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Új könyvében György Péter az Erdély-mítosz értelmezésére, terápiás

célú újragondolására vállalkozik, tehát alighanem – és remélhetõleg

– darázsfészekbe nyúl. Azt elemzi, hogy a Trianon okozta társadalmi

sokk miféle válaszokat hívott elõ

a társadalomból a kultúra, a mû-

vészetek területén, és milyen

nyelvi-gondolati sémákkal próbál-

ta le és – elfedni a politikai-ideo-

lógia közbeszéd a trauma ütötte

sebeket.

Hogyan alakult ki tehát az az

Erdély-kép, amely a történeti, ré-

tegzett Erdély eltüntetésével vala-

miféle esztétikai szimulakrum-

ként, ahistorikus és giccses

konstrukcióként, kikezdhetetlen

mítosztárgyként formálódik a szemünk elõtt?

György Péter kötete alighanem maga is érzi vállalkozásának

buktatóit, a feladat némiképp Don-Quijote-i jellegét, hiszen – amint

írja is – a Trianon és Erdély mítosz tektonikus zárórétegének hosszú

évtizedek alatt vastagodó lerakódásai alól alighanem csak hossza-

dalmas, elszánt és következetes munkával lehet elõbányászni azt,

amit a szerzõ hiteles, valódi nemzeti kultúrának nevez. 

Másfelõl kérdéses az is, hogy az a racionális, analitikus érvelés

és pragmatika, amely György argumentációjának alapja, mennyiben

lehet meggyõzõ erejû az olyan gondolkodásmódok számára, ame-

lyeknek – Makovecz kapcsán épp György Péter fogalmazza ezt

meg a könyv egyik tanulmányában – a múlt-fantáziáját nem tudja ki-

kezdeni semmiféle racionális kritika? 

Van-e tehát hermeneutikai híd a radikálisan eltérõ szimbolikus

reprezentációkból építkezõ nyelvjátékok közt?

És végül, ezzel mindenképp szoros összefüggésben: nem áll-e

fenn annak a veszélye (de), hogy a „nemzeti identitás” egyik fontos

elemévé, mércéjévé tett Erdély-mítosz hitelességének csorbítására

tett kísérlet egyszerûen mint a „magyarság” elleni támadás képezõ-

dik le ismét, érvek és szempontok figyelembevétele helyett újra csak

a magyar vs. magyarellenes lebutított oppozíciójára redukálva az így

aztán el sem kezdõdõ párbeszédet?

Sajnos, talán nem is túl pesszimista forgatókönyv, hogy György

Péter rendkívül inspiratív, sok helyütt vitára ingerlõ könyve pusztán

egy újabb hatásos érv lesz a szerzõt amúgy is az ellenségkép egy-

szerûen átlátható keretein belül értelmezõ gondolkodás számára.

Pedig az Állatkert Kolozsváron Trianontól napjaink „ahistorikus

nacionalizmusáig” ívelõ kultúrtörténeti tablója igazán alkalmas lenne

valamiféle önismereti dialógus alapjainak megvetésére. Nem feltét-

len az egyetértés szellemében, hanem a szerzõ néhol talán túl rövid-

re záródó érvrendszerének, helyenkénti csúsztatásainak és sommás

ítéleteinek ideologicitását egy hasonlóképpen felvilágosult argumen-

tációs készlet irányából megközelítõ, tehát konstruktív párbeszéd

megteremtésének reményében.

György Péter eddigi munkásságának ismerõi az új kötetben

olyan megközelítési irányokkal, módszerekkel találkozhatnak, ame-

lyek akár ismerõsek is lehetnek a szerzõ korábbi mûveibõl és köz-

életi publicisztikájából. A tájak, terek szimbolikája, a múzeumok, az

építészet vagy akár a kartográfia kulturális térben betöltött szerepe

ezúttal is különbözõ hatalmi-ideológiai gyakorlatok reprezentációi-

ként értelmezõdik, amiképpen a kötet irodalmi elemzései is alapve-

tõen a mûvészet ideológia meghatározottságának és rögzülésének

nyelvi mintáiként tûnnek elõ. 

De olvashatunk akár Dobogókõ és Pannonhalma térszimboliká-

jának identitáspolitikai szerepérõl, Makovecz Imre építészetének em-

lékezetpolitikai vonatkozásairól, a kisebbségi lét és a nemzeti öntu-

dat viszonyáról, Kosztolányi, Karinthy vagy Krúdy Trianon-képzetei-

rõl, a Trianon-sokkra adott kulturális válaszként erõsödõ antiszemitiz-

musról, e tanulmányok mindegyike Erdély szimbolikus konstrukciójá-

nak kiépülésére, annak a hamis nemzeti emlékezetben betöltött egy-

re dominánsabb szerepére keresi a magyarázatot.

