak. Divatosan, kényelmesen és tékozolva tűrjük, ahogy 
megroppan az intézményrendszerünk, amely lehetővé tette tékozló, kényelmes és divatos élet-
módunkat, ahogy azt is, hogy vadidegen kezek piszkálják ki életünk legféltettebb momentu-
mait a webes interakcióinkból, s tűrjük, hogy a párhuzamos valóságok burjánozzanak. Ebben a 
kakofón információtengerben dezinformáltak és összezavarodottak lettünk, majd érdektelenné 
tompultunk. A modern ember elidegenedik a valóságtól, kormányaitól és ügyeitől. Elfogynak 
a jó ügyek, amelyek mögé létezésünk minden hevével beállnánk, hanem azokat malignáns 
agendák váltják fel: így idegenedünk el a gondolatoktól, érvektől és tettektől. Elidegenedünk 
a légkörtől, amely körbevesz, a világtól, arcunktól, véleményünktől; másoktól és legfőképpen 
önmagunktól. Nincs biztos pont, amely megnyugvást ad, ahogy nincs biztos én sem. 

Úgy gondolom, még sosem volt ennyire aktuális Kafkát újra elővenni, illetve kitárni a pers-
pektívánkat olyan más írókra is, akik nemhogy továbbvitték, hanem sok tekintetben aktualizál-
ták az ő örökségét. A groteszk irodalom kritikus olvasásával és evaluálásával képesek leszünk 
kitekinteni a buborékból, amelyben élünk. Ha az ebben az irodalomban megjelenő hősökre 
reflektálunk, valójában önmagunkra reflektálunk, s ez végső soron egy különleges képesség-
gel fog megajándékozni minket: új nézőpontot kapunk általa, a kívülről látás perspektíváját. A 
megfigyelői szerepre hárul talán a legnagyobb felelősség is egyben, hiszen objektív, kritikus 
szerepet vállal magára az, aki hajlandó a fenti vállalkozásra. 

Kafka hősei különösen szintetizálták magukban az elidegenedés motívumát. Láthatjuk „A 
per” Josef K.-ját, aki hosszas jogi huzavona után elveszti a procedúrát, amelynek az okával 
sincsen tisztában. A férfi megtörik az autoriter rendszer súlya alatt, s életével fizet bűnéért. 
Halála semmilyen repedést nem idéz elő a tér-idő kontinuumban: ahogy létezése, úgy nem-
létezése is teljességgel tetszőleges és felcserélhető. Josef K. mi vagyunk, s tudtunkon kívül 
szimbiózisban élünk a fejünk felett Damoklész kardjaként lebegő „mechanizmussal”, amelyet 
valójában mi teremtünk meg, mert mi igényeljük azt. Véletlenszerűen javakkal ajándékozhat 
meg, véletlenszerűen büntethet. Hasonló története van „Az átváltozás” Gregor Samsájának, 
aki szintén csupán első pillantásra tűnik a körülményei áldozatának. A sorok között olvasva rá-
jöhetünk, hogy a főhős valójában önként vállalja elvonulását, elidegenedését a külső világ elől. 
Önmagának – emberként való – eltörlésében tisztán felsejlik az elidegenedett ember ambiva-
lens pszichológiájának másik oldala. Könnyen átláthatunk rajta, hogy átváltozása valójában 
Gregor mélyen gyökerező ödipális vágyát elégíti ki azzal, hogy szobája magzat-biztonságába 
szekludálja magát.

