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Shakespeare is olyan jelenség volt, mint ma egy jobb HBO-
sorozat - Interjú Makai Péterrel 

 

Mi értelme a Phd-végzettségnek, ha nem lehet vele tanítani?  Hogyan lehet egyszerűen angolt 

tanulni? Mi az a mikrotranzakció? Mikor épül már meg az első videójáték-múzeum? Miért nem 

jó orosz sci-fiket olvasni magyarul? Mit lehet tudni a médiumok közötti kommunikáció mediális 

sajátosságairól? – Csak néhány téma azok közül, amikről Pepével trécseltem. 

 

- Olvastad Asimovtól az Alapítványt? 

- Hú, ez erős kezdés. Igen, most nemrégiben olvastam újra, mert robotokkal foglalkozom több 

publikációmban is, Amerikába is írtam egy, a robotokat és az autizmust összekötő tanulmányt. 

Utána meg Szegeden jártam novemberben, ahol Asimov robottörténetei, az Acélbarlangok 

detektívregényes, kognitív irodalmi megközelítéssel foglalkozó vizsgálatáról adtam elő. 

Egyébként jó volt visszamenni Szegedre, és egy kicsit az Akadémiai Bizottság székházában 

randalírozni… Nagy nosztalgiával gondolok vissza Szegedre, emiatt is. 

- Én amikor először olvastam az Alapítványt, akkor odavoltam érte, viszont később a 25. 

folytatásnál már kicsit lejjebb ment a lelkesedésem. 

- Egyrészt ez a hosszúsága is belejátszik, másrészt viszont nem mindet Asimov írta, vannak 

nem kanonizált történetek, amiket mindenféle "gyüttment" író írt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha egy üzlet beindul... Van most kedvenc sci-fi könyved? 

- Amit most nagyon szeretek sci-fiben, az a China Miéville nevű író, akinek nagyon sok jó 

könyve van. Mondjuk épp nem regényét olvasom, hanem történelmi jellegű könyvét. Ez pedig 
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az October, ami az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom történetét dolgozza fel. Akit 

még nagyon megszerettem, az Emily St. John Mandel és az ő Tizenegyes állomás című könyve. 

- Az Éjszakai őrség-sorozatot olvastad? 

- Sajnos oroszokat keveset olvasok. Pelevin megvolt egy időben, A rettenet sisakját nagyon 

szerettem, de az az igazság, hogy oroszokat elsősorban azért nem, mert őket nem tudom 

eredetiben olvasni. Magyarul viszont a Metropolis Média (=a “megújult” Galaktika) adja ki, ők 

pedig a sci-fi körökben manapság messze földön híresek arról, hogy nem nagyon gondozzák a 

szövegeiket. Kapitális baklövéseket hagynak benne a nyomdába kerülő szövegben, nagyon 

slendrián munkát végeznek, és ezért én inkább nem támogatom őket. Csak túl sok nagy 

szerzőjük van, úgyhogy mindig meg fognak tudni élni azokból a szerencsétlenekből, akik nem 

tudják, hogyan néz ki a jó könyv. Kis kitekintésként mondom, hogy pl. a Gabo kiadó könyvei 

marha jók, az Agave, a Fumax is általában jó minőségű szöveget ad ki a kezéből. És képzeld, 

még az Édesvíz Kiadó is elkezdett sci-fivel foglalkozni. Ugyan ezoterikus vonalon indultak, de 

most gründoltak egy fiókkiadót vagy imprintet, amivel csak sci-fi könyveket akarnak kiadni. 

Az első nagy dobásuk a Charlie Jane Andersnek a Minden madár az égenje, amiből recenziós 

példányt kértem, mert különleges műnek ígérkezik. 

- A kiadók irányváltásai hogyan függnek össze a saját fordításaiddal? 

- Én még a Lászlóban ismerkedtem meg a Galamb Zolival, aki az OKTV-re is felkészített. Ő 

mondta, hogy fordít, de őneki sem jut mindenre ideje, így ő kötött be Németh Vladimirékhez a 

Fumaxnál. Az első találkozásnál ők mondták, hogy itt van ez a fantasy-könyvsorozat, ennek az 

első kötetéről lenne szó, nyilván kezdő fordítói fizetéssel. Megcsináltam becsülettel, de már 

akkor is volt az, hogy a Zoli az Agavénak is dolgozott, oda is beajánlott, és ők jobb feltételeket 

ajánlottak, szóval átnyergeltem. De aztán rájöttem, hogy az sem olyan nagy pénz a szakmában, 

úgyhogy tovább tapogatóztam. Az Agavéban az jó és rossz is volt, hogy mindig jött a következő 

könyv. Mert ugye nekem szakdolgozatot meg disszertációt kellett írni közben, és egy idő után 

azt éreztem, hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Viszont idáig mindig “felfelé 

buktam.” Ha új helyre mentem, mindig egy kicsit jobb feltételekkel indulhattam neki a 

munkának.  