*

A képzelt Erdély fiktív hagyományával szemben a kötet ezért szentel

külön fejezeteket három olyan alkotónak (Bretter György, Szilágyi

Domokos és Szabédi László), akik nem illeszthetõk be e mitikus tér

kulturális keretei közé. És ezért foglalkozik olyan kortárs erdélyi je-

lenségekkel, mint az Éneklõ Borz vagy az Elõretolt Helyõrség nem

csupán mûvészi, hanem identitáspolitikai szempontból is kiemelten

fontos szellemisége, hiszen ezek a példák, kulturális minták a ki-

sebbségi lét modern, létezõ válaszai lehetnek a Trianon-traumára

adott „árvalányhajas” feleleteknek. Nem mellesleg, érzésem szerint

a kötet fejezeteit keretezõ idézetek hosszú sora – erdélyi és nem er-

délyi magyar klasszikusok szövegeinek citálása – a könyv alapkon-

cepciójának, azaz a kultúra folyamatos nyelvi beágyazódásának,

inherens, ideológiai érdekektõl viszonylag mentes mûködésének jel-

zése, ami így a kritika alá vont mesterséges Erdély-mítosz organikus

ellenpontjaként értelmezhetõ. 

Kétségtelen, hogy György Péter roppant céltudatos érvrendsze-

re és távolinak tûnõ kulturális mezõket izgalmas kapcsolatba fûzõ

gondolatmenetei igen meggyõzõ erõvel bírnak. Ugyanakkor nem vi-

tás, hogy argumentációja gyakorta serkent vitára, hiszen elemzései-

ben az elérni kívánt ideológiai jelentés követelménye néha maga alá

rendeli az elemzés tárgyát, akár szövegszerû csúsztatásokon ke-

resztül is. Így például az Aranysárkány egy szöveghelyét – a zsidó

Glück Laci és Novák Antal párbeszédét – idézve szögezi le, hogy

Kosztolányi ezzel mintegy lezárta antiszemita kötõdéseinek korsza-
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Az utóbbi idõben leginkább slammerként megnyilat-

kozó Simon nem szokványos verseskönyvvel rukkolt

elõ. A kötet 533 darab pár soros vagy akár egy sza-

vas szöveget tartalmaz, amik az elsõ 001-et és az

utolsó 533-at leszámítva látszólag véletlenszerûen

helyezkednek el. Egy oldalon legfeljebb tizenhárom

polaroid található. A megfontolt szerkesztõi munkát

mi tehetné bizonyosabbá, mint amikor végre össze-

olvashatóvá válnak a nem egymást követõ számozá-

sú részek. Ezeket a szerzõ a felolvasásokon is mint-

ha egy versként kezelné, számozás nélkül hangza-

nak el a mondatok, de még így is sokszor listaszerû-

vé válik az egész. A felsorolásba hajló gesztus vé-

gigvonul a köteten, az emlékek megtartása vagy ép-

pen elengedése adja az alaphangulatot.

Erre utal a cím is: a „polaroid” fényképészeti

technika, ami azonnal elõhívja, kézzel foghatóvá te-

szi a megörökített pillanatot. A szerzõ honlapján

adott instrukciók szerint a kötetet úgy kell elképzel-

nünk, mint egy polaroid kiállítást. Az elsõ és utolsó

kép megvan, de közöttük olyan sorrendben halad-

hatunk, ahogyan nekünk jólesik, így szinte végtelen

értelmezési lehetõség nyílik meg az olvasó elõtt.

A szövegek sokszor aforizma-jellegûek vagy pil-

lanatnyi benyomást örökítenek meg, mint az „Álmod-

ni annyi, / mint jelen lenni valahol, ami nincs” vagy

„A pulton az üres borospoharak, / a tenyered nyo-

ma, / meg a reggeli fény”. A haiku-utánérzés nem

véletlen, hiszen Basó-idézettel indít a kötet és az el-

sõ szöveg is a haikuk újraértelmezésére enged kö-

vetkeztetni („Kitárt szárnyú pillangó az udvarra nyíló

/ ajtó mellett, fekete a fehér kövön. / Vagy három he-

te ott van. // Ez majdnem 17 szótag”). Viszont az ef-

féle megnyilatkozások nagyon sokszor hajlanak

giccsbe, amit persze lehet ironikusan értelmezni, de

sokkal inkább hatnak költõi fogásnak – annak ellené-

re, hogy érezhetõ a Pilinszky vagy a Weöres által te-

remtett hagyomány.

Rövid egységeinél fogva ugyanis a Polaroidok

könnyen idézhetõ. Ráadásul, mivel kontextusuktól

megfosztott mondatokról van szó, a szerencse

sütikben található jóslatokat vagy a horoszkóp-szen-

tenciákat juttathatja eszünkbe. Bárkire érvényes. Ta-

lán nem is mutatja ezt jobban más, mint hogy a

könyv Facebook-oldalán posztoltak már polaroidos

tetoválást, és láttam Simon Márton-idézetet borító-

képként és üzenõfali bejegyzésként is. A könyv

amúgy is sokszor az internet használatára készteti

az olvasót. Például egy haiku-formában tördelt

youtube-link, egy képfájl, egy japán név vagy írás

esetén. Utóbbi különösen bosszantó, mert begépel-

ni sem lehet, így az az érzése támadhat a japánul

nem tudó olvasónak, mintha szándékosan kihagy-

nák valamibõl. Ezt csak erõsíti a 481-es polaroid:

„Tamayura / Tudom, hogy nem tudnád kiolvasni, /

azért írom így”. 

