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DARVASI

DARVASI LÁSZLÓVAL VÁRADI JÚLIA BESZÉLGETETT

semmi Titanic
Ladik, komp, nemzeti gumimatrac

éppen készülő regény miatt. Eörsi Pistának van 
egy novellája, emlékeim szerint úgy tizenöt éve 
írta, amiben kopogtatnak a  lakása ajtaján. Tucat-
nyi menekült tolong a küszöb előtt, és bemenné-
nek hozzá. Igen, nálam is a Cornélia Vlad című no-
vella végén csaknem lesz egy lincselés, na, ez egy 
húsz éves történet. Olaszliszka hamarabb megtör-
tént, mint ahogy megesett a valóságban. És Tatár-
szentgyörgy is. 
�� Miért vált ilyenné ez az ország, mit gondol? 

Mitől süllyedtünk ennyire mélyre?
�� Ellentmondanék, ha szabad.
�� Szabad.
�� Ez az ország eddig is ilyen volt, úgy értem, 

nagyvonalakban. Nagyot nem süllyedt, csak 
semmi Titanic. Ladik, komp, nemzeti gumimatrac. 
Két látványos társadalmi folyamat zajlik, lecserélő-
dik a politikai, és szorgosan cserélődik a gazdasá-
gi elit, trafiktól a kiárult rónaságig. Akik meg a kö-
rökön kívül vannak, lentebb vagy még lentebb, 
nem kevésbé másként ítélnek, vélekednek vagy ál-
modnak, mint tíz vagy húsz évvel korábban. Úgy 
értem a nép, a magyar nép. Egy politikus, ha meg-
választják, hálás a népnek. Persze. A népet meg is 
dicséri, jó kutya, nesze mokka, nesze csont. Volt 
a  diktatúrának egy áldásos hatása. Nem mutatta 
meg a hülyéket. Hogy mennyi gazos gondolkodá-
sú, hagymázos álmú ember él velünk, ők közeli 
társaink, barátaink, rokonaink voltak. Diktatúrá-
ban nem látszik, mennyi az előítélet, a frusztráció, 
a butaság, mert az általános érzelmi irány egyolda-
lú, utálni kell például a kommunistákat. Ez nagyjá-
ból most is fenn van tartva, ez az utálat, és a pro-
paganda mindig talál mellé aktuális társakat. Me-
nekültek, cigányok, zsidók, civilek, Soros György. 

igyekeztem mindent másképpen megírni, elemel-
tem, újraterveztem, elbeszélői pozíciókat változ-
tattam, csakhogy a lényeg megmaradjon.
�� Azaz?
�� Azaz, hogy ezek a  világok és ezek a  sorsok 

nagyon közel vannak hozzánk. Olyannyira közel, 
hogy hozzánk tartoznak. Igyekszem ezt pátosz 
nélkül mondani. Ha minden megvan, à la Ottlik, 
akkor ez az úgynevezett minden a miénk. Sokszor 
csak akkor döbbenünk rá a bajra, amikor konkrét 
érintettek leszünk. Bizonyos eseményekre meg 
fölkészülünk, és amikor megesnek, minden más-
hogyan lesz. Nem lehet eléggé gondosan fölké-
szülni, és mégis készülni kell folyamatosan. Talán 
az a lényeg, hogy már ez is, meg ez is elmúlt, de 
még mindig megtörténhetnek.
�� Maga hogyan, mire készül?
�� Íróként gyűjtögető életmódot folytatok, min-

denevő vagyok, néha célzottan vadászok is. Oly-
kor elém kerül egy írás, és a  szerzője hevesen 
biztosít arról, hogy az valóban így – kurziváljuk 
ezt – történt. Mintha ez az így lenne az elbeszélés 
aranyfedezete. Viszont kit érdekel, hogyan történt, 
ha az írás nem jó? Író vagyok, tehát nem az az ér-
dekes, hogyan esett meg, nem az így érdekel, nem 
a történeti hűség – mondom így – pedáns kishe-
roizmusa, hanem az, hogy amit megírtam, miként 
képes visszacsatolódni a  világhoz, hogyan képes 
hatni, helyet kérni magának, benne lenni. Az én 
készülődésem meg csak annyi, hogy igyekszem 
folyamatosan nyitva tartani a  szemem. Észre aka-
rom venni. meg akarom látni, ki akarom figyelni. 
Jó, ez gyakran sikerül is, csak aztán nem értem.
�� És ez baj? Észrevesz valamit, és nem érti, va-

lószínűleg sokan nem értik.
�� Szerintem nem olyan nagy baj. Kosztolányi 

is azt mondta, azért ír, mert nem tudja. Én néha 
írok úgy, hogy tudom. Nő, férfi, kisvilág, relációk, 
ez hat, ez működik, az meg ásíttat, tudom őket, 
tudom a  viszonyokat. Aztán kiderül, hogy még-
sem. Szép kaland. Szeretem az ilyet.
�� Sok olyan novellát olvastam ebben a  kötet-

ben, amelyek különös látóképességről tesznek ta-
núbizonyságot. Mintha előre tudott volna a me-
nekülők áradatáról, a  határtalan szögesdrót 
őrületről és még sok mindenről, amik a megírás 
után történtek. 
�� Persze, mert sok minden már akkor történik, 

amikor még nem is érzékeljük. Van egy félbeha-
gyott regényem, idővel újra hozzányúlok. Szerepel 
benne egy Zarathustra kapitány nevű alak, aki egy 
menekült csoportot vezet, jönnek-mennek egy 
magyar kisvárosban, a  város körüli földeken, föl-
tűnnek, elvesznek, maradnak, jelen vannak. Úgy 
három éve írtam ezt, akkor abbahagytam, egy 

Beszélgetés Darvasi Lászlóval az „Isten. Haza. 
Csal.” című legújabb kötetéről. Újabb novellás 
kötettel jelentkezett, de ezúttal nem ment mesz-
szire. Az országot sem hagyta el. A  jelenidőt 
sem. És persze lehet, hogy mégis messzire ment.

�� A huszonharmadik kötetében az eddigiekhez 
képest a legsötétebb színeket használja. A koráb-
ban oly sokszor alkalmazott meseelemek ezekből 
a  novellákból hiányoznak. A  képzelete persze 
most is próbál szárnyalni, de mintha a valóság 
letörné a szárnyakat. A legkeményebb valóságot 
jeleníti meg. Mi történt az előző kötet, az „Ez egy 
ilyen csúcs” óta?
�� Hasonló novellákat írtam a  kilencvenes évek 

közepén is, nem véletlenül emeltem be a  mosta-
niak közé két régebbi írást is. Szóval ez a  vissza-
fogottabb, egyszerűbb mondatokkal operáló, ke-
vesebb jelzőt vagy képet elhasználó hangom meg-
volt, sőt néha tárcában is megszólaltam hasonló-
képpen. Aztán pedig elért mindenféle családi tra-
gédia, kórházakba jártam, temettem, vonatoztam 
vidékre, egyébként pedig járok is, a  fölolvasások 
kapcsán rendszeresen, jóllehet azok többnyire át-
rohanások. Ezek a  novellák minimál történetek, 
csekély cselekménnyel, redukált párbeszédekkel, 
aligéletek fölvillantásával. 
�� Történeteinek szereplői hús-vér emberek, 

mintha mindet személyesen ismerné, vagy leg-
alábbis találkozott volna velük. 
�� Ha így tűnik, az jó. Mert hús-vér ember azért 

kevés akad, és arányában több a fikció ködéből ki-
emelt szereplő. De ha így is valóságos alakoknak 
tűnnek, akkor talán mégis jól ügyködött a képze-
let. Néhány napja elmeséltem Megyesi Gusztinak, 
miféle élményből lett a  Pláza című novella. El-
mentem a Mammutba, már nem tudom, miért, és 
ott láttam egy szegény asszonyt, hogyan tölti fel 
a mobilját. Állt a vécé mellett, szürke volt, kócos, 
nézett a  semmibe, töltött. Ahogy figyeltem őt, le-
játszódott bennem egy történet. De igaza van, sok 
történethez személyesen volt közöm, megírtam 
egy virágzó uzsoracég alkalmazottjának a  baját, 
mert volt szerencsém ilyen ügynökhöz, láttam, 
hogyan működnek az efféle szelíd és családos em-
berek, hogyan forgatják be a  naiv, szegény, szelí-
den fogalmazva kevéssé előrelátó ügyfeleiket, ho-
gyan húzzák be őket egy – máskülönben tör-
vényessé varázsolt – anyagi spirálba, és hogyan 
lesz a pompomlányos cégüké a vidék, a ház, kert, 
egyebek. Volt szerencsém égetős üsthöz, apám 
halála után, ami egy novellában ugyancsak szere-
pel. Volt szerencsém a műfogsoros kérdéshez, ami 
az egyik novella, mondom így, csúcsabszurditása. 
Volt szerencsém termékbemutatón nézelődni. De 
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– is, aztán pedig egyre kevésbé bízott bennük. És 
még azt sem mondhatjuk, hogy ok nélküli volt 
az általános bizalomvesztés. Azonban korántsem 
biztos, hogy ha valaki hamisan énekel, a  dallal 
van a baj. Nem volt liberális Magyarország, és úgy 
néz ki, nem is lesz. Finoman fogalmazva, másra 
van igény.
�� Nem tartozik a közéleti szerepet vállaló írók 

közé. Mégis szinte minden, amit ír, egyértelművé 
teszi, hogy mit gondol arról, ami velünk törté-
nik. Sosem gondolta, hogy ki kéne állnia a nyil-
vánosság elé, hogy többen tudjanak arról, amit 
fontosnak tart?
�� Nem. És egyáltalán, hogyan álljak ki? Néha 

aláírok, nem mindig. Szónokoljak tüntetésen? Ko-
moly szereptévesztés lenne. Elmegyek tüntetni, 
szevasz, szevasz, él még a kutya?, a kislányt fölvet-
ték?, hiszen jól ismerjük egymást, kétezer-tizen-
öten mindig vagyunk, család. Ábrázolom, amit 
látok, megírom, úgy értem, szépirodalmilag, amit 
gondolok, fölolvasó esteken elmondom, ha rákér-
deznek, hogy szerintem mi igen, mi nem, meg mi 
a talán, és ez ennyi. Tragikus és unalmas. Persze, 
erős érzéseim vannak, azokat adandó alkalommal 
artikulálom, de én ennél többet nem akarok. Nem 
áll jól, nem az én kabátom, nagyon lötyögne. 
�� Mit gondol az értelmiség, az írni tudó és gon-

dolkodó emberek megítéléséről a  mai Magyar-
országon? 
�� Úristen. Most erre mit mondhatnék?! A könyv-

kiadás tombol, maradt néhány jó színházunk, a ta-
nárok följelenthetik egymást, a  hálapénz örök, 
bunkózzák a  civileket, és mert van egy általános 
iskolai tanári végzettségem, én is lehetnék sport-
professzor, rektor, vauv. Oké, a hisztéria, a sértett-
ség, a frusztráció az értelmiségi lét nélkülözhetet-
len alapkelléke. Mintha mindenkinek jobban fájna 
a  maga sebe, mint ahogy kellene. Na, de akkor 
egyszerre lesz egy olyan bemutató, mint a  Kato-
nában „Az olaszliszkai”. Ez az előadás szerintem 
jelentős értelmiségi tett volt. Kísértés, veszélyes, 
sötét vizek, a  kimondhatatlan példás körbeszava-
lása, pokoljárás, amit akarunk. Azt valahogy soha 
nem értettem, hogy némely hasonszőrűek több 
művészeti tett, több jó mondat helyett miért vá-
lasztják a  több pénzt. Konkrét példa? Jó, érteni 
véltem Kertész Imrét, de nem fogadtam el, hogy 
elfogadja a kitüntetését. 
�� A sokféle műfaj – tárca, novella, gyerekek-

nek szóló és felnőtteknek szóló mese, regény, stb. 
– közül mit érez legközelebb magához? Úgy értem, 
melyiket könnyebb írni? Mikor választja ezt, 
vagy épp azt a műfajt? 
�� A tárcának megvan a maga ideje, kedd és csü-

törtök, meg kell írni, punktum. Hát persze, köny-
nyű ez látszólag. Fölsercintesz egy gyufaszálat, ha-
gyod elégni, megfordítasz egy falevelet, elolvasod 
a háterezet kisversét, a világkancsóból löttyintesz 
egy pohárkába, tárca. És elkínálod. Könnyű. Na, 
de huszonöt éven át nap mint nap is könnyű?! 
Mondtam sokszor, a  legjobban regényt szeretek 
írni, az a legfélelmetesebb kaland, de semmit nem 
adnék semmiért. 
�� Azért úgy emlékszem, nem volt mindig olyan 

problémamentes a tárcához való viszonya.
�� Engem sokszor óvtak a  rövid formák se-

kélyességétől. Igen, már a  kezdet kezdetén is, 

hogy artikulál a nyomorult. Az eltéréssel szembe-
ni virulens arrogancia, ez a mindent benövő, kiirt-
hatatlan társadalmi gaz jött rá az életünkre. Igaza 
van, ennyiben tényleg van változás, rosszabbodás. 
Mert nem volt ez szükségszerű talán. Az lett az 
új szlogen, hogy kövess, higgy bennem, szeresd 
a  vadászatot, a  focit, töltsünk kolbászt, főzzünk 
pálinkát. Vagy meg lehet fordítani. Nézd, én is 
olyan vagyok, mint te, rosszul áll rajtam az öltöny, 
úgy köpöm a szotyolát, ahogy te, úgy viccelődök, 
jó vagyok az embereimmel, figyelek nagyon az 
enyimekre, és a  juppi kíséretemet bármikor sa-
rokba kúrom, vagy megkorbácsolom. Én te va-
gyok, érted? 
�� Az imént példákat ígért.
�� Nézzük meg, hogyan viselkedik a  magyar 

ember egy sorban, egy bolti sorban, egy jegypénz-
tár előtt, a postán, a gyógyszertárban. Nézze csak 
meg, hogyan reklamál a magyar ember. Vagy félve, 
szorongva, vagy dühösen, fölháborodva. Nem 
tudja nyugodtan azt mondani, hogy nem, kérem, 
nem ezt vártam. Én nem ezt akartam. cserélje ki, 
legyen szíves. Nézze meg, hogy fogadja a magyar 
a reklamációt. Kardot ránt, nem? Hogyan bánik az 
idővel, van-e neki, a magyar az idővel nagyon kü-
lönös viszonyban van, elkésik, túl hamar érkezik, 
nincs neki, sok van neki, nem tud vele mit kezde-
ni. Nézze meg az általános problémakezelést. Ha 
a magyarnak támad egy akármilyen, egy kicsi, egy 
hétköznapi problémája, akkor máris röpköd az 
átok, vér fog folyni. És szeretnék több nő igazgatót 
látni, és több férfi tanítót. Például. Magyarorszá-
gon méltatlanul kevés a  női orgazmus. Viccesen 
hangzik, pedig komoly. 
�� A hősei tele vannak szorongással, félelemmel. 

Maga is fél? A jelentől, vagy a jövőtől?
�� Erről nemrégen beszéltem egy interjúban. 

Hogy természetesen félek. Gyakorló szorongó va-
gyok, kaphattam volna már ezért díjat is. Jó na-
gyot, fényeset. A  félelmemet megpróbálom hasz-
nosítani, ez íróként azonban kisdiákos feladat, 
ábécé, vonalon írás. De különben nem is a  féle-
lemmel van a  gond. Hanem a  megijedés hiányá-
val. Félünk, nagyon sokan sokféleképpen félnek, 
a  szorongásból élünk, a  rémképeinktől kérünk 
enni, kapunk is, nassoltat is bennünket, szó se 
róla, viszont nem ijedünk meg. Pedig azt sem ár-
tana. Sőt.
�� Mitől kellene megijedni? 
�� Ha félsz, egy folyamat részese vagy. Olyan 

nehéz kiszállni, dideregve robog a  kisvasút. Fé-
lelem közben elszíneződik a  világ. Ha megijedsz, 
megállsz. És nézed, mitől ijedtél meg. Magadtól? 
A másiktól? Az iránytól? Az országodtól? Ijedj meg, 
legyenek újra erősek a  kontúrok. Az igazi szo-
rongásnak nincsenek szavai. A megijedésnek igen. 
A megijedés kéri a megnevezést. Mondd el. És el 
is tudod mondani. 
�� Sokak szerint – én magam is így érzem – 

Göncz Árpád halálával végleg elsüllyedt az a  li-
berális Magyarország, vagy inkább annak az 
esélye, amiben a kilencvenes évek elejétől hinni 
próbáltunk. Ezt hogyan látja?
�� Úgy látom, édes kis illúzió, hogy lett volna li-

berális Magyarország. Volt egy zavaros, bonyolult 
viszonyokra ráébredő és reménykedő Magyaror-
szág, ami egy ideig erősen hitt a  liberálisoknak 

A  szabadságban az is kényelmetlen, hogy többet 
mutat, nagyobb a  gyertya lángja. Jobban látszik 
a  butaság. Szabad lettél, buta lehetsz, mondjad, 
hirdesd a  hülyeséget. Szóval szerintem csak elő-
jött a  bokor mögül, ami eddig nem annyira lát-
szott. Most kicsit elgondolkodtam. Hogy a  süllye-
désben magának is igaza van. Szóval csak annyit 
mondok, hogy történt az országgal, ami történt, 
volt mire alapozni.
�� A generációk közötti, vagy a  társadalmi ré-

tegek közötti, netán a  vallási, vagy világszem-
léleti különbségek miatti ellentétek szülik a  sok 
tragédiát?
�� A tragédiát az élet szüli, és nagyon ért hozzá, 

meg láthatóan szereti is gondozni, variálni, te-
tézni, kozmetikázni. De mondok mást. Az Olasz-
liszkán meglincselt Szögi Lajosnak vállalkozó volt, 
vagy még mindig az talán, az édesapja. Volt egy 
cigány munkása. Szorgalmas ember volt, megbe-
csülte az idős Szögi. Azért mondom, hogy volt, 
mert ő meg a  cigánygyilkosságok egyik áldozata 
lett. Az idős Szögi meg aztán támogatta a családját. 
De ezek, hogy is mondjam csak, látványos, han-
gos tragédiák. Az életünk nagy törései és repedé-
sei a  színfalak mögött, a  családi házban – tiszta 
udvar, rendes ház stb. – a  konyhában, csöndes 
elhagyatottságban, két csorba félmondat között 
történik. A tanulság az, ha van, hogy az efféle fél-
mondatok közé befér az életünk. Azt mondta a be-
szélgetés elején, hogy a legsötétebb színeket hasz-
nálom. De biztosan? 
�� Azt mondtam, igen. És úgy is gondolom.
�� Csak azért jutott ez most az eszembe, mert né-

hány szereplővel azért mégis jól bántam, az Isten. 
Haza. Csal.-ban. Van néhány beteljesült szerel-
mem. Meg talán a remény lényege az is, hogy az 
ember végül csak megteszi, amit meg kell tennie. 
Sokszor az utolsó pillanatban. De megkérdezi, ki-
mondja, szembesíti a  másikat, az apját, az anyját, 
a gyerekét valami nagyon fontossal. Hányan nem 
tesszük ezt meg, lekésünk róla, aztán meg életünk 
végéig rágódunk. Sokszor így is rágódunk, de leg-
alább a kötelességet letudtuk. 
�� Nem egészen győzött meg. Rosszabb társa-

dalom ez, mint mondjuk a német, az amerikai, 
vagy a  romániai, amely országokban gyakran 
megfordult?
�� Még véletlenül se venném a bátorságot, hogy 

más társadalmakkal összehasonlítsam a magyart. 
Én a társadalmat, mivel nem vagyok tudós, konk-
rét példákon keresztül nézem, az utcát járom, 
a kocsmában figyelek, a vonaton és a buszon hall-
gatózom, a piacon téblábolok. Látom a csupa seb 
családomat. Látom azokat a családokat, amiknek 
ideiglenesen a  része voltam. A  magyar társada-
lomnak vannak akut problémái, például a másság 
kezelése. A másmilyen ember, a meleg, a barnább, 
a menekült, az öregebb, a szegényebb, a fiatalabb. 
Mintha kimondatlanul is lenne egy össztársadal-
mi óhaj, kicsiben és nagyban, ami így szól, már 
bocsánat, hasonlíts hozzám, bazmeg, és akkor 
jó lesz. Jó lesz nekünk. Nem olyan nehéz, legyél 
olyan, mint én. 
�� Milyen is? 
�� Nem az a  lényeg, hogy milyen. Hanem hogy 

ne más. Mert az olyan nyugtalanító, ha nem ha-
sonlít a másik, hogy neki is van érdeke, véleménye, 
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Tóth Krisztina

Fügefa

Nyár végi, megbarnult fügék
aszalódnak a levelek közt.
Darázsraj zúg a sárga fűben,
húsától minden hulltat megfoszt.

Kádból kilépő öregember
lecsüngő, felpuhult heréje.
Támaszt keres a karok ága,
hadonászik a síkos égbe.

Meztelen, kérges öregasszony
gondol vissza a kisgyerekre.
Emlékszik még a fa: tejet sír
tőle meggyötört bőrű melle.

Járják az új lakók a kertet,
felhasadt gyümölcsökre lépnek,
meddő terveiken taposnak,
mert minden füge petefészek.

Ezt a fát biztosan kivágják.
Amint hideg lesz, jön a kertész.
Elkezdi felásni a kertet,
megáll középen, újra szétnéz,

és vállat von a fügefára.
Nem lesz már egy levél se rajta,
mi szemérmesen a jövendőt
az emberpáron eltakarja.

�� Érdekli őket, mi van a  regénnyel, mi a  novel-
lával, mi lesz a könyvvel. Hogyan él a magyar író. 
Nem régen, Poznańban a  moderátorom azt kér-
dezte, miért alkonyodott be a  magyar irodalom 
szép ege. Mert ő azt olvasta, hogy válságban lenne 
az irodalmunk. Hanem akkor szeretettel bizto-
sítottuk egymást, hogy ez túlzottan sarkos véle-
mény volt, sőt, inkább az ellenkezője igaz, majd 
pedig néhány nap múlva egy berlini olasz vendég-
lőben, Katharina Raabe, a  lektorom megint na-
gyon elcsodálkozott, hogy mennyire sokszínűnek, 
sokhangúnak látja az élő magyar irodalmat. Dol-
gozik éppen Bán Zsófiával, Dragomán Györggyel. 
Neki úgy van rálátása ránk, hogy a Suhrkampnál ő 
vezérli Európa keleti részeinek irodalmi megjele-
nését. Oroszokat, ukránokat, lengyeleket, bosnyá-
kokat ad ki, Batort, Stasiukot, Karahasant. Szóval 
így lát bennünket, erős relációban. Persze, és min-
dig bejön az aktualitás is, a menekültek ügye, de 
még a magyar foci is. A lengyeleknek kellett a ma-
gyar fociról beszélni. 
�� Köztudott, hogy Németországban a  magyar 

irodalom iránt viszonylag nagy az érdeklődés. 
Magát mennyire „látják” a  német olvasók? És 
a kiadók?
�� Mondjuk így, megfelelő a kritikai renomém, je-

lentős lapok értékelik a  könyveimet, hol így, hol 
úgy, de alaposan. Viszont például a Virágzabálók 
németül számszerűen besült, nem nagyon kelnek 
a  példányok. A  lektorom is szomorú volt, meg 
is kínált egy kis fehér borral. És aztán úgy vette 
meg a  Surhkamp az Isten. Haza. Csal.-t, mint 
a  sicc, most kezdik fordítani, jövő őszre könyv 
lesz belőle. Azt hiszem, a hetedik német könyvem. 
A  könnymutatványosokat meg spanyolra fordít-
ják, egy spanyol-mexikói kiadó. Kell ennél több?

például Balassa Péter az ÉS-ben, vigyázz, Laci, 
túl könnyű a  csukló forgása. Mészöly kifejezet-
ten megharagudott, amikor az egyik tárcámat 
elolvasta, kaptam egy jó nagy maflást, köszön-
tem. Nem is az az érdekes, hogy valamit köny-
nyebb vagy nehezebb írni. Sok önvér folyik el 
egy meseregény írása közben is. Szerencsés va-
gyok, hogy van képességem a  műfajok váltoga-
tására. A  novella megtörténik az emberben, és 
addig fáj, míg le nem írod. A  mese is történik, 
nem is kell szaszerolni nagyon, illetve majd ké-
sőbb. A  regény meg szirén, hív, hív, hova mész, 
maradj velem, halj belém. A legérzékibb műfaj.
�� Miért?
�� Mert a  legközelebbi kapcsolatot, legalábbis 

annak az illúzióját ápolja a  teremtéssel. A  regény-
nyel az egész világot érinted, az néha egy üres 
pohár, egy zsebkendő, egy női mell, szemedbe 
szállt muslinca. De akárhogyan is, egész. Olyan, 
mintha az egésszel lenne kapcsolatod, és persze 
nem, és persze igen. Egy novellában, egy drámá-
ban nem lehet minden. Egy regényben lehet. Nem 
lesz, de akkor is lehetne. 
�� Változott-e és ha igen, milyen irányban az 

olvasói száma –, ha van ilyenfajta visszajelzése?
�� Talán kicsivel többet dedikálok, mint régen. 

A  Virágzabálók és a  Trapiti tízezer fölötti pél-
dánynál jár. Ezen boldogan csodálkozom. Járok 
iskolákba, könyvtárakba, gyerekekhez, meg 
a  föllépések is állandóak, szóval van egy ilyen 
stabil meghívási késztetésem. Sokat vagyok 
úton. De alapvetően rétegszerző maradtam. És 
jól van ez így. 
�� Mit tapasztal, mi az, ami mostanában a leg-

jobban érdekli a közönséget – akár itthon, akár 
külföldön?
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Szeged, 1728
Boszorkányok
A kápolna környékén kaszáltak. Régóta nézem azt az embert, eddig nem iz-
gatta. Pedig néha felém rebben a tekintete. Most kiegyenesedik, de láthatóan 
feszült, a batyuja száját, amiből a füveket kínálgatta, gyorsan elhurkolja, a vál-
lára veti. És sietni kezd, nagyon kapkodja a lábait, szinte fut. Én meg szaporá-
zok utána, ő meg a zsákjával embereket taszít meg, nekifut ennek és annak, 
állatra, gyerekre tapos. Már nem csak azok kiabálnak utána, akiknek neki-
ütődik. Mögöttem ordítanak, mintha üstöket vernének. Fordulok, a  városi 
poroszlók éppen elfutnak mellettem, zörög a kardjuk, zihálnak, mint a lovak. 

Bassza meg! 
Bassza meg! 
Hát milyen fürge a sátánfajzat! 
Hát persze, az asszony, az a magszedő asszony, az a csíra és fűszálgyűjtő 

pára, az a vajákos, akit a határban láttam tolni a taligáját, egyáltalán nem elő-
lem menekül. Az asszonyt máris utolérik, többször megütik, a kendője lecsú-
szik, a haját tépik, földre esik a zsákjával együtt. Azt gyorsan odébb rugdos-
sák, megszakad a  rossz szövet, szerteszóródnak a magok, szirmok, gallyak, 
ágak, levelek. Kavarog körülöttük a  por, gyorsan ott terem néhány ember, 
máris átkozódnak, rázzák az öklüket, még rúgnák is, de ezt már a poroszlók 
nem engedik. Az asszonyt kötözik és ellökdösik. 

Ott maradok, állok, tele lett a szám és a torkom porral, köpnöm kell. 
Elfelejtem, hogy félek.
De azért félek.

+

Kitalálták, mint egy véres színpadi játékot Angliában. 
Úgy kezdődnek a lefogások különben, hogy nem verik nagydobra, nem kez-
dik hirdetni, kikiáltani, hivatalosan terjeszteni, hogy mi lesz, ami lesz. Ha jól 
néz az ember a hallgatás mögé, minden fontos látható. Kezdődnek a lefogá-
sok, surrog a szoknya, csattan a csizmasarok. Kezdődnek a lefogások, borul 
a  kas, szakad a  zsák, pereg belőle, mintha végítéletig a  fűmag. És bőven 
elég, ha az emberek beszélnek. Mondanak, amit akarnak. Mondják, amikor 
kedvük van hozzá, a képzelet szabad, teszi a dolgát. Milian disznói lelkesen 
röfögnek, hogy rikoltoznak a város kakasai. Szürke birkák és tehenek is vo-
nulnak az utcákon, és hogy lesz a szél suhogásából háló, szálló gondolatot, 
csapongó lelket elfogó. Haltestek verdesnek csillogva a  hálókban, beszél 
mindenki, amit akar. Úgy beszélnek, mint én, a  Taligás. Szavalnak, verset 
mondanak, poéták, dalnokok, trubadúrok, históriások lesznek. Lefogják az 
embereket, mint a beteg, veszett vadakat. Olyan is akad köztük, akit ismerni 
vélek, láttam piacon vagy város közeli réteken, az átfolyások közt terülő csali-
tosokban, láttam tőzegben, iszapban turkálni, esetleg szót váltottunk, vettem 
tőlük csalánt vagy csipkebogyót, és persze olyan is van köztük, akit nem is-
merhetek. Pedig mennyire hasonlítanak egymásra. Itt keringenek a városban, 
mint a szomorú varjak, de nem régóta recseg a károgásuk. Nem lettek benn-
szülöttek, ismerősök, szomszédok, anyák, rokonok, kívül maradtak a  rend 
máskülönben milyen képlékeny formáján. Azt beszélik, főként a  Jászságból 
kerekedtek útnak. Az élettel és a halállal kereskedtek. Rendetlen, bonyolult 
időszak volt, tehették. Felcser, borbély nem boltozott a városban, sokszor egy 
gennyes, pálinkától, nadálytól se gyógyuló sebnek se akadt gondozója, a fe-
rences barátokhoz se lehetett minden lényegtelen nyavalyával szaladni, jól-
lehet, éppen a kicsiny metszésből lett olykor nagy és fájdalmas halál. Élet és 
halál, nahiszen. Akkor mindet ismerem, az összes lefogott, vasra vert görbe, 
csoszogó járású, fölvágott nyelvű, villogó tekintetű asszonyt. 

Miller házához terelik őket, melyiket ütni kell, beverni a botot a bordái 
közé, seggbe rúgni, melyik csoszog magától, csak a  füves kosarát szorítja 

a sovány melléhez, belebeszél közben. Olyan a batyuja, mintha púpja lenne. 
Villog a szemük a félrecsúszó kendő alól, átkoz a tekintet. Még nem fél, még 
átkoz. Nem, a kosarat nem adják. Vinnék magukkal bárhová, a föld alá, a po-
kolba. Míg el nem ragadják tőlük, és ki nem szórják azt a  sok boszorkány 
zöldséget, mérgező magot, szarhajtást, szamárfűfonatot. Egyelőre Miller pék 
pincéjében tartják őket. A városban már azt beszélik, hamarosan kezdődnek 
a tortúrák, amit aztán a betáblázott pinceablakok mögül kihallatszó jajszó és 
sikoly megerősít. Semmi kétség, elkezdődtek a tortúrák. Mennyi igen és nem 
lesz az ilyen kiáltásokból. Ott állok egy ilyen bedeszkázott ablak előtt, hallga-
tom a nyöszörgést, mint valami zenét, ahogy énekelnek e múzsák.

Szavalni próbálok magam is, dadogok, suttogok, mert ittam, hogy tűrjem 
ezt az egészet, hogy viseljem, 

és nem tudom, hogy a szó a deszkafalon áthatol-e. 
Szavalunk egymásnak, 
szavalom, hogy élt egyszer egy Phalarisz nevű király, 
aki a bronzbikájába zárta az elítéltet, 
a bikát lánggal tüzesítette, 
és a nyomorult sikoltása, jajveszékelése gyönyörűséges dallá vált.
Azt beszélem, hogy ilyen a költő is. 
Ők is költők, azt mondom nekik. 
Félek.
Nem költők, ez nem költészet,
csak Miller pék süti, süti a kenyerét.

+

Forgatom a tököt, megveszem, s teszek még hozzá karalábét, répát. Néhány 
csomó csalánt, kamillát még. Aztán azt hallom a piacon, hogy a következő 
hajnalon a városi börtönbe terelik át az első, már vallomást tett csoportot. Két 
zöldséges suttog egymással. Egy vékonydongájú minorita barát megáll mel-
lettük, hallgatja őket. Azok meg nem zavartatják magukat, jól kibeszélik a dol-
got. Hogy miért pirkadatkor, amikor még egyetlen kordé vagy taligakerék se 
nyikordul? Csak mert jobb, ha nem látja ezeket a szánalmasokat a szabadon 
maradt emberi tekintet? Mert a kínzás elhasználta őket, ahogy a megvasalt 
fafej lágyít a sütni való húson? Még ha bűnös lelkek, de mégis asszonyok ezek, 
csontból, gyűlöletből, bűnből, kellemetlen, éles hangú nőstények. 

A lefogások után a  szóbeszéd mind színesebb árnyalatokat ölt, miféle bű-
nökre nyílt rá ezeknek a némbereknek a dohos, penészes élete. Közben fölfi-
gyelek, hogy Vas Milian egyre szűkszavúbb, túl sokszor törölgeti el ugyanazt 
a kupát. Aztán egy napon, miközben az egyik lábáról a másikra ereszti hordó-
szerű testének súlyát, azt kérdezi zavart rekedtséggel, meddig akarok maradni.

Nem tudom, Milian, mondom.
Jobb lenne, ha elmenne, Taligás, szól halkan, törölni kezd egy másik 

kupát, és félre néz, mint aki pókhálót keres az ivó sarkában.
Mindenkinek ez lenne a jó, Taligás.
Jöjjön, Milian, mondom neki, üljön csak le, csak előbb hozza ide azt a pa-

lackot, mutatok a boros üvegeket tartó fapolcok felé, s miután megteszi, el-
mesélem neki, és igazán olyan ékesszólóan és elhivatottan, mint egy költő, 
hogyan lesz valaki boszorkány, vagyis striga. 