 Fordítottam rendes sci-fit is, a John Scalzi-féle Vének háborúja-trilógiának a harmadik 

kötetét. Ez azért is jött jól, mert a Mensában (Mensa HungarIQa), ahol tag vagyok, több fordító 

is tagtársam, és egy páran regisztrálták azt, hogy ezt én csináltam. Az Agavénál meg, amíg jó 

szerkesztőm volt, addig jól tudtam haladni a szöveggel, amikor meg új, kicsit kötekedőbb, 

beleavatkozós szerkesztőt kaptam, akkor sokkal több időm elment hülye vitákra. Ezen felül egy 

olyan időszakában talált meg a következő trilógia (Blake Crouch: Wayward Pines), amikor 

megérintett egy haláleset, és az erőszakos jelenetekre nagyon nem voltam vevő, és az pont egy 

akciódúsabb, CIA-ügynökös Twin Peaks-utánérzet volt, és az nagyon nem akadt be nekem.  

 Utána én kézzel-lábbal a kiutat kerestem, úgyhogy fordítottam az Ad Astrának, mielőtt 

kiherélték volna a kiadót, és egy belső harc keretében elfoglalta volna egy másik érdekcsoport. 

Egy héttel azelőtt, hogy leadtam volna az anyagot, mondták, hogy köszönik szépen, nem fogják 

kiadni. De vonakodtak kifizetni, hátha meg lehet úszni, úgyhogy többször kellett a nyakukra 

járni, mire végül kvittek lettünk.  

 Én nagyon szeretem a sci-fit, de nagyon kicsi a piac, másrészt nagyon konzervatívak a 

magyar olvasók. Az újdonságokra, ami nem az asimovi, heinleini vagy űroperás hagyomány, 

nem fogékonyak. Nagyon nehéz megnyerni őket, úgy hogy 1-2000 példány el is tudjon belőlük 

kelni, pláne még egy 4-5 ezres is, az már elképzelhetetlenül sok. 

- Jó, de azért ott van a Galaktika... 

- Csak a Galaktikának nagyon rossz híre van. Ők nem fizettek jogdíjat az eredeti szerzőnek, ha 

lefordítják a szövegeiket. Magyar szerzőktől meg többnyire azokat szuszakolták be, akik 

egyébként is a baráti társaságuk volt, úgyhogy én leginkább sóval hinteném be a Galaktika 

helyét, mert egy nagyon gusztustalan üzletpolitikát folytattak. 
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- Szomorú. Volt már olyan, hogy te jelentkeztél, hogy ezt vagy azt le szeretnéd fordítani? 

- Ilyen nincs, erre tudtommal nincs lehetősége még a legnagyobb fordítóknak sem. Ez egy 

nagyon komoly üzleti kérdés, hogy mi az, amit egyáltalán megjelentethetnek a kiadók. Nyilván, 

ami díjat kap, azt automatice meg lehet jelentetni, mert odarakják a borítóra, és mehet a siker 

útján. Ami meg nem díjas, ott az a kérdés, hogy mi az, amire a piac fogékony. Nagyon komoly 

matekolás, hogy kitől mit lehet eladni, mik a trendek... 

- De akkor ez egy sznob dolog, nem? Mert ha én kapok egy Nebula-díjat, akkor kiadnak, 

egyébként meg nem? 

- Magyarországon ez így működik, mert biztosra kell menniük. Vissza kell jönnie annak a 

pénznek, amit a nyomdába, fordítóba áldoztak, amit a korrektornak, a szerkesztőnek, 

tördelőnek, grafikai designernek meg a terjesztőnek lecsengetnek. Ki kell számolni, mi térül 

meg. Tegyük hozzá, hogy webshopban alig vesznek az emberek, e-könyvet szintén, és most 

már Alexandra nincsen. De ne aggódj, a Libri és a Lira is leveszi a maga sápját. Ezekkel 

számolni kell, tehát csak olyan jöhet, ami bombabiztos. Nem lehet kísérletezni. 

- Miért pont angolból fordítasz, miért nem észtből vagy lengyelből? 

