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k ö n y v e s h á z

Fókusz Könyváruház
Szépirodalmi  s iker l i s ta

1. Ulickaja, Ljudmila: Imágó – Magvetõ 3990 Ft
2. Goscinny, R. és Uderzo, A.: Asterix 5. – Egmont 2199 Ft
3. Ulickaja, Ljudmila: Elsõk és utolsók – Magvetõ 3690 Ft
4. Fejõs Éva: Hello, London – Ulpius-ház 3499 Ft
5. Karpyshyn, Drew: Star Wars – A gonosz dinasztia – Szukits 2690 Ft
6. Mead, Richelle: A végsõ áldozat – Agave 3280 Ft
7. Christie, Agatha: Chimneys titka – Európa 2300 Ft
8. Martin, George R. R.: Trónok harca – Alexandra 3499 Ft
9. Follett, Ken: A katedrális – Gabo 4590 Ft

10. Bowden, Oliver: Assassin’s Creed – Reneszánsz – Fu Max 3790 Ft

Konfabulációk
M i t  m i é r t  t e t t  e g y  b e s ú g ó ?

W E K E R L E

Volt a demokratikus ellenzéknek egy hõse, akirõl sok
társa szinte még a bizonyító erejû papírok néhány év-
vel ezelõtti felbukkanásakor sem hitte el, hogy az ille-
tõ jelentett róla. Hosszú idõn át, kimerítõen – nem-
egyszer látható élvezettel.

Aki valamelyest ismeri a rendszerváltás elõtti el-
lenzéki körök történetét, találkozhatott Mikes (ko-
rábbi nevén Micsinay) Tamás nevével. A hetvenes
évektõl fogva mindenhol ott volt, aláírta, amit alá kel-
lett, részt vett a (fél)illegális eseményeken, közremû-
ködött a szamizdat sajtó készítésében (a Nagy Jenõ-
féle, 1986-ban indított Demokratának társszerkesz-
tõje volt). Számos korabeli barátja és harcostársa ta-
nítómestereként tekintett az 1956-os tevékenysége
miatt – a maga költötte legenda szerint legalábbis –
halálra ítélt férfira.

A barátok közé tartozott Andor Mihály is, aki
most könyvet írt egykori esküvõi tanújáról. Õ azon-
ban annak 1970-es elszólása miatt már akkor fokoza-
tosan eltávolodott tõle. Felfedezését – tudniillik hogy
a „megtestesült antikommunizmus”, ahogy egyik
„rajongója” nevezte, besúgó – mégsem verte nagy-
dobra. Késõbb meg is bocsátott a szerencsétlen sor-
sú, egy ötvenes évek végi röpcédulázás miatt néhány
évet valóban börtönben töltõ, alighanem épp ott be-
szervezett, nyugdíjazásáig tûzoltókészülék-ellenõr-
ként foglalkoztatott férfinak. Ám 2009-ben, amikor a
Mikesrõl dokumentumfilmet készítõ Gulyás Gyula
megmutatta neki hajdani barátja róla írt jelentéseit,
úgy döntött, megvizsgálja, mi lakozhatott Mikes lel-
kében. Miért tette, amit tett.

Ebbõl a vizsgálatból született ez a nagyon alapos,
számos apró részletre kitérõ izgalmas kötet. Andor

olyan mélységekig tárja fel fõhõse múltját, olyan,
szociológushoz illõ pontossággal rajzolja meg a fo-
lyamatot, melynek végén ez a kamaszkorában „tor-
nából mindig felmentett hájpacni” mintegy önigazo-
lásul kifejlesztette kóros konfabulációs hajlamát
(amelynek engedve sokakkal sikeresen hitette el töb-
bek között azt is, hogy ötvenhatban, tizenhat évesen
a forradalmi események egyik aktív alakítója volt),
hogy a szereplõket nem ismerõ olvasó már-már fe-
szengeni kezd. A szerzõt menti, hogy miközben tö-
kéletesen meztelenre vetkõztet elõttünk egy mégoly
kárhoztatható, de végsõ soron mégiscsak a rendszer
áldozatának tekinthetõ embert, egyúttal az õt körül-
vevõ világról, arról a rettenetesen bornírt korról is
kiváló képet fest.

Egyvalami azonban nem sikerül Andornak mara-
déktalanul: az olvasmányosan megírt 270 oldal végé-
re érve sem tudjuk, pontosan mi motiválhatta ezt a
barátait, ismerõseit és harcostársait gátlástalanul (és,
mint az idézett dokumentumokból kiderül, szinte
„irodalmi igénnyel” megírt jelentésekkel) eláruló
embert. Erre valószínûleg maga a szerzõ sem jött rá.
Máskülönben nem hasonlítaná Mikest Tar Sándor-
hoz, az élete utolsó éveit szellemi és társadalmi szám-
kivetettségben töltõ, ügynökmúltjába szó szerint be-
lepusztuló írózsenihez. Fõként, mivel úgy száz oldal-
lal korábban maga állapítja meg, hogy egykori barát-
ja nem a rossz lelkiismeretébe, hanem, szinte tudato-
san elhanyagolva súlyos cukorbaját, felesége halálába
„halt bele”. 1999-ben, még mielõtt kiderült volna ró-
la, amit ennek a talán nem kielégítõen lezárt, ám en-
nek ellenére kiváló könyvnek hála immár mindany-
nyian tudhatunk.