Kafka halálának évében, 1924-ben született egy japán író, akit sok tekintetben a kafkai örök-
ség továbbvívőjének tekinthetünk. Ő egy emberöltővel később szólította meg ugyanazokat a 
témákat, mint az összehasonlítás tárgyát képező prágai író, azonban ő ezt modern köntösben 
tette. Ez az író a Magyarországon is ismert Abe Kóbó. Író, társadalomtudós, kritikus, darab-
író, feltaláló, rádiós műsorvezető, színháztulajdonos, a kor technikai vívmányainak pártfogója, 
tehát egy igen sokoldalú, befolyásos személyiség. Édesapja az akkoriban japán gyarmatbeli 
Mandzsúriai Egyetem orvosa volt, ezért az író ifjúságának legmeghatározóbb évei ide kötőd-
nek. Mivel családjának gyakran kellett ingáznia Mandzsúria és Japán között, ezért fiatalkorá-
ból hiányoztak a biztos pontok. A vesztes háború is a gyarmatvilágban érte az Abe családot, 
ahol az író a saját bőrén, kegyetlen realitással érzékelte a japánokkal szembeni gyűlölethullá-
mot a megszálltak részéről. Itt párhuzamot lehet vonni Kafka háttértörténetével. Ahogy a prá-
gai író is nehezen dolgozza fel azt az örökséget, amelyet askenázi származása rótt rá, s amelyet 
nagy teherként élt meg, Abe ugyanúgy belekeveredett egy olyan szerepbe, amelyet nem ő 
választott. Önakaratán kívül vált gyűlölt elnyomóvá, amelyre ő maga sosem aspirált, s ez eltö-
rölhetetlen nyomott hagyott a munkásságán. Ez az identitásbeli krízis visszaköszön főhőseiben 
s azokban a groteszk és elidegenedett világokban, amelyeknek megrajzolja a körvonalait mű-
veiben. Irodalmi stílusára először az avantgárd művészetekkel való megismerkedése volt nagy 
hatással. Kedvelt témája az egyén erőtlensége a felette álló, minden mozdulatát és gondolatát 
adminisztráló hatalommal szemben. Írói stílusát a hajszálpontos leírások és realista, felesleges 
díszeket mellőző hangnem jellemzi, amelyet hol a kifacsartan groteszk történeti szállal, hol a 
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tudományos igényességgel megválogatott terminus technicusokkal vegyítve alkotnak egy csak 
rá jellemző elegyet. Mivel Abe végzett orvos volt, ezért a szürreális, kafkai módon rémálom-
szerű logikát követő cselekményt tudományos szakzsargonnal teszi élethűbbé, hogy ezáltal 
még nehezebben tudjuk elválasztani egymástól a fikció és realitás mezsgyéjét. Együttérzéssel 
viseltetett társadalmi státusuktól megfosztott embertársaink, az elesettek és névtelenek iránt. 
Karaktereiről vagy megfeledkezik a társadalom, vagy magukra hagyják őket, s számos esetben 
metamorfózison esnek át, amely Abe művészetében a számkivetettség és jogfosztottság alle-
góriája. Főleg munkássága elején kísérletezett az emberi test, elme és lény dehumanizálásával, 
amely során hősei virággá, folyadékká, selyemgubóvá és hasonlókká változtak.

Első négy novelláját 1950-ben küldte be egy irodalmi magazinba, amelyek egy évvel ké-
sőbb „A fal” címen kiadott kisregény- és egyperces-antológiában lettek publikálva. Ebben 
található a „Vörös selyemgubó” című egyperces-gyűjtemény, amely négy nyúlfarknyi novel-
lára oszlik: ezek a „Vörös selyemgubó” című címadó mű, amely Vihar Judit fordításában már 
korábbról hozzáférhető volt magyar nyelven, „Az özönvíz”, amelyet jelen cikk után mellékel-
tem saját fordításomban, „A varázskréta”, valamint „A vállalkozás”. A fent ismertetett négyes 
novellaciklus igen alkalmas arra, hogy betekintést engedjen az alkotó átváltozás- és elidegene-
dés-motívumába, s én ezek közül az első két művel foglalkozom részletesebben.

Mi okozza az elidegenedést? Ez a kifejezés feltételezi, hogy fennáll egy konfliktus a belső 
és külső körök között. Továbbá ez a két szféra azáltal jön létre, hogy valakik, valamilyen funk-
cióval lehasítanak a rajta kívül eső térből egy belső világot. Így jön létre egy dogmával és sa-
játos szabályokkal fenntartott belső világ; míg minden, ami ezen kívülesik, egy nem definiált, 
nem feltárt és nem érinthető területté degradálódik. Akik valamilyen okból nem feleltek meg 
a szabályoknak, azok diszkvalifikálódnak, s meg lesznek fosztva azon privilégiumaiktól, hogy 
„köztünk”, a belső körben létezhessenek. A belső kör mechanizmusánál fogva azon dolgozik, 
hogy azokat a külső elemeket, amelyek az általunk létrehozott rendet háborítják, eltöröljék és 
kiiktassák soraik közül. A fent említett belső kör egy nagyon tág gyűjtőfogalom. Tetszőlegesen 
bármilyen kategóriát behelyettesíthetünk ide: műtől függően például a rendszert és a rendszer-
ben élőket, vagy a társadalmat és társadalmon kívülieket lehet a fenti dichotomikus sémába be-
illeszteni. A belső világ a belső kohézió és egyensúlyi állapot fenntartása érdekében hozza azt 
az óvintézkedést, hogy megszabadul az olyan dolgoktól, amelyeket tabunak, szennyezettnek 
vagy szélsőségesnek gondol. Rousseau azt mondta, az ember saját magával szemben is konf-
liktusban áll: vacillál a vágyai és a kötelességei határmezsgyéjén (…) s így sem magában, sem 
másokban nem leli az értelmet. Ezek a szavak új megvilágításba helyezik, vagy még inkább 
megkérdőjelezik a kitaszítási metodika következetességét, s igen ingoványos, veszélyes talajjá 
változtatják a belső világ szövetét, amelyből a fentiek értelmében bármelyikünk, bármikor 
száműzötté válhat.