- Azért, mert kicsi gyerekkorom óta számítógépes játékokkal játszom. Szöveges 

kalandjátékokkal játszottam sokat, ahol viszont csak úgy lehetett előrejutni, ha értetted, mit 

akart az adott szereplő. A nyelvi humort nagyon sokáig nem értettem, és amikor már volt 

internet, hatodikos-hetedikes koromban, akkor letöltöttem mindenféle végigjátszásokat. 

 

 
 

- Volt a CoV magazin... 

- Igen, a Commodore Világ, de az a ti generációtoké volt. Nekünk meg a PC Guru, az 576 

Kbyte, meg a PC-X, meg a PC-ZED. A családi ismerőseink közül volt olyan ember, aki 



H
av

ib
aj

 2
0

17
 D

ec
em

b
er

 

 
 

4 

nyomdában dolgozott, és ő azért tudott hazahozni példányokat a magyar újságokból. Ja és a 

PeCsába jártunk ki újságot meg másolt CD-ket venni... 

- Eleinte még másolt kazettákat... 

- Igen, csak a kazettákat nem nagyon lehetett lejátszani. Nekem 286-os volt az első 

számítógépem, amire már kislemezek voltak, 3,5-es flopik. Úgyhogy azokat másolgatták 

először, aztán meg a CD-ket, amikor már volt CD-meghajtó Magyarországon. Én ebben a 

játékos kultúrában benne voltam, illetve nagyon jó tanáraim voltak már az általános iskolában 

is angolból. Én édesapám unszolására kb. másodikos koromig zongorázni tanultam, de akkor 

annyira megutáltam, hogy eldöntöttem, én soha, senki kedvéért nem fogok megtanulni. Na, 

akkor átmentem angol tagozatra, és ott sokkal jobban éreztem magam és jobban is haladtam. 

- Ez így persze logikus. 

- A Harry Potter 3. vagy 4. részét már angolul olvastam, mert az angoltanárom hetedikben a 

kezembe nyomta. Hálás is vagyok neki, a mai napig tartom vele a kapcsolatot. Én 

világéletemben híresen jól jöttem ki az angoltanáraimmal. Szivacsként szívtam magamba az 

angol szavakat és nem nagyon tartottam szótárfüzetet, így meg persze könnyű. Adottság, 

motiváció, minden benne van. No meg menekültem abból a világból, ami az általános iskolát 

adta nekem, mert barátaim nem nagyon voltak. Igazából sohasem találtam meg velük a közös 

hangot. 

- Tesóm is ilyen. Amint hazaért, elkezdett játszani egy játékkal... A Monkey Islanddel... 

- Abból írtam a szakdolgozatomat. 

- Akkor közös nevezőn vagyunk. Mindig nyaggattam, hogy engedjen engem is oda, de sosem 

engedett. 

- A Monkey Islandben az a jó, hogy végigjátszod, és akkor vége van. 

- De mindig van egy másik hasonló... Tartottál is mostanában egy előadást arról, hogy milyen 

avatárok vannak a számítógépes játékokban. 

- Mégpedig a Pesti Bölcsész Akadémián. Már kétszer voltam ott, egyszer tavaly márciusban 

meg most novemberben is volt egy előadásom. Alapvetően az érdekel, hogy a játékok terei 

hogyan módosítják a játékélményt. Az, hogy miként lehet térben elmesélni egy történetet. Egy 

videojáték nem úgy működik, mint egy regény, hogy feketén-fehéren le van írva, hogy itt a 

főhős ezt látja, ott meg azt. Hanem ahogy végigmész egy téren, neked kell mindenre 

odafigyelned a sok részletből, és ahogy mozogsz, az önmagában felfejt egy történetet. Mondjuk 

egy romos városban mész és egy befúródott bombát látsz valahol, máshol meg azt látod, hogy 

egy csillogó-villogó kerületben semmilyen támadás nem érte az ott élő embereket, ebből te 

akaratlanul is összeraksz egy történetet. Egy kicsit olyanok vagyunk egy játék világában, mint 

az urban explorerek, akik elhagyott gyárépületekbe mennek, és utána összerakják, hogy mi volt 

ott. 

- Ez érdekes, de mit lehet erről mondani? Persze, van egy tér, ahol játszódik a játék, de ha 

mondjuk nem lövöldözős játék, ahol a terep befolyásolja a küzdelmet, akkor tényleg alapvetően 

megváltoztatja a játékmenetet? 

- Igen, a játékmenetet abban befolyásolja egy tér, hogy milyen világot épít a tervező ezekre. Ez 

történetmesélő építészet. Ez az építészetnek egy olyan kreatív formája, amiben úgy tudsz 

megjeleníteni egy életérzést, és azt továbbítani, hogy be kell járatnod a játékossal az egész teret. 