Nem túl bonyolult ez, fogadós úr. 
Nem bonyolult, de a lelket megsebző.
Iszunk Miliannal, ő jobban fél, mint én.
Szerződést kell kötni az Ördöggel, mondom halkan. Ennyi csak. Meg lehet 

tenni mézesmázos szavakkal, valami tükörrel, vagy annak a fényével. Ő meg, az 
Ördög fogja a nagy könyvét, mert bizony könyve neki is van, hosszú, kacifántos, 
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voltaképpen végtelen lajstroma ez, és abba az illető nevét följegyzi. Szépen ír 
az Ördög, csakhogy tudja, Milian, mint egy szerelmes kislány. Na, az ilyen pára, 
akit leszerződtettek, aztán ördöngősködni kezd. Azt kérdezi, miket tesz? 

Úgy veszem, mintha Milian bólintana, pedig meg se rezdül. Ott marad 
a keze a kupán, szorítja, nem mozdul

Az korántsem elegendő, mondom, ha különben nem árt senki emberfiá-
nak. Mert majd árthat, csak idő kérdése, hogy kivesse magát belőle a gonosz. 
Megrecsegteti a szél a gerendákat, aztán a falakat, s miközben levél se rezdül, 
akkor roppan össze a ház. Ha az illető nem érintkezett, nem szerződött az 
ördöggel, nem ártott senkinek, csak babonás csacsogások, és varázserejű tár-
gyak révén igyekezett gyógyítani vagy tolvajra, károkozóra, bűnre rámutatni, 
bezárják. Élete maradhat. Azonban, Milian, ha az ördöggel le nem karistolt, 
kimondott szavak nélkül szerződik valaki, majd embert vagy állatot megront, 
ráolvasással bánt, sújtson le rá a vas. Ez a verdikt. Feje hulljon a porba. Igyunk.

Egyedül iszom.
Tudja, Milián, a  tűzhalál lefejezéssel enyhíthető. Azt is állítják, hogy ami 

történt, hajlok a bárgyú, megfélemlített, bortól átitatott arcba, nem az itteni 
magyarok természetéből fakadt. De Erdélyben is sűrűn és kedvvel lobbantak 
hasonló máglyák, voltak hasonló perbefogások, tortúrák és kínzások, lehet 
azt mondani, hogy az egyik magyarnak kedvére való, a másiknak éppenség-
gel nem a bajok efféle módon történő elrendezése. 

Hagyja ezt abba, Taligás! Milian feszült, ráng az ideg a vastag nyakán, ro-
pogtatja az ujjait, föláll, visszaül. Az üres boros palackot rázogatja.

Abbahagyom, uram, mondom.
Hátramegy, zörög kicsit, majd jön sóhajtozva vissza, hallgatunk, bort tölt.
Miért mondta el mindezt. Gyanúsít?
Hogy én magát, Milian? Hogy tehetném? Mivel? Ha gyanakvásra valaki 

adhat okot a maga környezetében, az csak én lehetek.
Bólogat, hát ezért is mondtam, kérem, hogy el kellene innen mennie. Ne 

is fizesse ki a kvártélyt. Csak menjen. 
Szóltak magának, Milian?
Ha szóltak, ha nem szóltak, mindegy. 
És ekkor valaki ránt a fogadó ajtaján, döng a léc, be akar szakadni. Milian 

ábrázata eltorzul, úgy látom, most átgondol mindent, sok rosszat és kevéske jót, 
fölméri gyorsan, mi lesz, mi lehet vele. Inkább arra jut, hogy elveszett. Neki vége 
van. Jókorát szusszantva ilyen lemondással emelkedik, így is nyúl az egyik ku-
páért, így kezdi törölgetni öntudatlanul, és így nyitja aztán a fogadó ajtaját. Hu-
nyorog kifelé. Nem lát semmit, elveri tekintetét a fény. Hátul boldogan röfögnek 
a disznói. Aztán már lát Milian. Egy püspöki szolga veri az ajtót, fiatal gyerek 
még, pelyhes állú, liheg, futhatott idáig. Az izzadsága a szemébe csorog, a kö-
nyökével törölgeti az ábrázatát. Bejön a helyiségbe, megáll előttem. 

Kicsoda hív?, kérdem, hogy elébe menjek annak, ami úgyis lesz. 
Róth titkár úr, uram, lihegi.
Nekem mi dolgom lenne vele?
Hogy vele lenne dolga, azt nem tudom, uram, szól, megvonja a  vállát, 

liheg tovább, toporog zavartan. 
Jön az úr, vagy nem?
Jól van, gondolom, s bólintok, megyek vele. Nem tudom, hová megyek, mi 

a tervük. Nem tudom, mit akarhatnak velem. Persze, talán lefogni, s odaten-
ni a megkínzott, vallomást tett némberek mellé. Az ajtóból még visszalépek 
a remegő Milianhoz, aki boros kancsóba bámul, mintha varázsolni akarna.

Látja, Milian, nem poroszlók jöttek értem.
Nem néz föl, úgy motyogja, attól még lefoghatják, Taligás. És iszik, majd 

felém nyújtja a korsót, mint aki így búcsúzik, mert engem többé nem lát, jól 
van, hát belehúzok én is. A szolgának intek, várjon, még fölszaladok a szobám-
ba. Mintha nem recsegne a lépcső, de minden lépés egy ágyúlövés. Miért nem 
hallom. De lőnek rám, ágyúval, kartáccsal, nem tudom. Mert nem hallom, és az 
ajtó se nyikorog, ahogy kitárom. Üres a szoba, nagyon üres. Csóválom a fejem. 
Hiszen Júliust és Barbarát már lefogták. Mit akartam én itt. Semmit. A  meg-
szokás vezetett föl. Hogy nem vagyok egyedül. De bizony, egyedül vagyok. Így 
térek vissza, iszom még egy nyelet bort, és aztán ballagok a fiú után.

Félek.

+

Róth tüzetesen végigmér, még a  csizmámat is megvizsgálja, de nem várat 
tovább annál, hogy az embernek igazán kellemetlen érzése támadjon, majd 

leültet. Könnyedén int, üljön le, csak üljön le, Taligás. Kemény a szék, dudo-
ros. Bort, kenyeret, füstölt húst hozat néhány koppanással, közben csücsörít, 
mint aki elgondolkodik. Nem jártam még a  rezidenciáján. Nyíltan tekerge-
tem a nyakamat, van néhány feszület, tükör alá préselt, szárított mezei virág 
a falon, meg latin fölíratok az Evangéliumokból. Észreveszek egy piciny arany-
keretes képet a Szűzanyáról. Az asztalán sok, kötegekbe emelt papíros ma-
gasodik. Hatalmas tintás üveg vigyázza őket, mint valami kövér öreg kobold, 
a titkok tudója. Róth meg azt nézi, hogyan veszem szemügyre a birodalmát. 
Végül megszólít, talán hozzám is ér. A  vállam fölött lebeg a  tenyere, egyek 
csak, és a kolbászra, a füstölt nyelv szeleteire mutat. 

Egyen velem, kérem, mondom. 
Nem vagyok éhes, Taligás.
Magam se lennék az, titkár úr.
Enni nem mindig akkor kell, amikor éhség gyötri az embert. Néha akkor 

eszünk, amikor lehet. 
Ha nekem lehet enni, magának miért ne lehetne?
Komolyan bólint, csak leül velem szemben, együtt falatozunk, többször 

koccintunk. Félek. Attól is félek, ami történhet velem, de attól is, ami nem fog 
megtörténni. Légy száll a számra, elfújom, mint a beszédet, és valóban, soká-
ig nem esik szó. Őrölnek a fogak. Ő nem kérdez, én sem keresek mondaniva-
lót. Róth kendőbe törli a szép száját, még elosztja a maradék bort, megrázza 
a flaskát, üres, de a biztonság kedvéért az utolsó csöppet is kicsöpögteti. Átfi-
gyel az üveg zöld, tompa fényén, s mint aki azt mondja, lám, most már átlátok 
rajtad, most már az enyém vagy egészen, ezért nem kellesz. Nincs szükségem 
rád, a mámort, azt a többet kiszoptam belőled. Koppan az üveg az asztalon, s 
mintha csoda lenne, az a légy, mi a számat piszkálta az elébb, beletéved. Ott 
zümmög bent, énekel. Mosolygunk ezen, hogy ez is Phalarisz. Roth szól az 
inasának, hordja el az ebéd maradékát. Kedvesen, félelmetesen parancsol, 
iparkodjon. Az íróasztalához lép, pakolászik, a  papírokat eltolja, némelyi-
ket a földre helyezi, kicsit keresgél, matat a szép, hosszú ujjaival, majd a már 
letisztított asztalra új paksamétákat igazít. Friss iratok, érzem az illatukon. 
Mennyire más a tinta illata, amikor régi, és mennyire más, ha nemrégiben ka-
ristolták a papírra. A kövér üvegcsében meg ott lötyög az a kék tintalé, abból 
szaladt ide a papírra, élni és meghalni az a sok szó. Barbara jut az eszembe. 
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Szavak, mondja egyszerre Róth is.
Úgynevezett periratok, válaszolok. 
Olvasson csak beléjük, Taligás!
Gyorsan megjegyzem az irathalmot kicsit eltolva, hogy nem konyítok 

a jog tudományához, bár jogi természetű könyvekkel akadt már dolgom nem 
kevésszer. Egyszer közös ismerősünknek, Wolzbein tanácsosnak vittem egy 
ilyet, vagy talán többet. Róth a polcához lép, mutatóujját szórakozottan fut-
tatja a gerinceken, kihúz a többi közül egyet, a Carpvóziust. 

Erre gondol, mutatja felém, Taligás?, közben ráfújkál, mintha por borítaná. 
De nincs azon por egy szem se, sokat forgathatták mostanában.

Erre, titkár úr. 
Nos, olvasson, ül le újra velem szemben.
Kezdem az első lappal, tintapaca sötétlik az alsó szegélyen, mint eldör-

zsölt ujjnyomat. Jó lenne ráköpni, ezt érzem máris, aztán silabizálni kezdek. 
S valóban, mintha egy nagyszabású, a megregulázott fantáziát könnyedén és 
cél szerint röptető költemény soraiba temetkeznék, az Iliászba akár, Vergilius-
ba, igen, valóban eszembe jut Homérosz, Dante, de bizony még Shakespeare 
is, így olvasom a mondatokat, elnehezülve, a bortól mámorosan, de mind na-
gyobb megrendüléssel. 

Ahogy tekintetem a sorokat rója, megtudhatom, hogy Rózsa Dániel, a volt 
városbíró nem csak a Sátánnal, de a  törökkel is szövetkezett. Az ördögnek 
a lelkét, a turbánosoknak az esővizet adta, pontosan hét évre kótyavetyélte 
el, eladta a csapadékot, megbabonázta és elrontotta a harmatot, ami nélkül 
üszkösre égett a határ, csak hogy elhulljon a jószág, borjak és üszők tetemei 
bűzölögjenek a pusztákon, éhezzen és szomjazzon az ember. Ezt vallotta az 
átkozott, a szemei forogtak közben, feketét köpdösött. 

Kiolvasom, mi volt az áruló városbíró jutalma. 
Bolha, maroknyi bolha! Azzal fizette ki az Ördög! 
Róth most köhint, kérdést intéz hozzám.
Igaz is, Taligás, maga járt nála a napokban. Meglátogatta ezt a Rózsát. Mi 

célból, ha szabad tudnom?
Nem titok, titkár úr. Együtt vacsoráztunk. Bárányfejet vacsoráztunk.
Nocsak, megjelent maguknak az Ördög?
Kicsit gondolkodom, valószínűleg ott volt, titkár úr, mondom aztán. Min-

denütt ott van. Hol ne lenne ott?
Ezen elcsodálkozik, nohát, és fölvonja a  szemöldökét, nohát. És azért 

ment hozzá, hogy bárányfejet falatozzon? 
Voltaképpen nem. Azért mentem, hogy figyelmeztessem.
Mire, Taligás?
Csak arra, hogy veszélyben van.
Miből gondolta, hogy abban van? 
Abból, titkár úr, hogy a püspöki vizitáción egy szóval sem emlegették. 
Abból éppen ellenkezőre következtethet az ember.
Nem kell a szó, ha elég a sejtetés.
Figyelmeztette, rendben. Nem kellett volna, de most ezzel ne törődjünk. 

Mire ő? 
Azt hiszem tudta a veszélyt. De nem akart foglalkozni vele.
Látja, ez is mit jelent, Taligás?
Mit jelent, titkár úr.
Hogy jobb volt neki vele. Az ördöggel. De olvasson csak tovább, mutat az 

irathalomra Róth.
És én olvasok tovább.
Az egyik dög boszorkány dióhéjban, a másik rostán csónakázott át a Tiszán, 

hogy ott az Ördöggel találkozzon, és hagyták, hogy a sátáni fajzat az arcukba 
fingdossa az összes gonoszságát. Ők hálából csókolgatták a gonosz segge lyukát. 

Egy másik vénasszony azt a vallomást tette, hogy az Ördög megtanította 
záptojást tojni. Hát rá akarták venni, tegye csak. Tojjon tojást a banya! De csak 
maga alá fosott a szerencsétlen, amikor a vallatók szóra bírták volna, beszart, 
legalábbis a jegyzőkönyvek szerint, megrugdosták érte. 

Repültek ezek a strigák, mint a szél fölkapta, dögszagú fekete vásznak. Su-
hantak az alkonyati város vöröses fényében, akár az éledő denevérek, hogy 
éles rikoltással Nyugat felé kanyarodjanak, és Buda dombjaiig, egyenesen 
a  Gellért-hegy szikláira huppanjanak le. Lett visongás, sikongatás, lihegés, 
támadt ott szörnyű paráznaság, csecsek, seggek és ferdén ágaskodó faszok 
ünnepsége. A még meleget lehelő sziklahátakon baszatták magukat a Sátán-
nal. Szamárcsontból kifaragott trombitával, lóköröm dobbal zenéltek, őrjöng-
ve, egymást tapogatva táncoltak, egymással is basztak. És ha takarodóját 

trombitálta egy lidérc a szörnyű mulatságnak, mint jóllakott varjak, hazaszáll-
tak. Reggel kamillát, zsályát, harangvirág nedvet gyűjtöttek, baszató kéjkenő-
csöket főztek. Igéztek, mérgeztek, megrontottak. Bábáskodtak is, mintha jók 
lennének, de a placentát a vajúdó asszonyba rontották, hogy pusztuljon a gye-
rek, torzónak vagy gnómnak szülessen. Mert folyton csak rá, az Ördögre gon-
doltak, aki az előző éjjel a viszkető seggükbe dugdosta a hatalmas, parázsló 
faszát, és közben szamárhangon fuvolázott. Harmatot loptak, abból dagasz-
tottak halálos, mérgező kenyeret. 

Hogy lopták a  harmatot, ha már Rózsa eladta?, kérdezem hirtelen, és 
fölállok, az ablakhoz lépek, odakint szekér zörög komótosan, ember bal-
lag, és madár kering. Jó lenne egy kis levegő, még az a meleg, fojtó is. Róth 
könnyedén felel.

Szegeden adta el az a Rózsa. Ez a budai harmat, Taligás. Olvasson.
Hogy nincs kedvem ehhez, az most egészen mindegy. Itt már harapófogóban 

lennék. Visszaülök az asztalhoz, megérintem a hatalmas tintatartót, milyen hideg.
Olvasson, Taligás! 
A megvádolt emberek előadták azt is, mint kongott az üres ég alatt az al-

sóvárosi kistemplom harangja, és ők akkor hogyan billegtek a misére. Áldoz-
tak, mintha a  jót szomjúhoznák. Dehogyis tudták lenyelni az ostyát, Jézus 
Úr drága testét, kihányták, elköpdösték már a  templom csalánvirággal és 
kutyatej napocskákkal kísért kőkerítése mellett vagy az onnan elvezető bok-
ros úton, két szárazon fulladozó parcella között. Ha láttak rongyokba csavart 
gyerekembert, föléje hajoltak, az Ördögről suttogtak neki. Egyikük egy gyer-
mek fejét levágta, s miután a koponyára titkos helyen megköpködött, össze-
szart földet kapart, a gyerektetem nyakára tököt illesztett, s úgy noszogatta 
vissza az életbe. Vannak szemtanúk! Látták sokan ezt a  gyalázatot, és már 
soha nem feledik! 

Kicsit pihenek megint az olvasásban. Egyszerre észreveszem, hogy meny-
nyire zihálok.

Olvasson, Taligás!
Én folytatom, Róth pedig egy gyűszűvel játszik. 
Volt kapitányuk a  dögöknek, hogyne lett volna! Rózsa Dániel volt a  bo-

szorkánykapitány! Szerződést kötöttek az Ördöggel, aki bakkecskeként jelent 
meg nekik, sűrűn csókolták a  homlokát és a  seggét, Jó, ezt már olvastam, 
megtagadták Istent, az Ördög ezután emberi alakban baszott velük. Ezt is ol-
vastam. Miért tették? Könnyebb életet, gazdagságot reméltek. Rózsa kapitány 
bűzölgő bársony ruhát viselt, ami az orgia után semmivé lett, az ott használt 
ezüst-arany pohár ganajjá változott. Fényes, aranyos zászlójuk van az Ördög 
képével, dióhéjban őrzik.

Fölpillantok, sok, mondom sok ez, titkár úr, olyan sok, hogy nem is hihető.
Pontosan annyi, amennyi kell, Taligás, és nevet, egészen derűs lesz az ábrázata. 
Mit mondott Rákócziról? 
Semmit, uram. 
Hazudik.
Nem tikár úr, nem hazudok. Rákócziról mindenki beszél. 
Adja vissza, uram, Júliust és Johannát.
Nem tehetem.
Mindent megtehet itt, már látom.
Ennyit mégsem. Ez nem rajtam múlik.
Hanem?
Tölt egy kis bort, tűnődik, ujjheggyel kopogtatja a sima, fénylő állát
Igazából nem tudom, kin múlik. Mert értse meg, ha maga a püspök fordul-

na hozzám hasonló kéréssel, igyekezném lebeszélni. De bennem is van kész-
tetés, higgye el, hogy a püspököt fölkeresem, s a kezére csókolva azt mond-
jam neki, atyám, nem jó felé halad a történet. 

Hosszan hallgatunk, én már nem tudom, mit mondhatnék, végül Róth föláll.
Jöjjön, Taligás, szól. Ezek voltak a  szavak, Taligás. Most nézzük a  tettet, 

folytatja, s aztán ahogy kilépünk a  szabadba, elvakít a  fény. Tüsszentek né-
hányat, Róth megáll, vár rám, kavarog előttünk por, az élet. Még mindig vár 
türelmesen, lovas kocsit bámul, lassan, komótosan ügetnek az állatok. Egy 
német visz gerendákat, a minap érkezhetett, és most falat emel, házat épít.

És most hová?, kérdezem.
A városi börtönbe, mondja s lép tovább. Én meg bizonytalanul haladok 

utána, s míg szaporázunk, le-le maradok, csakhogy ő rendre bevár. Majd az 
épülethez érünk, és máris belépünk a nyirkos dohszagba. 

Miért lesz egyforma minden börtön?
 (részlet egy készülő regényből)
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új geopolitikai kihívások
Robbanékony szomszédság
JACQUES RUPNIK ��Próbáljunk elgondolkozni 
Európáról és a perifériáiról oly módon, hogy két 
vele szomszédos régiót veszünk szemügyre tőle 
délre és tőle keletre; próbáljuk ezeket összeha-
sonlítani, szembeállítani és elemezni. Ezek a régi-
ók lényegbevágó kérdésekkel szembesítik Európát, 
amelyek belső összetartását és hitelességét érintik 
a nemzetközi színtéren.

Az első kérdést az arab tavasz veti fel, de az 
ukrán forradalom is, és már a  többi színes forra-
dalom is 2003-2004-ben Ukrajnában, Grúziában 
(és 2009-ben Moldovában), ez pedig a demokrácia 
problémája: Meddig jutnak el azok a  demokrati-
kus folyamatok, amelyek még összeegyeztethetők 
a demokráciáról alkotott európai felfogással?

A második kérdés a  geopolitikai problémák-
kal függ össze. Európa – és itt különbséget kel-
lene tenni az Európai Unió és az európai álla-
mok között – nagyobb geopolitikai kihívásokkal 
kénytelen szembenézni, még akkor is, ha Európa, 
amely a  geopolitika és a  hatalmi politika ellené-
ben formálódott, nem szívesen gondolkodik ilyen 
kategóriákban. 

Milyen kihívásokról beszélünk, amelyekkel Eu-
rópának a szomszédságában szembe kell néznie? 
Először is azokra a törekvésekre kell választ adni, 
amelyek demokratikus változásokat akarnak elér-
ni. Aztán jön az az igény, hogy biztonság és stabili-
tás legyen a határain, az európai limesnél. 

A harmadik kihívás gazdasági, de stratégiai jel-
legű is, nevezetesen az energia-probléma: lehet-
séges-e keleten és délen európai energiapolitikát 
és -stratégiát érvényesíteni? A  Közel-Keleten ez az 
1973-74-es olajválsághoz utal vissza minket, ami a 2. 
világháború utáni 30 aranyév végét harangozta be 
Európában. Ha a  gázcsapok elzárásával fenyegetik 
Ukrajnát, ráébrednek a kelet-európaiak, de a nyugat-
európaiak is az Oroszországtól való függőségükre. 

Utoljára, de nem utolsósorban a  migráció is 
fontos szerepet játszik a  két szomszédos régió-
ban, és ennek van egy, a mi európai társadalmun-
kon belüli politikai vetülete is. A  legutóbbi euró-
pai választások eredményéből látható, hogy az 
ún. Európa-ellenes, vagy euroszkeptikus pártok, 
legalábbis Észak-Európában, bevándorlás-ellenes 
pártok is. És nem nyugtathatjuk magunkat azzal, 
hogy ezt a gazdasági válsággal magyarázzuk. A po-
pulista, bevándorlás ellenes pártok előretörése 
figyelhető meg Dániában és Ausztriában is, ame-
lyek az EU gazdaságilag legsikeresebb országai 
közé tartoznak.

Kezdjük a  demokrácia témájával. Az „arab ta-
vaszt” olykor az 1989-es közép-európai forradal-
makhoz hasonlították, a régi rezsim megdöntése 
és a  demokratikus felkelés miatt. Amin Malouf 

libanoni író már 2012-ben alkalmazta ezt a  ha-
sonlatot. Ezt írta, talán túláradó lelkesedésében: 

„A 2011-es arab tavasz a mi 1989-ünk”. És hozzátet-
te, hogy ennek az eseménynek a  jelentősége túl-
megy az arab-muszlim világ demokratikus meg-
újulásán, „világraszóló jelentőséggel bír, és ebben 
1989-hez hasonlítható.” Mennyire jogosult ez a ha-
sonlat, vagy csak egy olyan megfogalmazásról van 
szó, amit az arab tavasz első szakaszában támadt 
nagy remények diktáltak? Miért nem volt meg az 
arab világnak a  saját 1989-e, azaz a hidegháború 
lezárulása az arab-muszlim világban miért nem 
bírt olyan nagy hatással, mint másutt? 
GILLES KEPEL ��Vajon az Európai Unió egyet-
len politikát képvisel-e a  két vele közvetlenül 
szomszédos régió, a  keleti Kelet (az Oroszorszá-
gig terjedő volt Kelet-Európa és az észak-afrikai 
és közel-keleti régió irányában, amely egyszerre 
van délre és keletre, vagy van egy relatív, nem-
hivatalos, de általánosan elfogadott szereposztás 
az EU-n belül, amelynek során minden államnak 
hallgatólagosan magára kéne vállalnia a kezdemé-
nyezést e régiók valamelyike irányába? Érzésem 
szerint van egy ilyen szereposztás.

„A 2011-es arab tavasz a mi 1989-ünk”
Az újraegyesült Németország, a  legerősebb euró-
pai ország ad impulzusokat az európai keleti po-
litikának, amely Németországnak hagyományos 
expanziós területe egészen az Orosz Birodalom 
határáig húzódott. Franciaország vállalja magára 
a  vezető szerepet a  Délhez fűződő kapcsolatok 
terén, mindenesetre a Földközi-tenger déli partvi-
dékén elterülő országokkal kapcsolatban.

Valamivel kisebb mértékben vonatkozik ez 
a Közel-Keletre, de Franciaország mégiscsak a leg-
befolyásosabb európai ország továbbra is a  Liba-
nont, Szíriát és Iránt érintő kérdésekben. Laurent 
Fabius, a  francia külügyminiszter szokott az eu-
rópai álláspontnak hangot adni kiváltképpen az 
amerikai dinamikához való viszonyában. 

Azt hiszem, tekintetbe kell venni ezt a  körül-
ményt, különösen, ha abból indulunk ki, hogy 
a többi európai ország kevésbé játszik pozitív szere-
pet ezen a téren, mint Franciaország és Németország, 
mindkettő a  saját mindenkori térfelén. Anglia alig 
szerepel, és nemcsak azért nem, mert a külpolitiká-
ja sokkal közelebb áll az Egyesült Államok külpoliti-
kájához, mint az EU-éhoz, hanem komplex okokból, 
amelyek a  brit államhatalom szétesését idézik elő. 
A britek úgy vélik, hogy a jólétük további fenntartása 
államuk szuverenitásának csökkenésében jut kife-
jezésre; a brit flottának ma csekélyebb a kapacitása, 
mint a  francia flottának, ami igen jelentős változás-
nak számít egy ilyen folyamatban. Spanyolország és 

Olaszország, két mediterrán hatalom másfelől sokkal 
kisebb mértékben vethető be, mint Franciaország. 

Fel kell vetni az Unió és egyes államok közti sze-
repmegosztás kérdését, mert jelzi, milyen nehéz 
egy hatékony európai politikát definiálni. Ha euró-
pai politikáról beszélünk, az a benyomásunk, hogy 
nyilvános megjelenésében kénytelen bizonyos felté-
teleket ismételten leszögezni az emberi jogok vagy 
a  piacgazdaság normáival kapcsolatban, de hogy 
ezeken túlmenően nincs már, vagy legalábbis nehe-
zen megfogalmazható a konszenzus. 

A következő pontot találom még fontosnak: 
a  kontinens keleti részén Európa bővülőfélben 
néhány olyan államot is magában foglal, amelyek 
a  szovjet modell felől jöttek – ami minden lehet-
séges problémát felvet az Európai Unió működé-
sére nézve.

Az EU-ba való betagozódással bizonyos re-
formok mennek végbe, mert bizonyos normákat, 
elvárásokat juttatnak ott érvényre, amelyekhez 
az adott országoknak igazodniuk kell, különben 
szankciók vannak kilátásba helyezve. 

Ez a korábban szovjet kontroll alatt állt orszá-
goknak problémát jelent, de még egy olyan ország 
is, mint Görögország, amelyik egy másfajta dikta-
túrát élt át, most ugyanúgy a korrupció problémá-
ival és az Unió hivatalosan elismert normái és az 
ezek tényleges alkalmazása közötti diszkrepanciá-
val kénytelen szembenézni.

Ezek működési zavarok, de ez az irányadó 
folyamat a  másik oldalon, a  déli országokban – 
a  Magreb és a  Közel-Kelet országaiban – egyál-
talán nem létezik. Ezek az államok nem hajlanak 
arra, hogy egy európai normához csatlakozzanak, 
és hivatalosan is bizalmatlanok az Európai Unió 
irányában. A  saját tradíciójukon belül keresnek 
olyan alapvető mércét, amelyhez igazodva a társa-
dalmukat meg tudják szervezni. Ez lehet pl. az isz-
lám törvény, a saría primátusa. 

Azt az illúziót keltették, mintha a szóban forgó 
két jelenség – 1989 és 2011 – ugyanabba a  kate-
góriába tartozna, és mintha bizonyos értelemben 
1789 állna 1989 mögött. De ez nem így van.

Abból a régióból fogok kiindulni, amit a legjob-
ban ismerek. Ennek alapján tudok majd az összeha-
sonlításhoz kritériumokat felállítani. Ezeknek a  je-
lenségeknek a feldolgozásához egyelőre hiányoznak 
a  fogalmi keretek, amiket a  két régió összehason-
lítása alapján dolgoztak volna ki. Az arab világban 
kitört „forradalmakkal” kapcsolatban – nem min-
denki ért egyet ezzel a megnevezéssel – bizonyos 
tekintetben kénytelen volt az ember ezeket egymás 
után két különböző az Egyesült Államokban kidol-
gozott koncepcióval, két világfelfogással megragad-
ni. Ezeket a hozzánk Amerikából az egyetemi körök 
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révén átterjedt betegségeket „fukuyamizmusnak” 
és „huntingtonizmusnak” lehetne nevezni.

Először úgy véltük, hogy az arab világban tör-
téntek ugyanabba a  kategóriába tartoznak, mint 
az 1989-ben történtek, és azokkal strukturálisan 
azonosak, homotetikusak, és az egyetlen különb-
ség csupán abban állna, hogy a világ 1989 óta di-
gitalizálódott. 1989-ben még nem volt Facebook 
és nem volt Twitter, még internet se volt, az csak 
a 90-es évek közepén jelent meg. Az arab tavasz 
volna ezek szerint a 2.0-s 1989.
RUPNIK ��Szovjethatalom + villamosítás!
KEPEL ��Így is van! 1989+elektronikus adatfel-
dolgozás, ami most a  villamosítás szerepét tölti 
be. Az első szakaszban az volt a  tendencia, hogy 
a Magreb és a Közel-Kelet társadalmai specifikuma-
inak jelentőségét igyekeztek csökkenteni, amennyi-
ben a Fukuyama-féle „a történelem vége” logikája 
szerint azt feltételezték, hogy 1789 majd 1989 mo-
delljei – mert 1989 felerősítette Fukuyama gondo-
latainak hatását – az egész világra exportálhatók, 
s hogy minden, ami azelőtt és a két évszám között 
történt, mostanra elintézett, meghaladott ügy, már 
mögöttünk van. (Miközben a 2001. szeptember 11. 
nagy sokkja a muszlim világ egyedülálló voltát lát-
szott tanúsítani.) 2011 kitörölte 2001 emlékét. 

Az 1989 és 2001 viszonya strukturális jelentősé-
gű ennek az összehasonlításnak a szempontjából. 
Továbbá a  számok szimbolikája, ami kulcsfontos-
ságú egyes iszlámista szekták számára, azt mutatja, 
hogy szeptember 11. a berlini fal leomlási dátumá-
nak egyszerű megfordítása – 11. 9. és 9. 11. Alapjá-
ban véve szeptember 11. november 9. származéka. 
November 9 nélkül nem lett volna meg az a  tér, 
amelyben szeptember 11 felbukkanhatott volna.

Ettől a  számszimbolista szemléletmódtól el-
tekintve az arab forradalmak első évét, 2011-et 
a  médiában és az egyetemeken, amelyek ezt ak-
koriban figyelemmel kísérték, mivel kénytelenek 
voltak a  jelenséget azonnal, közvetlenül megra-
gadni, a történelem végének koncepciójához való 
visszanyúlás jellemezte, egy olyan hegeliánus te-
óriához, amely szerint a  fiatalokat, akik az első 
öt forradalom során Tuniszban a  Habib Burgiba 
sugárúton, Kairóban a  Tahrir téren, Bangáziban, 
a  manamai Gyöngy téren, Jemenben, a  szánaai 
egyetemi campuson tüntettek, és azok is, akik 

2011 márciusa után a  szíriai városokban tiltakoz-
tak, hogy az első szakaszban a  demokratizálást, 
majd Bassár-al- Aszad rezsimjének megdöntését 
követeljék, ugyanaz a  demokratikus és antiauto-
ritárius lelkesedés vezérelte, mint az 1989-eseket. 

Abban az időben egy metonimikus illúziónak 
estünk áldozatul. Csak a  képeket akartuk látni, 
amiket a  tévé és ugyanakkor a  közösségi média 
közvetített. Arra figyeltünk, ami társadalmi kovász 
lehetett (volna), ami azonban mégsem kelesztette 
meg a tésztát.

A forradalom miatt nem jönnek a turisták
Egy viszonylag jól képzett, 2-3 nyelvet beszélő fi-
atalságra figyeltünk, amelynek hozzáférése van 
a  közösségi hálókhoz és a  médiához, és amely 
ezeknek a  felhasználásával befolyásolni tudta 
a mozgalmaikról kialakuló képet. 

Ha a  kairói Tahrir-teret nézzük, az a  benyomá-
sunk, hogy egész Egyiptomot látjuk, holott valójá-
ban csak egy bátor, lényegét tekintve demokratikus 
mozgalmat látunk, amely Hoszni Mubarak ellen 
irányult, egy harcot, amelynek azonban nem lesz 
olyan magával ragadó ereje, amivel az egész társa-
dalom mélyrehatóan átalakítható. A híres „tevecsa-
ta” példázza ezt a problémát. A régi rend fanatikus 
hívei bujtanak fel olyan tevehajcsárokat, szamár- és 
öszvértulajdonosokat, akik turistákat szoktak a  pi-
ramisoknál sétáltatni, hogy támadjanak rá azokra 
a  fiatalokra, akik iPadekkel és iPhone-okkal felsze-
relve tartották elfoglalva a Tahrir teret. 

Ami úgy tűnik, mint régi, elmúlt korok utó-
hatása a  modernitás keretei között, amögött az 
is ott van, hogy a  lakosság egy részének most 
nincs miből élnie, mert a  forradalom miatt nem 
jönnek a  turisták. Ők a  megélhetésük miatt tün-
tetnek a  fiatalok ellen, akik számára a  demokra-
tikus eszmének előbbre valók a  sürgető politikai 
problémáknál. 

Abban az időben osztoztunk egy Fukuyama-
szerű illúzióban. A fiatal aktivisták közül sokat kb 
2005-től kezdve – Soros György Open Society Ala-
pítványához hasonló – amerikai és európai ala-
pítványokban képeztek ki arra, hogy emberi jogi 
aktivistákká és a  demokrácia élharcosaivá válja-
nak. 2001 következtében egészen 2005-ig meg-
erősödtek az autoriter rezsimek, mert az érintett 

országok és a Nyugat számára a  legjobb védőbás-
tyának számítottak George W. Bush és szövetsé-
gesei terror-ellenes hadjáratához. Hoszni Muba-
rak, Zín el-Ábidín ben Ali, még Moammer Kadhafi 
ezredes is, akit akkoriban tisztára mostak minden 
korábbi bűne alól, úgy jelentek meg, mint védő-
bástyák az al-Kaida dzsihádizmusa ellen.