Mint említettem, ha óvatlanul olvassuk „Az átváltozás”-t, akkor úgy tűnhet, hogy Gregor 
Samsa az áldozata a csúf rovarrá való átváltozásnak, s hogy emiatt válik „outsiderré”. Meg 
vagyok azonban arról győződve, hogy az ok-okozati összefüggés itt megfordítható. Persze, 
világosnak és logikusnak tűnik a gondolat, hogy az emberi külső elvesztése sérti az emberi 
társadalom legesszenciálisabb feltételét, s ezért lesz diszkvalifikálva attól, hogy az „inside”-
ban létezzen. Most próbáljuk megfordítani a gondolatmenetet! Bár Gregor Samsa tehetséges 
fiatalembernek van leírva a műben, magába forduló és monológszerű jelleme eltávolítja őt a 
családja egészétől. Ezért az egész családja szemében ő a „köreinkbe tévedt idegen” figuráját 
tölti be, s átváltozása lényegében az ezért rárótt büntetést jeleníti meg. Családjában, melyet 
édesapja ellentmondást nem tűrő autoritása tart össze, nem lelte meg azt a szeretete, amire 
vágyott. Apjától retteg, gyűlöli őt, ám nincsen ereje szembeszállni az irtózatos hatalommal. 
Inkább passzív belenyugvással elismeri vereségét, s az átváltozást követően ezzel a vereséggel 
pózol. Elméjében ő már kitalálta, hogy nullifikálja, eltörli magát. A szoba, amelybe visszavo-
nul, feltételezhetően egy anyaméh-szimbólummá válik ezáltal, amelyre ő a legjobban vágyott. 
Még akkor sem érez neheztelést az őt elhagyó családja iránt, amíg kínok közt vergődve várja 
odabent a végzetét. Már képtelen érezni, képtelen gyűlölni, s képtelen haragot tartani: csupán 
arra vágyik, hogy megmártózhasson az anyai gondoskodás ezen időtlen, boldog dimenziójá-
ban. Gregor figurája jól összefoglalja a kafkai kívülálló alakját: ők olyan kitaszítottak, akik 
passzívan elismerik kitaszítottságukat a belső világból.

A „Vörös selyemgubó” főhősét egyes szám első személyből halljuk. A karakter rója a nagy-
város utcáit és arra panaszkodik, hogy neki nincsen háza. Sőt, továbbmegy ennél: minden-
kinek van egy háza, ahova hazamehet, csupán neki nincs. Egyszer közel merészkedik egy 
házhoz, amelynek nyitva az ablaka és bepillant rajta. A benti kedves arcú hölgyre rárivall, hogy 
márpedig ez az ő háza. Amikor a hölgy rákérdez, hogy ki ő, akkor nem mutatkozik be, hanem 
épphogy a nőtől várja el, hogy azonosítsa magát. A meddő vita abban tetőzik, hogy a nő arca 
egy fallá változik. A férfi ezután elhagyja a helyszínt, majd több helyütt igyekszik meglelni az 
otthonát. Próbát tesz egy parkbeli paddal, azonban erről elkergeti egy botos férfi, s ezt köve-
tően még azt is képzelgi egy ponton, hogy egy építési területen hagyott cső lehet az ő otthona. 
A férfi lába hirtelen szálakra bomlik szét, mígnem össze nem rogy, majd a végén a teljes teste 
feloldódik és egy selyemgubóvá változik át. Telik-múlik az idő, azonban a selyemgubót belül-
ről örökre vörösre festi a lenyugvó nap. A botos férfi megtalálja, zsebre teszi, majd hazaviszi 
a gyereke játékosdobozába. 