És ez sokkal kevésbé köti meg az ember kezét, mintha egy Pompidou-központba vagy egy 

Disneylandbe látogatunk el. Mondjuk a Disneyland határterület, és szintén nagy kattanásom, 

de ha mondjuk egy Iparművészeti Múzeumba bemész, az nem az építészete révén fog egy 

történetet elmesélni. 

- Akkor ezek szerint a játékmenet során el kell érni, hogy az egyik térből átmenjek a másikba? 

- Igen, a játéktér felfedezése, bejárása az egy tipikus cél, de nem az egyetlen. Viszont jólesik, 

hogy a kijáratot megtalálod. Bizonyos szempontból a játékterek nagyon ügyesen megcsinált 

labirintusok.  
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- Mit szólsz ahhoz a tendenciához, hogy van egy játék, amit megveszel jó drágán, és aztán, ha 

a játék során te jobb minőségű pajzsot vagy fegyvert szeretnél, akkor azért fizetned kell, noha 

már megvetted a játékot? 

- Ezt mikrotranzakcióknak hívják a játékiparban. És nincs mit szépíteni rajta, ez egy milliárd 

dolláros iparág. Azt gondolom, hogy ez egy olyan üzleti modell, ami sajnos egyre inkább el fog 

harapózni, hacsak államilag nem kezdik el szabályozni. Ez a mobilos játékoknak volt az áldásos 

hatása. Az a baj, hogy minél többet tudnak a játékosbázisról az online adatokból, annál jobban 

be tudják lőni, hogy melyek azok a játékosok, akikről nagyon sok pénzt le lehet gombolni. Őket 

hívják bálnáknak, azért, mert nagyon sok pénzük van. Nekik egyáltalán nem fáj, hogy sok pénzt 

beletolnak egy játékba, és ha megunják, akkor kidobják az egészet mindenestől. Úgyhogy ezt 

egy nagyon veszélyes trendnek tartom. Szerintem a játék akkor jó, amikor olyan játékélményt 

nyújt, hogy te a saját törekvéseid révén, önálló erőfeszítéseiddel viszed előre a játékodat. Itt 

pedig tulajdonképp azért fizetsz pénzt, hogy kevesebbet kelljen játszani vele. Ez egy nagyon 

perverz dolog. 

- Ez gonosz kérdés, de te mondjuk fizetnél azért, hogy egy játékban beszerezz egy olyan baltát, 

ami helyetted felvágja a fát? 

- Nézd, én alapvetően egy meritokratikus szemléletű ember vagyok. Hiszek abban, hogy a 

világnak azt kéne csak jutalmaznia, ami a te saját teljesítményed, csakhogy tudom, hogy a 

valóság sem így működik. Mert ugyanaz az ember, aki dolgozik, és utána tud csak leülni a 

géphez 1-2 órára, annak nem lesz annyi szabadideje, mint nekem, aki egy léhűtő értelmiségi 

életet folytatok, és akár napi 3-4 órát is bele tudnék nyomni egy számítógépes játékba, ha 

nagyon akarnék. Az persze birizgálja a csőrömet, hogy nekem sosem lesz 400 millió 

aranypénzem arra, hogy megvegyem azt a nyavalyás kardot, amivel tényleg le tudom csapni a 

legnagyobb sárkányt a játékban. Egyszer-kétszer komolyan megfordult a fejemben, hogy 

fizetek, de aztán rájöttem, hogy annyi erővel én már tudok venni egy könyvet is. Vagy el tudok 

menni és be tudok ülni a haverokkal valahova. Vagy valami. Annyira mégsem fontos, hogy én 

le tudjam verni a legnagyobb sárkányt. 

 Viszont gondolj bele, ha én, teszem azt, kiadok egy könyvet Magyarországon, akkor az 

eljut mondjuk 1000 emberhez. De ha egy online örökranglistán fent tudok lenni az ezredik 

helyen egy olyan játékban, ahol 400 000-en vannak, akkor mind a 400 000 ugyanúgy értékeli 

azt, hogy én ezredik helyen vagyok egy ranglistán, tehát a teljesítményem sokkal több embert 

ér el. Ha egy egyetemi oktató élete során, mondjuk huszonpáréves korától el tud kezdeni 

tanítani, és 70 éves koráig tanít, és van átlag 50 hallgatója egy félévnyi szemináriumon 

(15/szemináriummal számolva), meg előadásokon még egy 200-300, akkor mondjuk egész 

életében nagyságrendileg 50 000 embert ér el. 

- Az nem kevés. 

