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élén, így nem töri meg az utána következő 
drámaelemzések sorozatát. A szöveg fontos, új 
megállapításokkal járul hozzá a regény 
nemzetközi szinten is meglehetősen hiányos 
recepciójához. Reflektál ugyanis a mű eddigi ér-
telmezéseiben megjelenő anomáliákra és a tézis-
regény, fejlődésregény műfajába történő besoro-
lásának pontatlanságára.

Seress Ákos Att ila és Németh Lenke soron 
következő szövegei már Miller családdrámáira 
koncentrálnak, s azok vizsgálatánál a szerző A 
tragédiáról – a család szerepe a modern drámában 
című esszéjét is figyelembe veszik. Seress amel-
lett  érvel rendkívül meggyőzően, hogy Millernek 
az említett  szövegben megjelenő, a családról al-
kotott  elképzelései élesen szembekerülnek Az 
ügynök halálában, az Édes fiaimban, és a The Man 
Who Had All The Luckban megjelenő családmo-
dellel. Az esszében ugyanis a család olyan közeg-
ként jelenik meg, amely védelmezi az egyént a 
társadalom külső erőivel szemben, az említett  
drámákban viszont utóbbiak éppen a szülő-gyer-
mek viszonyban fejeződnek ki legerősebben. 

Németh Lenke tanulmánya már egészen más 
kérdésekre összpontosít. Azt vizsgálja, hogy a Le-
felé a hegyről című művében Miller hogyan újítja 
meg az amerikai családi drámát és annak 
kompozíciós elemeit. Ennek során éleslátóan 
mutat arra, hogy a felelősségtudatt al nem rendel-
kező férfi  hős új típusának bevezetése, a tér és 
időhatárok felfüggesztése, és a dinamikus, gyors 
jelenetváltásokkal operáló szerkezet létrehozása 
olyan – a 80-as éveket érintő – problémák temati-
zálásához szolgál keretként, mint az amerikai 
férfi ak identitásválsága, az egyéni felelősségvál-
lalás és a múltt al való szembenézés.

Az utóbbi két téma a kollektív felelősségvál-
lalás kérdésével kiegészülve A bűnbeesés után 
című drámában is központi jelentőségűvé válik, 
amelyet Balassa Zsófi a elemez rendkívül mély re-
hatóan. A memory-play műfajába tartozó művet 
dráma-narratológiai szempontok szerint vizsgál-
ja, s közben feltárja az említett  műfaj és a tudat-
folyam-regények közti párhuzamokat is. Szöve-
gének legfontosabb felismerése ennek nyomán 
az, hogy a mű tulajdonképpen önmaga metaforá-
jának tekinthető, hiszen a szerkezeti következet-
lenségekkel a tudatfolyam-ábrázolás stílusát tük-
rözi vissza. 

A drámatechnikát helyezi a középpontba 
Ótott  Márta is, aki a Resurrection Blues című 
 művet a benne megjelenő abszurd elemek és az 
ironikus ritualitás szempontjai mentén elemzi. 
Tanulmányának erénye az elméleti keret pontos 
megválasztásában rejlik: a műben szereplő rituá-
lé működési mechanizmusait ugyanis többek kö-
zött  olyan fogalmakkal teszi megragadhatóvá, 
mint a Catherine Bell-i megváltó hegemónia és 
žižeki ideológiai fantázia. A kötetnek Kurdi Má-
ria szövege ad méltó lezárást. A szerző a téma 
kiváló ismerőjeként magabiztosan tárja fel az ír 
és az amerikai drámaírói és színházi hagyomány 
közti kölcsönhatásokat, nagy fi gyelmet fordítva 
az Arthur Miller és néhány neves ír szerző között  
megfi gyelhető hatástörténeti kapcsolatokra. Kur-
dié alighanem a kötet legélvezetesebb olvasmá-
nya: széleskörű vizsgálódásait ugyanis a tárgyalt 
drámaírók (önéletrajzi) esszéiből, a velük készült 
interjúkból, és a Miller-darabok írországi bemu-
tatóiról írott  kritikákból származó idézetekkel 
egészíti ki, így tartva ébren az olvasó fi gyelmét. 