(Andor Mihály: Szegény Micsinay. Jelenkor Kiadó,
Pécs, 2011. Ára: 2900 forint)

Fényipar
A  f o t ó z á s  k u l t ú r t ö r t é n e t e

M O L N Á R C S A B A

Kevés olyan mûvészeti ág van, amely a fényképezés-
hez hasonló hatást gyakorolt az emberi társadalomra.
A fotók feltalálása elõtt csak szubjektív leírások alap-
ján, illetve a mûvész tehetségétõl, ambícióitól és lehe-
tõségeitõl függõ festmények, rajzok segítségével al-
kothattak képet egy eseményrõl azok, akik nem vol-
tak személyesen jelen. Bár már a fényképezés hajna-
lán rájöttek arra, hogy az elkészült képeket módosíta-
ni lehet, a fotók (kivéve a divatmagazinokban közölt
képek) még ma is bizonyító erejû dokumentumnak
számítanak.

Mary Warner Marien A fotográfia nagykönyve cí-
mû munkája a maga nagyalakú formátumával és
majd hatszáz oldalával átfogja a fényképezés kultúr-
történetét. Ugyanúgy megtalálhatjuk benne a kissé
eltolt nézõpontból fényképezett, ezért térhatású lát-
ványt keltõ sztereográfia elsõ alkotásait, mint az
Edward Weston, a XX. század elsõ felének egyik leg-
innovatívabbnak tartott amerikai fényképésze által
1925-ben fényképezett Excusadót. A spanyolul töb-
bek között vécét jelentõ cím meglehetõsen pontosan
leírja a mû tárgyát, hiszen az Weston mexikói házá-
nak vécécsészéjét ábrázolja. A kép egy megszokott
tárgyat szokatlan nézõpontból mutat be, gondolko-
dásra késztetve a nézõt.

A fényképezést valamikor a XIX. század elsõ felé-
ben, 1825–30 táján találhatták föl. Nem azért kell
ilyen bizonytalanul fogalmaznunk, mert az ismeret-
len múltba vesznek a fotózás gyökerei. Sokkal inkább
azért, mert nem lineáris folyamatról van szó, amely-
nek során a korai fotográfusok illedelmesen megvár-
ták elõdeik technikájának kiforrását. Ehelyett több
technológia évtizedekig versengett egymással folya-
matosan, míg az elõnyös fejlesztések szintézisébõl
létrejött az az eljárás, amely kisebb változásokkal a
digitalizációig fönnmaradt.

A fotózás mindenesetre az 1800-as évek közepé-
re a mindennapok része lett, és a mûvészet szférájá-
ból kilépett a kereskedelem világába. Elizabeth East-
lake, az angol Quarterly Review folyóirat elsõ nõi
szerzõje, aki kritikái, illetve férje, a londoni nemzeti
galéria igazgatója révén nagy hatást gyakorolt a ko-
rabeli mûvészeti életre, így írt 1857-ben: „a fényké-

pészet hétköznapi szóvá és hétköznapi igénnyé ala-
kult: egyformán használja a mûvészet, a tudomány,
a szeretet, az üzlet és az igazságszolgáltatás; megta-
lálható a legfényûzõbb szalonban és a legnyomorú-
ságosabb padláson is”. A technikai fejlõdés miatt
drasztikusan csökkent a fényképezés költsége, így
megjelentek az iparos fényképészek. Az önmagukat
mûvésznek tartó fotográfusok ezt érzékelve min-
dent megtettek, hogy az árakat letörõ konkurenseik-
tõl megkülönböztessék magukat. A mûvészi és a po-
puláris fényképészek szembenállása pedig legalább
száz évig fennálló, de talán még ma is létezõ, szinte
áthatolhatatlan szakadékot hozott létre a fotográ-
fián belül.

A fényképezés azonban továbbra is a hivatásos fo-
tósok és a gazdagok kiváltsága maradt mindaddig,
amíg George Eastman 1888-ban piacra nem dobta
Kodaknak nevezett fényképezõgépét. Ennek kezelése
és az ára is drasztikus változást hozott a fotózás társa-
dalmi beágyazottságában. „Ön csak megnyomja a
gombot – a többi a mi dolgunk” – hirdette a cég mot-
tója. Eastman ugyanis rájött, hogyan lehet hosszú
ideig megtartani a középosztályból származó vevõ-
ket. A kamerába száz felvételre elegendõ, Eastman ál-
tal filmnek nevezett papírtekercset töltöttek a gyár-
ban. Amint a vásárló elfényképezte az összeset, visz-
szaküldte a céghez, ahol elõhívták azt, és újratöltötték
a gépet.