Ezek a  rendszerek megerősödtek szeptember 
11 folytán, ez tette lehetővé, hogy a  zsarnokok 
megőrizzék a  hatalmukat. Az arab világban Var-
nish-despotáknak hívják őket – azaz cipőpaszta-
despotáknak – mert mindegyiknek szénfeketére 
festett haja volt, örök fiatalságuk jeleként. De ezek 
a  rendszerek már nem rendelkeztek a  fenntartá-
sukhoz szükséges erőforrásokkal, mert a  despo-
ták megöregedtek, a hatalmi struktúrák pedig át-
szerveződtek két kulcsmomentumra támaszkod-
va: nevezetesen a hatalmas korrupcióra az uralko-
dó körök környezetében, valamint az elnyomásra 
és az állambiztonsági erőkre.

2005 óta, mióta az al-Kaidából kiinduló ve-
szély elhárulni látszik, mivel ez a mozgalom nem 
képes Irakból iszlamista államot csinálni – ma ez 
a visszaszorított veszély újból előretörőben van az 

„iszlám kalifátus” megalapításával az Iszlám Állam, 
dzsihádista állam megalapításával Irakban és Le-
vantéban a  Ramadan első napján, azaz 2014. jú-
nius 29-én az általa elfoglalt területeken – a nyu-
gati államok, a Magreb és a közel-keleti középosz-
tály egy része kezdi belátni, hogy ezek a rezsimek, 
amelyek állítólag az ő szövetségeseik és védelme-
zőik, inkább maguk is részei, nem pedig megoldá-
sai a problémának.

Az elitek rotációját és a hatalom közelébe kerü-
lést blokkolta egy családi kötelékekre támaszkodó 
és korrupt biztonsági kaszt. Az ellenzéki mozgal-
mak csak erőszak árán tudtak érvényre jutni, és 
ezt az erőszakot a dzsihádizmus az irányítása alá 
vonta, 2005 és 2011 között igyekeztek ezen a téren 
tüntetésekkel valami nyitást elérni. Ezeket nagyon 
gyorsan kezdik inkább az USÁból, mint Európából 
támogatni, elsősorban Tunéziában. Mindenesetre 
nagy különbség, hogy az érintett országok meg-
határozó politikai erői a fiatalokkal, a forradalmak 
következményeivel szemben jutnak érvényre. Ez 
különösen vonatkozik az iszlámista mozgalmakra, 
amelyek eleinte nem vettek részt a forradalomban, 
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Öböl feletti kontroll ügyében, amely az egyik sze-
rint a Perzsa-öböl, a másik szerint az Arab-öböl, 
valamint azoknak a  szénhidrogéneknek a  kiter-
melése kapcsán, amelyeket ott naponta exportál-
nak, hogy tovább forogjon a világ kereke.

Érdekes dolog az európaiak viszonyulása kap-
csán, hogy Irán mellett Oroszország Bassár al-Aszad 
legfőbb szövetségese, és hogy az ukrán konfliktust 
a Közel-Keleten valahogy úgy fogják fel, mint a szíri-
ai konfliktus kiterjesztését. Oroszország azzal, hogy 
kemény kézzel avatkozik be a Krím-félszigeten, és 
Ukrajnában az oroszpárti erők mögé áll, hozzájárul 
Bassár al-Aszad rendszerének támogatásához, és 
azt bizonyítja, hogy képes meghatározó hatalom 
maradni, és szembefordulni azokkal a  destabilizá-
ló folyamatokkal, amelyek a volt szovjet birodalom 
feletti ellenőrzését fenyegetik, ahogy Vlagyimir Pu-
tyin ezt a birodalmat fejben újraépíti.

Az arab forradalom szakaszai
Az arab forradalmat szakaszokra szokták oszta-
ni, és ez olyan irányban viszi el, ami eltér a Kelet-
Európában 1989-ben követett úttól. Ezeknek az or-
szágoknak a számára elképzelhetetlen a bekerülés 
a bővülő EU-ba – bár, mint látni fogjuk, a beván-
dorlás és a  menekültek révén – és napjainkban 
a  dzsihádisták révén organikus kapcsolatban áll-
nak az Európai Unióval. 

És akkor felmerül még a  politikai kultúra kér-
dése ebben a  két térségben. A  kereszténység kü-
lönböző irányzataiból (római katolikus, protestáns 
vagy ortodox) létrejött politikai kultúra, az ortodox 
kultúra (Görögország, Románia, Szerbia, Bulgária) 
esetében elég nagy nehézségekkel jár, hogy a  de-
mokratikus követelményeket és ezt a kultúrát egy-
beolvassza az alkalmazkodás folyamatában azokkal 
a normákkal, amelyeket muszáj követniük , bármi-
lyen volt is a múltja ezeknek az országoknak. Ezt az 
összeütközést meg lehet figyelni Görögországban, 
ahol a germán modellel szembeni tüntetésekben és 
heves reakciókban mutatkozott meg egy olyan mo-
dellel szemben, amely egy másik fajta – gazdasági 
és pénzügyi – „ortodoxiára” épül.

Az arab világ esetében az iszlámból létrejött 
politikai kultúrát alkalmaznak a  napi igények-
hez, és strukturálják ezt lényegében olyan politi-
kai szereplők, akik a  forradalmak második fázi-
sában a  politikai iszlámot teszik meg mércének. 
Ez elég sokféleképpen variálódik. Megmutatkozik 
a  szakadás szunniták és síiták között, akik már 
2012 óta, a  második évtől kezdve túszul ejtették 
ezeket a  forradalmi folyamatokat, mindenekelőtt 

Először azt hitték, hogy 2011 a  „történelem 
végét” jelenti. Mivel ezt a komplex szituációt ezzel 
a  képlettel már nem tudják megragadni, a  Hun-
tington-féle modellhez nyúlnak vissza, amely „a ci-
vilizációk összecsapását” hirdette.

Az első szakaszban minden remekül műkö-
dött: Az arabok olyanok, mint mi, van Facebook-
juk, vége lett Bin Ladennek, vége az al-Kaidának, 
a terrorizmusnak, a nidzsabnak, a kalasnyikovnak 
és a dzsihádnak. 

A második szakaszban, amely 2012-től 2013 nya-
ráig tartott, áttérünk egy másik vélekedésre: az ara-
bokkal nincs mihez kezdeni, ők menthetetlenül 
mások, csak olyanok vannak közöttük, akik a Musz-
lim Testvérek, a nidzsab, a kalasnyikov és a dzsihád, 
stb. hívei. Ez az értelmezés jelentkezik a  társadal-
mak fragmentálódásával, amennyiben a korábbi tö-
résvonalak új formákban újra jelentkeznek. A szun-
niták és a síiták közötti szakadék az első, ami kisa-
játítja magának ezeket a  forradalmi folyamatokat. 
Ez azonnal megmutatkozik Bahreinben, ahol a for-
radalomnak a  lakosság síita többsége a hordozója, 
miközben az országban uralkodó dinasztia szunni-
ta. Egy hónappal a forradalom kitörése előtt, 2011. 
március 14-én Bahrein szigetét elfoglalják Szaúdi 
Arábiából, az emirátusokból – és az Öböl Együtt-
működési Tanács más – szunnita – tagországaiból 
érkező harci egységek, akik a  Bahrein szunnita 
királyság segítségére sietnek, és azzal az ürüggyel 
verik le a forradalmat, hogy ez nem forradalom volt, 
hanem egy Iránból manipulált csoport lázadása. 
A forradalmi folyamatnak ez a befagyasztása Bahre-
inben ismétlődő tüntetésekben és csatározásokban 
manifesztálódott síita falusiak részéről, akik kővel 
dobálták meg a rendőröket. 

Az összeütközés a  szunniták és a  síiták kö-
zött, amit az angolok szektásodásnak hívnak, 
már 2011 végén megmutatkozik Szíriában, ahol 
a  szunnita többséget azirányú demokratikus el-
szántságában, hogy szembeszálljon Bassár al-
Aszadddal, egyöntetűen támogatják a  nyugati 
demokráciák – anélkül hogy ezeknek a  moz-
galmaknak megadnák a  szükséges eszközöket 
ahhoz, hogy felszabadítsák magukat és a  szun-
nita Öböl-államokat, ezek ebben nem a  demok-
rácia lehetőségének támogatását látják – az olaj-
királyságok nagyon tartanak egy demokratikus 
folyamattól –, hanem csak az Aszad-féle rezsimet 
akarják meggyengíteni, mert az Iránnal szövetsé-
ges Bassár al-Aszad gyengülése vagy megdönté-
se rosszul jönne Iránnak ebben a konfliktusban, 
amely az olajkirályságokat szembeállítja vele az 

de ki tudták sajátítani, mivel jól strukturált appará-
tussal rendelkeztek, amelyek képesek voltak a tár-
sadalmat megszervezni azzal, hogy mindenről 
gondoskodtak, amit a  csődbe jutott jóléti állam 
már nem tudott nyújtani, karitatív egyesületeket, 
orvoslást, betegellátást, oktatást, mecsetek háló-
zatát, társadalmi közvetítést. 

Az autoriter rezsimek ezeket a  feladatokat bi-
zonyos mértékig átengedték nekik, bár a politikai 
döntéshozó központokhoz nem volt hozzáféré-
sük. Így aztán Egyiptom két állam volt: a  Muba-
rak vezette hadsereg és a Muszlim Testvérek által 
vezetett valamiféle második állam, amely alulról 
tartotta mozgásban az országot, megállapodáso-
kat kötött a rendszerrel, financiális jellegűeket is. 
A katonai rendszer gyengülése és az az érzés, hogy 
Nyugatról, kiváltképpen amerikai részről cserben-
hagyták őket, teszi most lehetővé a Muszlim Test-
vérek számára, hogy az első helyet szerezzék meg 
maguknak, és megpróbálják azoknak a  rezsimek-
nek a  helyét elfoglalni. Különösen demokratikus 
választások esetén lehet erre számítani: Ezek le-
hetővé fogják tenni ezeknek a  jól felkészült szer-
vezett pártoknak a  számára, hogy Tunéziában, 
Egyiptomban és Líbiában vagy Jemenben a szava-
zatok többségét megszerezzék, mert a társadalom 
egy része úgy hiszi, hogy hálával tartozik nekik 
a  házassági szertartások, az orvosi ellátás és oly-
kor még az élelmezés biztosítása miatt is.

Itt lép be egy első megkülönböztető vonás: 
nem vezettek be egy demokratikus modellt, nem 
kerül sor a  forradalmi folyamat intézményesülé-
sére, ami végül az Európába való integrálódáshoz 
vezetne, mint a  kelet-európai országok esetében, 
hanem egy olyan modellt vezetnek be, ami helyi 
elképzeléseken nyugszik, és amely, még ha dialó-
gusba akar is lépni a társadalommal, amennyiben 
választásokat szerveznek európai kritériumok sze-
rint, mégis egy másfajta ideálra hivatkozik. Az Eu-
rópai Unió modelljébe való integrálódás, vagy egy 
az EU értelmében vett intézményi realitás nem je-
lentkezik előttük célként. 

Egy második jellegzetes vonás mutatkozik meg 
szintén gyorsan ezeknek az országoknak az insta-
bil voltában, amelyek egy olyan második fázisba 
lépnek be, amelyet versengés jellemez a  nyugat-
európai modellt szem előtt tartó demokratikus 
erők valamint az iszlámista erők között, akiktől 
távol állnak az ilyen elképzelések, és akik aztán 
győztesen kerülnek ki ebből a  versengésből. Az 
európai és amerikai elemzők és a médiák számára 
ez egy illúzió szétfoszlását jelenti.
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bár a  berberek is ott vannak a  Dzsebel Nafusza, 
a  tunéziai határ és a nyugati part közelében. Ott 
azonban territoriális alapú törzsi rendszerek alku-
doznak és harcolnak egymással, lényegében a kő-
olajbevételek elosztásáról. Ezeket ugyanakkor egy 
kilátástalan összeomlás fenyegeti, mert a Líbiában 
uralkodó Hobbes-féle „mindenki harca minden-
ki ellen” helyzet problematikussá teszi a  további 
kőolaj-kitermelést. Az olajmezők és berendezé-
sek tönkremennek, mert nem tartják őket karban. 

A dzsihádista gyújtogatás kihasználja ezt 
a  helyzetet, és keleten a  szomszédos Egyiptom 
biztonságát fenyegeti líbiai dzsihádisták beszivár-
gásával és erőteljes fegyvercsempészettel, amely-
nek árui Kaddhafi kifosztott fegyverraktáraiból 
származnak. Ez délen lehúzódik egészen Maliig, 
de a Sinai fennsíkig, az Izraellel és a Gázai övezet-
tel alkotott határterületig is.

A szétesés folyamatáról van szó, ami kevésbé 
strukturált, mint Levantéban, mert az a térség min-
dig is mozaikszerű volt. A  libanoni polgárháború 
és az iraki polgárháború korábban Szíriában a ke-
reszttényeket mobilizálta a  muszlimok ellen, a  síi-
tákat a szunniták ellen, az arabokat a kurdok ellen, 
stb. Észak-Afrikában ezt a  fragmentálódási folya-
matot nem annyira határozzák meg ilyen esszen-
cialista és erős entitások, bár megvan benne ez is, 
ahogy ez a 90-es évek algériai háborújából kiderült.

Tunézia a kivétel, ahol nem siklott ki 
a demokratikus folyamat
Tunézia az egyetlen olyan ország, amelynél az 
lehet az érzésünk, hogy ebben a  folyamatban 
olyasmi is fellelhető, amit demokratikus erények-
nek lehetne nevezni. Ebben az országban sikerült 
a szekuláris frankofón ill. részben az iszlámista és 
mérsékelt középosztályi rétegeknek újból kézbe 
venniük az alkotmányozási folyamatot. Csak ez 
az egyetlen ország ment végig ilyen átalakuláson, 
a másik két Magreb ország nem élt meg forradal-
mat, az ottani rezsimek még mindig hatalmon 
vannak. Tunézia beható párbeszédet folytat az 
Európai Unióval, ami persze nem hasonlítható 
egészen a  kelet-európai folyamathoz, de ahhoz 
vezet, hogy például a tunéziai parlament egy tize-
dét Franciaországban választják, mert a  tunéziai 
lakosság egytizede Franciaországban él. A  tunézi-
ai miniszterelnök, Mehdi Jomaâ francia állampol-
gársággal rendelkezik. Rachid Ghannouchi, az isz-
lámista ellenzék vezére Londonban volt emigráci-
óban, 2014 júniusában Franciaországba látogatott, 
és francia csúcspolitikusok fogadták, akik látni 
akarják, hogyan lehet olyan működési modelleket 
kialakítani, amelyek lehetővé tennének egy har-
monikus viszonyt a szekuláris középrétegekkel. 

Tunézia az egyetlen olyan hatalom, amely a legi-
timitását nem a kolonializmus elleni harcból meríti, 
hanem a függetlenségből létrejött autoriter rezsim 
elleni harcból. Az intézmények azt tükrözik, ami 
a  társadalmi valóságban végbemegy, bevándorlás 
a Földközi tenger mindkét feléről és európai befek-
tetések Tunéziába. Az a tény, hogy ez az ország nem 
tartozik ugyan az Európai Unióhoz, de mindeneset-
re egyik geopolitikai és geo-ökonómiai szférájához 
tartozik, ez a tény lehet az egyik oka annak, hogy itt 
nem siklott ki a demokratikus folyamat. 

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA

sajátos vallási vagy etnikai identitásra hivatkoz-
tak. Kisajátítottak egy demokratikus folyamatot, 
amelyről ma már nincs szó, és mélyrehatóan át-
alakítják ennek a térségnek a térképét.

A térség térképe átalakulóban van: vallási 
és etnikai megosztottság
A Levante jó példa. Irak, amely a  2003-as invázió 
után az amerikai nemzetépítés modellje volt, tel-
jesen összeomlott. Egyrészt az Egyesült Államok 
által kreált síita államot paradox módon Iránra le-
hetett bízni. A síita állam felépítésével Irakban Nuri 
al-Maliki vezetése alatt az amerikai neokonzerva-
tívok Irán számára biztosítottak egy erős támasz-
pontot a térségben, miközben Irán és az Egyesült 
Államok abszolút konfliktusos viszonyban voltak. 
A szituáció éppen az iráni-amerikai tárgyalások ki-
látásának köszönhetően van alakulóban. 

Másrészt egy szunnita állam kezd dzsihádista 
formákat ölteni. Egy olyan állam, amely elsöpörte 
a Syks-Piot-egyezményben rögzített szíriai-iraki ha-
tárt, és amely a szíriai Aleppo elővárosaitól egészen 
az iraki Falludzsáig terjed, egy afféle szunnita álla-
miság a termékeny félhold árnyékában – amit most 
az Iszlám Állam elképesztő kalifátusa vezet Irak-
ban és Levantéban (az iszlám táboron belül is van-
nak, akik a megvető „Twitter-kalifátus” gúnynéven 
emlegetik). Ezenkívül keletkezőben van egy kurd 
állam, amely rendelkezett már autonómiával, mos-
tanra azonban egy állam minden dimenziójával 
rendelkezik, miután a kurdok elfoglalták Kirkukot, 
ami egy kissé az ő Jeruzsálemjük, miközben a kurd 
kőolaj azon a vezetéken folyik, amely Törökország-
ba vezet tovább, és a Földközi tengeri Ceyhanban 
ér véget. A diákjaimtól mindig elvárom, hogy defi-
niáljanak egy közel-keleti államot. A helyes válasz: 
minden lehetséges képződmény, amely képes szer-
ződést aláírni egy nemzetközi olajtársasággal és le-
hetőleg van egy fővárosa is.

Itt rajzolódik ki az a territoriális logika, amely 
szerint a  szakadás a  szíriai polgárháborúban vég-
bemegy. Egy alavita és antiiszlámista állam, amely-
hez keresztények, bizonyos számú antiiszlámis-
ta szunnita is tartozik, húzódik végig az egész 
szíriai partvidék mentén, a  keresztesek útján át, 
a  Krak des Chevaliers-val Homsz városát megke-
rülve emelkedik fel magasra, és vezet el egészen 
Damaszkuszig, miközben arra támaszkodik, amit 
Libanonban a Hezbollah tart ellenőrzése alatt, rá-
adásul a keresztény területen. Szemben helyezke-
dik el a középen fekvő Iszlám Állammal Irakban 
és Levantéban. Így kap az ember némi képet arról 
a  kirakósról, ami állandóan változik, mára azon-
ban túszul ejtette a demokratikus folyamatot.

Valami ehhez hasonló az európai forradal-
makban nem létezett, még akkor sem, ha látjuk, 
hogy Ukrajnának, Transznisztriának, Moldová-
nak és a  Krímnek felbomlási folyamatokkal kell 
szembenéznie.

A legújabb példa Jemen, ahol törésvonalak kez-
denek kialakulni Észak és Dél között, amelyek 
a korábbi szakadásra emlékeztettek a Dél-Jemeni 
Szovjetköztársaság és Észak-Jemen között, vagy 
gondoljunk Líbiára, ahol nem államépítés, hanem 
szakadás van, ami a  Közel-Kelettel ellentétben 
nem vallási, hanem etnikai eredetű megosztott-
ság. (Valamennyien arabok, szunnita muszlimok, 

Szíriában, Bahreinban és Jemenben. Kifelé nyom-
ja őket – már nem a belső forradalomról van szó, 
mert a külső viszályokban igényt tartanak rájuk.

A szakadás második fajtája a  szunnitákat más 
szunnitákkal állítja szembe: az egyik oldalon ott 
vannak a Muszlim Testvérek, a másikon a szalafis-
ták és végül a demokratikus mozgalmak, amelyek 
nem a politikai iszlámra hivatkoznak. A Muszlim 
Testvérek problémáját, akik 2012-ben a  választá-
sokon számos arab országban megszerezték a sza-
vazatok többségét, egyes közel-keleti rezsimek, 
mindenekelőtt Szaúdi Arábia és az Egyesült Arab 
Emirátusok aggasztónak találták. Szociális szem-
pontból a  Muszlim Testvérek a  városiasodott vál-
lalkozói középosztály megtestesítői, ezzel fenye-
getést jelentenek arra a  hatalmi monopóliumra 
nézve, amit a  kőolajat eladó és előállító orszá-
gokban királyi családok birtokolnak. 2012-ben és 
2013-ban tér nyílik arra, hogy a Muszlim Testvérek 
szövetségre lépjenek Katarral. Megnyerik a parla-
menti választásokat Egyiptomban – ez olyan győ-
zelem, amit megerősít Mohamed Murszi sikere 
2013 júniusában – , Tunéziában, részben Líbiában, 
Palesztinában a  Hamasszal a  Gázai övezetben és 
Törökországban, ami gazdasági sikermodellt kép-
visel. Katar azt akarja elérni, hogy a  forradalom 
eredménye koherens, a Muszlim Testvérekhez illő 
modell legyen, hogy a rendet és a Nyugattal való 
kapcsolatokat egyszerre differenciáló és komple-
menter alapokon tudják helyreállítani – annak az 
egyenletnek megfelelően, hogy „Mi szállítjuk nek-
tek a kőolajunkat, ti viszont megengeditek, hogy 
úgy kormányozzunk, ahogy akarunk”.

Az egyiptomi Muszlim Testvérek egyik mérték-
adó vezetője, akit én már a 80-as évek óta ismerek, 
közölte velem ezt az európai kormányoknak szánt 
üzenetet: „Meg kell mondanom Önnek, hogy na-
gyon is tudatában vagyunk a  nagy nyugtalanság-
nak, ami Európát eltölti, mert azt képzelik, hogy 
a  muszlim világból érkező bevándorlási hullám 
elözönli, idegenekkel elárasztja el őket. Azt sze-
retném Önnel tudatni, hogy készek vagyunk biz-
tosítani a stabilitást ebben a régióban, hogy elejét 
vegyük az ilyesminek.”

Az Obama-kormány jóindulatúan mérte fel 
a  Muszlim Testvérek uralmának ezt a  logikáját, 
mert kedvező alkalmat látott benne a  forradalmi 
káosz lezárására és egy előnyös megegyezésre 
a  szakállasok és fátyolviselők középosztályaival, 
akikben az Egyesült Államok tárgyalópartnert lá-
tott. Ezt a  stratégiát azonban meghiúsították az 
olajsejkségek Katart leszámítva, nevezetesen az 
Emirátusok és Szaúdi Arábia, akik egy bizonyos 
számú haderőre tudtak támaszkodni, mint példá-
ul az egyiptomi hadsereg.

És ez a  harmadik szakasz. 2013 nyarán kez-
dődik, és még mindig jócskán benne vagyunk. 
A  Muszlim Testvéreket, akik 2013 elejéig diadal-
maskodni látszottak, ezt követően kiszorították 
erőszakos úton, mint Egyiptomban, vagy meg-
egyezéssel, mint Tunéziában. Katar teljesen el-
szigetelődött. Ezekből a  forradalmakból az iden-
titások fokozódó fragmentálódása marad azokon 
a határokon belül, amelyeket az első világháború 
végén állapítottak meg, mégpedig nem a  békés 
szétválás cseh-szlovák modellje szerint, hanem 
irredenta erők benyomulása alapján, akik egy 
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1936 elején Victor Gollancz, a  kiadó megbízta 
George Orwellt, hogy tanulmányozza az Anglia 
északi iparvidékén élő munkanélküliek helyze-
tét. Ebből született A  wigani móló című könyv. 
Nem gondolná az ember, hogy Orwellnek sok 
mondanivalója volt a  lancashire-i és yorkshire-i 
munkanélküliek nehéz sorsáról. Noha érzékle-
tesen írt a  csavargók életéről, a  szegénykórhá-
zakról és tömegszállásokról, de Londonon és 
a  London körüli megyéken kívül alig ismerte 
Angliát, és alig volt olyan barátja, aki a munkás-
osztályból, vagy egyáltalán az alsóbb osztályok-
ból származott volna. Orwell a Temze-völgy idilli 
tájain, később a  suffolki tengerparton, a  finom, 
úri Southwoldban járta ki az érzelmek iskolá-
ját, vagyis abban az Angliában, amelyet az „alsó-
felső-középosztály” népesített be (ahogy később 
nevezte őket): azok az emberek, akik az orszá-
got irányították, és akik ugyan nem rendelkeztek 
saját földdel, mégis „földbirtokosoknak” tartot-
ták magukat „Isten színe előtt”.

Számottevő tapasztalata tehát nem volt Orwell-
nek, ehelyett az energiáját, szenvedélyét, valamint 
akkor még csekély, de növekvő hírnevét ajánlhat-
ta kiadójának. És pénzre is szüksége volt. Évekkel 
később elmesélte egy barátjának, hogy esze ágá-
ban se lett volna belevágni az északi utazásba, ha 
Gollancz nem ajánl bőséges előleget: 500 fontot, 
ami egy harmincas éveiben járó írónak akkoriban 
elég szép összeg volt. Mivel nem folytatott költe-
kező életmódot, úgy gondolta, ez az összeg akár 
két évig is elég lesz, még meg is nősülhet belőle.

A wigani móló
Január 31-én vonatra szállt, és elindult Covent-
rybe, ahol egy panzióban szállt meg: „elég siral-
mas, 3/6. […] Olyan büdös van, mint egy tömeg-
szálláson. Félnótás, nagydarab szolgálólány, apró 
feje van, a nyakán hurkák, valahogy olyanok, mint 
a sonka zsíros része.” Coventryből Birminghambe 
és a „Fekete vidékre” nagyrészt gyalog ment, hogy 
jobban megszemlélhesse a tájat („Wolverhampton 
borzalmas helynek tűnik. Hitvány házak sora min-
denfelé”). Február 5-én megérkezett a mancheste-
ri címre, Frank Meade szakszervezeti vezető ott-
honába. Tulajdonképpen ez volt az úti célja, és 
tüstént el is kezdte felmérni a környezetét. A kö-
vetkezőkre jutott:

 M.[eade]-ék nagyon rendesek voltak hoz-
zám. Mindketten a  munkásosztályhoz tar-
toznak, lancashire-i kiejtéssel beszélnek, és 
gyerekkorukban facipőben jártak, mégis 
olyan az egész környezet, mint a  közép-
osztálybeli otthonokban. […] Ismét meg-
döbbenek azon, hogy mihelyst egy munkás 

hivatalos állást kap a  szakszervezetben, 
vagy munkáspárti politikus lesz, azonnal 
középosztálybelivé válik, akár akarja, akár 
nem, vagyis a  burzsoázia ellen harcolva 
maga is burzsoává válik.

Manchesterből tovább kellett mennie Wiganba, 
ahol találkozott Joe Kennan-nel, a  szocialista vil-
lanyszerelővel („nagyon alacsony, köpcös, erős férfi, 
rendkívül kedves és szívélyes”) és Paddy Grady-vel, 
a munkanélküli bányásszal („intelligens és jólinfor-
mált”). Kennan talált neki szállást a  városban, de 
hamarosan tovább kellett költöznie, mert a  házi-
néni beteg lett, és kórházba került. Utána egy pa-
calbolt fölött kapott szállást, de az sem volt sokkal 
jobb: „A társadalmi közeg nagyjából olyan, mint 
[az előző helyen], de sokkal mocskosabb és nagyon 
büdös.” Február 21-ére elege lett:

 Kezd az idegeimre menni a  mocsok, ami 
ebben a  házban van. […] A  legundorítóbb, 
hogy Mrs. F. mindig a  konyhában levő heve-
rőn fekszik [az asszony beteg volt]. Az a  för-
telmes szokása van, hogy csíkokat tépked az 
újságból, amikkel megtörli a  száját, aztán 
ledobja őket a  földre. Ma a  reggelinél teli éj-
jeliedény volt az asztal alatt. Száját állandó-
an valamelyik pokrócába törölte, ám ott-tar-
tózkodásom vége felé arra tért át, hogy újság-
csíkokat tépett erre a célra, s ennek nyomán 
gyakran reggelre a föld szétdobált zsírosgala-
csinokkal telt meg, amelyek órákig ott hever-
tek […] A  többi lakó borzalmas történeteket 
mesélt a helyiségekről, ahol a belsőséget tárol-
ták, s ahol hemzsegtek a  svábbogarak. Nem 
tudom, milyen gyakran rendelték az árut, 
de nem túl gyakran lehetett, mert Brookerné 
ezzel méri az események idejét: „Lássuk csak, 
mikó’ vót, asszem vagy három jegesáru (értsd: 
fagyasztott pacal) gyütt be azóta.”

Ám Orwell nem csak azért utazott Lancashire-be 
(és később Yorkshire-be), hogy a  munkásosztály 
akcentusáról, modoráról és külsejéről értekez-
zen, vagy a furcsa étkezési szokásaikról és a házak 
szagáról. Arról is beszámolt, hogy a  bányászok 
mennyi fizetést kapnak és milyen feltételek között 
dolgoznak; a munkások szálláskörülményeiről és 
a bérleti díjakról; a különféle segélyekről és arról, 
hogyan él meg (vagy inkább hogyan nem él meg) 
a  megcsappant jövedelméből az, aki elvesztette 
a  munkáját vagy megsérült a  munkahelyén; az 
élelmezésükről (és arról, hogy a szegények miért 
nem akarják azokat az „unalmas, egészséges éte-
leket” enni, amelyek mások szerint jót tennének 
nekik); valamint a  nők életéről, a  szorgos házi-

munkáról és arról, hogy milyen büszkék az ottho-
nukra, amely pedig éppen hogy csak elfogadható.

Amikor már tizenkét napja tartózkodott Wi-
ganban, leereszkedett az egyik bányába (később 
még kétszer lement). Amikor utólag leírta az élmé-
nyeit, leginkább azt hangsúlyozta, hogy a szénipar 
és a benne dolgozók jelentik az alapját a korabeli 
Anglia minden más ipari tevékenységének, a kapi-
talisták profitjának és ezáltal annak az „osztalék-
nak” is, amelyen a társadalom jómódúbb tagjainak 
civilizált életformája alapszik – enélkül egyszerű-
en nem tudnának fennmaradni: „A nyugati világ 
gigászi anyagcsere-láncolatában fontosságban [a 
bányászt] legfeljebb a  földműves előzi meg. A bá-
nyász szutykos szoboralakjára nehezedik szinte 
minden, ami ebben a világban nem piszkos.”

Lenn a bányában
A Wiganhoz közeli Crippen bányában tett látoga-
tásáról szóló ragyogó beszámolója, amely igazi 
újságírói remeklés, A  wigani móló második feje-
zetében olvasható, de önállóan is megjelent an-
tológiákban, „Lenn a bányában” címmel. A fejezet 
a  vájárokról szól, és azokról, akik gondolkodás 
nélkül fogyasztják a  szenet. Az utóbbiak Orwell 
elbeszélésében kényelmes életet élő, sőt deka-
dens rétegek – mintha bizony a  munkások nem 
szénnel fűtöttek volna vöröstéglás sorházaikban. 
Orwell így ír a bányászokról, akik a frissen bányá-
szott tömböket térden állva lapátolják a  futósza-
lagra, s akiket csodálatra méltó, hősies lényeknek 
lát, a rettenetesen kimerítő munka ellenére:

 A vájárok úgy is néznek ki, úgy is dolgoznak, 
mintha vasból volnának. Testük a tetőtől tal-
pig rájuk tapadó szénporréteg alatt valóban 
öntöttvas-szobrokhoz hasonló: csak amikor 
meztelenül látja őket dolgozni odalenn az 
ember, akkor jön rá, milyen tökéletes alka-
ta van mindegyiknek. Valamennyi alacsony 
[…], és pompásan kidolgozott testű – széles 
vállú, keskeny csípőjű, lapos ülepű, izmos 
combú – szinte mind, s nincs egy gramm fö-
lösleg egyiken sem. 

És íme a  nemtörődöm gazdagok, akik szalonja-
ikban és dolgozószobáikban ülnek a  jó meleg-
ben, amit a bányászok erőfeszítése teremtett meg 
nekik, és semmibe veszik a  gyötrelmes munkát, 
amely nélkül üres lenne a kandalló:

 Hiszen [az ember] ráébred – legalábbis amíg 
valóban figyeli őket –, hogy a  felsőbbrendűek 
felsőbbrendűsége kizárólag annak köszönhe-
tő, hogy a bányászok vért izzadva dolgoznak. 
Önök is, én is, a Times irodalmi mellékletének 
szerkesztője, az alanyi költők, a  canterbury 
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érsek, nemkülönben X. elvtárs, a  Marxizmus 
gyerekeknek szerzője, egyszóval valamennyien 
annak köszönhetjük tisztes életnívónkat, hogy 
ezek az acélkemény kar- és hasizmú, talpig fe-
kete rabszolgák a szénport nyelve is három má-
sodpercenként előrelendítik lapátjaikat.