Amint az a fentiekből is kirajzolódik, a kötet 
számos új árnyalatt al és megállapítással bővíti a 
hazai Miller-recepciót, s több olyan párbeszédin-
dító szöveget tartalmaz, amely mindeddig mellő-
zött  szempontokat kínálhat a szerző drámáinak 
további vizsgálatához. Nagy erénye, hogy töre-
dékessége ellenére is képes felvillantani az élet-
mű sokoldalúságát, és felrajzolni egy olyan fejlő-
dési ívet, amely refl ektál Miller (dráma)írói esz-
közhasználatának változásaira. Az Arthur Miller 
öröksége így e témában mindenképpen hiánypót-
ló műnek tekinthető.

Pandur Petra

Jieun Shin: Le fl âneur postmoderne: entre 
solitude et être-ensemble. Paris, CNRS, 2014, 
380 l. 

Posztmodern magány és a kószálás, mint for-
télyos ellenállás. valami ilyesmivel lehetne össze-
foglalni Jieun Shin című könyvét (A posztmodern 
kószáló: magány és együtt lét között ), melyben a mo-
dernség emblematikus fi gurájának posztmodern 
utódját vizsgálja. Szerinte a kószáló alakjának 
segítségével többet megtudunk a posztmodern 
ember személyiségéről és a félénk ellenállás je-



KÖNYVEK 449

lenségéről. Ahhoz, hogy megértsük ezt a két je-
lenséget, a szerző az irodalomszociológiához 
fordul, felhasználja Tacussel fi guratív szociológi-
áját és Maff esoli megértő szociológiáját. Szerinte 
a huszadik század végi város az embereket elide-
genített e egymástól és így azok magányossá vál-
tak. De ebben az elmagányosodott  társadalom-
ban sem szűnt meg a kószálás tevékenységének 
az öröme. Jieun Shin szerint a sétáló alakjában 
megtaláljuk a vágyat, hogy együtt  legyen, csele-
kedjen, és együtt  érezzen a másikkal. Szerinte a 
sétáló fi gurája rávilágít a nagyvárosok lakosai-
nak arra a törekvésére, hogy egyszerre akarnak 
magányosak lenni és együtt  lenni másikkal. Jieun 
Shin könyve bemutatja, hogy a kószáló fi gurája 
együtt  van a tömeggel, ugyanakkor magányos is. 
Úgy élvezi a magányt, hogy a kietlen várost át-
alakítja a szórakozás, a játék terévé. 

A könyv három nagy részből áll. Az első, A 
magány szeretete a tömegben című fejezet a megha-
sadtságról beszél. A sétáló, Walter Benjamin sze-
rint, „szereti a magányt a tömegben”. Viszont az 
óhajtott  magánynak a velejárója a törés, a megha-
sadás. A könyv szerzője szerint ez a törés meg-
szünteti a hagyományos ént, és átalakítja az is-
merőst, a megnyugtatót úgy, hogy az távolivá, 
nyugtalanítóvá válik, azaz szokatlanná. Ez a ta-
pasztalat azonban nem csupán fájdalmas, de te-
remtő is, mert a meghasadt személyeket rábírja 
arra, hogy keveredjenek a tömegben a többiek-
kel. Jieun Shin szerint például Leopold Bloom és 
Stephen Dedalus, Joyce Ulysses című regényének 
két főhőse, magányos, de a hosszú vándorlásuk 
végére nem lehet őket egymástól megkülönböz-
tetni, Stoom és Blephen lesznek.

A szerző Michel Maff esoli Du nomadisme 
című könyvének segítségével mutatja be a meg-
kett őződött  személyiséget és létmódot. Maff esoli 
szerint ez a megkett őződés a szabadságnak egy 
formája, lehetőség arra, hogy bevezessük az el-
mozdulást abba, ami állandó, s a nyugtalanságot 
abba, ami magabiztos. Maff esoli könyvében Don 
Quichote a mozgó személyiség, a nomád megtes-
tesítője, akinek a nyugtalansága a szabadság aka-
rását jelenti. A személyiség meghasadtsága elve-
zeti őt a többiekkel való találkozásra. Létezni te-
hát nem más Jieun Shin szerint, mint elhagyni 
magunkat és nyitni a másik felé.