- Na jó, de egy utolsó nímand egy hülye YouTube-videóval simán 25 0000 nézést generál. És 

nem csak a cuki macskás videók, meg a mémek tudnak hódítani, hanem egy TED-előadás, 

amikor egy okos ember előad valamit 15-20 percben, ami nagyjából egy 

konferenciabeszélgetésnek megfelelő információt ad. És ez eljut félmillió emberhez, ami egy 

nagyságrenddel nagyobb! Ezek után azt gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer nem segít 

abban, hogy az emberek a technikát arra tudják használni, amire a legfontosabb lenne. Sőt, a 

tudásnak sokszor gátját veti az, ahogyan mi oktatunk. 
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- Igen, ez egy axióma. Visszautalva az előzőre, annak mi a tétje, hogyha az ezredik vagy a 

négyszázezres listán? Annak van valami üzenete? 

- Hogyne. Egyrészt (kicsit cinikusan) az, hogy rengeteg időd van. Egyébként az szokott lenni 

az oltás videójátékos körökben, hogy azok, akik iszonyatosan sok órát beletesznek egy játékba, 

azok “szűzek,” mert nincs offline életük és barátnőjük, akit dughatnának. Van egy oda-vissza 

csapkodás azok között, akiknek nagyon sok idejük van játszani, meg akiknek nagyon kevés. 

Abban a játékban, amit én játszom, a RuneScape nevű online szerepjátékban, abban az északi 

népek a nagyon jók, mert nekik sosincs igazán nyár, egész este tudják nyomni, és amikor télen 

meg egyáltalán nincs napsütés, ők egy eldugott falucskában 8-10 órákban ülhetnek a gép előtt, 

és vágják a fát meg csapdossák le a sárkányokat. Volt egy srác, Suomi névvel, aki nem tudott 

fizikailag több tapasztalati pontot gyűjteni, mert a játékot nem arra tervezték, hogy kimaxolja. 

Ő meg egy szűk évtized alatt kiakasztotta a tapasztalatipont-számlálót. 

- És miután leéled az életedet a játékban, nehéz visszatérni. 

- Szerintem nincs “itt” meg “ott”. A játékok világa a valóságunk szerves része. Konszenzusos 

hallucináció. Nyilván nem fogok megijedni a játékbeli sárkánytól, de itt kb. vége is. Egy 

nagyobb virtuális világnak nagyobb a GDP-je, mint egy közepes fejlődő országnak. Ezt 

közgazdászok kiszámolták. Innentől meg nem lehet erre azt mondani, hogy ez nem valóság, 

amikor többhavi fizetések cserélnek gazdát egy-egy virtuális tárgyért.  

- Oké, de ez tényleg érték? 

- Nagyon komoly értéknek tartom. A tárgyakat is, de még inkább a világokat, amiket 

teremtettek a dizájnerek. Azt gondolom, hogy ezek a játékok sokkal közelebb vannak a 

Gesamkunstwerkekhez, mint mondjuk egy opera. Egy marslakó vagy egy Wagner (ami, lássuk 

be, majdnem ugyanaz) lepetézett volna, ha látja, hogy van itt egy médium, ami attól lesz jó, 

hogy az emberek cselekszenek bele. Ha megnézed a 20. századi színházi elméletalkotók 

jelentős részét, mind arról papolt, hogy a színházba be kell vonni az embert. Hogy ne legyen 
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nézőközönség, hanem legyen egy spect/actor, aki színész is és néző is, és ezt gyakorlatilag a 

kommerciális videójáték megvalósította. Az, hogy a jelentős részében kigyúrt amerikai 

tengerészgyalogosokkal lövünk halálra iraki terroristákat, az egy nagyon sajátos és 

egészségtelen vonulata a dolognak, de azt gondolom, kulturálisan mindig letükrözzük azt, ami 

foglalkoztatja az embereket. 

– Akkor tekintsük a játékokat műalkotásoknak? 

– Lassan el kellene kezdeni virtuális múzeumokat csinálni, olyan játékoknak is megmenteni az 

adatait, amiket már nem játszanak. Meg kellene őrizni olyan játékállapotokat, amik már nem 

kifizetődőek gazdaságilag, mert azoknak is kultúrtörténeti jelentőségük van. Gondolj bele, a 

70-es, 80-as évek videójátékainak nagy része már nem tud működni, mert nincsenek olyan 

gépek, amin elfutnának. Emulálni kell őket, lebutított gépeken futtatni. Ezek ugyanolyan 

kulturális értékek, mint a barlangrajzok Lascaux-ban vagy Altamirában. 

- És azért van pl. a SimCity, ahol fel kell építeni egy várost. 