A szocializmust afféle hóbortnak tartották
A wigani élmények feldolgozásához Orwellnek 
megvolt a  kellő intelligenciája, a  londoni (főleg 
független munkáspárti) politikai körökben jártas 
barátai által szerzett kapcsolatai, az olvasmány-
élményeiből táplálkozó elképzelése a  szocializ-
musról, feltehetően a  helyi viszonyok bizonyos 
fokú ismerete, amelyre önálló kutatásai során tett 
szert, valamint a  kizsákmányolással, a  hatalom-
mal és a politikai változás lehetőségével kapcsola-
tos bizonyos nézetei, amelyeket valószínűleg épp-
annyira alapoztak meg a  gyarmati Burma elnyo-
mó rezsimjével kapcsolatos tapasztalatai, mint az 
1930-as évek Nagy-Britanniájának parlamenti po-
litikája (ami ugyan különösebben nem érdekelte). 
Viszont hiányzott belőle a brit munkásosztály tör-
ténelmének, hagyományainak, törekvéseinek és 
szerveződésének a megértése. Robert Colls így ír 
erről George Orwell: English Rebel  című könyvé-
ben (Oxford University Press, 2013):

 Elismeri, hogy van némi szervezőkészségük, 
ám a  vezetőikről, a  gondolataikról vagy 
a szempontjaikról egyetlen szót sem ejt [A wi-
gani móló-ban]. Pedig meglehetősen furcsa 
egy olyan embertől, aki közel állt ahhoz, hogy 
megszakítson minden kapcsolatot a  „bur-
zsoá értelmiséggel”, hogy semmit sem tudott 
a  munkásmozgalom történetéről, és a  szoci-
alizmust afféle hóbortnak tartotta […] látha-
tóan semmit sem tudott a  szocialista vasár-
napi iskolákról és az ifjúsági szervezetekről 
[…] semmi érdeklődést nem mutatott az ipar-
város társasági élete iránt – a kápolnákban 
tartott koncertek, a kiránduló és kerékpáros 
klubok, a boksz, a bendzsó- és rézfúvós-zene-
karok, […] a  kirándulókocsik vagy a  híres 
lancashire-i búcsúk iránt […] Lancashire 
a futball hazája, Orwellnél azonban egyetlen 
szó sem esik a futballról. Yorkshire a munkás-
klubok és –intézetek szövetségének a bástyája, 
de amikor Orwell elmegy a küldöttgyűlésük-
re Barnsleyba, az ingyenes sört és szendvi-
cseket kifogásolja. […] 1914-ben a  munkás-
osztálybeli férfiak fele tagja volt valamilyen 
segélyegyletnek, de Orwell egy szót sem szól 
arról, hogyan tudtak megszervezni egy ilyen 
hatalmas vállalkozást, illetve hogy a többi se-
gélyegylettel és betegsegélyezővel együtt mi-
képpen érték el, hogy a törvény lehetővé tegye 
a  működésüket. Orwell Észak-Angliájában 
nincs semmi szórakozás, semmi ambíció, len-
dület, obszcenitás, és szinte semmi társasági 
élet. Pedig egy Blackpoolban töltött éjszaka 
igen jót tett volna neki (és az angol iroda-
lomnak). Hol vannak a komédiások? Hol van 
George Formby, Wigan kedvence? Hol van-
nak a  gyári munkáslányok? Hol van Gra-
cie? Azt állítja, hogy minden szakszervezeti és 
munkáspárti tisztviselő csakis középosztály-
beli lehet, és szinte teljesen figyelmen kívül 

hagyja a  munkásosztály önvédelmének fő 
bástyáit – a  bányászszövetséget, a  szövetke-
zeteket és céheket, szakszervezeti tanácsokat, 
a munkáspártot és az utca sokszínű, végtele-
nül találékony női közösségeit. A  szegénység 
feltűnik neki, a takarékosság miért nem? A lé-
lekölő munkáról sokat ír, a Ritz Super mozi-
ról miért nem?

Victor Gollancz, akinek a gondolkodása „közel állt 
a brit kommunista párthoz”, nem volt tökéletesen 
megelégedve az Orwell által 1936 decemberében 
leadott könyvvel, amiért pedig tisztességes előle-
get fizetett. Az első rész ellen nem sok kifogása le-
hetett, hiszen abban Orwell egyszerűen az észak-
angliai állapotokat írta le. Gollancz először azt ja-
vasolta, hogy a Left Book Club (az a kiadói csoport, 
amelynek az egyik tulajdonosa Gollancz volt) ön-
állóan jelentesse meg ezt a részt, ám Orwell nem 
fogadta el a javaslatát. A második részbe azonban 
Orwell a  saját helyzetelemzését és (mindig bősé-
ges) véleményét sűrítette bele, amelyek egy része 
egyébként határozottan egybecsengett azokéval, 
akik a Left Book Club olvasóközönségét alkották, 
sőt Orwell kifejezetten ezeket az olvasókat tartot-
ta szem előtt. Így ír a városi, középosztálybeli szo-
cialista értelmiségiekről:

 a vértelen reformerek, akiknek Shaw a  pro-
totípusa; az irodalmi körök ifjú törtetői, akik 
ma kommunisták, öt év múlva pedig fasisz-
ták lesznek, mert az lesz a divat; mindazon 
fennkölt lelkű, mozgalmár nők, gyümölcslé-
ivó és sarut viselő férfiak lehangoló kasztja, 
akik úgy gyűlnek a „haladás” szagára, mint 
bögöly a macskatetemre.

És a híres mondatok arról, hogy a szocialista taní-
tás a „csodabogarakat” vonzza:

 Az embernek néha már az az érzése, hogy 
a  „szocializmus” és „kommunizmus” bűvsza-
vai mágnesként vonzzák Anglia összes gyü-
mölcsléivóját, nudistáját, sarus alakját, szex-
mániását, kvékerét, természetgyógyászát, pa-
cifistáját és feministáját.

Orwell tehetetlen dühe végül a tetőfokára hág:

 Ha a sarukat, a pisztáciaszínű ingeket végre 
egy kupacba lehetne hordani és eltüzelni, ha 
az összes vegetariánust, főhivatású abszti-
nenst és szentfazekat haza lehetne küldeni, 
hogy csöndben, magukban jógázzanak!

Hódolat Katalóniának
Lehet, hogy Orwell ezt kissé ironikusan érti. Ám 
mielőtt továbblépnénk, talán leszögezhetjük: éle-
tének és szellemi fejlődésének ebben a  szakaszá-
ban Orwell a  szocializmust leginkább középosz-
tálybeli hóbortként ábrázolta, és noha szívesen 
idealizálta a munkásosztálybeli „Másikat”, ha meg-
felelő alakban toppant elé, gyakorlatilag semmi 
érdeklődést nem mutatott a  munkásosztály tény-
leges politizálása és társadalmi szerveződése iránt.

Wiganból hazatérve Orwell újdonsült feleségé-
vel, Eileennel kiköltözött Londonból, és heti hét 
shilling hat pennyért kibéreltek egy lakatlan házat 

– amelyben korábban vegyesbolt működött – egy 
Wallington nevű kies faluban, Hertfordshire me-
gyében. Orwell belevetette magát a munkába: rend-
behozta a gazos kertet, zöldséget ültetett, tyúkólat 
épített, csirkéket és libákat vett, sőt még egy Muriel 
nevű kecskével is szaporította a családtagok számát 
(Muriel később az Állatfarm egyik szereplője lett), 
valamint egy fekete pudlival, akit Marxnak nevezett 
el. Újra megnyitotta a  boltot, apróbb élelmiszer-
cikkeket és édességet árult a falubeli gyerekeknek. 
1936 második felére azonban egyre inkább az euró-
pai politikai események kötötték le a figyelmét, s az 
év végére eldöntötte, hogy Spanyolországba utazik, 
és harcolni fog a fasizmus ellen.

Párizson keresztül Barcelonába utazott, a Füg-
getlen Munkáspártban (ILP) aktív szerepet vál-
laló barátaitól szerzett ajánlólevéllel. A párt helyi 
embere, John McNair a  Partido Obrero de Unifi-
cación Marxista (POUM) milíciájának helyi lakta-
nyájába vezette, ahol Orwell „Eric Blair, szatócs”-
ként iratkozott fel. A Lenin laktanyában Orwellnek 
újabb szocialista epifániában volt része: megakadt 
a szeme az asztal mellett álló olasz milicistán, „hu-
szonöt-huszonhat esztendős lehetett, vörösessző-
ke haja volt és jó széles válla.”

 Volt valami mélyen megindító ennek az olasz-
nak az ábrázatában. Olyan ember volt, aki 
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kimenetelének esetleges kockáztatását attól, hogy 
valaki „objektíve fasiszta” vagy egyszerűen fasiszta.

Ha Orwell végül is hosszas tanakodás után 
a POUM mellett tette le a voksát, ez Colls szerint 

„nem annyira azért volt, mert valóban magáévá 
tette azt az irányvonalat, hanem azért, mert hitt 
azoknak, akik magukévá tették”. A POUM lejáratá-
sa azt implikálta, hogy 

 egyszerűen az ellenség zsoldjában álló árulók-
nak titulálták a munkások százezreit, köztük 
a lövészárkokban fagyoskodó nyolc-tízezer ka-
tonát […]. Egyáltalán nem kellemes látvány 
egy tizenötéves spanyol fiú, akit hordágyon 
visznek el a fedezékből, és falfehér arccal les ki 
a takaró alól, hát még ha azokra az ügyes fic-
kókra gondol közben az ember, akik London-
ban és Párizsban azt bizonygatják firkálmá-
nyaikban, hogy ez a fiú titkos fasiszta ügynök. 

Erős megfogalmazás. A  téma és a  hangnem per-
sze ismerős: a  fronton reszkető katonák szembe-
állítása az ügyes fickókkal (a szenet vígan égető 
értelmiségiekkel), akik kényelmes nagyvárosi dol-
gozószobáikban hazugságokat firkálnak az előb-
biekről. Colls azonban azt állítja, hogy a  spanyol 
polgárháború tekintetében Orwellnek és a szélső-
baloldaliaknak egyszerűen nem volt igazuk. Sze-
rinte a  háború állása teljes mértékben indokolta, 
hogy a központi kormány véget vessen a milícia és 
a  „népbíróságok” gyilkos túlkapásainak, a  „forra-
dalmi őrjáratoknak, ellenőrző pontoknak, őrizet-
bevételeknek, védett házaknak”, sőt, a  kormány 
alkotmányos hitelessége múlhatott azon, hogy 
képes-e a határozott fellépésre. Ami pedig a kato-
nai helyzetet illeti, a nagyhatalmak közül egyedül 
a  Szovjetunió segítette a  Köztársaságot: 1936 no-
vemberében nem a  milíciák állították meg Fran-
cót Madrid előtt, hanem a szovjet tankok, és szov-
jet fegyverek nélkül a Köztársaság még azt a kevés 
győzelmét – Jarama és Guadalajara, 1937 elején – 
sem vívhatta volna ki. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
Colls álláspontja nem kommunistapárti, hanem 
kormánypárti. A  spanyol polgárháborúval foglal-
kozó történészek közül sokan értenének egyet 
ezzel az elemzéssel. Sokatmondó az is, hogy visz-
szatekintve maga Orwell így ítélte meg a helyzetet 
1943-ban megjelent „Visszatekintés a  spanyol há-
borúra” című esszéjében:

 A trockisták nézete, mely szerint a  hábo-
rút meg lehetett volna nyerni, ha a  forra-
dalmat nem szabotálják, valószínűleg téves 
volt. A gyárak államosítása, a  templomok le-
rombolása és a  forradalmi kiáltványok meg-
fogalmazása nem tette volna hatékonyab-
bá a  hadseregeket. A  fasiszták azért győz-
tek, mert ők voltak az erősebbek: a többiekkel 
szemben nekik modern fegyvereik voltak. Ezt 
semmiféle politikai stratégia nem tudta volna 
ellensúlyozni. 

Orwell később tehát helyesbítette a  korábbi véle-
ményét, de a  spanyol konfliktus során kialakult 
politikai meggyőződése még évekig erős maradt.

A „csodabogarak” elleni egyik kirohanásában Or-
well elmeséli, hogy amikor Wallingtonban élt, egy-
szer átutazott a közeli Letchworth városon. A busz 
megállt, és „két rémes külsejű, éltes fickó” szállt fel.

a torkán – ha csak egy milliméterrel odébb fúró-
dott volna be, már nem éli túl). Barcelonában a po-
litikai közhangulat erősen megromlott, a kormány 
illegálisnak nyilvánította a  POUM-ot (az Egyesült 
Marxista Munkáspártot), az egységeket leszerel-
ték, a tagjaikat letartóztatták. A Franco-ellenes ko-
alíció kommunista tagjai, illetve az anarchista és 
trockista elemek közötti ellenségesség nem volt 
különösebben meglepő (a kommunisták trockis-
tának tartották a  POUM-ot, noha őket korábban 
gyakorlatilag már kitiltották a csoportból). A Prav-
da már 1936 decemberében (vagyis kevéssel az 
események előtt) rosszat sejtetően azt írta, hogy 

„Katalóniában megkezdődött a  trockisták és az 
anarchoszindikalisták felszámolása, ugyanolyan 
erélyesen, mint ahogy a  Szovjetunióban történt.” 
Spanyolországban a  két irányzat – mondjuk úgy, 
hogy az „ortodox” és a „baloldali” kommunisták – 
közötti vita a stratégia körül forgott. A POUM és az 
anarchisták úgy gondolták, hogy a  háborút csak 
a  forradalom folytatásával és elmélyítésével lehet 
megnyerni: ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
ami hatalom, pozíció és vagyon a tömegek kezébe 
került, azt nem adhatják vissza. Az ortodox kom-
munisták – egyelőre legalábbis – a  kormányban 
levő mérsékelt szocialisták és demokraták állás-
pontján voltak, miszerint a  háború legfontosabb 
célja a Köztársaság megmentése, és ha erre bármi 
remény van, akkor hatékonyan kell eljárni ennek 
érdekében, csakhogy az efféle hatékonyság ide-
gen volt a a szélsőbaloldali és anarchista szervezeti 

– vagy szervezetlenségi – modellektől.
Miután Orwell szemtanúja volt annak, hogy 

a  POUM az aragóniai fronton milyen szánalmas 
teljesítményt nyújtott, eleinte hajlott a  „realista” 
álláspontra (sőt, csatlakozni akart a  Nemzetkö-
zi Brigádhoz Madridban, ahol az „igazi” harcok 
folytak). Ám amikor a  helyzet odáig fajult, hogy 
kitört a  „polgárháború a  polgárháborúban”, Or-
well egyre dühösebben figyelte, hogyan hazu-
doznak a  kommunisták és otthoni szövetsége-
seik a  baloldali és liberális sajtóban az elvtársai-
ról, akiket most kineveztek „trockista-fasisztáknak” 
és „ötödik hadoszlopnak” – a sztálini kommuniz-
mus megítélése szerint nem sok választja el egy-
mástól a  helytelen stratégiát és ezáltal a  háború 

gyilkolni is, meghalni is bármikor kész a  ba-
rátjáért […] Ahogy kifelé indultunk, odalé-
pett hozzám, és jó keményen megszorította 
a kezem. Különös, hogy milyen szeretetet vált-
hat ki az emberből egy idegen! Mintha lélek-
ben egy pillanatra sikerült volna áthidalnunk 
a  nyelvi és hagyománybeli szakadékot. […] 
Remélem, ő is ugyanazt a rokonszenvet érezte 
irántam, mint én iránta. De tudtam, hogy ha 
nem akarom elveszteni ezt az első benyomást, 
nem szabad többé találkoznom vele. 

Az aragóniai frontra küldték, ahol két, számára 
meglehetősen értelmetlennek tűnő ütközetben 
harcolt, amelyben két nyomorúságos állapotú és 
rosszul felszerelt csapat harcolt egymással. A fegy-
vere egy 1890-es Mauser volt, és azt is feljegyezte, 
hogy „Rohamsisakunk, szuronyunk nem volt, re-
volver csak néhány, és öt-tíz emberre mindössze 
egy kézigránát. […] Nem voltak távolságmérő-
ink, tüzérségi teleszkópjaink, periszkópjaink, és 
látcsövünk is csak annyi, amennyit néhány baj-
társunk hozott magával. Nem volt jelzőrakétánk, 
sem pisztolyból kilőhető világító rakétánk, nem 
volt drótvágó ollónk, fegyvertisztító eszközünk, és 
még tisztítórongy is alig akadt.”

Május elején rövid szabadságra ment Barcelo-
nába, ahol Eileennel találkozott, majd visszatért 
a  frontra, Huescába, ahol kinevezték alhadnagy-
nak az egyik ILP szakasz élére. Huescában meglőt-
ték, amit tipikus orwelli távolságtartással és pon-
tossággal ír le.

 Nagyon érdekes érzés, amikor az embert el-
találja a  golyó, azt hiszem, érdemes részlete-
sen leírni. […] Sosem hallottam sem emberről, 
sem állatról, aki túlélte volna, ha a nyakát át-
fúrta egy golyó. Vér szivárgott a szám sarkából. 
„Szétment az ütőér”, gondoltam. Azon tűnőd-
tem, mennyi ideig élhet az ember, ha átvágták 
a  nyaki ütőerét; valószínűleg néhány percig. 
Minden elhomályosult. Körülbelül két percen 
át azt hittem, megöltek. Ez is érdekes volt.

Tarragonába, majd Barcelonába evakuálták, ahol 
elég gyorsan felépült (a viszonylag közelről lőtt, 
nagy sebességgel becsapódó golyó keresztülment 
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békés politikai kultúrával rendelkező országban, 
mint Nagy-Britannia. Végül csak leesett neki a tan-
tusz: 1943 januárjában azt írta – ismét az amerikai 
olvasóknak –, hogy 

 az egyre erősödő gyanú, hogy talán mindany-
nyian alábecsültük a  kapitalizmus szívóssá-
gát, és hogy a jobboldal talán végül képes lesz 
megnyerni a háborút a saját erejéből, anélkül 
hogy bármilyen radikális változást vezetne be, 
minden gondolkodó ember számára elkeserí-
tő. Az emberek cinikusan mondogatják, hogy 

„majd a háború után” így meg úgy lesz; mára 
semmi sem maradt abból az érzésből, amely 
1940-ben töltött el bennünket, hogy „ebben 
mindannyian együtt vagyunk”.

De még ebben a  pesszimista kilengésében sem 
volt teljesen igaza, ahogy azt a  Munkáspárt 1945. 
júliusi választási győzelme megmutatta. Úgy tűnik, 
azok után, amit átéltek, a britek közül sokan még-
iscsak azt érezték, hogy „mindannyian együtt vol-
tak benne”, és nem vágytak vissza az 1930-as évek 

„normális”, konzervatív világába, amikor milliók 
voltak munka nélkül. A  Munkáspárt 393 parla-
menti mandátumot szerzett, míg a konzervatívok 
csupán 197-et, és Orwell élete végéig kormányon 
maradtak.

Robert Colls kiváló Orwell-tanulmányának – 
amely szimpatizál Orwell-lel, ugyanakkor szkepti-
kusan áll hozzá, számtalan meggyőző gondolatot 
és üdítő véleményt tartalmaz, és kellemesen köz-
vetlen, néhol kifejezetten egyedi stílusban íródott 

– az Orwell angolságáról szóló fejezet áll a közép-
pontjában („Anglia, a bálna”). Colls véleménye sze-
rint Orwell hazájához való hozzáállásának meg-
változása, amelyet ő a  háború első éveire datál, 
pszichológiai értelemben valódi vízválasztó volt, 
ugyanis a  szerzőnek ekkorra sikerült feldolgoznia 
a  saját családi hátterét és neveltetését, sőt a  brit 
nemzetállamról – erről a „régi, és nem is teljesen 
értéktelen politikai berendezkedésről” – alkotott 
felfogását, amelyek visszatérő problémát jelentet-
tek számára. Hogy az olvasó mit gondol erről, az 
részben talán attól függ, mit gondol Nagy-Britan-
niáról (vagy akár Angliáról). Robert Colls a  kul-
túrtörténet professzora, és egy sokat méltatott ta-
nulmány szerzője, amely az angol identitásról szól, 
tehát feltételezhető, hogy nem jön zavarba, ha di-
csérik a  szülőhazáját. Maga Orwell azonban jól 
látta, hogy ami a külső szemlélő számára honfitár-
sai természetes kedvességének és a diktatúrákkal 
szembeni mélyen gyökerező ellenszenvének vagy 
akár harci szellemének tűnik, abban valójában jó 
adag képmutatás rejlik: a briteknek vagy fogalmuk 
sincs arról, hogy a birodalmuk távolabbi pontjain 
mi történik, vagy egyszerűen nem törődnek vele. 
Mindenesetre Orwell, ez a  „leggyökértelenebb ér-
telmiségi” (India – Henley – Eastbourne – Eton – 
Burma – Southwold – London – Wallington – Spa-
nyolország – Jura), aki látszólag egyfolytában pró-
bált elszabadulni Angliától, ebben az időszakban 
ragyogó esszéket írt arról, hogy mit jelent angolnak 
lenni: Az oroszlán és az egyszarvú című hosszú el-
mélkedését, valamint Dickensről, Kiplingről, fiúk-
nak szóló képregényekről, „disznó” képeslapokról, 
angol gyilkosságokról és P. G. Wodehouse-ról szóló 
érzékeny és gyönyörűen megírt szövegeket.

valahogy megkönnyebbült, és ekkor már tudta, 
hogy támogatni fogja a háborút, sőt ha kell, harcol 
is benne. A felső középosztály tagjaként belenevel-
ték a hazaszeretetet, méghozzá alaposan, és most, 
hogy Anglia bajba került, nem maradt más lehető-
sége: válaszolnia kellett a hívásra. Azonban azt is 
hangsúlyozta, hogy a  hazaszeretet nem ugyanaz, 
mint a  politikai konzervativizmus, és hogy egé-
szen biztos benne: a haza szolgálatát váratlan, drá-
mai események kísérik majd.

 Csak a  forradalom mentheti meg Angliát, ez 
évek óta nyilvánvaló, de most el is kezdődött 
a  forradalom, és meglehetősen gyors lefolyá-
sú lesz, ha Hitlert kívül tudjuk tartani. Ha 
kitartunk, két éven, vagy akár már egy éven 
belül olyan változásokat tapasztalunk majd, 
amelyek meglepik az idiótákat, akikben 
nincs semmi előrelátás. Állítom, hogy London 
csatornáiban patakokban folyik majd a  vér. 
Hadd folyjon, ha folynia kell. De ha a vörös 
milíciák a  Ritzben fognak megszállni, én 
akkor is azt fogom érezni, hogy az az Anglia, 
amelyet oly régen és annyi mindenért megta-
nultam szeretni, továbbra is fennmarad.

Egészségügyi alkalmatlansága (tuberkulózis) és 
politikai megbízhatatlansága miatt Orwell nem 
teljesíthetett fegyveres szolgálatot, de 1940 júni-
usában sikerült felvételt nyernie a  Helyi Önkén-
tes Véderőbe, a  későbbi nemzetőrségbe (Home 
Guard), amelynek Orwell komoly forradalmi po-
tenciált tulajdonított – Bernard Crick szavaival: 

„vérvörös szemüvegén keresztül potenciális népi 
milíciának” látta. Ezt a  testületet a  háború után 
született olvasók talán inkább már Mainwaring 
kapitány kalandjaiból ismerik, az Apa hadserege 
című BBC-sorozatból.

Miután kitört a  háború, Orwellnek semmi 
problémát nem jelentett, hogy teljes szívvel azo-
nosuljon vele. Egy 1940. januári levelében azt 
írja: „rettenetesen elkeserítenek azok az értelmi-
ségiek, akik most folyamatosan azt bizonygatják, 
hogy a  demokrácia és a  fasizmus valójában egy 
és ugyanaz” – miközben elfelejti, hogy az előző 
négy év során maga is éppen ugyanezt bizony-
gatta. A háború folytatása és a  forradalom esélye 
továbbra is szorosan összekapcsolódott a gondol-
kodásában. 1942 vége felé azt írja a  Partisan Re-
view  New York-i olvasóinak, hogy „a régi stílusú 
kapitalizmus nem képes megnyerni a  háborút… 
ma, akárcsak két évvel ezelőtt, a  jövőbeli kilátá-
sok »vagy – vagy« formában fogalmazódnak meg: 
vagy bevezetjük a  sztálinizmust, vagy elveszítjük 
a háborút.” Persze Orwell jóslatai nem mindig vál-
tak be: 1942 májusában, ugyancsak a Partisan Re-
view-ban azt írta, hogy „Churchill már hónapokig 
sem lesz hatalmon”. Orwell ugyan nem volt troc-
kista (sőt, 1945 után készségesen belenyugodott 
abba, hogy onnantól a  Munkáspárt Tribune-cso-
portját támogassa, akik baloldali szociáldemok-
raták voltak), de Spanyolország után jó pár évre 
elege lett a forradalmi szellemiségből. Többé nem 
hitte azt, hogy küszöbön áll a  végső nagy felfor-
dulás, hiszen akkor arra is magyarázatot kellett 
volna adnia, hogy eddig miért nem történt meg – 
miközben az igazi kérdés az volt, hogy egyáltalán 
miért kellene megtörténnie, különösen egy olyan 

 Hatvan körüliek lehettek, alacsonyak, köp-
cösek, halvány rózsaszín bőrűek, mindket-
ten kalap nélkül. Egyikük egészen perverz 
módon kopasz volt, másikuk hosszú, őszes 
haját Lloyd George módjára viselte. Pisztácia-
színű ing és kekiszín sortnadrág volt mind-
kettőn, ez utóbbi oly szoros, hogy párnás üle-
pük minden gödrét látni engedte. Megjelené-
sük enyhe borzadást váltott ki a  busz uta-
saiból. A  mellettem ülő férfi – talán utazó 
ügynök lehetett – rám nézett, aztán rájuk, 
majd ismét rám, és csak annyit mormogott: 

„Szocialisták…”, mintha azt mondta volna: 
„Rézbőrűek…”

Nem elég szimpatizálni, aktívnak kell lenni
A két groteszk figura megjelenésének Letchworth-
ben ugyanis egyetlen magyarázata lehetett: a  hi-
vatalos Munkáspárttól kissé balra levő Független 
Munkáspárt, egy ügybuzgó társaság, épp akkor 
tartotta a nyári szabadegyetemét. A csodabogarak 
iránti nyilvánvaló ellenszenve dacára a következő 
évben maga Orwell is elment a szabadegyetemre, 
majd 1938-ban belépett a  Független Munkáspárt-
ba. Ahogy a  párt lapjába, a  New Leaderbe írott 
cikkében fogalmazott: elérkezett az idő, amikor 

„nem elég szimpatizálni a szocializmussal, hanem 
aktív szocialistának kell lenni”. Nem arról van 
szó, hangsúlyozta, hogy „elvesztette volna a hitét 
a  Munkáspártban” (ez az első jele annak, hogy 
valaha hitt benne, jegyzi meg Bernard Crick, Or-
well életrajzírója). Abban bízott, hogy a  Függet-
len Munkáspárt képes lesz ellenállni „a kísértés-
nek, hogy az elveket sutba dobva készüljön egy 
imperialista háborúra”. Az Adelphi című irodal-
mi lapba írott hosszú cikkében 1938 decemberé-
ben keményen bírálta a Munkáspártot, amiért az 
csupán félszívvel tiltakozott az ellen, hogy Anglia 
megállíthatatlanul sodródik a Németország elleni 
háború felé. Orwell felszólítja a  pártot: ahelyett, 
hogy Nagy-Britannia fegyverkezését támogatná, 
inkább biztassa határozottabban a  német mun-
kásosztályt, hogy keljen fel Hitler ellen. Orwell 
úgy vélte: ha háborúra kerül sor, az nem fog más-
ról szólni, mint a piacokért való gyalázatos versen-
gésről Nagy-Britannia és Franciaország, illetve Né-
metország és Olaszország között. Még az a szeren-
cse, írta, hogy a légibombázás ereje miatt legalább 
gyorsan vége lesz az egésznek. A  hadüzenet és 
a  sorozás, a  mozgósítás viszont lehetőséget nyúj-
tana a  hadviselő országok munkásosztályainak 
a forradalom kirobbantására.

1939 nyarán valami egészen rendkívüli dolog 
történt, ami – mint az gyakran megesik – egy 
álomban jelent meg Orwellnek. „Akár balos, akár 
jobbos, mégiscsak a hazám” című, 1940-es esszé-
jében Orwell leírja, hogy noha legkésőbb 1936-ra 
csak a  hülyék nem látták, hogy a  háború ki fog 
törni, a  konfliktus lehetősége ennek ellenére so-
káig borzasztónak tűnt fel számára – még hábo-
rúellenes beszédeket is tartott és röpiratokat is írt. 
Az oroszok és a  németek közötti megnemtáma-
dási szerződés bejelentését (1939. augusztus 23.) 
megelőző éjszakán azonban azt álmodta, hogy 
kitört a háború (Nagy-Britannia és Franciaország 
számára szeptember 3-án valóban ki is tört). A ko-
rábbi álláspontja ellenére ettől a  „felismeréstől” 
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azon a  meggyőződésen, hogy a  munkásosztály 
nyomora szorosan összefügg Orwell társadalmi 
osztályának kényelmes életével: a bányász „szuty-
kos szoboralakjára nehezedik szinte minden, ami 
ebben a  világban nem piszkos”: már csak azért 
sem valószínű, hogy Orwell jobbra tolódott volna, 
mert meglehetősen viszolygott a  túlzott gazdag-
ságtól. Különcsége bizonyára gyakran befolyásol-
ta a  politikai ítéleteit, és megbízhatatlanná tette 
a  jövőre vonatkozó jóslatait. Ugyanakkor valószí-
nűleg az adta a lendületet remek prózai írásainak, 
amelyek (és ez talán tipikusan angol vonás) hol 
elképesztően különcködőek, hol rendkívül humo-
rosak, furák vagy zseniálisak. Talán azzal tudnám 
a  legfrappánsabban befejezni ezt az írást, ha V. S. 
Pritchettet idézném, aki remekül összefoglalta az 
orwelli erényeket és az ezeket kísérő „jellemhibá-
kat”, amelyek esztétikai szerepük szerint azonban 
gyakran erényként jelennek meg az írásaiban:

 George Orwell úrban megvan a legjobb angol 
röpiratírók számos vonása: bátorság, egyé-
ni gondolkodás, határozott véleményalko-
tás, bajkeverési hajlam, az értelmes ember 

– e képzeletbeli lény – megszólításának művé-
szete, eredeti meglátások és túlzó általánosí-
tások keveredése, az ellenség felfedezése min-
denhol, és mindannyiuk gyűlölete. És mint 
a  röpiratírói hagyományunk két kiemelke-
dő alakja, Cobbett and Defoe, akikre szintén 
jellemző volt a  felforgató, nonkonformista 
hazaszeretet, Orwell is világos, közvetlen stí-
lusban ír, amelytől az ember hirtelen felébred, 
mintha hideg vizet locsoltak volna a képébe. 
Ez a fullánkos stílus hol üdítő, hol rendkívül 
dühítő. Orwell úr ugyanis a barátait sem sze-
reti jobban, mint az ellenségeit, és a józan ész 
nevében képes a  vadember egyszerűségével 
és ártatlanságával túlozni. Az erénye abban 
áll, hogy kimondja, amit ki kell mondani; 
a bűne abban, hogy néha sokkal körültekin-
tőbben kellett volna fogalmaznia. De ördög 
vigye a  megfontoltságot! A  röpiratíró vagy 
a céltábla közepébe talál, vagy – ha ez nem 
sikerül – valakinek a  szemébe. Orwell úr 
pontossága és megfontoltsága a  Shaw nevé-
vel fémjelezhető hagyományhoz és színvonal-
hoz hasonlítható, márpedig ő korunk legna-
gyobb röpiratírója. Csak egy jellemző példa 
Az oroszlán és az egyszarvúból, és többet nem 
is kell mondanom erről: „Különös, ám két-
ségtelenül igaz, hogy szinte minden angol ér-
telmiségi szégyenteljesebbnek tartaná, ha az 
»Isten, óvd meg a  királyt« éneklésén kapnák 
rajta, mint azt, ha éppen a szegények gyűjtő-
perselyéból lopna.”

Pritchett, aki ismeri Orwellt, mint a tenyerét, a kö-
vetkező megjegyzést fűzi ehhez: „Nekem ebből 
a »kétségtelenül« tetszik a legjobban.”

ORZÓY ÁGNES FORDÍTÁSA

Az idézetek forrása 
George Orwell: A wigani móló, Cartaphilus, 2001, ford. Lázár Péter
George Orwell: Hódolat Katalóniának, Interart, 1989, ford. Betlen 
János és Tóth László
George Orwell: Az irodalom fölszámolása, Európa, 1990, ford. Ge-
csényi Györgyi

így írt Stephen Spendernek, a költőnek, akit gyak-
ran pellengérezett ki mint az „elpuhult baloldal” 
egyik tagját:

 Azt kérdi, hogyan lehetséges, hogy még mielőtt 
találkoztunk volna, megtámadtam, de miu-
tán találkoztunk, megváltoztattam a vélemé-
nyemet […] Még akkor is megváltozott volna 
a véleményem, ha nem találtam volna szim-
patikusnak, hiszen amikor megismerkedünk 
egy hús-vér emberrel, azonnal rádöbbenünk, 
hogy emberi lény, nem csupán bizonyos gon-
dolatokat megszemélyesítő karikatúra. Rész-
ben ezért nem járok irodalmi körökbe, mert 
tapasztalatból tudom, hogy miután megis-
merkedtem és szóba álltam valakivel, soha 
többé nem leszek képes szellemi durvaságot 
tanúsítani iránta, még akkor sem, ha úgy 
érzem, hogy ezt kellene tennem.

Az idők során a  sztálinisták és más marxisták-
leninisták igyekeztek befeketíteni Orwell hírnevét, 
azonban meglepően kevés sikerrel. De vajon élete 
utolsó évtizedében Orwell valóban megállíthatat-
lanul sodródott a  politikai jobboldal felé, ahogy 
a  fentiek állítják? Valóban Thatchernek szurkolt 
volna, ha megéri? Ezt a kérdést persze nem lehet 
megválaszolni. De vajon már az élete során hite-
hagyottá vált? Nagy port kavart, amikor kiderült, 
hogy 1949-ben Orwell átadta az általa kommu-
nista társutasnak tartott ismerősei névsorát barát-
jának, Celia Pagetnek, aki a  külügyminisztérium 
hírszerzési osztályán dolgozott, ahol közvetlenül 
a  háború után az európai kontinensen felhasz-
nálandó antikommunista propagandaanyagokat 
dolgoztak ki. Orwell tette azonban eléggé ártal-
matlannak tűnik: senkit sem vádoltak meg, senki 
sem tűnt el, a  Pagetnek átadott információ pusz-
tán arra szolgált, hogy ne vegyenek fel olyanokat, 
akikkel nem szeretnek majd együtt dolgozni (vagy 
nem bíznak meg bennük). Mégis, mi a gond azzal, 
ha valaki nem szeretné helyzetbe hozni a  kom-
munistákat, akik arra használnák a  pozíciójukat, 
hogy bomlasszák a liberális demokráciát és a pol-
gárjogokat?