A mű nagyon különösen kezdődik. Vajon hogyan lehet, hogy a férfi nem találja a saját há-
zát? Talán csavargó volna, vagy emlékezetkiesésben szenvedne? Nem, az ő esete nem oldható 
meg ilyen egyszerűen. Valójában arról van szó, hogy a világ összes embere közül csupán ez 
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az egy ember fedezte fel a végső igazságot. A mű egy pontján se érhető tetten, hogy a férfit 
elfogná a pánik, de legalábbis félelem attól a tudattól, hogy nincs otthona, ahova hazamenjen, 
hanem éppen ellenkezőleg. Gőgös büszkeség fogja el attól a gondolattól, hogy bár körülötte 
senkinek nincsen saját háza, csak ő van ezzel tisztában. Lényegre tapintóan teszi fel a kérdést, 
hogy hogyan lehetséges, hogy csak neki nincsen háza a világ valamennyi embere közül? Mi az 
a minőségi kritérium, ami alapján ez a bizonyos ház nem az övé, hanem másé? Hiszen abszurd 
a feltevés, hogy minden egyes ház rendelkezne azzal a tulajdonsággal, amely kizárja a férfi 
jogát arra nézve, hogy birtokolja őket, míg minden rajta kívüli ember rendelkezzen vele. A fő-
hős gondolatmenetéből azt tudjuk leszűrni, hogy a világon valójában senkinek sincsen valódi 
otthona, azonban erre egyedül ő eszmél rá. 

Abe karaktereire érvényes, és ezzel nagyban különböznek a kafkai passzív karakterektől, 
hogy átváltozásukkal egy magasabb rendű létformává transzformálódnak, s ebből a felső po-
zícióból szemlélik a világ történéseit. A selyemgubó szimbóluma likviditást és alkotói erőt 
rejt magában. Ő maga válik házzá, s erre egyedül ő képes. Ezáltal olyan felsőbbrendű lény-
nyé nő, amely képes kiteljesíteni az ebben rejlő fejlődési potenciált. Láthatjuk tehát, hogy a 
karakter a szöges ellentéte a Gregor-féle önnullifikációnak. „Az özönvíz” című novellában 
még közvetlenebb módon érhető tetten a likviditás-motívum. Ennek a mesélője – egy külső 
szemlélő – egy világméretű katasztrófa lezajlását meséli el nekünk. A világ lakói sorra alakul-
nak át valamiféle furcsa folyadéklényekké. Néha teljesen víz módjára viselkednek, néha meg 
kiszámíthatatlan módon abnormális tulajdonságokat vesznek föl, s ha a még át nem alakult 
emberek megisszák őket véletlenül, akkor belehalnak. A mű gyors léptekkel pereg és lefesti, 
ahogy a káosz elnyeli a világot. Itt egy olyan fajta dinamizmust fedezhetünk fel, amely során 
a fenti, kafkai dichotómia a feje tetejére áll és egy olyan ellen-szcenáriót fest le, amelyben a 
„kívülállók” világa bekebelezi a benti létsíkot. 

Közös motívum a fenti művekben, hogy egyedül az outsiderek nyernek pontos és torzítatlan 
betekintést a belső világ valódi mozgatórugóiba, szándékaiba s dinamikájába, illetve mi, olva-
sók gazdagodhatunk a fenti megfigyelésekkel az ő figuráikon keresztül. Ebből a szempontból az 
outsiderek inkább pozitív színezetet öltenek. A kívülállók néha közvetlenül beavatkoznak a belső 
kör történéseibe, néha megmaradnak neutrális megfigyelőknek. Esszenciájuk abban rejlik, hogy 
reflektálnak a belső világra, s létezésük inherensen magában hordja annak bírálatát. A külső világ 
nem értelmezhető a belső nélkül és a belső világ nem értelmezhető a külső nélkül. 

Számomra a fenti művek a következő nagy és pozitív konklúzióval zárulnak: bár a külön-
bözés, vagy a különbözni merés hatalmas áldozat és gyakran jár együtt a megbélyegzés rizi-
kójával, ne féljünk az átvitt értelemben vett metamorfózistól. Ne féljünk felvállalni a kritikus 
gondolkozást és a mechanizmus megkérdőjelezését, amelynek részei vagyunk. Csupán ez az 
egyetlen módja van annak, hogy függetlenek, erősek és szuverének maradjunk s ne legyünk 
kiszolgáltatva a manipulációnak, akkor sem, ha az hatalmasabb erőt képvisel, mint amit va-
laha láttunk. Így lehet megszabadítani szemünket attól a fátyoltól, amely tudatlanságban tart 
minket, s így lehet egy apró lépéssel közelebb kerülni ahhoz, hogy előre forduljon a történelem 
kereke.
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