- Igen, és ez nagyon fontos. A SimCity egy városépítő játék, ahol polgármesterként - sokáig 

Demszky-szimulátorként futott a magyar játéksajtóban - várost kell építeni. Ez a fajta játék nem 

is olyan, mint egy hagyományos nyersz-veszítesz játék, hanem sokkal inkább úgy működik, 

mint egy LEGO-szett. Leraksz egy rendőrőrsöt, kialakítasz egy ipari zónát, kereskedelmi zónát, 

vagy kertvárost, és akkor bizonyos elvek szerint le fogja szimulálni a gép, hogy hogyan 

működne a városod, amit megálmodtál. És szerintem iszonyúan fontos, hogy a számítógépek 

demonstrálni tudják, hogy különféle folyamatokban a kisebb elemek hogyan hatnak egymásra. 

Ezt soha korábban semmilyen más médium nem tudta véghezvinni. 

- Meg ha nem raksz utat két elem közé... 

- Akkor nem fognak tudni a polgárok elmenni dolgozni. Vagy ha nagyon közel rakod az ipari 

negyedet a kertvárosi negyedhez, akkor senki nem akar odaköltözni, mert nagy lesz a 

környezetszennyezés. Ezek olyan dolgokra mutatnak rá, amiket igazából iskoláknak kellene 

tanítaniuk.  

- Lehet, hogy be kéne vonni a tanításba a SimCityt meg a Civilizationt? 

- Nagyon fontosnak tartanám. A Civilization egyébként egy olyan startégiai játék, ahol egy 

halhatatlan uralkodó vagy, mondjuk Gilgames, Gandhi, Lincoln, Churchill vagy Napóleon, és 

egy többezer éven át fennmaradó birodalmat kell igazgatnod. Gyakorlatilag a vadászó-

gyűjtögető életmódtól az űrsiklóig mindent ki kell fejlesztened, más civilizációkkal kell 

háborúznod, és különféle nyersanyagokat kell gyűjtögetned és terjeszkedned kell a Föld 

bolygón. Többféleképpen lehet megnyerni a játékot, ami önmagában is nagyon fontos 

mérföldkő a játékok történetében. Lehet kultúrával nyerni azáltal, hogy az egész bolygón 

elterjeszted a kultúrádat, egy tudományos győzelmet azzal, hogy mindent kifejlesztesz, és 

elrepülsz az Alfa Centaurira, hadigyőzelmet azzal, hogy mindenkit leigázol, stb. Diplomáciai 

győzelmet is lehet aratni, ha megépíted az ENSZ-t, és mindenkit ráveszel, hogy rád 

szavazzanak. Ez nagyon jól megmutatja, hogy működik a világ egy bizonyos szegmense. És 

ezt korábban a táblás játékok sem tudták, a Rizikó pl. sokkal kevesebbet mutatott meg ebből a 

folyamatból. 

- Szóval iskolákban kéne tanítani ezeket. Nem rossz. 

- Igen mert attól még, hogy megtanulod, hogy Ajkán meg Várpalotán meg Tokodon van 

lignitbánya, az nem ugyanaz, mint egy játékban. Ha egy stratégiai játékban leteszed a lelőhelyre 

a bányát, akkor tudsz termelni, hogy majd elégessed az erőműben, mert akkor tudok a 

gyáraknak energiát szolgáltatni, és akkor bevezetem a villanyt, és majd több adót fognak fizetni 

a lakosok, és akkor tudok építeni parkokat, stb. A játék szabályaiban benne van egyfajta 

világlátás is. Sőt, még ennél is tovább kellene menni, és azt kéne megtanítani, hogy azok szerint 

a szabályok szerint, amik szerint élünk, milyen típusú társadalmakat hozhatunk létre. Csak hát 

az iskola végképp nem a status quo fölborogatásáról szól. De ezek a játékok segítenek abban, 

hogy egyre inkább tudjunk ezekről beszélni. 
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- És mit gondolsz arról az elméletről, hogy mi is egy ilyen szimulációban vagyunk? 

- Szerintem bullshit. Ez egy klasszikus filozófiai gondolatkísérlet, minthogy ezt nem lehet 

semmilyen formában igazolni vagy megcáfolni. De akkor meglenne az a kérdés is, mint ahogy 

minden vallás esetében meg is van, hogy oké, de akkor mi hozta létre a szimulációt? Felesleges 

ezen aggódni. 