Minden sora a totalitarizmus ellen, a de mok-
ra tikus szocializmus mellett emel szót

„Miért írok” című esszéjében (1946) Orwell leszö-
gezi: „Minden 1936 óta írt komoly művem vala-
hány sora – közvetve vagy közvetlenül – a  totali-
tarizmus ellen vagy az én felfogásom szerinti de-
mokratikus szocializmus mellett emel szót.” Nincs 
okunk kételkedni az állításában, vagy azt hinni, 
hogy Orwell távolabb került volna ettől a  felfo-
gástól élete utolsó éveiben, amikor az Attlee-kor-
mány tulajdonképpen többet tett a demokratikus 
szocializmusért, mint bárki az angol történelem 
során, akár előtte, akár utána. Orwell szocializ-
musa talán homályosan definiált és ellentmondá-
sos volt, de őszinte és mély. Valamennyire nyilván 
a  saját, meglehetősen jómódú családi háttere és 
neveltetése miatt érzett bűntudatából fakadt, va-
lamint a burmai rendőrségben játszott szerepéből, 
ahol a brit imperializmus végrehajtójaként műkö-
dött. Ugyanakkor az „egyszerű angol ember” ro-
mantikus felfogásán is alapult (Colls éleslátóan 
rámutat Orwell narodnyik tendenciáira), valamint 

Orwellről sokan mondták már, hogy a politikai 
témájú írásokat művészi szintre emelte (fülszöve-
gekben rendszeresen találkozunk ezzel a  kifeje-
zéssel). Ez a vélemény, amely egyébként lényegét 
tekintve helytálló, általában inkább az esszékkel, 
recenziókkal és zsurnalisztikus írásokkal kapcso-
latban fogalmazódik meg, mintsem Orwell élete 
utolsó évtizedében írt fő művei, az Állatfarm és 
az 1984 kapcsán, amelyekben az író sokat fino-
mított a  totalitarizmusról és különösen a Szovjet-
unióról alkotott képén. De ahhoz, hogy saját véle-
ményt alkossunk erről a kérdésről, érdemes külön 
megvizsgálni ennek a  szóösszetételnek az eleme-
it – „politikai” „írás” –, ugyanis bár tagadhatatlan, 
hogy Orwell ragyogóan írt (az esszéiben sokszor 
még inkább, mint a  regényeiben), a  politikai íté-
lőképessége – a sztálini kommunizmus természe-
téről alkotott mély, intuitív elemzésétől eltekintve 

– meglehetősen kérdéses. Ami azt illeti, ha a poli-
tikai jóslataira fogadásokat kötött volna, több alka-
lommal is csődbe jut.

Ha Orwell valóban olyan ember volt, mint 
ahogy a  barátja, Cyril Connolly írta róla, hogy 

„a személyisége átsugárzott minden írásán”, akkor 
fel kell tennünk a kérdést, hogy az esszékben nem 
egy gyakran mesterségesen kialakított személyi-
ség jelenik-e meg, amelyben a szokottnál nagyobb 
adag volt a  – rendíthetetlen magabiztosságán át-
szűrt – ún. „józan észből”, melynek Orwell erő-
teljesen, gyakran megfélemlítően adott hangot: 
Orwell kijelentéseiből nem csupán az sugárzik, 
hogy „ez így van”, hanem hogy „ezt mindenki 
tudja, nyilvánvalóan, vitathatatlanul, magától érte-
tődően igaz, és csak egy komplett idióta számára 
nem világos”. Még akkor is, ha a  kijelentése ön-
kényesnek, nevetségesnek vagy légből kapottnak 
tűnik fel. Például amikor így ír Angliáról:

 Kevés európai tudna Angliában élni, s még 
az amerikaiak is Európában érzik inkább 
otthon magukat. 
 [Az angolok] semmiféle esztétikai érzékkel 
nem rendelkeznek. 

 …az angol választási rendszer majdhogy-
nem nyílt csalás. 
 Angliában a dicsekvés, zászlólengetés, a „Bri-
tannia, uralkodj”-féle szólamok a  kisebbsé-
gek kenyere.

És meglepő módon:
 Nincs még egy fehérek lakta ország, ahol az 
embert könnyebben le lehetne lökni a járdáról. 

Intellektuális antiintellektualizmus
Absent Minds című könyve egyik fejezetében Ste-
fan Collini alaposan dokumentálja Orwell „intel-
lektuális anti-intellektualizmusát”, megjátszott 
bosszankodását a  nagyképűségen, az „egyszerű 
ember” pózát, aki a  józan ész nevében leránt-
ja a  leplet a  fellengzősekről. Ez a  stílus később 
népszerű újságírói eszközzé vált – ebből fejlő-
dött ki (Orwell tanítványa, Christopher Hitchens 
és mások jóvoltából) az, amit Collini „süketelés-
ellenes süketelésnek” nevez. Valójában nincs két-
ség afelől, hogy a tipikus orwelli vitastílus tudatos 
konstrukció eredménye volt, hiszen akik ismer-
ték, általában egyetértettek abban, hogy megle-
hetősen félénk és kedves ember volt. 1938-ban 
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A Pobrežjei temető a város szélén van. A város méretéhez képest aránytalanul 
nagy. A bejárati kaputól a központi épületig hosszú, kőlapokkal burkolt fasor 
vezet. Az épületben a virágüzleten, egy kis vegyesbolton és a halottas fülké-
ken kívül van a temető igazgatósága is.

Wagner, az maga a  temető. Csak Wagnernél vannak élő, teljes műtár-
gyak, amelyekben elválaszthatatlanul összeolvad minden művészet. A  zené-
től, a szavaktól, a szobroktól egészen a színházig. Csak Wagnernél és a teme-
tőkben. Az emberek szolgáltatják erre a  legjobb bizonyítékot. A mindent át-
fogó művészet katartikus megélése az egyik fő oka annak, miért jönnek ide 
oly szívesen és oly gyakran.

Rosa Portero ellenőrzi, működik-e a diktafon. Magda Ornik, a maribori 
Temetkezési Vállalat igazgatója eközben megigazítja rövid szoknyáját és rá-
mosolyog Belyre. A háttérben klasszikus zene szól.

Lohengrin! Én válogatom a zenét, amelyet a temető látogatói hallgatnak, 
az időre, a  lombok színére és az ünnepekre való tekintettel. De ha zavarja 
önöket, akár ki is kapcsoltathatom.

Bely csak megrázza a fejét, hogy nem szükséges. 
Ha az interjúhoz kell esetleg fotó, küldhetek, vagy adhatok egy linket 

a honlaphoz, mondja Magda Ornik.
Az interjút egy rádiónak készítem, köszönöm, nem kell, mondja Bely.
Tudom, persze, de néha a rádiósok is kérnek fotót, hogy föltegyék a netre. 

Tudja, ebben a  digitalizált világban a  vizuális megjelenés egyre fontosabb. 
Ami persze nem túl szerencsés. Mi tudjuk, hogy a tényleges szellemiség nem 
anyagias, de a műszaki fejlődéssel nem lehet szembemenni. Tudja, a mi teme-
tőnket választották az egyik legszebb temetőnek az egész Európai Unióban. 
Nem csak a csodálatos tájépítészetünk, a virágkompozícióink és megrende-
lőkkel szembeni professzionalizmusunk miatt. Hanem elsősorban a  széles-
körű és előremutató szolgáltatásaink miatt. Nálunk apró, decens kamera 
szereltethető a sírkőbe, hogy a kamera és az internet segítségével az ügyfél 
bármikor megtekinthesse halottai sírhelyét. A  szolgáltatás neve: Legyünk 
jelen a nyugvóhelyen. Ez a szolgáltatás nagy kihívás elé állítja a kertészeinket, 
akiknek folyamatosan tökéletes állapotban kell tartaniuk a  sírt. A  szolgálta-
tás persze nem ingyenes, de biztosak vagyunk benne, hogy ezzel hozzájáru-
lunk ügyfeleink lelki békéjéhez. Vagy itt van a másik szolgáltatásunk, a halott 
hangjának a lejátszása. Noha ezt kénytelenek voltunk korlátozni, mert sokan 
panaszkodtak a zajra, elsősorban az ünnepek tájékán, és az állattemetőben. 
Ott ezt a szolgáltatást a kutyatulajdonosok kedvelték igazán, de a folyamatos 
kutyaugatás zavarta a macskatulajdonosokat, akiknek a kedvencei ott nyug-
szanak közvetlenül a kutyasírok mellett. Talán azt gondolja, hogy ez amolyan 
technológiai játszadozás, de a technika manapság segít minél inkább megje-
lölni azt a helyet, ahol valakit eltemettek. Amíg létezik egy hely, ahol mi, a túl-
élők, meggyőződhetünk arról, hogy a szeretteinknek gondját viselik, addig 
belenyugszunk a veszteségbe. Valahol ebben rejlik minden veszteség parado-
xona, nem gondolja? Az elhunytról addig gondoljuk, hogy elveszítettük, amíg 
van sírja. Ha nincs sír, elhunyt sincs, így halál sincs.

Magda Ornik beleiszik a kamillateájába, és eltűnődik az imént kimondott 
szavakon.

Mielőtt ide jöttem volna dolgozni, nem gondolkodtam ennyit az elhuny-
takkal való kapcsolatainkról. Ma pedig egyre inkább megértem az embereket, 
akik például a kondenzált hamvasztást választják, és ilymódon még közelebb 
kerülnek halottaikhoz.

Kondenzált hamvasztás?, kérdezi Bely.
Á, hisz akkor nem ismeri, mondja Magda Ornik, és hosszú szempil-

láival árnyékolt tekintetét Belyre veti. Egy különleges eljárásról van szó, 
amelynek során a  hamvakat, vagy legalábbis a  hamvak legnagyobb részét 

grafitkövecskévé préseljük. A  tulajdonosok leggyakrabban nyakba akasztva 
viselik. Mások gyűrűbe foglaltatják, vagy brossként tűzik magukra. Röviden: 
egy módfelett esztétikus kő formájában őrizzük meg a legközvetlenebb, anya-
gi szintű kapcsolatot az elhunyttal.

Az emberek díszként viselik magukon őseiket?
Így igaz. Sok maribori viseli a nyakábana szüleit vagy a nagyszüleit. Még 

gyakoribb hogy a  szülők és a kimúlt házi kedvencek közös kőbe kerülnek. 
Mostanában válik igazán népszerűvé az úgynevezett rokoni emlékkő, amely-
be a menyek középső kőként beledolgoztatják elhunyt anyósukat, köré pedig 
a család többi tagját. Van saját ékszerészünk, aki mestere ezeknek az éksze-
reknek. A Swarovski kristályokat manapság kislánykák viselik, az idősebbek 
az ősökkel büszkélkednek.

Magda Ornik kényelmesebben elhelyezkedik, megmutatva hosszú lábát, 
a  szobában magnóliákból és száraz réti füvekből kötött csokor, a  falon 
fényképek, rajtuk Magda Ornik az államelnökkel, az Európai Bizottság 
elnökével, a  kormányfővel, a  polgármesterrel és a  maribori származású 
esztrádművésszel.

Akkor azoknak az ősöknek, akiket az emberek a  nyakukban viselnek, 
nincs is sírjuk? Van valami más, valami emléktábla, vagy hasonló?

De van, természetesen van sírjuk, csak éppen nincsenek ott a hamvaik, 
az csak egy emlékhely.

Bely odahajol Rosához, hogy lefordítsa neki Magda Ornik utolsó monda-
tát. Eközben a bal füle mögött megpillant egy sebhelyet, amely egészen hosz-
szan kanyarog le, Rosa pulóvere alá. Bely megdermed. Magda Ornik észreve-
szi a változást Bely arcán.

Minden rendben van?

Igen, természetesen, minden rendben van, mormolja Bely. Hol is tartunk? Ja 
igen, az ősök emlékezete. Az önök temetője azért is különleges, mert rész-
ben a  második világháborús, úgynevezett harckocsi-árok területén fekszik. 
Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy az árokban legalább 15 ezer, más föl-
mérések szerint akár 50 ezer ember nyugszik, minden valószínűség szerint 
a valamikori Jugoszlávia más köztársaságaiból származó katonákról van szó. 
Olyan emberekről, akiket a háború végén titokban végeztek ki a kommunis-
ták. Szóval a  temetőjük egy másik temető fölött van, amelyben névtelenek, 
azonosítatlanok fekszenek. 

Nézze, Bely úr, gondolkodjunk el közösen azon, mi is az emlék. A tárgyak 
emlékek. A  házak emlékek. A  sírkövek emlékek. Mindaz, amit magunkban 
hordozunk, csak a vágyaink és a frusztrációink, a pszichénk, és nem emlék. 
Ha eltörlünk egy emlékhelyet, az emlék megszűnik. És ha az emlékhely soha 
nem is létezett, nincs mit eltörölni. Miért nem hagyjuk a halottakat nyugodni? 
Miért mérgeznénk meg a fiatal nemzedékeket olyan eseményekkel, amelyek 
több mint fél évszázada történtek?

És a holtak csontjai? Azok nem tapinthatóak?
Hagyjuk meg a port pornak, Bely úr. Miért ásnánk ki azt, ami már el lett 

temetve? Mindannyian tudjuk, hogy a háború utáni gyilkosságok a mai napig 
megosztják a  társadalmunkat. Minden politikus, bal- és jobboldaliak egy-
aránt, hasznot húznak abból, hogy a kérdés ne oldódjon meg, hogy folyton 
újabb és újabb sírok kerüljenek elő, hogy újraéledjenek a rémségek és az el-
lenségeskedés. Ha engem kérdez...

Magda Ornik előrenyúl, és kikapcsolja a diktafont.
Elnézést, off the record. Ha engem kérdez, a legjobb az lenne, ha min-

den temetőt tizenöt- vagy húszévenként fölszántanának, és máris béke 
lenne. Az emberek azért emlékeznek, mert rendszeresen járnak a  teme-
tőkbe. Ezt korlátozni kéne, vagy akár teljesen megtiltani. Két nézőpont 

ALEŠ ŠTEGER

Szlovénia keresztutakon fekszik
Legyünk jelen a nyugvóhelyen



17

BÚCSÚSZIMFÓNIA

lehetséges. Az egyik: tulajdonképpen az egész országunk egyetlen nagy te-
mető. Mindannyian tudjuk, hogy akárhol földbe nyomjuk az ásót, egy sírra, 
esetleg tömegsírra fogunk akadni. Római, középkori, török, első és máso-
dik világháborús, háború utáni sírokra. Szlovénia keresztutakon fekszik. 
Itt minden összeér és keveredik, és minden kor maga mögött hagyja a ha-
lottait. Ebből a nézőpontból az egyetlen különbség egy közönséges füves 
domboldal és a mi temetőnk között az, hogy tudunk-e az ott lévő sírokról, 
és vajon meg vannak-e azok jelölve. Nálunk, a temetőben minden pillanat-
ban tudhatja az ember, hogy temetőben van, hogy sírok között sétál, mi-
közben nem tartjuk számon, hogy temetőkön vannak a búzaföldjeink, a vi-
rágoskertjeink és a házaink is. Nehéz elfogadni, hogy a halottak trágyázzák 
a majdani termést. Ez lenne az első, talán kicsit morbid nézőpont. A másik 
kissé optimistább. Az életen alapul, azon, hogy mi az, ami itt és most él. 
Nem tudom, ön hogy van vele, Bely úr. Én örülök, hogy élek, hogy minden 
nap fölkelek, eljövök a jó kis munkahelyemre, ahol segítek az embereknek 
belenyugodni a veszteségeikbe. Örülök, hogy szabadon mozoghatok, ültet-
hetek, földet művelhetek, lélegezhetek, ugrálhatok, hogy madárként örül-
hetek az életnek, ennek a hatalmas ajándéknak.

Madárként?
Nos, talán nem a legjobb hasonlat, de nyilván érti, mire gondolok. Nem 

vagyunk jobbak az állatoknál, sőt.
Rosa Porter óvatos grimaszt vág, előrehajol, és bekapcsolja a  diktafont. 

Magda Ornik metszőn pillant rá.
Akkor mégis ért szlovénul?, kérdezi Magda Ornik Rosa Portert.
Rosa vállat von.
Eközben Bely előveszi a dzsekijéből töltőtollát. És a fogadóirodából beszű-

rődő Lohengrin zenéjére billegteti. 
Nem, nem ért, csak néhány szót, semmi többet. Mondja, azon a fotón ott 

valóban Andreas van?
Ó, igen, Andreas! Hogy jutott most pont ez az eszébe? Ő egy zseni! Az ő 

előadásai közelítik meg leginkább a művészet lényegét − Wagner és a mi te-
metőnk mellett, természetesen. Amikor néhány éve láttam a Babilónia című 
előadását, ihletet kaptam néhány különleges installációra, amelyek a  mai 
napig... Magda Ornik elhallgat a mondat közepén, majd szaggatottan folytat-
ja... kísérik a látogatóinkat... sétáik során... a temetőnkben...

A kerámiatoll ütemes mozgása. Wagner Lohengrinje. Tik-tak-tik-tak. Rosa 
Portero közvetlenül Magda Ornik arca előtt integet a  kezével. Semmi reak-
ció. Bely és Rosa bólintanak. Bely leteszi a  töltőtollát, a  táskájából előveszi 
az e-métert, és Magda tenyerébe helyezi a fémhengereket. Bekapcsolja a mű-
szert. A mutató kileng, és megállapodik a mező közepén. 

Magda, mondd el, ki voltál, mielőtt Magda Ornikként megszülettél volna.
Semmit nem látok. Minden rejtve van, mondja halkan Magda Ornik.
Bely figyeli az e-méter mutatóját, az kétszer kileng jobbra, majd ismét kö-

zépre húzódik.
Ki rejti el a múltadat?
Én magam.
Ki vagy te, Magda?
Én sokan vagyok.
Így igaz, te sokan vagy. Mesélj nekem róluk.
Magda átnéz Belyn. Mély hipnózisban van. Két térde közé szorított tenye-

rével görcsösen markolja az e-méter hengereit. Feszült arcizmok, mozdulat-
lan, tágra nyílt szemek.

Minden sötét. Még nem születtem meg, de már élek. Gyakran elrejtőzöm 
a rőzse alatt. Félek.

Mitől félsz?
A pohorjei Télapótól. A Télapó sosincs egyedül. Mindig másodmagával jön, 

a Télapó és a Halál, és mindig együtt jönnek a Pohorjeről. Hallom a hörgő 
hangját, érzem a belőle áradó pálinka bűzét. Bármikor megtalálhat, hatalmas 
tenyerével megragadhat, kivonszolhat a rejtekhelyemről, és másokkal együtt 
a mélybe vethet.

Kik a többiek?
Nem tudom, hogy kik, csak azt, hogy halottak. Mint az anyukám. Ő is 

köztük van. Érte is jött a Télapó és a Halál. A Halál mindig a Pohorjéről jön.
Lépj ki ebből az életből, menj vissza korábbra. Mit látsz?
Azt látom, hogy mészáros vagyok. Parasztgazdaságokban dolgozom, a tá-

voli hegyvidéken. A  munkám nehéz. Gyakran egész nap gyalogolok, hogy 
odaérjek az állatokhoz, amelyeket le kell vágnom. A  fizetés kevés. Lopnom 
kell, hogy el tudjam tartani a családomat.

És ha még inkább viszamegyünk a múltba? Igazán sokat?
Minden ködös, katonákat látok, római katonákat. Tüzek a  magasban, 

talán tűzvész van. Sok gyerekem van. Az egyik éppen meghalt, a hátán lévő 
sebtől. A gyerekeim gyakran halnak. Az uram szerint magamban hordozom 
a halált, halállal táplálom őket, ezért halnak meg. Minden napom a gyereke-
im haláláról szól. A halál fűt engem, a halál az én mindennapi gúnyám, az én 
testszagom. Elsiratom a gyerekeimet, és újra megszülöm őket, siratok és szü-
lök, újra meg újra. Aprófa. Valaki tüzet gyújt. Kenyeret árulok és az istenek-
hez fohászkodom, hogy soha ne térjek vissza a földre. De mindig újra vissza-
térek, és a sebek, amelyeket begyógyítok, máshol nyílnak föl. Mindent sebek 
borítanak, igazán mindent.

Rosa Portero Magda feje fölé hajol, behunyja a  szemét, megszagolgatja, 
mint valami kutya.

Ich möchte mehr über den Weihnachtsmann erfahren.
Bely bólint.
Jó, akkor mesélj nekünk még a pohorjei Télapóról, mondja Bely.
Azt mondják, hogy kommunista, de valójában egy szegény szerencsét-

len, akinek a domobránok megölték a családját. Egyike a legmegszállottabb 
géppuskásoknak, akit az elfogott domobránok, német katonák, politikai op-
portunisták és mások kivégzésére jelöltek ki, akik kilógnak a  sorból. A  há-
borúnak bármikor vége lehet. Szinte pihenő nélkül dolgozik, három hosszú 
héten át. Annyi embert kellett likvidálni, hogy az alapos szervezést igényelt. 
Csoportokban hozzák őket a gödör széléig. Az ő dolga az, hogy lelője őket, 
mások feladata a szállítás megszervezése, a harmadik a kotrógépben ül, és 
folyamatosan temeti be a legyilkoltakat. Azt mondják, emberséges ez a gyil-
kolási mód. Akit lelőnek, az azonnal meghal. Ha mégse, akkor meghal a kö-
vetkező pillanatban, a vastag földréteg alatt. Itt nem történik olyasmi, mint 
máshol, mondjuk a Barbara-árokban. Ott a sok szerencsétlen gyereket és nőt 
meztelenre vetkőztették, dróttal összekötötték a kezüket és élve befalazták, 
hogy csak lassanként fulladtak meg. Vagy Rogban, ahol sokan túlélték a zu-
hanást, és csak el kellett rejtőzniük néhány hétre az oszlásnak indult tetemek 
között. Az emberek úgy tudtak túlélni, hogy dögevőkké, kannibálokká váltak. 
Itt ilyen nem volt. Emberséges gyilkolás. A géppuskás igazán profi volt. Egy-
szer hibázott csak. Csak egyszer fordult elő, hogy a túl sok pálinka hatására 
lekaszálta néhány segítőjét is, ennyi történt.

Magda hallgat, majd még visszafogottabb hangon folytatja. 
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Félek a  géppuskaropogástól. Befogom a  fülem, de nem segít, a  hang 
belémhatol. Megpróbálok a  zongoravariációkra gondolni, amelyeket isme-
rek. Talán Schubert megment. De nincs olyan zene, amelyet ne lyuggatna át 
a géppuskaropogás. A Télapónak több géppuskája van. A fegyver annyira át-
melegszik a használattól, hogy időnként cserélnie kell. Három hét gyilkolás. 
Három hét folyamatos öldöklés után a géppuskás véglegesen Télapóvá válik.

Hogyan?
Remeg a keze. Sokkal többet iszik, mint a háború előtt, a pohorjei erdé-

szek között. Egyre sápadtabb. A városban sötét van. A túlélők el akarnak fe-
lejteni mindent, ami történt. Túl sokat beszél, erőszakos. A parancsnokainak 
két választása van, vagy likvidálják, vagy valami munkát adnak neki. Kineve-
zik a Télapó 45 nevű akció vezetőjévé. A Lenin térre, Maribor központjába sok 
fenyőt és mohát hozat és egy varázserdőt teremt. Sok munktartársát arra az 
erdőre emlékezteti, amely a harckocsi-árkot szegélyezte, de őt nem. Végtére 
is ő a vezetője a Télapó 45 akciónak, ő dönti el, hogy mi legyen és hogyan. Az 
odaszállított fákat földíszítik, lámpák, piros lampionok, hó. A fatörzsek mel-
lett mesefigurák, manók, vasorrú bábák, hasonlók. Erre a helyszínre várják 
december huszonnegyedikén a városi és környékbeli gyerekeket. Nagy az iz-
galom, a lelkesedés. Fölzúg a motor, megszólalnak a csengettyűk. A géppus-
kás bevonul a gyerekek közé. Szarvasok helyett orosz traktor húzza a Télapó 
szánkóját. Holtrészegen ül ott, piros palástban, vattából ragasztott szakál-
lal. A gyerekek tágra nyílt szemmel bámulják. Ha valamelyik gyerek elneveti 
magát, azonnal ad neki egy pofont. Ha a gyerek kicsit távolabb van, és nem 
éri el, előveszi arany botját, ráfogja és ezt mondja: ratatata! Szeretem a Tél-
apót. Minden gyerek szereti a Télapót. Édességet kapunk tőle és a Jugoszlávia 
népei közötti testvériségről beszél.

Magda szája megremeg, a szeme még tágabbra nyílik, az e-méter fémhen-
gereit a hasába nyomja, előrehajol, egész teste megfeszül.

Ó, ne, kérlek, Télapó, ne menj föl a hegyre. Nem tudom, nem vagyok ott, 
de ott egy árny, jól látom. A Télapó elhalmoz bennünket édességekkel, aztán 
a traktor húzta roskatag szánkóján fölmegy a hegyre. Mindig a Pohorjéból jön. 
Ott érintetlen őserdők vannak. Ott tiszta források vannak. Ott márványlelő-
helyek vannak, ott van a múltunk. A Pohorjéből lejön a városba és megörven-
deztet bennünket. És mindig visszamegy a hegyre.

Melyik ez a hegy?
A Piramis. Mindig a  Piramisnál tűnik el. Egyszer utánafutottunk apá-

val. Hirtelen megnyílt a hegy gyomra és a Télapó eltűnt a hegy belsejében, 
a  hegyoldal összezárult mögötte. Jaj, úgy féltem a  Télapónkat. Ott, bent, 
a hegy gyomrában valami igazán szörnyű is történhet vele. A Piramis az ő 
otthona, vigasztal apám, de látom, hogy ő is fél. Apám hazudik. Igazándiból 
a Télapónak vissza kell mennie a Piramisba, és ott megfeledkezik a gyerekek-
ről. Nem akarom, hogy megfeledkezzen rólunk. Azt szeretném, ha folyton 
velünk lenne! De a Télapó csak évente egyszer jön, édességeket és pofonokat 
oszt, majd eltűnik. Vajon mi történik vele ott, a föld mélyén, a férgek között? 
Nem fázik? Adnak neki vajon enni?

Magda minden ízében remegni kezd.
Oké, Magda. Mondanál valamit a Nagy Orkról?, mondja Bely.
Magda maga elé mered és remeg. 
Magda? mondja Bely.
Magda egyre erősebben remeg.
A Nagy Ork a Piramis alatti hegyben lakik. A Télapó az ő gyereke. Ahogy 

mi a Télapó gyerekei vagyunk, úgy a Télapó a Nagy Ork gyereke. A Nagy Ork 
bármikor bárhol ott teremhet, de a Télapó csak az erdővel övezett harckocsi-
árkába mehet. És hozzánk, gyerekekhez, de csak karácsonykor. Jön a Télapó 
és jön a Halál, és a mélybe taszít bennünket.

Hol van az a mélység?
Mindenhol.
Hol van a Nagy Ork?
A Piramisban.
A város fölötti Piramisban?
Mindenhol.
Ki mindenki a Nagy Ork?, ordítja Bely.
Mindenki. Mi mindannyian vagyunk a Nagy Ork!

 (regényrészlet)
RAJSLI EMESE FORDÍTÁSA

Géczi János

… históriát.

A fövenyt a dagály után ott rekedt halak teleírják
homokba heverő betűk, apró O, L, N és K
a vergődések nyoma.
A lét lakói, miként egykoron a görög egyházatyák állítják
kizárólag betűkből állnak, s úgy épül fel az isteni ABC-ből
mint a fakózöld kövekből a tengerparti ház
olajfa a fénnyel befuttatott falevelekből
hogy egyszer, mint tökéletesen körberajzolt szavak
összeolvasható legyen a terjedelmes
a szereplőinek ismeretlen cselekmény. 

A szétromló parton
a sirályok most szedik össze az írásjegyeket
hogy sötétedés előtt töltsék meg gyomruk Bibliáját.
Érzem, kevesebb leszek, elfogyok
a csőrökben, ahogyan egészben tűnnek el a szardíniák. Látom
a jelenetet felnyalja a kék nyelvű tenger
hálával tartozom a szétfoszló mondatért
amely én rám vonatkozik, reám
aki nem tudja magáról, milyen jelentésű
ha már lett teremtve maga is, mint szánalmas betű.

Minket, a halak, a madarak, a part karcsú betűit, s engem
hány írnokod írt ugyanarra az egy sárga fövenylapra
ugyanabból a kéktintából és betűből
de alkotóit mégis másként
ugyanannak, Uram? Hány írnokod
tudhatja ily különböző módon megformázni az azonos jeleket?
S ki vagy te, hogy ennyi kézjegy annyi betűt
s megannyi szót képezve is neked kínáljuk fel
mint egyetlen olvasónak a teljes históriát?
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BÖHRINGER, 
Hannes
(Tillmann J. A ford.)
Kísérletek és 
tévelygések. A 
filozófiától 
a művészetig és 
vissza 
Balassi – BAE, 1995

Mi a filozófia? 
Palatinus, 2004

Szinte semmi. 
Életművészet és 
más művészetek 
Balassi – BAE 
Tartóshullám, 2006

Daidalosz vagy 
Diogenész - 
Építesz- és 
művészetfilozófiai 
írások
Terc, 2009

Az egyszerűség 
nyomában. 
Poétika. (Madisoni 
előadások)
https://
hannesmagyarul.
wordpress.com/ 
2015.

„Ember a dobozban”
Magyar Lettre 
Internationale, 42

„Csomagolni”
Magyar Lettre 
Internationale, 49

„Lustaság, szokás, 
hétköznap”

„Agyő, mélabú!”
Magyar Lettre 
Internationale, 67

„Gondtalanul”
Magyar Lettre 
Internationale, 71

„Na kérem!”
(Kotányi 
történetfilozófiája és 
etikája)
Magyar Lettre 
Internationale, 85

(Tillman J. A.-val)
„Kotányi Attiláról”
Magyar Lettre 
Internationale, 85

Szép és jó
Jó és szép, a szoba fel van takarítva. De mi a hely-
zet a  többi helységgel? Minden „szép és jó” után 
egy azonban következik. Amit szépnek vagy 
jónak találunk vagy alakítunk, mindig körülhatá-
rolt, korlátozott; kudarccal, elhibázottsággal, csúf-
fal és rosszal övezett.

Feltakarítani annyit tesz, mint helyet teremteni. 
Így a körülhatárolt tér nagyobbá válik. Ha a dolgok 
megint a helyükön vannak, megtalálom őket. Fárad-
ság nélkül elérem és használni tudom őket. A rend 
hasznos és közös. Nem csak én, hanem mások is 
eligazodnak benne. A feltakarítással új játéktér adó-
dott, mozgalmasság, szabadság. Semmi sincs már 
útban. Több lehetőségem nyílik arra, hogy más dol-
gok mellett elmenve a célomhoz érjek, és nem egy 
célra vagyok korlátozva, eltérhetek attól és más cé-
lokat fedezhetek fel, követhetek. Elrámolva a dolgok 
is visszanyerték szabadságukat, önmagukat jelenítik 
meg és újra ámulattal és örömmel lelhetők fel.

Valami a maga helyére kerül – hol is van az? –, 
valami más pedig félre lesz téve. Az elrámolás ki-
üríti a  teret. Láthatóvá válik a  por. Ami mindent 
elhomályosított. Az  elrámoláshoz hozzátartozik 
a tisztítás, törlés, söprés és súrolás. Ezáltal nyerik 
vissza a  dolgok és a  tér összességében fényüket, 
frissességüket és jelenvalóságukat.

Most, ahogy minden világossá és egyértelművé 
vált, a székeket és asztalokat sorokba lehet rendez-
ni. Vagy ez merevnek és unalmasnak látszik? Állít-
suk az asztalt kicsit ferdén és ne középre! A szim-
metria kis mérvű megzavarása dinamizálja az 
együttest, és kiegyenlítő mozgásokat, rafináltabb 
szimmetriát, harmóniát, arányokat és ritmusokat 
hoz működésbe. Így még egy kis zűrzavart is lehet 
okozni, hogy a rend pedantériáját csökkentsük, és 
elevenség benyomását keltsük.

Az összerámolás valamit rendbe tesz. A  rend 
jobban működik, mint a  rendetlenség. Mert leg-
alább megbízható és lehetőséget ad a  tájékozó-
dásra. Ám egy rossz rend rosszabb a  rendetlen-
ségnél, amiben többé-kevésbé kiismeri magát az 
ember. Egyáltalán rend-e egy rossz rend? Minél 
jobb a rend, annál kevésbé kell rendet rakni. Ezért 
tartósabb az olyan rend, amely teret enged a sza-
badságnak. Az ilyen rend (szinte) maga tesz rendet. 
Állapot, mintsem folyamat, mozgás.

A rendezettség szép és jó, de mindig csak egy 
ideig tart, továbbá egy területre vagy szempont-
ra korlátozódik. Egy mindent átfogó rendet nem 
lehet és nem is kell rendbe rakni, az ember a  ré-
szét képezi. Csak kutatni és csodálni lehet. „Az is-
tennek szép minden és jó és jogos, emberek gon-
dolják ezt jogtalannak, amazt meg jogosnak.” (Hé-
rakleitos LXXXVIII / B102) 

A korlátozott rendrakás túl sokat rámol félre 
és tüntet el. A rendetlenség eltűnik a látómezőből, 
a pincébe vagy kukába kerül. Mindig visszamarad 
valamilyen zavaró maradvány, amivel a korlátozott 
rendérzék nem tud mit kezdeni.