A szerző szerint az átmenetet a meghasadt-
ságból a keveredésbe jól szimbolizálja a víz képe, 

amelynek folyékony lágysága kiválóan jelképezi 
kiábrándult századunk erkölcsi tartását. A mo-
dern világ válságának az oka azoknak a szilárd 
alapoknak az elvesztése, melyek korábban a 
mozdulatlan biztonság benyomását adták. Jieun 
Shin úgy gondolja, hogy modern életünk folya-
matosan változik, alaktalan és kiszámíthatatlan, 
tehát nyugtalanító. Ugyanakkor a folyékonyság 
megnyugtató is: „A víz ringat. A víz elaltat. A víz 
visszaadja az anyánkat”. A víznek ez a tulajdon-
sága felidézi a hullámzó tömeget. A tömeg viszi 
magával, ringatja és elaltatja a kószálót. Canett i 
szerint (Tömeg és hatalom) az ember ott honosan 
csak a tömegben érezheti magát, ahol megszaba-
dul az érintés irtózatától. Amikor rábízzuk ma-
gunkat a tömegre, ahol összepréselődnek a tes-
tek, nem rett egünk az érintéstől, Jieun Shin sze-
rint talán azért, mert ilyenkor az emberek egyen-
lőnek érzik magukat másokkal, és a különbség 
nem számít. A szerző Flaubert Bovaryné című 
könyvének és Andreï Tarkovszkij Nosztalgia című 
fi lmjének a segítségével mutatja be az utca von-
zó, barátságos, oltalmat nyújtó tömegét. A tömeg 
menedéket adó forradalmi ereje felforgatja a sor-
rendet: az idegen birtokló lesz.  A menedék poli-
tikájával szembe áll a kizárás politikája, azaz nin-
csen egy központ, hanem központok sokasága 
van. Ezt a szituációt a szerző deleuze-i rizóma 
elméletének a segítségével jellemzi. 

Jieun Shin szerint a meghasadtság egyszerre 
nyugtalanító, de megnyugtató is. A mindennapi 
élet gyakran úgy jelenik meg, mint egy mechani-
kus rendszer, amelyet a monotónia jellemez. Az 
emberek ezt a napi rutint tudják akadálytalanul, 
gond nélkül követni. A panoptikus társadalom-
ban, amiben élünk, a mindennapi élet átalakítása 
egy megvalósíthatatlan feladat. De ha feltesszük 
magunknak a miért kérdését, akkor mindennapi 
rutinunkat átjárja az unalom, és ez elindítja a tu-
dat megváltozását. A Le fl âneur postmoderne című 
mű szerzője szerint, ha tudatosul bennünk az éle-
tünk, a szerencsétlenségünk, a boldogságunk, 
akkor mienk lesz a sorsunk. Az abszurd tapaszta-
lata (Camus) nem egy kivételes helyzet, amely a 
zseninek az osztályrésze. Jieun Shin úgy gondol-
ja, a kószáló is hozzájuthat ehhez a tapasztalat-
hoz. Ezzel a tapasztalatt al nem változik meg tel-
jesen az élet, de képes azt megítélni, hogy men-
nek valójában a dolgok. 
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Jieun Shin Michel Maff esoli Éloge de la raison 
sensible című művének connaissance érotique fo-
galmával jellemzi ezt a tapasztalatot. Ez a tudás 
szerinte, mint „a szerelmes gondolat”, egy olyan 
gondolat, amely szereti az élet egészét. A racio-
nalizmus nemje, ami az intellektualizmus sajátja, 
képtelen értékelni a kószálás felforgató, de egy-
ben teremtő vonását. Ellenben az amor fatt i (a sors 
szeretete) nem törekszik a racionalista okozati-
ságra, hanem elfogadja az igazságok pluralitását. 
Társadalmunkban, amely Borges szavaival élve 
„az elágazó ösvények kertje”, gyakran elveszett -
nek érezzük magunkat, de Jieun Shin szerint eze-
ket az útvonalakat nemcsak úgy foghatjuk fel, 
mint amelyek valamely megoldáshoz vezetnek, 
hanem úgy is, hogy egy játékkal állunk szemben.  