- Na, most írtál egy jó hosszú PhD-disszertációt az autizmus irodalmi ábrázolásainak 

témakörében (Bridging the empathy gap: representing neurological difference in contemporary 

autism novels - 2015 Szeged). Nem tudom, mennyire akarjunk belemenni… 

- 300 oldalt írtam róla. De kár volt nekikezdened, mert elég sűrű, még az opponensek is 

megszenvedtek vele. Nagyon sok szakmai kérdést is pedzegetek benne, viszont az is igaz, hogy 

van benne sok, emberileg könnyen érthető és húsbavágó dolog.  

- Nem értem, akkor most van ilyen műfaj, hogy “kortárs autista irodalom”? 

- Ez egy kicsit olyan, hogy amit mondok, az van. Ha van egy csomó regény, ami hasonló 

jegyeket mutat és hasonlóképpen dolgozik kulturálisan, akkor elkezdhetem mondani, hogy van 

egy ilyen fajta regény. Amióta sokkal többet látunk az agy működéséből, mert van MRI-nk, 

fMRI-nk, MEG-ünk és PET-ünk, szóval bele tudunk látni nagyon sok képalkotó berendezéssel 

az agyba, egyre több információnk van, hogy mi történik ott akkor, amikor jól működik, bár ez 

a ritkább. Meg látjuk azt is, mi történik akkor, amikor az emberek fejében valami nem működik 

jól. 

- Vagy épp túl sok számítógépes játékot játszik... 

- Túl sokat lehet, de eleget sosem… Ettől függetlenül tény, hogy egyre jobban érdeklődünk az 

emberi agy iránt. A kétezres éveket Amerikában az “agy évtizedé”-nek nevezték, mert iszonyú 

sok pénzt öltek agykutatásba. Ez bazi nehéz munka, de az biztos, hogy sokkal több film is 

készült mostanában, ami mindenféle neurológiai rendellenességgel foglalkozik, és sokkal több 

ismertterjesztő könyv íródik. Gondolj csak pl. a most díjat nyert Testről és lélekről c. filmre, 

amiben a minőségellenőr autista. Oliver Sacks is tipikusan ilyen, A férfi, aki kalapnak nézte a 

feleségét írója, meg a Temple Grendlin, aki több könyvben is vallott az autizmusáról. Tőle a 

Képekben gondolkodom-ot ajánlom. És szerintem nagyon hatott Enyedi Ildikóra, aki a film 

forgatókönyvét is írta, mert a Temple Grandin egy állattudós, aki a vágóhidak 

megreformálásából írta a PhD-ját, és a mai napig sikeres állatmérnök, ha mondhatom így. 

- Azt különben el tudnád mondani két mondatban, hogy mit akartál mondani az írásoddal? 

- Ezzel a 300 oldallal az irodalom egyik kényes kérdésére akartam válaszolni. Arra, hogy 

hogyan lehet úgy kognitív irodalomtudományt csinálni, hogy az autizmust nem egy 

anomáliaként a szőnyeg alá söpörjük, hanem észrevesszük, hogy azért lett kognitív 

irodalomtudomány és kritika, mert az autizmus reflektorfénybe került. Mi, amikor egy könyvet 

olvasunk, akkor egy szereplő életébe bújunk bele. Mindig valakinek a szemszögén keresztül 

nézzük meg, hogyan nézne ki a világ, ha a mindenapokból kizökkentenének egy picit. Ez 

egyébként az empátiát eléggé segíti. Egyre többen foglalkoztak azzal a 

megismeréstudományban és pszichológiában, hogy mi van a másik ember fejében, és ez egy 

kicsit átcsordult az irodalomtudományba is.  

- Ezt úgy képzeljem el, mint a női irodalmat, amivel sokáig nem foglalkoztak, csak volt, de 

mostanában mintha több figyelem kerülne oda? 

- Igen. Az autizmus is trendi lett. Ma már TV-sorozatokat írnak autista főszereplőkre. Gondolj 

csak a magyarul Agymenők néven futó The Big Bang Theoryra. Szerintem Shakespeare is olyan 

volt, mint ma egy jobb HBO-sorozat. Ugyanolyan kulturális értékeket képvisel. Egyszerűen 

annak idején ez a stratfordi fickó is közönség- és kasszasikeret írt. Ezért maradhatott fent. Mert 

olyan valamit talált meg, ami miatt egy Jóbarátok jó tud lenni, egy Sopranos (Maffiózók) jó tud 

lenni, egy Lost – Eltűntek jó tud lenni. Egy Trónok harca — ha belegondolsz — egy hosszú 

királydráma, sokkal inkább, mint A gyűrűk ura, ég és föld a kettő. A gyűrűk urából nem lehetne 



H
av

ib
aj

 2
0

17
 D

ec
em

b
er

 

 
 

9 

jó színdarabot írni, a Trónok harcából nagyon is. Egy Titus Andronicusban több belezés meg 

lefejezés van, mint egy átlagos Trónok harca-részben. 