Nemcsak az a  mező korlátozott, amit összerá-
molni és rendbe tenni akarok, hanem magam is 
korlátozott vagyok. Korlátozott az időm és a  ki-
tartásom. Akár egy rend felismerése a szándékom, 
akár a  helyreállítása, sosem lehet átfogó. Mindig 
hátramarad valami és nem válik a részévé. Rendez-
zük és tisztázzuk gondolatainkat. Rendet rakunk 
az elképzeléseink között. Így oldunk meg problé-
mákat. De nem tudunk mindenre gondolni. Ehhez 
rövid az idő. Cselekednünk kell. Ezért újabb prob-
lémák terhére oldunk meg problémákat, a  nagy 
megoldásokat elhalasztjuk, és azzal foglalkozunk, 
hogy időt nyerjünk. Jó megoldások csak ritkán si-
kerülnek; ezek kivételesek: alkotmányok, békekö-
tések, elméletek, amelyek tartósak, mivel beválnak. 

Nem jutok tovább. Zavar a rendetlenség. Tehát 
rendet rakok. Ez jól hat. Magam is rendbe jövök. 
Így értették a  régi filozófusok a  filozófiát, a világ 
szemlélését. A csillagos égben a rendet látták, amit 
világnak neveztek, és amit a Föld összevisszaságá-
ban, kivált az emberi világban nem tudtak meglát-
ni. Aki gondolkodik, az tekintse az égitestek za-
vartalan mozgását példaképnek! Csak ezért adott 
isten látóképességet, írja Platón (Timaiosz 47b). 
A régi filozófusok számára a rend szigorú szükség-
szerűséggel járt, ami kizárta a  szabadságot. A  vé-
letlen és a  szenvedélyek önkénye ezért állt ellen-
tétben egy stabil földi világrenddel. A bibliai Isten 
megteremtette a világot, és látta, hogy jó (Genezis 
1,31). A rossz a bűnbeesés révén jött a világba. De 
miért hagyta ezt Isten? A „szép és jó” után mindig 
az azonban következik. A  rendrakás, tisztítás és 
tisztázás sosem maradéktalan. Valamit mindig az 
ajtó elé kell tenni, vagy levinni a pincébe.

A szobában nem látszik rend. Csak a második 
pillantásra veszem észre, milyen műgonddal ké-
szült a megtévesztő rendetlenség. A látszat csalhat. 
Valaki egészségesnek látszik és mégis beteg. Egy 
szék szépnek és használhatónak látszik, mégis ké-
nyelmetlen. Nem feltétlenül kell a szépnek jónak, 
a  rútnak pedig rossznak lennie. Szókratész ala-
csony volt és békaszemű, de szép lélekkel bírt – 
mondták a hívei. A szép nem mindig jó. A bizton-
ság kedvéért nem hagyatkozunk az első benyo-
másra, hanem a dolog alapjáig kell eljutnunk. Meg-
vizsgáljuk. De ekkor is egy látszatra hagyatkozunk, 
amely megmutatja, hogyan is áll a dolog valójában. 
Az alap megbízhatóbbnak tűnik számunkra. De az 
alap is beszakadhat. Hogyan különböztethetjük 
meg az igaz látszatát a hamistól?

Platón Szókratésze mindegyre azt kérdezi be-
szélgetőtársaitól: ha valami szép, akkor jónak is 
kell lennie? És amennyiben szép és jó, akkor he-
lyes, igazságos és igaz is (Gorgiász 474c)! Szó sze-
rint a görög igaz (aléthesz) szó jelentése: rejtetlen. 
Ami igaz, az megmutatkozik: szépként és jóként. 
Ám sosem kizárt az érzéki látszat megtévesztő 
volta, a szépet és jót a gyakran hamis látszat elől 
biztonságba kell helyezni, az igaz létbe. Mert csak 
az valóban szép és jó. Rossz csak a hiányos lét. Tu-
lajdonképpen minden szép és jó. Csak nem látják, 
eltekintve istentől és a  filozófusoktól. Ez a  látás 
a látszaton keresztül a dolgok alapját nézi.

A filozófia abból a  felindulásból keletkezik, 
hogy az ember tévedhet, hogy valami nem feltét-
lenül úgy néz ki, mint amilyen valójában, hogy va-
lami szép, de nem jó. Ezért menti ki a  jó és szép 
azonosságát a  tévedéslehetőségek birodalmából 
az igaz létről szóló ontologikus beszédbe.

Tehát arról van szó, hogy úgy tesszük rendbe 
a  gondolkodást, hogy ne botoljon el többé a  lát-
szatokon. A rend példaképe a filozófusok számára 
a világ. A világ görög és a latin szava, kozmosz és 
mundus egyaránt a szépségre, ékszerre, rendre és 
tisztaságra utal. Mivel mindaz, ami van, valójában 
jó és szép, a művészet igénybe veheti, ezt a szép-
séget a  rejtetlenségből előhozhatja, megjeleníthe-
ti és felragyogtathatja. Ez a  művészet ontológiai 
megalapozása.

Nemes
Ez a rendről és világról szóló filozófiai csevely jó 
és szép. Végül azonban a hatalom dönt. Végül ha-
talmasok döntenek arról, mi a  szép és a  jó. Az, 
amit ők maguk tesznek. A jóról és a szépről szóló 
beszédet a  filozófusok a  költőktől kapták, akik 
a hősök, a nemesek életét ábrázolják. Ők a szépek 
és jók (kaloi kai agathoi). Saját magukat nevezik 
így. Ezért kell állandóan bizonyítaniuk a  maguk 
számára, hogy jogosan teszik.

Akhilleusz haragos, és kivonul a Trójáért folyó 
harcból, mivel Agamemnon, a görögök vezére el-
veszi hadizsákmányából a  szépséges Briszéiszt. 
Ugyanis neki a  hadizsákmányából egy másik le-
ányt kell apjának visszaadnia, hogy megbékítse 
Apolló istent. Aki haragos, és ragállyal fertőzi meg 
a  görögök táborát, mivel Agamemnon elrabolta 
papjának leányát.

Agamemnon királyi előjogot élvez. Akhilleusz 
a  legerősebb harcos. Harcolnak a  zsákmányré-
szükért és egyúttal a  dicsőségért, a  tekintélyért 
és méltánylásért, a  respektusért, amit másoktól 
megkívánnak. A  zsákmány a  legtágabb értelem-
ben mindaz, amit szét lehet osztani. Itt igazságo-
san kell eljárni: mindenkinek annyit, amennyi jár, 
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amennyi méltányos. Igazság szerint Akhilleusz ha-
lála után fegyverei Aiászt illették volna. Odüsszeu-
szé lettek. Ezért Aiász esze megbomlik.

A hősök jó házból jönnek, nemesek. Az arisz-
tokrácia a  „legjobbak uralma”. Szépnek és jónak 
tartják magukat. És valamennyien tündökölni 
akarnak. „Legyen első mindig, s többi fölé kima-
gasló.” (Íliász 11,784) Akhilleuszt így nevelték. Az 
a kényes jó, amiért a nemesek küzdenek, a dicső-
ség. Az agathont még Cicero is honestumnak, di-
csőségteljesnek fordítja. Már Platón Szókratésze 
is megingatja ezt a magától értetődő azonosítást, 
amikor azt állítja, jogtalanságot elszenvedni jobb, 
mint végbevinni (Gorgiász 469c). Ez hallatlan egy 
olyan világban, amely elégtételt kíván, ha a tisztes-
séget jogtalanság éri. A jó és tiszteletteljes azono-
sítását csak a kereszténység helyezi hatályon kívül. 
Krisztus tisztességtelenül, bűnözőként hal meg 
a  kereszten. Valójában csak ezt követően válik 
elgondolhatóvá, hogy adott körülmények között 
jó lehet tisztességtelen cselekedetet végbevinni 
és tisztességtelen elbánásban részesülni. Ami jó, 
az immár Isten előtt, az ember bensőjében, a  lel-
kiismeretében dől el. A  jónak nincs feltétlenül 
szüksége a külső elismerésre. Bensőnek és külső-
nek nem kell megfelelésben lennie. Ami jó, annak 
nem kell szépnek lennie, és megfordítva. Etika és 
esztétika kettévált. A  tisztesség és szépség meg-
határozó szerepe nem szűnik meg, de repedés 
támadt rajtuk.

Phönix, Akhilleusz agg nevelője a  nevelés cél-
ját egy sorban foglalja össze: „szónak szónoka légy 
és végbevivője a  tettnek.” (Íliász 9,443) Beszélni 
és cselekedni, méghozzá jól és szépen, de elsősor-
ban beszélni. Ez mutatja a beszédművészet jelen-
tőségét Görögországban és Rómában.

A nyelv, a szólások egy személy és egy társada-
lom stílusáról árulkodnak. Így az, amit Cicero a re-
torikai eleganciáról mond, könnyen az életvezetés 
példájára fordítható. Az ékesszólás művészetének 
nagy erénye az illő, méltóságteljes beszéd. A  be-
szédben és a  cselekvésben ennél semmi sem ne-
hezebb ( A szónok 70). Milyen hanglejtés, milyen 
szavak illenek, alkalmasak egy adott helyzetben? 
Csak amennyiben az ember ismeri már a megfele-
lés konvencióit, tudja – megint csak megfelelően, 
mértékkel – megsérteni azokat, és így érdeklő-
dést kiváltani vagy meglepetést okozni. A beszéd 
cselekvés.

Cicero az egyszerű (humilis, tenuis) stílust 
kedveli, amit a túláradó pompájú, ázsiai dagályos-
sággal szemben attikainak nevez. Hasonló ellentét 
merül föl a 18. században a barokk és klasszikus 
fogalmaival. Attikai a  cikornyától mentes, sima, 
egyszerű, tartózkodó, látszólag művészietlen, pró-
zai. A könnyűségnek és lazaságnak el kell rejtenie 
a fáradtságot és gondosságot, amelybe belekóstolt. 
A  könnyedség (aponia) egyaránt eszménye a  ne-
mességnek és a művészetnek.

A szabad ember mentes a  testi munkától (po  
nosz, labor). Van arra embere, szolgálói, rabszol-
gája, akik neki dolgoznak. A  szépek és jók csak 
harcban és sportban verejtékeznek. Más esetben 
mindennek könnyednek kell látszania. Ennek el-
lentmond a vezeklés fáradalmának keresztény fel-
értékelése. A  Paradicsomból való kiűzetés után 
az emberek munkájuk verejtékével kell egyék 

kenyerüket (Ter 3,19). Vezeklésként a  fáradozás-
nak nem kellett hatékonynak lennie, ám elegyen-
gette az utat a produktív munka polgári fogalma 
előtt. Egy olyan világban, amelyben mindenkinek 
erőfeszítést kell tennie munkája során, a könnyed-
ség kultúrája még inkább kirí.

Az egyszerű beszédstílus, írja Cicero, olyan, 
mint egy olyan nő, aki látszólag nem hozta magát 
rendbe: „Mindkettőben van valami, amivel elbű-
völ, de ez nem vehető észre. Félre kell tennie tehát 
minden feltűnő díszt, akár a csillogó gyöngysort: 
még hajfodorító sütővasat sem szabad használnia; 
el kell vetnie a szépítőszereket: a fehér arcfestéket 
s a pirosítót is mindenestül; csak a választékosság 
(elegantia) és a  finomság (munditia) maradjon 
meg beszédében. Színtiszta (purus) latinsággal 
(Latinus) szóljon, világosan és érthetően (diluci-
de planeque), ügyelve arra, mi a helyénvaló (quid 
deceat).” (A szónok 23.)

Elegáns a  beszéd díszítésének rafinált vissza-
vétele, anélkül hogy sérülne az arányosság kö-
vetelménye. Az ornatus, az ornamens és díszí-
tés minimalizálása a klasszicizmusokon keresztül 
a  modernitásig terjed. Elegáns a  járulékos díszít-
ményről lemondani, mivel a beszéd, a  ruha vagy 
a  ház, a  dolog már magában véve is jó és szép. 
(Gor giász 474c.)

Platón úgy látta a filozófiát, mint ami egy olyan 
ékesszólással áll versenyben, amely minden dolog-
ban képes az utolsó szót kimondani, nem mintha 
valamit értene a  dologból, hanem mert jól tud 
beszélni. A  filozófia viszont a dolog alapjáig akar 
eljutni. Az igazságra törekszik, a valóra, nem arra, 
ami igaznak tűnik, a „valószerűre” (verisimile).

Cicero politikus, szónok és filozófus egyben. 
Arra törekszik, hogy a filozófiát kibékítse a retori-
kával. Ennek a  kísérletnek a  kifejeződése az egy-
szerű elegancia dicsérete. Ezáltal válik az, ami igaz, 
ami való, egyszersmind „valószerűvé”. Ebből ered 
észbontó mágiája, ami a nyelvből más jelenségek-
re is átkerülhet.

Az elegantia szó az eligere: kiválasztani igéből 
ered. Az elegancia választékosság. Ez feltételezi 
a  választáshoz szükséges eszközök és szabadság 
meglétét. Ám a  választékosságnak nem szabad 
erőltetettnek lennie; gondosan (diligenter) el kell 
rejtőznie egyfajta „nem kellemetlen hanyagságban” 
(non ingrata neglegentia). Az elegancia annak 
a  legmagasabb művészete, hogy természetesen, 
mintegy mellékesen, a kellemhez hasonlatosan je-
lenjen meg, amely természetességét az eleganciá-
val szemben teljesen tudattalanul, ártatlanságban 
őrzi meg. Ám az elegancia mesterséges természe-
tessége sem jelentene semmit a nescio quid, ama 
bizonyos valami nélkül, amit nem lehet eltanulni. 
Vagy megvan valakinek természettől fogva, vagy 
nincsen.

Xenophon Kürosz nevelkedésétől kezdve Cas-
tiglione Libro del Cortegiano, Gracián El Héroe és 
El Discreto című könyvein keresztül egészen Frei-
herr von Kniggéig és tovább létezik a fejedelmek 
nevelésének, a  tökéletes udvari ember, lovag és 
gentleman képzésének az irodalmi hagyománya. 

Ezekben vadászatról és lovaglásról, a szabad mű-
vészetek és a  jogtudás alapismereteiről, rajzolásról, 
táncról, zenélésről van szó, és az etikett, a megfele-
lő viselkedés kérdéseiben való biztos eligazodásról.

És a  magas fokú művészet mindig könnyed-
ség és lazaság, „sprezzatura” és „desinvoltura”, 
ama „hanyag kényszeredetlenség” vagy „nagyvo-
nalú hanyagság”, ami a mesterkéletlent mesterli.1 

„Ezért lehet az mondani, hogy az igazi művészet 
az, ami nem látszik annak, és az embernek az 
igyekezetét semmi másra nem érdemes fordíta-
nia, mint az igyekezet elrejtésére.”2 Ez a hanyagság 
franciául nonchalence: az nem töri magát és nem 
hozza magát lázba. Laza és hanyag marad. Ma azt 
mondjuk cool. Az életvezetés és a jó modor fogal-
mai francia eredetűek (contenance, courtoisie, 
noblesse, nonchalence), ma az angolból vesszük 
át ezeket. 

A szépek és jók elhatárolják magukat azoktól, 
akik nem szépek és jók. Maguk között is a legjob-
bak, és fölényben akarnak lenni másokkal szem-
ben. Ezért versengenek a  könnyedség látszatán 
túl abban, hogy ügyességben, okosságban, nyelv-
ben és manírokban kitűnjenek. Erre szolgál az 
elegancia is. A  nemeseknek a  magukhoz hason-
lók és mások előtt igazolniuk kell magukat, és 
egyidejűleg arra törekedniük, hogy szankcionál-
ják közös felfogásukat a  jóról és a  szépről. Amit 
tesznek, ahogy beszélnek, és ahogy magukat elő-
adják, az mindig jó és szép. A nemes élet megha-
tározott formái példázatossá válnak. A polgár utá-
nozza a nemest, a kispolgár a nagypolgárt és így 
tovább. A  könnyed élet mára végeredményben 
cool, laza lett.

Képzettséget már régebben is lehetett vásárol-
ni, legalábbis az utódok számára. Erről régi komé-
diák tudósítanak. Az a  bizonyos valami, a  je-ne-
sais-quoi, a despejo (fesztelenség) többnyire csak 
néhány nemzedék után áll elő. A népuralom, a pi-
acgazdaság, a növekvő felemelkedési lehetőségek 
és a  társadalmi áteresztőképesség megtéveszte-
nek a szépek és jók tartós létezése, a fontos csalá-
dok fennmaradása tekintetében, akiknek a  tagjai 
generációkon át magas beosztásban tűnnek fel itt-
ott. Ennek a láthatatlan arisztokráciának a tapasz-
talatai nélkül az előtérben álló uralmi formák rosz-
szul működnek. Talán rejtekben az arisztokrácia 
jobban meg is őrződik. Erre szolgál az elegancia, 
a mesterkéletlenség, a gondos hanyagság és művi 
természetesség művészete. Az összerámolás utáni 
rend mindig hatalmi rend is, amelynek merevsé-
gét a legjobb bizonyos hanyagsággal elegánsan ka-
sírozni. Az elit szó, akárcsak az elegancia alapja az 
eligere: kiszemelni, kiválasztani. Egy elitnek nem 
esik nehezére, hogy nyilvánvalóvá tegye: mind-
egyre magát választja ki. 

Az elegancia lehetősége az elmés megtévesz-
tés során a nagy témája Baltasar Graciánnak, jólle-
het magát az elegancia szót nem használja. Ennek 
fogalmi mezejét a  despejo (ama bizonyos valami, 
szó szerint: rendbe rakni, szabaddá tenni), ga-
lanteria, gallardia (büszkeség, méltóság, grácia), 
aliño (ékszer, ékesség), cortesia (udvariasság, elő-
zékenység) és discreción (ítélőerő) szavakkal írja 
körül. Az elegancia egyszerre udvari reprezen-
táció és megtévesztés, egy olyan tartás, amely-
ben az egyik folyvást a  másikba megy át; csillo-
gó, egészen sosem megfejthető mozgás, amely 
végül képes még arra is, hogy az igazság látsza-
tát keltse. (Az életbölcsesség kézikönyve, 13.) Az 
elegancia a  cselezés, a  vívás művészete. Amikor 
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megmutatkozom, fedeznem kell magam, el kell 
rejtőznöm. Ha valaki megmutatkozik, akkor azt is 
meg kell fejteni, amit nem mutat meg, amit elrejt. 
Az elegancia az elmésség (prudencia) különös 
formája. Ez teszi egyáltalán személyiséggé (perso-
na) az embert (Az életbölcsesség kézikönyve, 1.). 
A persona azonban maszk is.

Az emberek mindig is tudatában voltak annak, 
hogy a látszat csalhat, ennek ellenére mégis kitar-
tottak a szép és jó azonossága mellett. A nemesek 
számára büszkeség volt ennek a luxusnak az iden-
titását vállalni. Az illúzióteremtés és a  dezilluzio-
nálás barokk korszakában Gracián az életművésze-
tet addig élezi, ahol a szép látszat már egyidejűleg 
igaz és hamis. Ez az igazi elegancia: az igazsággal 
megtéveszteni és egyúttal megtévesztően becsü-
letesnek lenni.

Smart
Ha valami elegáns és ráadásul divatos is, sikkes-
nek nevezzük. A  francia chic szó német eredetű, 
aminek az utóhatása a német schicklich (illő, meg-
felelő) és geschickt (ügyes/en) szavakban érzékel-
hető. Aki beszél és cselekszik, annak tudnia kell, 
mi az, ami illő, ami megfelelő (was sich schickt). 
Megfelelő az alkalmasság, amit mindenkinek, aki 
tartja magát valamire, el akar érni, meg kell szív-
lelnie. Ügyes az, aki gyakorlottan és fürgén képes 
valamit kivitelezni és rendbe tenni. A  megfele-
lés a  formát illeti, az ügyesség a dolgot. Ügyesen 
megjavítanak valamit. A  hibát helyesen kell felis-
merni és megszüntetni. Ez pontos elemzést és ja-
vítást kíván. A pontos illesztés görögül harmonia. 
Ez olykor annyira jól sikerül, magában is oly szép, 
hogy az illesztéseket nem is kell vakolat vagy or-
namens mögé rejteni: egy fal, amelynek kövei ha-
barcs nélkül is pontosan és szilárdan illeszkednek. 

Ha valami jól fekszik föl, pontosan illeszkedik, 
az smart. A smart rokon a német Schmerz (fájda-
lom) szóval. Ami smart, az olyan pengeéles, hogy 
az már fáj. A szép és jó azonossága itt a szép és az 
intelligens, jó küllemű és okos, sikkes és ravasz 
azonossága.

Gracián röviden és tömören élezi ki gondola-
tait: „Az újdonság keltette ámulat a siker fokmé-
rője.” (Az életbölcsesség kézikönyve, 3.) Ha sikerül 
egy újdonsággal csodálatot kiváltani, azzal gya-
korlatilag már keresztülvitték, akár használható 
az, akár nem. Az éleselméjűség (argutia, acuitas, 
agudeza) az olyan csiszolt, rövid, gyakran para-
dox megfogalmazású mondatokban leli örömét, 

amelyek egy komplex gondolati mozgást tömörí-
tenek. Ez az a fortély, amivel a tudást és a bölcses-
séget mint egy matematikai formulát egy pontra, 
poénra (pointe) hegyezi ki. És ez smart: rövid és 
velős, szellemes, intelligens és elegánsan formulá-
ra hozott vagy megformált.

Az okos tud és ismer. Tudathat, hírül adhatja 
tudását. Az intelligencia szó, elmeerő, a megértés-
re és tudásra való képesség alakította ki az angol-
ban a  híradás jelentését. Az Intelligence Service 
a  hírügynökség. Amilyen mértékben gépi intelli-
genciára (smart machines) hagyatkozunk, hagy-
juk magunkat általa vezetni, úgy mutat meg ne-
künk más machinációkat – a  gépezet, a  masina 
szó a  görög mechané: fortély, színházi masiné-
ria szóból ered –, amelyek képesek a  smart ma-
chines megfejtésére. Az intelligens ágensek kettős 
ügynökök. Ez smart. És megint a Gracián által leírt 
párbaj-helyzetben vagyunk: cselvetés és ellencsel, 
megtévesztés és tévedés, kódolás és dekódolás. 
A képzett jezsuita a  Jób könyvére és Senacára hi-
vatkozva úgy nevezi milicia contra malicia: az 
emberi élet hadviselés az emberi gonoszság ellen.3 
Milicia és malicia csak egy betűben különböznek. 
Mi magunk, kettős ügynökök, a front mindkét ol-
dalán állunk.

A smart szép és jó, ám az ismeret és a kikém-
leltség kettős megvilágításában. Nem jutok in-
formációhoz, anélkül hogy magamról ne adnék. 
A  láthatatlanná válásra irányuló erőfeszítésem is 
árulkodó. Ebben az ambiguitásban az elegancia és 
smartness egy jó, intelligens megoldásnak tűnik. 
Az elegáns szót csaknem kiszorította a smart. Ám 
a  matematikában és a  természettudományokban 
még tartja magát az elegáns megoldásról szóló 
beszéd. Elegáns – mert jó és szép, s ha nem is 
igaz, de legalább helyénvaló, mindenesetre csábí-
tó. Megint láthatóvá válik a  meggyőzés művésze-
téből való eredete.

Ha egy súlyosabb levélre 90 centes bélyeget 
kell ragasztanom, de ilyen nincs kéznél, a  kész-
letből egy 60 centeset, továbbá három tízcente-
set bélyegezhetek fel. De elegánsabb két 45 cen-
tes bélyeg. Mert ha már darabolni kell, akkor az 
egyező mértékű és rövidre fogott darabolás szebb 
és jobb. Ha 1-től 10-ig minden számot össze kell 
adni, akkor lehet egyenként minden számot, vagy, 
minként az ifjú Gauß tette, össze lehet adni a leg-
kisebb és a legnagyobb számot és öttel megszoroz-
ni. Ez gyorsabban megy és szebb. Gazdaságosan 
és esztétikailag is sikerült egy elegáns megoldás. 

Elkerül mindenfajta körülményességet, és egy 
mozdulattal vagy kevés nagyobb lépéssel célhoz 
ér. Az elegáns megoldás rendbe teszi a  gondolat- 
és érzékelésteret. Az elegáns beszéd egyszerűsé-
géhez hasonlóan egyszerűségével képeszt el.

Elegáns Darwin evolúcióelmélete, mert fölös-
legessé teszi a fajok állandósága (mintha az élőlé-
nyek a biológusok osztályozását követnék) és egy 
különös életenergia, az élet célirányos fejlődése, 
meglehet maga az isteni terv feltételezésének kö-
rülményességét: az élőlények szaporodnak. Így 
véletlenül megváltozott élőlények keletkeznek. És 
a környezetükhöz legjobban alkalmazkodók a túl-
élők. A  véletlen, variáció, szelekció, környezet és 
alkalmazkodás elegendő az élő természet történe-
tének leírásához és értelmezéséhez. Nem kellenek 
már katasztrófák (Cuvier) a  természet rendbe te-
véséhez. A szelekciós nyomás maga gondoskodik 
arról, hogy rendbe szedje magát. A darwinizmus 
körüli világnézeti harcok aztán egy teoretikus mo-
dellből természettudományos dogmát csináltak. 
Ez megnehezíti a  darwini elmélet határainak fel-
ismerését. Mert ez a teória is csak úgy képes ren-
det teremteni, hogy eltekint a zavaró tényezőktől.

Észrevétlenül és egyszerűen
Amikor a  meggazdagodottak meg akarják tanul-
ni, mi jó és szép, az elegancia képbe kerül. Akkor 
elkezdik hallani: „Az igazi gazdagságnak – ahogy 
a  valódi luxusnak is – lehetőleg észrevétlennek, 
és csak a kevés beavatott számára érzékelhetőnek 
kell lennie, akik első pillantásra képesek megállapí-
tani, hogy a sötétkék gyapjúkabát egy Balenciaga-
modell, ami valószínűleg ugyanannyiba kerül, mint 
egy bunda.” 4 Az elegancia pénzbe kerül, időt kíván, 
és le kell mondani a kérkedésről. A csendes társa-
dalmi jelzések nem alkalmasak arra, hogy feltűn-
jenek a tömegtársadalomban. Erre az excentrikus 
viselkedés sokkal alkalmasabb.

Elegánssá nem annyira egy ruhadarab vagy ék-
szer tesz, mint inkább az a mód, ahogy ezeket vi-
selik. A többszótagúság hangsúlyozza az elegancia 
mozgalmas jellegét. A mozgás közvetít a megjele-
nés és elrejtés, bensőségesség és külső viselkedés 
között, éppúgy, mint az azonos térben elfoglalt 
pozíciók, a saját személy és mások érdekei között. 
Elegáns a közvetítés, ha megfelelő (schicklich) és 
egyúttal ügyes (geschickt). A  divatos chic felmé-
ri, hogy mennyire képes az elegancia hagyomá-
nyos formáit variálni, hogy mennyire távolodhat 
el tőlük. 
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Amikor a  sikkes, a  menő körülményességbe 
(formaságokba) bonyolódik, vagy szociálisan ér-
zéketlenné válik (Schickeria), az ügyesség (ge-
schickt) egyre kevésbé veszi tekintetbe. Ekkor 
a hagyományos elegancia már nem képes a körül-
mények és a nehézségek feloldására. Az ügyesség-
nek az ellenállás leküzdéséhez vagy az önáltatás 
csapdájának elkerüléséhez erőszakhoz kell folya-
modnia, méghozzá egyszerűen kell megszüntet-
nie az ellenkezéseket és ellentmondásokat.

Kopernikusz, Kepler és Newton megváltoztat-
ták az ég nézetét, és ezáltal létrehozták a  bolygó-
pályák számításának jobb rendjét. Newtont a fejére 
hullott alma arra a gondolatra vezette, hogy az erő, 
melynek hatására az alma lehullott, az egész univer-
zumban hat, és a bolygókat elliptikus pályán moz-
gatja. A  világegyetem nem egy hagyma különféle 
héjakkal, kamrákkal vagy szférákkal, hanem egy tér, 
egyszerű (ein Fach, einfach), bár roppant méretű.5

Néha a rendrakás során sikerül a nagy egysze-
rűsítés. Nemcsak egy szobát lehet rendbe rakni, 
hanem egyúttal a házbeli szobák rendjét, az egész 
tér tagolását is rendbe lehet tenni. Ez rendkívüli: 
egy új, magában tagolt, gazdag egyszerűség. 

Az új rend azonban kényelmetlen. „E végtelen 
térségek örök hallgatása rettegéssel tölt el” – írja 
Pascal.6 Egy új megoldás érdekében el kell enged-
nem a  megszokott és megkedvelt körülménye-
ket. Minden megoldás higgadtságot (Gelassen-
heit) kíván. Hanyagságban (Lässigkeit) játékossá, 
elegánssá vált. Mindegyre felmerül a felszedés, ki-
szemelés, kiválogatás az eleganciában, elitben és 
a neg-legentiában, a gondtalanságban, hanyagság-
ban. A szedéshez és gyűjtéshez szükséges az ellen-
irányú mozgás, a nem-felszedés, nem-érdeklődés, 
hanyagolás, az elhagyás, a figyelem szórása, irány-
talansága, elfogulatlansága. 

A hatalommal a  győztes felelősséget is örö-
köl. Így a  rendről is kell gondoskodnia, nemcsak 
a  követői számára, hanem az egykori ellenfelek 
számára is. A  rend nem tartós, ha nem jó, azaz: 
fair, helyénvaló, igaz. A felelősséggel megváltozik 
a nézőpont. Az önnön helyzetére való fixáltságot 
az a kérdés váltja fel, hogy mi a megfelelő az össz-
helyzet rendbetételéhez. Amiben természetesen 
a saját érdekeknek is jól meg kell férniük.

A jók és szépek a  legjobbak és másoknál kü-
lönbek akartak lenni. Példásan élik az ember hi-
perbolikus létét, egymás felülmúlását és az ön-
felfokozást a  sportban, a  katonai, technikai, gaz-
dasági, kulturális, politikai versengésben. Ezt az 
elegancia elve – a  könnyedség, hanyagság, de-
censség kívánalma – fékezi, hogy az arányosság 
ne maradjon figyelmen kívül. Ez ugyanis a megfe-
lelő mérték betartását, méltányosságot, nagyvona-
lúságot, igazságosságot, visszafogottságot, önkor-
látozást, contenance-t jelent. A megfelelő mérték 
megtalálását egy konkrét helyzetben, ami az ítélő-
erő (iudicium, discretio) feladata. Képes a mérték 
és a  mértéktelen megkülönböztetésére. A  „meg-
fontoltság” (Bescheidenheit) eredetileg a  megkü-
lönböztetésnek, disztingválásnak ezt a  képessé-
gét jelentette, ami a  saját korlátok felbecsülése 
révén mérsékletre hajlik. Így az elegáns megoldá-
sok a gyakorlatban ritkán mennek a végletekig, in-
kább elegendő mozgásszabadságot hagynak má-
soknak. De mennyi az elegendő?

Mégegyszer düh és ragály: fenyegetés, a  rend 
növekvő szétzilálódása. Ki a  felelős a  thébai pes-
tisért? A  furfangos Oidipusz megoldotta a  szfinx 
rejtélyét. Ám felindulásában, anélkül hogy tudta 
volna, megölte apját, és felindultan nem akarja 
hallani, hogy királyként anyját vette nőül. Felin-
dultan a haragtól vagy a vágytól már nem is látom 
és hallom, mit is kíván valójában a helyzet. A tra-
gédia az, amikor szétesik az ügyesség (Geschick-
lichkeit) és az illendőség (Schicklichkeit). A  mér-
téktelenséget, amibe a hős lovalja magát, a kórus 
veszi körül, amely megfontoltságra (szofroszüné) 
szólítja föl: „Gőg (hübrisz) a  zsarnok ágya.” (Szo-
phoklész, Oidipusz király 873)

Az elegancia megkísérli, hogy a  mérték és 
a mértéktelenség eme magasfeszültségét egy köny-
nyű mozdulattal hanyagságban feloldja, a  mérték 
szilárdságát, valamint a mértéktelenség mámorát és 
erőszakosságát egyaránt csillapítsa. Elegancia a  fi-
gyelem szórása, eloldódás a valami meghatározott-
ra fixáltságtól. Gyakran csak kevés hiányzik, szinte 
semmi, és egy új rend, egy tűrhető megoldás mint-
egy magától adódik. De a keveset az alkalmas pilla-
natban kell megfelelő módon mozgásba hozni. És 
egyszerre minden egyszerű és könnyű lesz.

Szép és jó, ám ez a nagy kivétel. Az antik tragé-
dia és a kereszténység azt mondja, hogy egy isten 
kell a  jó megoldáshoz (Lösung): megváltás (Erlö-
sung). Ezzel ellentétben az elmésség ( fronészisz, 
prudentia) megfontolt. Egy járható kiutat keres 
mindahány rossz megoldáshoz képest. A  jó szá-
mára hozzávetőlegesen jó. Ami hozzávethető, az 
passzol. Az elmésség a  legjobban feltűnés nélkül 
működik, és becsvágyát nonchalence mögé rejti. 
Megoldásaival megteremti azt a  láthatatlan játék-
teret, amelyben úgy mozgunk, mintha magától 
értetődő volna. Az életet számtalan elmés megol-
dás tette egyszerűbbé. Mivel sok tekintetben köny-
nyebbé vált, más nehézségeket engedhetünk meg 
magunknak. A  játékteret, amit nyertünk, rögtön 
újabb akadályok fenyegetik.

Cicero úgy vezeti be az eleganciát, mint egy 
csábító nőt, akinek vonzereje abban áll, hogy 
nincs kikészítve, és ezért természetesnek hat. Az 
elegancia szándékolt-hanyag, csaknem könnyel-
mű, és éppen ezáltal erotikusan szédítő. Mentes 
a filozófia metafizikus terhétől, attól, hogy a szép-
nek jónak és igaznak kell lennie. Az elegancia 
a valószerűt képviseli. A retorikából jött. De meg 
van terhelve a  társadalmi distinkció feladatával. 
A jókat és szépeket meg kell különböztetnie azok-
tól, akik nem képesek gondjaikat elrejteni. 