A kötet egésze a fényképészet kultúrtörténeti ve-
tületét vizsgálja, és kevéssé foglalkozik azokkal a
technikai megoldásokkal, amelyek lehetõvé tették az
újabb és újabb fotós mûfajok létrejöttét. Mégis szem-
betûnõ, hogy a digitális fotózás térhódítása és ennek
társadalmi hatása gyakorlatilag hiányzik a munká-
ból. Pedig ez a hatás felér az elsõ tömeggyártásban
készített kompakt fényképezõgépek megjelenésével.
Míg húsz-harminc éve az emberek beérték kétszer-
háromszor huszonnégy vagy harminchat kockában
megörökíteni a nyaralásukat, ma ezer kép alatt meg
sem állnak. Mindez a fotók elértéktelenedéséhez, a
családi emlékezetben betöltött szerepük elhalványu-
lásához vezethet.

(Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve –
A fényképezés kultúrtörténete. Typotex Kiadó, Buda-
pest, 2011. Ára: 6900 forint)

Liberális mezben
T u r i  G á b o r  p u b l i c i s z t i k á i

M E G Y E R I D Á V I D

Mindig érdemes azok írásait olvasni, akik mindkét
térfélen megfordultak. Turi Gáborra ez hatványozot-
tan vonatkozik. Bölcsészbõl lett újságíró, kulturális,
illetve sajtóattasé Londonban, majd Washingtonban.
Mindkét minõségében, diplomataként és zsurnalisz-
taként is visszaesõnek minõsül, mivel a rendszervál-
tozás óta ezt a két hivatást váltogatta. Tekintettel ar-
ra, hogy MDF-alapító volt Debrecenben, gyermekjá-
ték kitalálni: a polgári kormányok idején volt kikül-
detésben. Az MSZP–SZDSZ-es kabinetek ellenben
rögtön visszarendelték. A hazaküldések körülmé-
nyeirõl írtakat jó szívvel ajánlhatjuk mindenkinek,
aki hajlamos a baloldali-pártatlan szakembermítosz-
nak bedõlni.

A fõként a Hajdú-bihari Naplóban megjelent írá-
sok azonban korántsem korlátozódnak eme viszon-
tagságos idõszakokra. Körülfonnak több mint há-
rom évtizedet. Szokatlan, ám üdítõ, hogy a szerzõ
egyáltalán nem röstelli a Kádár-rendszer zenitjén
született írásait. De nincs is rajtuk takargatnivaló. A
sorokon átüt az állampárti közeg igazságtalanságai-
nak elítélése. Nem is feltétlenül tudatos ellenzéki at-
titûd ez Turinál, pusztán természetes erkölcsi alapál-
lás. Amikor arról ír a nyolcvanas évek elején, hogy
azt hitte, demokratikus irányba mozdulnak el a dol-
gok, leteszi a garast a plurális jogállam mellett. A
múltidézés értéke a krónikás jelleg, amelyet Jeszensz-
ky Géza ki is emel ajánlásában. Az egykori külügymi-

niszter, késõbb washingtoni nagykövet szerint „régi
írásai nem avultak el, mert kordokumentumok. Hi-
telesen mutatják be, milyen volt a Kádár-rendszer
akkor, amikor a nyugati sajtó elismerõleg nevezte el
hazánkat a »legvidámabb barakk«-nak. Hát nem volt
vidám.”

A cikkek persze nem csak a kor aromáját adják
vissza. Minden keserûség mellett az emberi törekvé-
sek tisztaságát, egy nép elnyûhetetlenségét. Felsej-
lik, hogy a polgárok megpróbálnak fõzni abból, ami-
jük van, illetve amit a rendszer náluk hagyott. A
rendszerváltozás utáni cikkek szkepszisét valóság-
érzéknek is mondhatnánk, mégis választ kapunk ar-
ra, milyen kishitûségek miatt tudott az utódpárt
több ízben babérokat aratni. Mintha a hajdani Fó-
rumhoz hasonlóan nem igazán hitt volna a szerzõ
akkor még abban, hogy meg lehet változtatni a vi-
szonyokat. Áthatja egyfajta rezignáció Turi írásait,
ám mások éppen ezt találhatják bennük mérsékelt-
ségnek, bölcsességnek. A helyi közéletet jól ismerõ
szerzõ éles szemmel, másoknál korábban veszi ész-
re, hogy pontosan ugyanazok törtetnek vissza a ha-
talomba liberális mezben már rögtön az elsõ szabad
választások után, akiket kiszavazott a nép. A tizen-
két évvel korábbi konklúzió a 2010-es kormányvál-
tást vetíti elõre: „választást lehet elveszteni a média
támogatásával és lehet nyerni szél ellenében. Van
remény.”

(Turi Gábor: Kilátások. Debreceni Egyetemi Kiadó,
Debrecen, 2011. Ármegjelölés nélkül)

Mocsárban mûködõ katonai  kórház a  v ietnami  háború idején (Vo Anh Khanh képe)