A könyv második fejezete, amelynek a címe 
A kószáló élet, megmutatja, hogy a sétálás cél nél-
küli: a kószálás olyan pillanat, amit költőien kí-
vánunk megélni, ezért a véletlen alakítja. Ezért 
Jieun Shin bevezeti a „kockaember” fogalmat. 
Szerinte a kószálás útvonala olyan, mint a kocka-
dobás, a sétáló pedig a véletlen művésze, aki el-
lenáll a haszonelvűségnek egy képzeletet nélkü-
löző világban, aki nem a dolgok megvilágítására, 
hanem inkább a megélésükre törekszik. Így a sé-
táló víziója a világról olyan, mint a lott ójáték. 
Jieun Shin szerint ebben a világában nincs határ a 
reális és az irreális, a valóság és a látszat, a visszá-
ja és a fonákja között , mint a Möbius-szalagnál. 

A könyv utolsó fejezete a posztmodern em-
ber egy fajtáját mutatja be, aki mindig úton van, 
aki mindig épp válik valamivé, akit Jieun Shin 
homo erraticusként defi niál. Egyrészt a homo errati-
cust lehet szó szerint értelmezni, vagyis olyan 
lényt, aki úton van, aki kószál. Másrészt a több 
célú embert is szimbolizálja, aki több lehetőség-
gel számol a nehéz döntésekkor. A homo erracti-
cus teljes ellentéte a homo oeconomicusnak, aki ra-
cionális, aki egy bizonyosságokkal teli előre lát-
ható világban él, aki közömbös a környezetével 
szemben, és akit csak az elméleti tudás megvaló-
sítása motivál.

Az utolsó fejezetben főleg Baudelaire és Rim-
baud verseinek az elemzéseit találjuk, és a sétá-
lás, a tömeg úgy jelenik meg, mint menedék. A 
tömeg nem okoz szorongást, hanem ellenkező-
leg: menedéket talál benne a költő. A nagyváros 
lakóinak természetes, hogy a magányos ember a 
magányát mérsékli a tömegben. A sétáló elfogad-

ja az őrült társadalmat és megbékél magányával, 
úgy, hogy a tömegben marad, azaz úgy, hogy el-
utasítja, hogy egyhelyben maradjon és ellenáll a 
társadalom által létrehozott  értékeknek. Így a sé-
táló a békés ellenálló a tömegben, de Jieun Shin 
szerint az alakja kapcsolatba hozható az idegen-
nel, a kívülállóval is. A kószáló és az idegen ha-
sonlóságának bemutatásakor Camus, Kristeva és 
Simmel van segítségére. Bartleby (Melville) és 
Meursault (Camus) két irodalmi karakter, akiket 
leginkább idegenként lehetne jellemezni a szerző 
szerint. De mi van akkor, ha az idegen bennünk 
van? Simmel szerint emiatt  az idegenség miatt  
van szükségünk egy „ajtóra”, vagyis arra, hogy 
be tudjunk zárkózni saját belső világunkba. 

Szintén az utolsó fejezetben beszél a könyv 
szerzője a kószáló ellenállásáról. Rimbaud a Ré-
szeg hajó című költeményében a hajót egy önma-
gába forduló gyerekhez hasonlítja, aki nem hall-
gat a felnőtt ekre. Jieun Shin úgy gondolja, hogy a 
kószálás aktusa is csendes ellenállás a normákkal 
szemben. Ellenállás a nyilvánvalóval, ellenállás a 
tervvel, a szándékkal szemben. A nyilvánvaló-
nak is megvan a maga története. Egy olyan társa-
dalomban, amely úgy gondolja, hogy az elszige-
teltség elavult, a magányos ember abszurdnak 
tűnik. Ugyanúgy, a modern társadalom által lét-
rehozott  értékkel szembehelyezkedik az a sze-
mély, aki fölösleges akar lenni, mint teszi ezt a 
sétáló fi gurája.