A jók és szépek megengedik maguknak a  jó 
és szép azonosságát, amit a  retorikai megfelelés 
visz tovább. A nemesek jól és szépen akarnak be-
szélni és cselekedni. Ezáltal az elegancia az okos-
ság övezetébe hatol. A retorika formálja a nemesi 
életművészet fogalmait: hanyagság, nonchalence, 
désinvolture. Ám az eleganciának nemcsak ele-
gánsan kell hatnia, hanem eredményesnek is kell 
lennie. Nem vágja át a kellemetlen csomót, hanem 
egy mozdulattal oldja meg. Az angol smart egyre 
inkább elhódítja az elegáns fogalmi mezőjét, de 
még túlontúl technikai marad. Az elegancia átfog-
ja a cselekvés és csinálás egész övezetét és megtes-
tesíti a megoldásra irányuló szabad mozgást, amit 
még az előállított dolgokban is érezni.

Minél inkább gyorsan változó plutokráciák 
váltják fel a  láthatatlan arisztokráciákat, annál in-
kább fenyeget az eleganciának mint társadalmi 
megkülönböztetésnek a  konvencionálissá és tra-
dicionálissá válása. Ama bizonyos valamire csak 
generációk során lehet szert tenni. Ezért rázhat-
ná le magáról a  társadalmi disztingválás terhét, 
és lelhetne rá egyszeriségére. Nem tanít ugyanis 
szabályokat és módszert, hanem egyedi esetet old 
meg. Megtalálja az igazi megoldást a  helyzet kü-
lönös körülményei közepette. Ez a megtalálás és 
rájövés, az inventio magas művészete. Titka a ha-
nyagság, a mondén szenvtelenség, a diligentia és 
neglegentia, a  koncentrálás és a  decentrálás pa-
radoxona. Az elegancia egyedülálló módon rend-
kívüli. Véget vet egy körülményessé vált rendnek, 
és kezdeményez egy újat, egyszerűt. A fordulat ér-
dekében inkább az okosságra, mintsem erőszakra 
hagyatkozik. 

A kereszténység és a  modern természettudo-
mány feltörte az antik kozmoszt. Ezáltal a szépség 
és a  tisztesség kiszakadt a  világban való beágya-
zottságából. A tisztesség már nem határozza meg 
azt, hogy mi az igazságos, és a szépség már nem 
nyilvánítja ki az igaz létet. A  világ a  külsőben és 
a  bensőben túl naggyá és tátongóvá vált ahhoz, 
hogy egészen fel lehessen deríteni és rendbe le-
hessen tenni. A  tér idővé vált. Fényévekkel kísér-
lik meg mérését. Ebben az időbelivé tett és ez-
által átmeneti rendben az elegancia látható vagy 
észrevétlen eseménnyé válik, ahol – ügyesség és 
szerencse révén – a  tevékenység sikerülni és ma-
radéktalanul feloldódni látszik, és az erőfeszítés 
könnyedségre fut ki. Ebben a  pillanatban vala-
mennyi fenntartás elfelejtődik, és a  régi filozófia 
vágya beteljesül: minden szép és jó, tökéletes.

TILLMANN J. A. FORDÍTÁSA
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FORGÁCS ZSUZSA BRURIA

A piros kockás takarót eredetileg Eörsi Pisti vette nekem New Yorkban, közel 
a Lower-East Side-i lakhelyünkhöz az Üdvhadseregnél, ha jól emlékszem tíz 
dollárért, bár lehet, hogy az csak öt volt. Az előző és egyben történelmileg első 
New York-i takaróm egy kölcsöntakaró volt az első emeleti haszidtól, aki két 
széket és egy asztalt is biztosított mellé ingyen, bár cserébe el kellett viseljük, 
hogy naponta egyszer megjelent a listájával a harmadikon és leltározást tartott, 
és minden alkalommal megfenyegetett minket, hogy ha bármit is eladunk 
a kölcsönzött cuccokból, akkor tízszeres árat kér értük… Én minden alkalom-
mal csodálkozástól kikerekedett szemmel meredtem rá, hogy mégis honnan 
szedi, hogy eladni készülünk bármit is, és csak nem azt tervezi, hogy esetleg 
a távollétünkben… na, de hagyjuk is, mert még a paranoiásokat is üldözik. 

Ekkoriban már nem volt áramunk, Con Edison kikapcsolta, mert nem fi-
zettük a díjat, és éppen ezért gyertyáztunk. John Lennon megölésének éjsza-
káján nem voltam képes elfújni a gyertyát elalvás előtt, az meg féloldalasan 
megolvadt és lebukfencezett a  polcról. Füstszagra ébredtem, na meg arra, 
hogy lángokban áll a bőröndöm, minden Magyarországról elszármazott hol-
mimmal egyetemben. Sikoltozó, eszeveszetten kalapáló szívvel agyabugyál-
tam a tüzet, míg sikerült teljesen agyon nem csapnom, és a soha meg nem 
tapasztalt leplombált vaksötét ránk nem borult, mintha kioltották volna a sze-
münk világát, akár az orosz kőfaragókét a Rubljov-filmben. A bőröndöm orr-
facsaró, megégett műanyagszaga fojtogatott, miközben az önsajnálat keserű 
könnyeivel áztattam a haszid kölcsönpokrócát, és a száműzött világárvák szi-
pákolásával újra álomba nem sírtam magam…

Hajnalban arra ébredtem, hogy valaki hangosan körbeszimatol, türelmet-
lenül nyikorog és figyelemfelkeltően sóhajtozik, majd mikor megfordultam 

a gyerekméretű ágyamban a vécé előtti lukban, a haszid színpadiasan ajvékol-
va és kezét tördelve megállt fölöttem, és úgy követelte, hogy azonnal adjam 
vissza neki a pokrócát, mert új ágybérlői jöttek, szüksége van rá. 

Természetesen meg se moccantam, görcsösen lehunytam a  szemem, és 
újra alvást színleltem egy kis hortyogással megspékelve. Eszem ágában se volt 
visszaadni a  nyomorult pokrócát, mert ez azt jelentette volna, hogy aznap 
estétől nincs mese, nem húzhatom tovább az dolgot, és Borival kell majd 
egy ágyban aludnom az ő pokrócába tekeredve, márpedig én senkivel nem 
tudtam egy ágyban aludni, és éppen ilyetén irányú alkalmatlanságomról vál-
tam közismertté a New York-i emigráns körökben. Én ugyanis forgolódtam, 
rúgkapáltam, gyakran kijártam pisilni, és csikorgattam a fogaimat. Igaz, Bori 
is csikorgatta, úgyhogy csodáltam is, hogy a csikorgásra nem panaszkodtak 
a kínai szomszédjaink a vékony sheet-rock mögül, és a nyomortelepi papun-
dekli házunk előtt áruba bocsátott nők sem emeltek kifogást, hogy nem tud-
ják tőlünk nyugodtan élvezni bántalmaztatásukat az éjszakai műszakban…

Közben a  haszid észrevette a  leégett bőröndöm, és komoran bejelentet-
te, hogy beköt nekünk egy kis szabad áramot, mert az áram szabad eltulajdo-
nítása kevésbé kínos ahhoz képest, mintha mondjuk gyertyázással leégetjük 
a házat. Estére kiderült, hogy tényleg jött két új ágybérlő hozzá, két dél-ameri-
kai prostituált, és hogy valóban nekik kellett a pokróc. Én egész nap nem mer-
tem elmenni hazulról, nehogy a haszid elvihesse, de aztán Bori ravaszul meg-
nyugtatott, hogy úgysem mer bejönni a lakásba, ha nem vagyunk otthon, mert 
ő is pont úgy retteg a fekete 13-as számtól, amit a vörösre festett ajtóra pingál-
tunk, mint az összes többi épelméjű New York-i. Akkor még nem hittem el iga-
zán, hogy a világ szellemi szabadságban legfejlettebbnek gondolt országában, 

női barátságtörténetek
A piros kockás takaró
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„Egy zombi 
születése”

Magyar Lettre 
Internationale, 61

„Örvényben maradj 
mindig mozdu-

latlanul”
Holmi, 2010. 9.

„Lányok és anyák, 
lányok és apák. Két 

készülő antológiáról”
„Törődjetek apával!”

Magyar Lettre 
Internationale, 78

„És még hiszel?”
Magyar Lettre 

Internationale, 81

(szerk.)
Éjszakai állatkert
(Antológia a női 

szexualitásról)
Jonathan Miller –
Artizánok, 2005

Szomjas oázis
(Antológia a női 

testről)
Jaffa, 2007

Dzsungel a szívben
(Lányok és anyák 

antológiája)
Jaffa, 2010

A szív kutyája
(Lányok és apák 

antológiája)
Jaffa, 2010

tényleg nincsenek 13-as számú házak, és még a 13. emeletet is kiiktatták az 
épületekből. A  takaró védelmében még az is megfordult a  fejemben, hogy 
a sarki spanyol bodegába, az esti paradicsomos tésztakonzervemért, a haszid 
pokrócába tekeredve megyek le, de aztán Bori újfent megnyugtatott, hogy 
a haszid pont ilyenkor megy a Yeshivába, a helyi zsidó iskolába, az egyik nála 
dekkoló prosti gyerekéért, akit örökbefogadott, úgyhogy nincs vészhelyzet.

Persze Bori hazudott. Mire visszaértem a paradicsomos, húsgombóc kon-
zervvel, a kölcsönpokrócomnak hűlt helyét találtam. Bori épp egy második 
papagájt festett Kadhafi életnagyságú portréjára, csak ez most a  változatos-
ság kedvéért az ezredes bal vállán álldigált és a bal fülébe suttogott valamit. 

– Hogyhogy beengedted a haszidot? – kérdeztem a felháborodástól fuldo-
kolva. Nem engedtem be – mondta Bori –, bejött az magától. Miért, neki van 
kulcsa? – kérdeztem gúnyosan. Kulcsunk persze még nekünk se volt, mind-
ketten elvesztettük, és a zárat annyiszor feszítettük már fel, hogy csak hálni 
járt belé a  lélek, és erőtlenül fityegett az egész szerkezet. Pont ezért remél-
tük, hogy a fekete 13-as szám a pirosra festett ajtón mindenkit távol tart kis 
vagyontárgyainktól. És ez így is volt, senki a közelünkbe se jött, semmink el 
nem tűnt soha, még ha napokat töltöttünk is távol, egészen aznapig, John 
Lennon megölésének másnapjáig. Akkor viszont feljött a haszid a pokrócért, 
mert kifigyelte, hogy épp megyek a bodegába, és állítólag alaposan megköp-
döste a piros ajtófélfát, mormogott valami védőimát saját magára, majd huss, 
az ágyamnál termett, és szó nélkül kivágtatott az ajtón a pokróccal.

Bajban voltam, nagy bajban. Bori külön lakásban akart lakni, de egy ágyban 
akart aludni éjszakánként velem, mert így szokta meg gyerekkorában a három 
tesójával az egy helyiséges konyhalakásban, amiben született és felnőtt Szom-
bathelyen. Ő attól tudta magát biztonságban érezni, ha a nagy behemót testem-
be fúrhatta magát éjszakánként, ahogy annyi éven át a nővérébe és öccsébe bújt. 
Én viszont egy lakásban akartam lakni, mert nekem meg a lelkére volt szüksé-
gem, a  finom, mindentudó kisugárzására, de külön ágyban szerettem volna 
aludni, hogy kedvemre vergődhessek egyedül. Ő arra hivatkozott, hogy nap-
közben neki szüksége van az intimitásra a festéshez, és ha én ott lábatlankodok 
a 18 négyzetméterünkön, akkor ő nem tudja elkészíteni élete értelmének és 
szerelmének, Kadhafinak a portrésorozatát, mely elmesélné a kis zöld könyves 
forradalmár-ezredes földre szállásának és hatalomra kerülésének hiteles törté-
netét, ahogy Gábriel arkangyal kíséretében naponta megjelenik Bori fejében. 

Dühösen bevágtam a  paradicsomos húsgombócos tésztakonzervet, és 
szó nélkül elhúztam a 23. utcába a Squat színházba a Mr. Dead és Mrs. Free 
előadására, és amikor Halász Petya épp leugrott a katonai dzsipről, hogy be-
törjön a színpadra az utcáról a kirakatüvegen át, én durcásan az Eörsi Pisti 
fülébe súgtam, hogy kénytelen leszek a három méteres kirakati óriás baba 
ölében aludni a  meleg gyapjúpelenkája alatt aznap éjjel, mert… de a  Pisti 
ezen a ponton lepisszegett, hogy egyet se aggódjak, amíg őt látom. És lőn, 
Pisti eltűnt, mint a kámfor, majd alig fél órával az előadás vége után újra fel-
bukkant a frissen beszerzett piros kockás takaróval a hóna alatt, amit az éj-
szaka is nyitva tartó Üdvhadseregnél vásárolt. Hát, ha valamihez értett a Pisti, 
az bizony a  mézes, gyömbéres sült oldalas, a  fokhagymás, mentás hordós 
szalonna, a ribizlis töpörtyűk, a füstölt marhaszegy, a pirított lenmagos liba-
zsír, a gyulai kolbász, az aszalt szilvás marhanyelv, disznókörmös disznósajt, 
eszméletvesztést okozó szilvapálinkák és lekvárok, Ginsberg, Kerouac, Maja-
kovszkij és a meleg takarók. Ebben nem lehetett őt überelni. 

Diadalmasan tértem haza Borihoz a pokróccal, aki erre savanyú képpel 
közölte, hogy eddig ugyan nem említette, de már napok óta vár rám egy kis 
luk a 181-es utcában, Manhattan túlsó felén, az északi csücsökben, ahol fel-
szabadult egy hely számomra egy óriási Hudson-parti lakásban. Ám miköz-
ben telefonálni mentem a sarokra a subway-megállóhoz, hogy megbeszéljem 
az átköltözésem részleteit, Bori sem maradt rest és betekerte magát a gyö-
nyörű, vadonatúj piros kockás takarómba, majd alvást színlelt. Én persze 
csapkodtam, kiabáltam, dühöngtem, durcásan átkozódva bepakoltam a  le-
égett bőröndömbe mindent, ami még megmaradt a  vackaimból, de titok-
ban, lelkem legmélyén nem tudtam nem csodálni Borit a gyönyörű kockás 
takarómba tekeredve, miként Hófehérke, Szűz Mária és az összes kisszentek. 
Igen, tudtam, hogy valójában nekem kellene megfestenem őt, ebben a gyö-
nyörű takaróban, amint épp alvást színlel, vagy azért, hogy mégse menjek el, 
és mellé bújjak, és vele aludjak a takaró alatt, vagy azért, hogy elmenjek, de 
a takaró nélkül, és naponta visszajárjak ellenőrizni, hogy megvan e még… 

(Ez az  írás a Kitakart Psyché sorozat 5. kötete  
számára készült hosszabb szöveg részlete)

Kukorelly Endre

Így ment le. Petriről

„Aztán egy reggel, hajnaltájra, szerzett / a nagy Uristen 
egy kicsinyke férget, / mely a töknek tövét megrágta volna 

/ és tette hogy indája lekonyulna, / levele megpörögve 
kunkorodna / s az egész tök elaszva szomorodna.”

Babits Mihály

„Horgodra tűztél, uram. / Huszonhat éve / kunkorodok, 
tekergek / csábosan, mégsem / feszült ki a zsinór. 
/ Nyilvánvaló, / hogy a folyódban nincs hal. / Ha 

mégis remélsz, / válassz más kukacot. / Szép volt 
/ kiválasztottnak lenni. / De most már szeretnék / 

szárítkozni, mászkálni a napon.”
Petri György

Tömegével csinálták róla a legmodorosabb fotókat,
alkoholtól fölszántott arc, sokatmondóan néz ki
a képből, többnyire hu-baszki-de-
költő-vagyok pózban. Nem tudom, mennyire
érdekelte ez, mármint a költő vagyok,
mit érdekelne stb., biztos érdekelte, hiúság

nélkül nem megy, ha fényképeznek, nem
tudsz normális pofát vágni. Igyekszel normális
pofákat vágni, és pont az igyekezettől
lesz olyan, amilyen, rémes’ művészi. Láttam
az interneten egy régebbi képet róla,
bézs zakó, nyakkendő, szemüveg, felolvas, olyan,

mint egy kikupált, elegáns hajléktalan. 1991
decemberében New Yorkban játsztunk együtt mint
költők. Jó volt. A felolvasóest előtt
Baránszky László lakán találkoztunk, Petri józan
volt, mogorva, nem szól semmit, Baránszky
belenyomott két viszkit, attól nagyon föléledt,

nagyon barátságossá vált, nagyon sokat kezdett
beszélni, jókat mondott, nem a Baránszky,
mert ő mindig nagyon barátságos volt
és nagyon sokat beszélt, hanem Petri,
no és akkor ráivott két sört,
attól azonnal túlfutott egy sávon – mondhatni:

napsütötte –, szétcsúszott, beszédképtelenné vált, így ment
le az est, iszonyú kínos volt,
de jó, kínosan jó. Egyszer udvariasságból
elhozta a könyvét a Szondyba, de
nem talált otthon. Ez 1986-ban történt.
Adtam neki egy példányt a második

kötetemből, örült neki. És sajnálkozott, hogy
nincs nála a könyve – de hát
miért lett volna nála a könyve?
Másnap elhozta. Hólabda a kézben. Nem
voltam otthon, nem volt megbeszélve. A
címet tudta, a telefonszámomat nem. Borítékba

tette, bedobta a levélszekrénybe. Ezt valahogy
akkor túlzásnak gondoltam. Most úgy gondolom.
Van, amikor az előzékenység nem eltúlozható.
Sokáig nem hallottam róla. A nevét
sem hallottam addig. Később hallottam róla,
de nem olvastam. Egyszer valakivel elkeveredtem

Kőszeg Ferenc lakására, ahol az Örökhétfő
című könyvét mutatták be. 1981-ben, a 
Felszab környékén. 50 forintért meg lehetett
vásárolni. Megvásároltam. Beszélgettünk egy kicsit. Hogy
majd legközelebb mutassam meg neki a
verseimet. Megmutatta, hol van a vécé.
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BÚCSÚSZIMFÓNIA

MARIO VARGAS LLOSA ��A La civilización del 
espectáculo („A spektákulum civilizációja”) című 
könyvem kísérlet arra, hogy kifejezzem aggodal-
maimat, sőt szorongásaimat azzal kapcsolatban, 
hogyan láttuk, hogyan értelmeztük a „kultúrát” fi-
atal koromban, és ahogyan ez az életem során át-
változott valami egészen mássá, valami lényegileg 
különbözővé attól, ahogy az 50-es, 60-as és 70-es 
években felfogtuk. A könyv megpróbálja leírni ezt 
a változást, és megvizsgálni azt a szeszélyes alaku-
lástörténetet, amely a  mostani értelmezésekhez 
vezetett, az emberi tevékenységek különböző – 
társadalmi, politikai, vallási, szexuális stb. – szín-
terein, hiszen a kultúra mindent áthat, amit az éle-
tünkben csinálunk. 

A könyv nem pesszimista indíttatású, de zavar-
ba akarja hozni, gondolkodásra késztetni az em-
bereket, például azon, hogy vajon a szórakozás és 
figyelemelterelés egyeduralkodó szerepe manap-
ság nem vált-e a kulturális élet legfontosabb ténye-
zőjévé. Úgy vélem, ez a helyzet, és ez a társadalom 
széles rétegeinek jóváhagyásával jött létre, bele-
értve azokét is, akik hagyományosan a  társada-
lom intézményeit és kulturális értékeit képviselik. 

Nézetem szerint Gilles Lipovetsky egyike azok-
nak a  gondolkodóknak, akik a  legmélyebben és 
a  legszigorúbban elemezték ezt az új kultúrát. 
A  The Empire of Fashion: Dressing Modern De-
mocracy („A divat birodalma: A  modern demok-
rácia öltözékei”) című könyvében szakszerűen írja 
le, miből tevődik ez össze. Szemben velem, ő szo-
rongás nélkül közelíti meg ezt az új kultúrát, kü-
lönösebb vészjelzések nélkül; szimpátiával, olyan 
jegyeket látva benne, amelyeket igen pozitívnak 
gondol. Például a  mindenkire kiterjedő kultúra 
demokratizáló hatását, egy olyan kultúráét, amely, 
szemben a  hagyományos kultúrával, nem tesz 
különbséget, nem disztingvál; nem egy elitnek, 
tudós és értelmiségi klikknek a  monopóliuma, 
hanem így vagy úgy áthatja a társadalom egészét.

Azt is mondja, és ez egy érdekes és vitatható 
pont, hogy ez a  kultúra nagyobb egyéni szabad-
sághoz vezetett. A  múlttal szemben – amikor az 
egyén valamiképpen a  foglya, a kifejeződése volt 
a kultúrájának – ma az egyének kulturális lehető-
ségek széles köréből válogathatnak, eképpen gya-
korolva nem csupán szuverenitásukat és szabad 
akaratukat, hanem ízlésüket és személyes hajla-
maikat is. Azt állítja, hogy ez a kultúra megengedi, 
hogy az emberek olyan tevékenységekben keres-
senek élvezetet, amelyek kulturálisnak minősíthe-
tők, de amelyeket a múltban nem soroltak volna 
ide. Ezek a nézetek vitathatók: olykor meggyőző-
ek számomra, máskor kétségeim vannak. Azt hi-
szem, a  kettőnk – különböző, de talán egymást 

kiegészítő – álláspontja közti párbeszéd igen gyü-
mölcsöző lehet.

Mi volt a magaskultúra a modern ember 
számára?
GILLES LIPOVETSKY ��Nagyon köszönöm, 
Mario, ezt a felvezetést, melyben teljes mértékben 
magamra ismertem. Azt a  tényt emeli ki, hogy 
a  látványosság társadalma kihívást jelent a  kul-
túra nemes értelme számára. Ebből a  szempont-
ból egyetértek veled. Megengedném magamnak, 
hogy egy kicsit továbbgondoljam ezt a  vonalat, 
mivel úgy gondolom, abba az irányba mutat, ami 
neked fontos. Mi volt a  nemes kultúra, a  magas-
kultúra a modern ember számára? A kultúra az új 
abszolútumot képviselte. Ahogy a modern ember 
elkezdte kifejleszteni a  tudományos és demokra-
tikus társadalmat, a német romantika amolyan új 
művészet-vallást hozott létre, amelynek olyasfajta 
küldetése volt, amit sem a vallás, sem a tudomány 
nem nyújthatott, mivel a  tudomány csupán leír-
ja a  dolgokat. A  művészet afféle szentséggé vált. 
A  17. és 18. században a  költők – és a  művészek 
általában – voltak azok, akik megmutatták az utat, 
akik megmondták azt, amit a vallás mondott meg 
korábban.

Amikor megvizsgáljuk, mi a kultúra a  fogyasz-
tás világában, a  látványosság világában – amit ta-
lálóan a  látványosság civilizációjának hívsz –, ez 
éppen ennek a  romantikus modellnek az össze-
omlása. A kultúra a fogyasztás egyik elemévé vált. 
Már nem azt várjuk a kultúrától, hogy megváltoz-
tassa az életünket, megváltoztassa a világot, ahogy 
azt Rimbaud gondolta. Ez volt a  költők feladata, 
mint például Baudelaire-é is, aki elutasította a ha-
szonelvűség világát. Úgy hitték, hogy a magaskul-
túra az, ami meg tudja változtatni az embert, az 
életet. Ma talán már senki sem hiszi, hogy a ma-
gaskultúra meg fogja változatni a  világot. Valójá-
ban ezen a fronton a szórakoztatás, a látványosság 
társadalma győzött. Amit elvárunk a kultúrától, az 
a  szórakoztatás, a  szórakozásnak egy némiképp 
emelkedett formája; de alapvetően a kapitalizmus, 
a technológia az, ami ma megváltoztatja az életet. 
A kultúra pedig az, ami ezt az egészet szentesíti.

Bizonyos fokig osztozunk a  látványosság ci-
vilizációjának, és általában a  fogyasztói társada-
lomnak egy szigorúan negatív víziójában. Ugyan-
akkor az évek során megpróbáltam megmutatni 
ennek a  pozitív lehetőségeit is, mindennek elle-
nére. A kultúra hagyományos modellje felől nézve 
a  negatív vonatkozások kétségtelenül erősebbek. 
De az élet nem csak kultúra. Az élet politika is – 
számunkra demokrácia –, kapcsolataink mások-
kal, kapcsolatunk önmagunkkal, a testünkkel, az 

örömmel, és számos egyéb elem. Ezen a  szinten 
mondhatjuk, hogy a látványosság társadalma, a fo-
gyasztói társadalom tömegessé tette a viselkedési 
mintákat, és az egyénnek nagyobb fokú önálló-
ságot adott. Miért? Mivel ez a  megadiskurzusok, 
a nagyívű politikai ideológiák összeomlását jelen-
tette, amelyek az egyéneket szűk körű szabályok 
közé szorították –, és ezeket kikapcsolódással, 
kulturális hedonizmussal helyettesítették. Általá-
ban az emberek nem akarják már alávetni magu-
kat a  tekintélyeknek: boldogok akarnak lenni, és 
ezt a  boldogságot keresik minden rendelkezésre 
álló eszközzel. A  hedonisztikus, fogyasztói társa-
dalom lehetővé tette ezeknek az életstílusoknak 
a  kibontakozását. A  televízió például egyfajta te-
metője a  magas kultúrának, de más viszonyítási 
pontokat is kínált az embereknek, és új horizonto-
kat nyitott: képessé teszi az egyéneket az összeha-
sonlításra. Ezen a szinten a  látványosság társadal-
ma lehetővé tette az egyéneknek, hogy önállóvá 
váljanak azzal, hogy létrehozott egy amolyan à la 
carte társadalmat, amelyben az emberek megal-
kothatják saját életstílusukat. 

Úgy gondolom, ez egy fontos szempont, mivel 
azok a  társadalmak, amelyekben a  látványosság 
dominál, általában konszenzuális, demokratikus 
szerződésen alapuló társadalmak. Ma a  társadal-
mi küzdelmek már nem torkollnak vérfürdőbe, 
és minden ilyen helyen elutasítják a  diktátor fi-
guráját. Ebben az értelemben, úgy vélem, a  látvá-
nyosság társadalma lehetővé teszi a demokráciák-
nak, hogy kevesebb tragédiával, kevésbé skizof-
rén módon éljenek, mint azelőtt. Ez ugyanakkor 
nem tett még minket teljes mértékben szabaddá 
a modern kor két alapvető jellegzetességétől – két 
hatalmas bűnétől –: a forradalomtól és a naciona-
lizmustól. Nacionalizmusok mindenütt léteznek, 
ahol a látványosság társadalma uralkodik, de ezek 
nem vérengzőek, és a forradalom – a marxizmus 
nagy hőskölteménye, a  nagy eszkatologikus for-
radalmi remény – már nem számlál túl sok hűsé-
ges követőt. Ha visszaemlékszünk, mit jelentettek 
a nacionalizmusok és a  forradalmak a 20. század-
ban, ez képessé tesz minket arra, hogy elkerüljük 
a  látványosság társadalmának apokaliptikus olva-
satát, noha továbbra is kritikusak lehetünk vele.

Egy elfogadott kánon már nem látszik
MARIO VARGAS LLOSA ��Ezek a  pozitív as-
pektusai annak, amit a  látványosság civilizáció-
jának hívhatunk, ezekkel összességében egyet-
értek. De nézzünk meg néhány negatív aspek-
tust is. A  magaskultúra eltűnése – vagy össze-
omlása – a  zavarodottság győzelméhez vezetett. 
A  magas kultúráé mellett bizonyos esztétikai 
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értékek összeomlásának is tanúi voltunk, a  régi 
kultúra által megállapított, többé-kevésbé tisz-
teletben tartott hierarchiáénak; egy elfogadott 
kánon, illetve elsőbbségi sorrend már nem léte-
zik. Azt mondhatnánk, ez rendkívüli, mivel azt 
jelenti, hogy jelenleg határtalan szabadságunk 
van a  kultúra területén, de ebben a  szabadság-
ban a  legnagyobb hülyeség áldozataivá is válha-
tunk. Ez a mindennapokban megfigyelhető való-
ság. A legdrámaibb talán a képzőművészet esete. 
Ennek a szabadsága abban áll, hogy minden lehet 
művészet, és hogy semmi sem az; hogy minden 
művészet lehet gyönyörű vagy csúnya, de nincs 
rá mód, hogy megkülönböztessük a kettőt. A régi 
kánon, ami lehetővé tette számunkra, hogy kü-
lönbséget tegyünk a kiváló, a közepes és a förtel-
mes között, többé nem elérhető: ma a fogyasztók 
szeszélyeitől függ. A művészet világában a zavaro-
dottság néha szélsőségesen komikus formákat ölt. 
A kiváló tehetség és a zsiványság egyaránt külön-
böző machinációk áldozatai; például a nyilvános-
ságé, mert ezé az utolsó szó. Az igaz, hogy más 
területeken nem ennyire szélsőséges a zavar, de 
többé-kevésbé mindenütt felütötte a  fejét, és óri-
ási bizonytalanságot hozott létre. 

Ha a kultúra pusztán csak szórakozás, semmi-
nek sincs jelentősége. Ha szórakozásról van szó, 
akkor egy szemfényvesztő kétségtelenül jobban 
ért hozzá, mint egy mélyen hiteles személy. De 
ha a kultúra ennél többet jelent, akkor ez aggasz-
tó. És én úgy hiszem, a kultúra sokkal többet je-
lent – nemcsak az élvezet miatt, amit egy kitű-
nő irodalmi mű olvasása, egy nagyszerű opera 
vagy egy csodálatos balett megnézése, egy gyö-
nyörű szimfónia meghallgatása jelent –, hanem 
amiatt az érzékenység, képzelőerő, mohóság és 
vágy miatt, amelyet a magaskultúra, a nagy művé-
szet kelt az emberekben, ami erőt és képességeket 
ad a jobb élethez. Lehetővé teszi számukra, hogy 
figyelmesebben foglalkozzanak a  problémáikkal, 
amelyekben elmerültek, hogy világosabban lás-
sák azt, hogy mi a  jó és mi a rossz abban a világ-
ban, amelyben élnek. A művészet által kialakított 
érzékenység révén jobban meg tudják védeni ma-
gukat, és jobban tudják élvezni az életüket – vagy 
legalábbis kevesebbet szenvednek. 

Saját tapasztalataimból beszélek. Azt hiszem, 
az, hogy olvashattam és élvezhettem Góngorát, 
hogy olvashattam és élvezhettem Joyce Ulysse-
sét, hihetetlen mértékben gazdagította az élete-
met. És nem csak az élvezet miatt, amit nyújtot-
tak számomra, amivel megéltem ezeket a  kultu-
rális tapasztalatokat, hanem mert általuk jobban 
megértettem a politikát, az emberi kapcsolatokat 
is, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, hogy mi 
jó és mi rossz, és mi nagyon, nagyon rossz. A val-
lás eltűnt az életemből, amikor még nagyon fia-
tal voltam, és a helyére lépett egy olyan szellemi-
ség, amely e könyvek nélkül sohasem jött volna 
létre. Egyéni nézőpontból beszélek, de ha ezt ki-
terjesztjük az egész társadalomra, ha ez a kultúra 
és mindaz, amit jelent, eltűnik, és szórakoztatás-
sal helyettesítik, akkor mi lesz a többivel? Képes-e 
a színtiszta szórakoztatás felvértezni a társadalmat 
a szembenézésre mindezekkel a problémákkal? 

Nem vagyok a  kapitalizmus ellen. Inkább tá-
mogató vagyok; egy rendkívüli előrelépést tett 

lehetővé az emberiségnek. Magasabb életszínvo-
nalat hozott, egyfajta tudományos fejlettséget, ami 
biztosítja számunkra, hogy határtalanul jobban él-
jünk, mint elődeink. Mindazonáltal a kiváló filozó-
fusok mindig is azt mondták, hogy a kapitalizmus 
hidegen józan rendszer, amely gazdagságot teremt, 
de önzést is. Ezt gazdag lelki életnek kell ellensú-
lyoznia. Számos kapitalista elmélet gondolta úgy, 
hogy e gazdag lelkiség biztosítéka a vallás; mások, 
a nem vallásosak, úgy vélték, ez a kultúra. Ha nem 
akarjuk elérni azt a pontot, ami felé a jelenkori tár-
sadalom kétségkívül tart – egyfajta lelki üresség, az 
ipari társadalom által generált mindenféle negatív 
vonatkozások, elembertelenedés, és ez napjainkra 
egyre nyilvánvalóbbá válik –, akkor, ez szilárd meg-
győződésem, a  legjobb módja szembeszállni ezzel 
az egoizmussal, ezzel a magánnyal, ezzel a szörnyű 
versengéssel, amely tényleg az elembertelenedés 
szélsőségeit éri el, az a rendkívül gazdag kulturális 
élet, a legnemesebb értelemben vett kultúra.

Gilles-lel szemben én nem hiszem, hogy a  lát-
ványosság társadalma békét, derűt és összhangot 
hozott, vagy legalább az erőszakot csökkentette 
volna. Ezzel szemben az erőszak nagyon is jelen 
van a bűnözés-átjárta városokban, a szexuális bűn-
cselekményektől a  mindenféle hátrányos megkü-
lönböztetésekig. A  gazdasági válságból származó 
fantazmagóriák következménye az idegengyűlö-
let, a  rasszizmus és a diszkrimináció. Az erőszak 
jelen van a szexuális kisebbségekkel szemben, és 
mindennapos, kevés kivétellel, mindenütt a  vilá-
gon. Mivel magyarázzuk mindezt? Ennek az erő-
szaknak az egyik megnyilvánulása éppen a  ma-
gaskultúra összeomlása. Pedig ez az, ami növeli 
fogékonyságunkat és vezet minket arra, történjék 
bármi, hogy a nagy, komoly problémákkal foglal-
kozzunk. Az a  kultúra, amely egyszersmind szó-
rakoztató, de figyelemfelkeltő és zavaró is, amely 
frissen tartja a  nonkonformitást, a  kritikai szelle-
met, az olyasmit tud, amit a pusztán szórakoztató 
kultúra nem. Gilles egyik esszéjében ezt „kultúr-
világ”-nak híva.