- Márciusban mész Svédországba Mesélj erről! 

- Így van, két évre. Miután megcsináltam a disszertációt, légüres térbe kerültem. Általában úgy 

szokott lenni, hogy miután az embert felveszik egyetemre, és elvégzi, utána jön a PhD. És a 

PhD után elvileg úgy lenne, hogy az embert felveszik tanítani egyetemre (sőt a régi rendszerben 

még sima diplomával is felvettek embereket tanítani). Csakhogy létszámstopot hirdettek 2011 

óta, tehát a hiányzó tanárok helyett sem mindig vesznek már fel embereket, és egyfolytában 

építik le a keretszámokat, tehát már nem indíthatnak annyi államilag támogatott hallgatót, mint 

régebben. Ezért aztán én mindenhol kapaszkodtam és próbáltam tanítani Magyarországon, most 

pl. a Pázmányon tanítok fordítástudományt és fordítási gyakorlatot, de óraadásból én nem fogok 

tudni soha megélni itthon. 2013-ban voltam Kolozsvárott, ahol volt egy nagy konferencia, és 

nemzetközileg is jól csengő nevű médiakutatók is felbukkantak. Én ott feliratkoztam egy 

hírlevélre, amin közzétesznek konferenciafelhívásokat, és időnként hirdetnek álláshelyeket is. 

Az egyikre jelentkeztem, és olyan jól sikerült az első kör, hogy behívtak második fordulóra. 

Nekem már ez is csoda volt. Volt egy Skype-interjú, és a végén kiderült, hogy én vagyok az, 

akire ők kezdettől fogva gondoltak.  

– És mire számítasz ott? 

– Ez a kutatócsoport, ahova megyek, a különböző médiumok közötti kommunikáció mediális 

sajátosságait kutatja. Ez úgy megy, hogy megnézik, egyes médiumok mit tudnak jól 

megmutatni, melyikkel milyen típusú dolgokat lehet elmondani. Azt fogják vizsgálni, hogy 

tényállításokat és elbeszéléseket mennyire lehet átadni a különféle médiumokban. Több 

részterületet vizsgálnak, ezek egyike a természettudományok kommunikációja. Én az 

evolúcióval akarok foglalkozni ebben a keretrendszerben, mert már korábban is foglalkoztam 

ezzel. Bár tudományos publikációm még nincs a témában, de mindig is érdekelt, sokat olvastam 

róla önszorgalomból. Jobban értek hozzá, mint a legtöbb bölcsésztudós, és azt gondoltam, jó 

lenne megnézni, hogy az irodalomban, számítógépes játékokban hogyan működik az evolúció 

ábrázolása. Mit lehet elmondani egy tudományos publikációban, egy ismeretterjesztő könyvben 

vagy egy szörnyfilmben erről. 

- Akkor ezt most te két éven keresztül kutatni fogod? 

- Igen. Alapvetően az evolúcióra koncentrálok, de odakint már működnek más részterületek 

kutatócsoportjai is, amiknek a munkájába be akarok kapcsolódni. Mindenki hoz majd elméleti 

szövegeket, azokat meg fogjuk vitatni, és az alapján majd mindenki ötletelget, hogy az ő saját 

munkájába hogyan fogja tudni beilleszteni. 

- Ez jól hangzik. Tanítani nem fogsz? 

- Nem kötelező, de nagyon szeretnék, már csak azért is, hogy úgy tudjak visszajönni, hogy 

papíron meglegyen két év kutatási és tanítási gyakorlatom. De az az igazság, nem tudom, nem 

fognak-e a két év végén nekem felajánlani valamit, vagy ezzel a két évvel nem lehet-e valami 

jobb helyre pályázni. Én szeretnék legalább egy órát, egy szemináriumot tartani, mert annak 

itthon általában nagyobb az elismertsége, csakhogy ez feltételezi, hogy én Magyarországra 

visszajövök. Ez pedig erősen kérdéses. Tulajdonképpen örülök is, hogy most így a választások 

előtt lett szerződésem, mert nem akarok várni, amíg lezárják előttünk is a határokat. És azért 

optimista vagyok. Hiszem, hogy nem az a sorsa Magyarországnak, hogy örökké a diktatúra-lét 

pengeélén táncoljunk. De a fiatal felnőttek már csak ilyenek, mindig van egy kis naiv, jól 

felfogott önérdekből származó optimizmusunk. 
Kuli 

 

 