A kószáló fi gurája a szerző szerint szocioló-
giai szempontból is érdekes. Tevékenységére úgy 
tekintenek, mint egy magányos individualista 
haszontalan és nem produktív cselekedetére. A 
kószálók azonban Jieun Shin szerint csak látszó-
lag magányosak, és nem csupán a modern társa-
dalom negatív következményei, hanem egy tu-
datos életmód, egy választott  életstílus képvise-
lői is. Ráadásul a látszólagos magány mögött  ott  
találjuk az együtt létre való vágyakozást, és meg-
nyilvánul a törvénynélküliség és az abszurditás 
elfogadása is. Nem véletlen, hogy a múlt század 
nagy sétálója, Robert Walser szerint menni cél 
nélkül szép dolog. 

A kószálás haszontalan tevékenység, és nél-
külöz minden fajta célszerű cselekvést. Ezért a 
kószálás kihívás a modern élet néhány vonásával 
szemben: hadüzenet a szükségszerűségnek, a 
produktivitásnak, a közömbösségnek, a színte-
lenségnek és a stílustalanságnak. Jieun Shin sze-
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rint a sétáló azért vonzó, mert természetesnek 
tűnik. A modern ember elvesztett e ezt a termé-
szetességét, hogy életben maradjon, hogy alkal-
mazkodjon az őt ellenőrző társadalomhoz. Ezzel 
szemben a kószáló felvesz egy lassú ritmust és 
pazarolja a becses időt. Emil Cioran szerint is ak-
kor varázslatos a létezés, ha van egy természetes 
ritmusa. Ráadásul a könyv szerzője úgy véli, 
hogy a magányos egyén kapcsolatot hozhat létre 
az utca többi magányos lelkével. Erre jó példa a 
Flash Mob. 

A kószálás tevékenysége lehet magányos te-
her, de menedéket is adhat az egyénnek. Jieun 
Shin a magányos sétálóval kapcsolatos kutatása 
újragondoltatja velünk a magány és a melankólia 
saját értékeit. A séta alatt  az átlátható technológi-
ai és bürokratikus világ átalakul egy előre nem 
látott , „éjszakai”, váratlan képzeletbeli világgá. 

Walter Benjamin a kémhez hasonlítja a kó-
szálót, akit a kapitalizmus küldött , hogy kifür-
késsze a fogyasztókat, Jieun Shin szerint azonban 
a fogyasztói társadalomból kiábrándult világban 
a sétáló, ha kém, éppen hogy megkérdőjelezi ezt 
a hatalom által állítólag átlátható és rendezett é 
tett  világot. Annak ellenére, hogy a kószálók lát-

hatatlanok, jelentéktelenek, csendesek és mente-
sek minden hősiességtől, a hatalom birtokában 
vannak. Ez az érzékelhetetlenség hatalma.

Az önfejű sétáló átalakítja a masszív és szür-
ke világot egy alaktalan, lebegő, mozgó, színes 
környezett é. A kószáló gyermeki tekintetének 
minden új, a jelentéktelen dolgokban is megtalál-
ja az értéket. Walter Benjamin növényeket gyűjt 
az aszfalton. Fourier pedig úgy gondolja, hogy 
csak őgyeleg, hogy összeszedegesse az újdonsá-
gokat, amit aztán elterjeszt. Ugyanakkor a sétáló 
elutasítja az uralkodó értékeket, a megrajzolt út-
vonalat, az engedelmességet és a társadalmi 
kényszert. Ez a passzív, de makacs ellenállás és a 
céltalanság képzelőereje lehetővé teszi a sétáló-
nak, hogy megélje az abszurditást, megértse a a 
világ megmagyarázhatatlan ellentmondásait, s 
boldog Sziszüphosszá (Camus) és boldog ideg-
enné (Kristeva) váljon. Jieun Shin szerint a kószá-
ló azon törekvése, hogy a tömegben idegen, mar-
ginális, láthatatlan és magányos legyen, nem 
más, mint okos fortély.

Benda Mihály