„[S]ok minden foglalkoztatott az írással kapcso-

latban, amikre, mint kérdésekre, egy fajta lehetséges

válasz ennek a fajta költészetnek a kipróbálása” –

olvasható Simon blogján, és a könyv Facebook-

oldalán szintén útkeresésrõl ír: „kísérletezni akartam,

kockázatot vállalni, túllépni az elõzõ könyvem moz-

gásterén (paradigmáján?) és fejest ugrani valamibe,

amit én se ismerek.” De sikerült-e eleget tenni ezek-

nek az elvárásoknak? Az biztos, hogy a mostani kö-

tetet nehéz azzal vádolni, hogy túlírt lenne, míg az

amúgy szintén jól fogyó Dalok a magasföldszintrõlt

elõszeretettel illette ezzel a jelzõvel a kritika. Moz-

gástér tekintetében azonban nem történt akkora vál-

tozás. Ennek oka a fõmotívum lehet, a polaroid, hi-

szen a fényképezõgép kattintásakor nyomban elve-

szítünk valamit, aminek csak lenyomatát kaphatjuk.

Az elsõ kötet szintén az emlékekrõl szólt, amiket a

lírai én megõrizni vagy felejteni akart: az anya alakjáról,

elmúlt kapcsolatokról. És a Polaroidok tele van ezekkel

a motívumokkal, amik pedig túlmutatnak, azok a városi

zajból vagy a természet csöndjébõl megmaradt foszlá-

nyok, de ugyanúgy az egyedüllét érzetét keltik. A két

kötet közötti kapcsolat legszembeötlõbb mozzanata az

Ez is milyen verscím polaroiddá emelése, ezen kívül a

Kínai címû versre való utalás is jellemzõ („Látod azt a kí-

nai kajáldát? / Ott volt egyszer mindennek vége”), de le-

hetne sorolni még.

Összességében elmondható, hogy az esetleg

önmagukban is helytálló polaroidok olyanok, mintha

az elõzõ kötetbõl ollózták volna ki õket. Mint egy Si-

mon Márton best of, kimonóban. Mindenesetre, ha a

paradigmaváltás nem is sikerült, a Polaroidok sza-

badsága határtalan értelmezési hálót teremt. Ám fel-

merül a kérdés: ki dolgozik meg jobban a szövegért,

a szerzõ vagy az olvasó? (Simon Márton: Polaroi-

dok. Libri Kiadó, 2013, 88 oldal, 1490 Ft)
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kát. Nem idézi épp ezért a re-

gény végérõl azt a párbeszédet,

amikor a tízéves érettségi talál-

kozó elõtt a regény két szereplõ-

jének párbeszédében Glück

mint szocialistákkal barátkozó,

„valami polgári radikális párt-

ban” tevékenykedõ figura jelenik

meg: vagyis az ideológiai és faji

sztereotípia épp azon megteste-

süléseként, amit egyébként

György Péter is joggal kárhoztat

gyakorta.

Máskor meg az esztétikai és

ideológiai értékítélet kettéválása

szülhet sajátos zavart az olvasó-

ban. Az Elõretolt Helyõrség

identitáspolitikai méltatása és in-

tellektuális radikalizmusának di-

csérete után „nevetségesnek”,

„dühítõnek” és „bosszantónak”

nevezi annak esztétikai, poétikai

minõségét, anélkül, hogy ezt a

leplezetlenül szubjektív és indu-

latos minõsítést akár egyetlen

szakmai érvvel is alátámaszta-

ná, ami már csak azért is bosz-

szantó   (nevetséges és dühítõ),

hiszen ez a fajta, önmagát meg-

alapozni nem tudó szubjektivitás

éppenséggel könyvének egyik

kritikai tárgyát képezi. 

Tágabb mûfaji keretek közt

hosszabban lehetne sorolni és

értelmezni azokat a pontokat,

ahol György Péter könyve prob-

lematikus állításokat, nehezeb-

ben védhetõ következtetéseket

vagy általánosításokat tartalmaz.

Ez azonban szemernyit se von

le mûvének jelentõségébõl és a

szellemi kalandnak az olvasás

közben érzett izgalmából, sõt in-

kább párbeszédre, vitára kény-

szerít. Csak remélni lehet, hogy

sikerül olyan erõs provokáció-

ként beíródnia a kulturális térbe,

hogy ki is tudja kényszeríteni ezt

a dialógust.

György Péter: Képzelt Erdély

Magvetõ Kiadó, 2013

445 oldal, 3990 Ft

Polaroidok a magasföldszintrõl