A látványosság ellen nincs kifogásom; a  látvá-
nyosság számomra fantasztikus és borzasztóan szó-
rakoztat. De ha egy kultúra csak ennyi, ahol végül 
az alkalmazkodás, és nem a derű dominál, az egy 

fajta passzív lemondás. És a modern kapitalista tár-
sadalomban az egyén tiszta passzivitása nem a de-
mokratikus kultúra megerősítését jelenti, hanem 
a  demokrácia intézményének összeomlását; egy 
ilyen beállítódás ellene hat az egyén kreatív és kri-
tikus részvételének a saját társadalmi, politikai és 
civil életében. Számomra a  legzavaróbb jelenség 
a  jelenkori társadalomban, hogy az értelmiségiek 
és a művészek nem vesznek részt a közügyekben, 
teljesen lenézik a politikai életet, mocskosnak, gya-
lázatosnak és korruptnak látják, olyasminek, ami-
nek hátat kell fordítaniuk, hogy meg ne fertőződje-
nek. Hogy tud egy demokratikus társadalom hosz-
szútávon fennmaradni a gondolkodóbb fajta embe-
rek nélkül; az érzékenyebb, kreatívabb, gazdagabb 
fantáziával rendelkező emberek nélkül?

Az elkötelezett embereknek ma 
a szolidaritás a fontosabb
GILLES LIPOVETSKY ��Gyakran hozzuk kap-
csolatba a látványosság társadalmát az eszmények 
eltűnésével. Ez kétségtelenül fontos aspektus, de 
nem az egyetlen. Az elkötelezett emberek új ge-
nerációjában a  kiindulási pont többé nem politi-
kai jellegű, hanem a nagylelkűség és a kölcsönös 
segítségnyújtás parancsához kapcsolódik. A  mai 
társadalom nem jelent egyet a  cinizmussal vagy 
nihilizmussal. Ez talán az uralkodó jegye, de van-
nak ellentétes irányú folyamatok is. Láthatjuk ezt 
a  civil szervezeteknél, az önkénteseknél, akik 
maguk cselekszenek, akik másoknak szentelik 
idejüket, azt keresik, hogyan segíthetnek mások-
nak, ahelyett hogy csak saját magukkal törődné-
nek. Bevallom, ez nem túl általános jelenség, de 
meg vagyok lepve, hogy mindennek ellenére a lát-
ványosság társadalma az egész világon megenge-
di a  nagylelkűség ilyen megnyilvánulásait. A  lát-
ványosság társadalma nem csak önzést produkál, 
hanem olyan jelenségeket is, amelyekkel egyen-
súlyba tudjuk hozni a mérleget. 

Különböző elképzeléseink vannak a  magas 
kultúráról. Te úgy látod, mint ellensúlyt, a  látvá-
nyosság és a  kapitalizmus halálos deregulációjá-
nak egyfajta megváltását, ellenszerét. Nem vagy 
a  kapitalizmus ellen, hanem keresed a  módját, 
hogy emberibbé tedd. Ebben egyetértünk. Nem 
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vagyunk azonban egyformán optimisták. Te úgy 
gondolod, a magaskultúra alapvető és lényegi esz-
köze a  kapitalizmus bizonyos aspektusai korrigá-
lásának. Én szkeptikusabb vagyok; talán kevésbé 
bízom a magas kultúrában.

Mondtál néhány nagyon érdekes dolgot az erő-
szakról: hogy a látványosság társadalmában, ame-
lyet a  szórakozással hoznak összefüggésbe, min-
denfajta erőszak megjelent. Mindazonáltal a  ma-
gaskultúra egy fontos pillanata során Oscar Wilde 
két évet töltött börtönben, rövid életének hátralé-
vő részét pedig száműzetésben. A  magaskultúra 
képtelen volt megvédeni a  Goethe és Kant nem-
zetéhez tartozó embereket a náci barbárságtól. 

Én a tudomány embere vagyok, védem a magas 
kultúrát, de úgy vélem, javasolnunk kell más, kü-
lönböző utakat is. Tekintve a  mai világ dezorien-
táltságát, mindenekelőtt az emberek méltóságát és 
a  cselekvésbe vetett hitüket kell helyreállítanunk. 
Nem csupán a tudásba vetett hitet és a nagy művek 
élvezetét. A  magaskultúra segít megformálni egy 
személyiséget, hozzájárul ahhoz, hogy az egyé-
nek aktíc szereplők lehessenek, akik megalkotják 
a  saját világukat. Az oktatásnaknak nem szabad 
leállnia, vagy a  televízió ellen fordulnia és hason-
lók. Az oktatás olyan eszközöket kell hogy nyújt-
son az egyéneknek, amelyek segítségével alkotóvá 
válnak, nem csak a művészetben vagy az irodalom-
ban, hanem mindenben. A magas kultúrának, a hu-
manizmusnak más módokon is működnie kell, de 
ha ezt helyezzük a  középpontba, abból baj lehet. 
A szórakozás társadalmában a tömegeknek sokkal 
nehezebb részt venniük ebben a kulturális forron-
gásban. Azoknak, akik nem kapták meg a megfele-
lő képzést, nehéz ma az Ulyssest olvasni – bár nem 
lehetetlen. Tudunk élni, és jól élni, méltó módon, 
anélkül is, hogy ismernénk a klasszikusokat. 

Egyetértünk abban a diagnózisban, hogy a lát-
ványosság társadalma az esztétikai hierarchiák 
összeomlásával párhuzamosan jött létre. De itt 
egy kicsit vissza kell lépnünk, és fontolóra venni, 
hogy nem a  látványosság társadalma az egyetlen 
bűnös. A  legmagasabb kultúrával kezdődött: az 
avantgárddal, amely az igazi támadást az akadémi-
kus művészet, a „szép” ellen intézi. Duchamp nem 
a látványosság társadalmának embere volt, mégis 

épp ő volt az, aki utat nyitott annak az elgondo-
lásnak, hogy akármit kitehetünk egy kiállításon, 
és „művészetnek” nevezhetjük. Az esztétika és 
a  magaskultúra összeomlásának csírái magában 
a magas kultúrában rejlenek.

Végül is a  látványosság társadalma nem válto-
zatott túl sokat az esztétikai hierarchián. Akkor 
mit csinált? A modern 20. századi társadalom vala-
mi hallatlan dolgot hozott létre a történelemben: 
a  „tömegművészetet”. Vegyük például a  mozit. 
Egy film mindenkit megcéloz, kulturális hátteré-
től függetlenül; nem kell a klasszikusokat elolvasni 
a megértésükhöz. A mozi nem változtatta meg az 
esztétikát; valami mást alkotott. Egy szórakoztató 
művészetet hozott létre, amely középszerű mun-
kákat is adhat számunkra, de nagyszerű dolgokat 
is. Az átlagos filmek egyre inkább se nem jók, se 
nem rosszak, de érzelmeket váltanak ki, és elgon-
dolkodtatják az embereket.

A gazdag és kreatív kultúra 
elválaszthatatlan a szabadságtól
MARIO VARGAS LLOSA ��Örülök, hogy Gilles 
a nácizmus problémáját is érintette. Az első dolog, 
amit a  nácizmus hatalomra jutásakor tett, a  ha-
talmas könyvégetés a berlini egyetem előtt, ahol 
gyakorlatilag Németország egész hatalmas kul-
turális hagyományát egy óriás máglyára vetették. 
A  nácizmus nem az egyetlen totalitárius mozga-
lom, amely rendkívül erős bizalmatlansággal for-
dult a  művészeti alkotás, a  filozofikus gondolko-
dás felé, azon művészek felé, akik többé-kevésbé 
kritikusak voltak koruk, társadalmuk iránt; ezeket 
a művészeket persze brutálisan elnyomták. 

A kultúra iránti mélységes bizalmatlanságuk 
miatt a  tekintélyelvű társadalmak mindenekelőtt 
a  cenzúra rendszereit vezetik be. És igazuk van, 
hogy a  kultúrában hatalmas fenyegetést látnak. 
Így például létrehozták az inkvizíció intézményét, 
hogy elfojtsák az eszmék és meggyőződések sza-
bad áramlását, hogy korlátozzák a  gondolkodást, 
a  szellemi és lelki életet, a hatalom meggyőződé-
seinek megfelelő, szigorúan meghatározott kere-
teken belül. Ez az, amit a kommunizmus, a  fasiz-
mus, a nácizmus és az összes diktatúra csinált. Itt 
láthatjuk a gazdag, igen kreatív és szabad kultúra 

jelentőségének a legtisztább megnyilvánulását. Va-
lójában egy gazdag és nagyon kreatív kultúra csak 
szabad lehet, tulajdonképpen ez az alapja a  sza-
badságnak. Ha ez a kultúra eltűnik, az azért van, 
mert a  szabadság is eltűnt a  társadalom szívéből. 
A szabadság eltűnhet a brutális, totalitárius rezsim 

– Hitler, Sztálin, Fidel Castro, Mao Ce-tung – alatt, 
de más módokon is megszűnhet. Ha elérünk arra 
a pontra, hogy úgy gondoljuk, hogy bizonyos em-
bereknek, akiknek nincs meg hozzá a  szükséges 
kultúrájuk, Joyce, Eliot és Proust teljesen haszon-
talan és fölösleges, és hogy ezeknek az emberek-
nek közvetlenebb és sürgetőbb problémáik van-
nak, akkor a társadalom a frivolitás és a sznobéria 
egy különös keverékében fog mindinkább elsze-
gényedni. Ez a  fajta gondolkodás veszélyes. Úgy 
hiszem, Proust mindenki számára fontos; habár 
nem mindenki tudja, hogyan olvassa, vagy hogy 
amit Proust mond, az ráadásul hasznos számuk-
ra, még akkor is, ha ők nincsenek abban a  hely-
zetben, hogy olvassák. Bizonyos fajta érzékenysé-
get hozott létre bizonyos dolgokkal kapcsolatban, 
ami az embereket képessé teszi arra, hogy érzéke-
nyebbek legyenek a szegény emberek helyzetével 
kapcsolatban. Felhívta a  figyelmünket bizonyos 
emberi jogokra. Ez a  fajta érzékenység a  kultúra 
eredménye. Ha e mögül az érzékenység mögül el-
tűnik a kultúra, akkor az egész rendkívüli módon 
meggyengül. Ez magyarázza azt, hogy annak elle-
nére, hogy Európa átélte a holokauszt borzalmas 
tapasztalatát, nemcsak hogy nem tűnt el az anti-
szemitizmus, de időről időre újjáéled. Ez magya-
rázza azt, hogy az idegengyűlölet, amely egyete-
mes probléma, újra és újra kitör, és nemcsak a pri-
mitív, műveletlen társadalmakban, hanem a rend-
kívül kulturált társadalmakban is, és pontosan 
azokban a  rétegeikben, ahova Proust, Eliot vagy 
Joyce Ulyssese sosem ér el.

A magaskultúra elválaszthatatlan a  szabadság-
tól. A  magaskultúra mindig is kritikus volt, min-
dig is a nonkonformizmus következménye és for-
rása volt. Az ember nem tudja úgy olvasni Kafkát, 
Tolsztojt vagy Flaubert-t, hogy ne támadjon az 
a  meggyőződése, hogy a  világot rosszul fogjuk 
fel, hogy mindazokhoz a dolgokhoz képest, ame-
lyek náluk oly szeretetre méltóak, oly tökéletesek, 
oly elegánsak, ahol minden elegáns, még a csúf és 
a rossz is elegáns és bájos – a való világ oly közép-
szerű. Ez a nonkonformitás, az ellenállás, az aktuá-
lis valóság elutasításának nagyon erős érzését kelti 
bennünk. Ez a fejlődés és a szabadság legfőbb for-
rása, nem csupán az anyagi szférában, hanem az 
emberi jogok szférájában és a  demokrácia intéz-
ményeiben is. A magaskultúra védelme szorosan 
kapcsolódik a  szabadság és a  demokrácia iránti 
elkötelezettséghez.

Igaz, hogy a  múlt kulturált társadalmaiban 
szörnyű társadalmi és gazdasági igazságtalanságok 
fordultak elő. Mi hívta fel a  figyelmünket ezekre 
az igazságtalanságokra? A  kultúra. A  kultúra ér-
zékennyé és racionálisan gondolkodóvá tett min-
ket, hogy meglássuk, mi megy körülöttünk rosszul. 
A  kultúra volt az, ami lehetővé tette számunkra, 
hogy megértsük, hogy a  rabszolgaság igazságta-
lan, és véget kell vetni neki; hogy a gyarmati rend-
szer igazságtalan, és azt is fel kell számolni; hogy 
a  rasszizmus összes formája és a  diszkrimináció 
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igazságtalan és erőszakos. Amikor Proust az Az el-
tűnt idő nyomában-t írta, nem tudta, hogy a sza-
badságért és igazságért dolgozik, pedig azt tette. 
Ez az, amit Rembrandt és Michelangelo is tett; 
amit Wagner tett, amikor zenét komponált, még 
ha rasszista volt is. Akárcsak a többi nagy művész, 
nagy gondolkodó, nagy alkotó. A  rendeltetésük 
nem olyan, mint a  technokratáké vagy a  tudóso-
ké, noha ez utóbbiak is rendkívül sokat tettek 
az emberiségért; ők szakemberek, és a munkájuk 
egyenes vonalon halad előre. A nagy humanisták 
munkája viszont több irányba is halad; a  társada-
lom egészének irányába tájékozódik, és bizonyos 
fokig meghatározza azokat a közös nevezőket, me-
lyek a modernizációval és iparosodással elvesznek. 
A modern társadalom szegregálja és elválasztja az 
egyéneket; ezért fontos, hogy legyen közös neve-
ző, ami kölcsönösen felelőssé és testvériessé tesz 
minket, mert ez az, ami igazi érdekközösséget hoz 
létre. Csak a kultúra teremti meg ezt a közös érde-
ket és érdeklődést; ez sosem a technológián vagy 
a  tudományon alapszik, amely specialistákat ter-
mel ki a  maguk kölcsönösen összeegyeztethetet-
len, élesen elkülönített szakterületein. 

A magaskultúra védelme nem csak ama kis elit 
védelmét jelenti, akik a magaskultúra gyümölcse-
it élvezik, hanem mindama dolgok védelmét is, 
melyek alapvetőek az emberiség számára, mint 
a szabadság és a demokratikus kultúra. A magas-
kultúra a totalitarizmustól és a tekintélyelvűségtől 
véd minket, de éppúgy a  szektarianizmustól és 
dogmáktól is. 

Gilles Lipovetsky szerint az ideológiák – ame-
lyekkel kapcsolatban ugyanolyan bizalmatlan va-
gyok – a  látványosság társadalmában szétmállot-
tak; a  látványosság társadalma hatékonyabb lett 
a  nagy utópikus ideológiák elleni küzdelemben, 
mint a  racionális, demokratikus érvelés és meg-
vitatás. Ha a  látványosság társadalma – és ennek 
szükséglete a  sokféleségre, a  szórakozásra, a  di-
vatra, az azonnali élvezetekre – egyik nagy telje-
sítménye számos ideológia fokozatos lebontása és 
eltűnése volt, akkor ez tényleg valami olyan, amit 
ünnepelnünk kéne. A nagy ideológiák összeomlá-
sa a  modern társadalomban dúló háború és erő-
szak egyik legfontosabb támaszának összeomlása.

A fogyasztói társadalom jólétet, vélemény-
szabadságot, több önállóságot adott
GILLES LIPOVETSKY ��Mario kiemelt egy pon-
tot, amiben tökéletesen egyetértek: az a  tény, 
hogy modern emberek vagyunk, valami olyasmi, 
amit a magaskultúrának köszönhetünk. A filozófi-
ának és az irodalomnak köszönhetjük. A  demok-
rácia, az emberi jogok és a humanizmus nem csak 
úgy hipp-hopp jött létre. Eszmék hatalmas kaval-
kádjából született, új érzékenységekből, melyeket 
filozófusok és írók sokaságának köszönhetünk, és 
ez az, ami megformálta a  humanista, individua-
lista és demokratikus kozmoszt. A  modern világ 
bizonyos gondolkodók kezdeményezése, akik el-
ültették a magot, embereké, akik megadták annak 
a  társadalmi létnek kódjait, melynek alapvetése 
nem egy Túlvilágban van, hanem önmagában ta-
lálja meg, mindenki szabadságának, méltóságának 
és egyenlőségének elismerésével. Ez a szellemi al-
kotás az, amit a  magaskultúrának köszönhetünk. 

Egyetértünk, ahogyan egyetértünk abban is, hogy 
a kreativitást mint a szabadság egy igen fontos té-
nyezőjét védelmezni kell.

Másfelől, nem vagyok teljesen meggyőzve arról, 
hogy a magaskultúra távol tart vagy megvéd min-
ket a diktatórikus vagy másféle erőszak kitöréseitől. 
A magaskultúra szabadságot is termel, de gyakran, 
ahogy Kant mondaná, megbénulhat a hatalom és 
a magánérdekek fenyegetésétől. Ma nem a magas-
kultúra az egyetlen, ami megóvja az értékeket, me-
lyeket szeretsz és értékelsz velem együtt; a  televí-
zió, a mozi és a tömegmédia rengetegféle terméke 
szintén magasztalja az emberi jogokat és az emberi 
méltóságot. Ezek talán nem lesznek örökérvényű 
nagy művek, de ennek ellenére terjesztik a huma-
nista ideológiát. Mindig meglepődöm Spielberg 
filmjeit nézve. Ezek nem magaskultúra, hanem 
kasszasikerek, és dollármilliókba kerül az előállí-
tásuk. De humanista eszméket és demokratikus 
érzületet terjesztenek, és olyan értékeket közvetí-
tenek a  társadalomnak, amelyek eredetileg a  ma-
gaskultúrában alakultak ki. 

A fogyasztói társadalom, a  látványosság társa-
dalma – ami nagyjából ugyanaz – rengeteg dolog-
ban működött közre: jólétet teremtett, könnyebbé 
tette az embereknek, hogy megosszák a  vélemé-
nyüket, nagy ideológiákat rombolt le, és több ön-
állóságot adott az embereknek. De ez nem elég. 
A  látványosság társadalma, ami boldogságot ígér, 
nem képes betartani az ígéretét. Mindenesetre 
nem démonizálhatjuk a  fogyasztói társadalmat, 
nem szabad a gyereket kiöntenünk a  fürdővízzel. 
Azokat a  dolgokat kell továbbvinnünk, amik po-
zitívak e társadalomban – szabadság, hosszú élet, 
különböző életlehetőségek –, de azt is fel kell is-
mernünk, és itt értünk egyet, hogy a fogyasztás vi-
lága képtelen teljesíteni az emberek legfőbb vágya-
it. Az emberek nem puszta fogyasztók, a  fogyasz-
tói társadalom mégis úgy szól hozzájuk, mintha 
azok lennének. Mi a különbség a fogyasztó és az 
egyén között? Nagyon sok. A humanista perspek-
tívából, a magaskultúra örökségéből adódóan azt 
várjuk az emberektől, hogy kreatívak legyenek, 
hogy kitaláljanak dolgokat, hogy legyenek értéke-
ik. A fogyasztói társadalom ezt nem képes megad-
ni, úgyhogy számos mozgalmat látunk, amelyek 
elkötelezték magukat, amelyek ötleteket javasol-
nak, amelyek cselekszenek. Az embereknek szük-
ségük van elköteleződésre. 

Az interneten és a  kommunikáció új eszköze-
in keresztül fiatal amatőrök hatalmas fejlődését 
tapasztalhatjuk, akik mindenféle dolgokat, vide-
ókat, rövidfilmeket, zenéket készítenek. Nem az 
összes ilyen termék zseniális, de ez a tevékenység 
azt mondja nekünk, hogy amit Nietzsche a „hata-
lom akarásának” hív, az ma az alkotás akarása. Ezt 
az akaratot a  fogyasztói társadalom nem pusztí-
totta el, és nem sikerült az embereket olyanokká 
tennie, akik csupán márkaneveket akarnak. Az 
emberek továbbra is akarnak kezdeni valamit az 
életükkel. Ez az, amit az oktatásnak tennie kell: el-
látni az embereket eszközökkel, akárhol is vannak, 
hogy kezdjenek valamit az életükkel, és ne csupán 
a márkanevek és a divat fogyasztói legyenek. Ha-
talmas munka vár ránk.

A kapitalizmus globális rendszere szűkíti 
a  manőverezés lehetőségeit, csökkenti a  tettek 

mozgásterét, de a  kultúrában alkothatunk; az 
oktatás képes cselekedni. Ez a  21. század egyik 
legnagyobb kihívása. A  társadalmat nem egye-
dül a technika formálja majd, hanem az emberek, 
akiknek megvan a hozzá való eszük, akiknek erős 
vágyaik vannak. Az oktatásnak segíteni kell őket 
ezek megvalósításában. A magaskultúra is egy esz-
köz, de nem az egyetlen. Az internet korában újra 
kell gondolnunk az oktatást. El kell gondolkod-
nunk azon, hogy az oktatás egy zavarodott tár-
sadalomban többé nem rendelkezik azokkal a re-
ferenciapontokkal, amelyekkel korábban. Óriási 
feladat, de ez fogja körvonalazni a holnap világát. 
MARIO VARGAS LLOSA ��Teljesen egyetértek. 
A  modern ipari társadalom, a  piaci társadalom, 
a  fejlett országok társadalmai óriási mértékben 
javították az egyének életkörülményeit. De sem-
miképpen sem hozta el az emberek számára azt 
a boldogságot, amit igazán sorsukul szeretnének. 
Pontosan az hiányzik, amit „gazdag lelki-szelle-
mi életnek” nevezünk. A társadalom egy részének 

– akik úgy érzik, az anyagi világ a  hit által kerek 
csak – a  vallás kínálja ezt, de marad egy széles 
réteg, akiket nem érint meg a vallás, akiknek nem 
mond semmit, és ott a  kultúrának kell alapvető 
szerepet játszania.

Az oktatás, egyetértek, az egyik fő eszköz, ami-
nek segítségével a  modern társadalom fokozato-
san kitöltheti ezt a lelki-szellemi űrt. De ha van va-
lami, ami válságban van a modern társadalomban, 
akkor az éppen az oktatás. Egyetlen olyan ország 
sincs a világon, ahol az oktatási rendszer ne mutat-
ná a mély válság jeleit, amiatt az egyszerű ok miatt, 
hogy nem tudjuk, melyik a  legjobb és legjobban 
működő rendszer; egy olyan rendszer, amely egy-
felől előállítja azokat a  szakembereket és szakér-
tőket, akikre a társadalomnak szüksége van, más-
felől kitölti a  modern társadalom lelki-szellemi 
világában kialakult űrt. Az oktatás azért van vál-
ságban, mert képtelen megtalálni azt a  képletet, 
amely ezt a két célt egyszerre teljesítené. Ezen kell 
dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy a modern társa-
dalom képes legyen kielégíteni az emberek anyagi 
szükségleteit és ugyanakkor betölteni a  szellemi 
űrt. Az oktatás abszolút alapvető, de az oktatással 
együtt a  család és az egyén is alapvetőek, ezért 
bizonyos konszenzusra van szükség akkor, ami-
kor az iskoláink, az intézményeink, az egyeteme-
ink életét irányító programok kidolgozására kerül 
sor. Ezen a ponton elképesztő a zűrzavar, de leg-
alább ha az tudatosulna, hogy az oktatás az, ahol 
kreatívnak és működőképesnek kell lennünk, azt 
hiszem, már hatalmasat lépnénk előre. Minden-
esetre, bár a  felszínen számos ponton eltérnek 
a nézeteink, Gilles és én egyetértünk abban, hogy 
Proustot, Joyce-t és Rimbaud-t olvasni kell; hogy 
amit Kant, Popper vagy Nietzsche gondolt, az ma 
is értékes, és segíthet azoknak az oktatási progra-
moknak a kidolgozásában, amelyekre a jövő társa-
dalma épül, ha a mainál egy kevésbé erőszakos és 
kevésbé boldogtalan társadalom a cél. 

(A beszélgetés a madridi Cervantes  
Intézetben hangzott el 2012. április 24-én.)

FARKAS JOHANNA FORDÍTÁSA

© Gilles Lipovetsky,  
Mario Vargas Llosa / Letras Libres 

© Eurozine
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„A legjobb barátnő”: ez hajdanán fogalom volt mifelénk. Mindig szigorúan 
csak egy lehetett belőle. Nekem is voltak „legjobb barátnőim” óvodától egye-
temig, egyszerre csak egy: az Ilonka, a Rózsi, a Hédi meg az Ági, és „egysze-
rű” barátnő-státuszban volt még egy másik Ágim is. Hédi volt az anyakirálynő 
közülük, Hédi volt a fogalom, az ő uralkodása kamaszkorom tavaszára esett.

Rengetegszer kimondtam ezt a keresztnevet hódolattal, kérdő, fölkiáltó, 
óhajtó, sóhajtó, hívó, haragos és panaszos hangsúllyal, még többször nevet-
ve; a neve oly mértékben eggyé forrt ővele, a személyével, a világával, ahogy 
az csak kevés névvel esik meg az ember életében. (Mindig csak eggyel.) Hédi 
csak egy van. És Ági is csak egy van, noha kettő volt belőle, azonban mindig 
egy tündökölt. 

Olyan nagynak érzem ezeket a  királynőket, olyan kiterjedtnek az életü-
ket, hogy bele se foghatok az ábrázolásba. Ha leírnám az arcukat, le kellene 
írnom a testüket is, meg az anyukájukat, az apukájukat, a házat, ahol laktak, 
az utcát, ahol ezerszer megfordultam, az évtizedeket, amíg és ahogy ezek 
a testek alakultak, és le kellene írnom két vajdasági temetőt is. De nem csak 
a közös, bácskai környezetünktől, saját magamtól sem tudom elvonatkoztatni 
őket, mivel a viszonyunk minden esetben kölcsönös volt, sohasem alárendelt, 
és nem is viszonosságon alapuló. Azonosultunk egymással; oly mértékig el-
fogadtak ők is engemet, hogy még most, évtizedek múltán, az öregkor küszö-
bén sem választhatom le őket magamról. Gyerekkori és ifjúkori barátságok-
ról beszélek, amikor a királyság még mesés; a későbbiek más lapra tartoznak, 
könnyebben tárgyiasíthatók, reflektálhatók, de engem ezek a koraiak foglal-
koztatnak, a titokzatos részesedés. 

A kamaszkori barátságok drámájában van egy fázis, mikor a barát lénye 
eléri azt a hőfokot, mint amin a sajátunk lobog legbelül, és ő ugyanolyan ele-
venen létezik bennünk, mint mi önmagunkban. Lehet, hogy szerelem-gya-
korlatok ezek, vagy vallásgyakorlatok, melyek kívülről kapják a fényt, Erósz 
szárnyalásai a felnőtt-lét udvarában, kiterjednek azonban a morális életre is: 
hogy ki mit akar és mit fog akarni, ki hogyan próbálja, szeretné, bírja és bírná 
leélni az életét, ezt vesszük át közösen és sokkal intenzívebben, mint az isko-
lai leckéket. Ambíciók, nézetek, ideák és összekülönbözések formájában az 
egész későbbi szellemi élet itt forr ki. Tűzfészkek ezek a barátságok. Aligha-
nem el is dől sok minden a katlanukban. 

Később elágaztak az életpályák, ahányan, annyifelé távoztunk, szöktünk, 
leragadtunk, szétszóródtunk a  nagyvilágban, szem elől vesztettük egymást, 
meghaltunk. A korai együtt töltött idő azonban, ha nem tévedek, zsarátnok 
marad. Talán szeretetnek is nevezhetjük azt, ami akkor kiforr, és a felnőttkor 
sivatagaiban sem huny ki örökre.

I.
Az első erotikus kísérletezések, hódítások és halálos csalódások vakmerő 
és riadt éveiben a  barátnő melletted az oltalom, a  társ, az együttrezgő fél, 
aki mindent ért, ő minden titkok tudója, miközben ugyanolyan kiszolgálta-
tott, mint te. De megvéd, mindig számíthatsz rá; szűz nyugalommal vigasz-
tal, együtt fél veled, szid, fedd, utánoz, kiröhög. Sokat hahotáztok, miközben 
járjátok a hülyeség iskoláját; együtt tanultok meg káromkodni és malackodni, 
csalni, hazudni, lopni, szimbolikusan gyilkolni, és mégis angyalok vagytok 
párban. Fáradhatatlanul szerettek és utáltok, ennek szinte minden változatát 
kipróbáljátok, késhegyre menő vitákat folytattok másokkal. Párban áztok el 
az esőben, együtt keveredtek kínos slamasztikába és egy időben veszítitek el, 
készakarva, anyátok rettentő fölháborodására, a szüzességeteket. 

Hédivel a  felnőtté válás röhögőrohamokkal megáldottan zajlott le. Sán-
tává röhögtük a  gimnáziumban a  székeket – ne hintázz a  széken! – és 
zengett tőlünk az utca. Az ő utcája is, meg az enyém is, az egész kisváros 

visszhangzott – Zombort is le kellene írni ahhoz, hogy érthető legyen ez a ba-
rátság. Zombort és a mára elfeledett otthonosságot. Az utcákat a sok-sok-sok-
sok fával, amelyeken vonultunk az iskolatáskával, a  tornaszatyorral, a vonal-
zókkal a gimnáziumtól az Apatini útig vagy a Blagojevicseváig, és kuncogtunk, 
karattyoltunk, kacagtunk. Cúnyóztunk – így nevezték arrafelé a napraforgó-
magok köpködését – meg bicajoztunk. Az albán napraforgómag-árus dinasz-
tiát is le kellene írni ahhoz, hogy érthető legyen a Hédi, meg a nemrég kivá-
gott platánfasort a  főutcán, ahol apám dolgozott a boltban. A titkos büszke-
séget, hogy az én apám boltos, és a tartós félelmet, hogy egyszer agyoncsap, 
akár Zeusz villáma. Nem viselkedtem jól akkor már soha, de nem féltem úgy, 
mint most. Másképp féltem. A  két gimnazista lányban sok irónia és öniró-
nia megfért, és annyi minden tűnt ellenállhatatlanul mulatságosnak, például 
maga magunk, akit a másik visszatükrözött. 

Hédi volt az igazi hahotázó, ő a mai napig gyönyörűen hahotázik, öblösen, 
a hibátlan fogaival; én feszesebbre és szélesebbre vettem a vigyorgást. Még 
most is minden könnycsordító és hasfájdító nevetéskor – ami ritka madár – 
eszembe jut a Hédi. Napi konfrontálódás volt ez a csábító ismeretlennel, me-
lyet, meglehet, jó érzékkel találtunk nevetségesnek. Ezt a látásmódot elvesz-
tettem. Akkoriban elevenebb, erőteljesebb volt a gondolkodásunk, mint ma, 
és reflektálatlanabb is; a gesztusainkkal, a szemünkkel, a kezünkkel, minde-
nünkkel gondolkodtunk, és meg is éltük alaposan azt, amit gondolunk. 

 Ha manapság nagyritkán találkozunk, azonnal bekövetkezik a  regresz-
szió, és vihogunk, mint a szamarak, visszatér az a friss íz, vagyis az emléke, 
de hamar meg is keseredik a  szánkban, és erőt vesz rajtunk a  megfontolt-
ság, visszaesünk elkomorodott magányunkba. Hiszen az örök társasság volt 
a nevetések föltétele. Az együttlét sűrű szövetében nem szorult magyarázat-
ra semmi, és minden magától figuralizálódott, kifigurázódott. Bizonyára egy 
sokszorosan tükrözött imago mundiban éltünk, arca volt a világnak, vissza-
vert képei. A  kacaj olyasmi volt, mint a  tükörcserepek pörgése a  kaleidosz-
kópban. Együtt tanultuk meg a  felnőtt-lét betűit, egymást is tanítva, együtt 
jöttünk rá némely titkosírásra. 

Én voltam a  nehezebbik eset. Mélyebbre mentem, de nem tiszta forrás-
ba, olyan akkor már nem volt a  láthatáron Bácskában, hanem kátyúba, tó-
csába, mocsárba. Nős emberbe lettem halálosan szerelmes, egy széltolóba, 
ami hét éven át gyötört, öngyilkossággal kacérkodtam, az ereimet nyiszitál-
tam zsilettel, tükörcseréppel, konyhakéssel, altatót vettem be és összevisz-
sza zabáltam mindenféle gyógyszert, botrányokat csaptam, „kiröhögtem az 
oktatómat”, megsértettem a  szüleimet, afférokba keveredtem – komplikál-
tabb és rosszabb voltam, mint a legjobb barátnőm. Hédi ellenben egyszerű-
en nem akart mélyre menni – ő így döntött, és a döntése mellett azóta is 
kitart. Ő nem volt olyan patetikus, mint én vagyok, javíthatatlanul, minél ke-
vesebb komplikációt kívánt okozni magának és másoknak, óvta és azóta is 
őrzi a hétköznapi élet egyszerű tisztességét. Én erre sohasem voltam képes, 
mert semmit sem éreztem egyszerűnek, a hétköznapokat sem fogtam fel kö-
zönséges hétköznapoknak, ellenkezőleg, azóta is óriási kérdőjel számomra 
minden egyes nap. 

Hédi nem akart megváltoztatni, mert miközben a  jóban ő volt a  király, 
a rosszban én voltam a vezéregyéniség, a kalandor. Unszoltam, inspiráltam, 
fölbujtottam, ő pedig a humort adta bele az akciókba. Kiegészítettük egymást, 
miközben valahol azonosultunk, egymásból részesültünk. Nyilván tőle tanul-
tam meg, mekkora élmény, mikor valaki elfogad olyannak, amilyen vagy, és 
nem kifogásol. Ha bolond vagy, hát bolondgombát ettél. Van-e ennél fölsza-
badítóbb? Én se kívántam tőle, hogy transzba essen velem, inkább az éssze-
rűség mérlegnyelvének örültem benne, mely bizonyos pontokon, mikor ez 
a józanság kulminál, mindent kinevet. 

RADICS VIKTÓRIA

női barátságtörténetek
Zsarátnok
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Jó érzés ma visszagondolni arra, mennyire ismertük egymást. Ez azonban 
egyáltalán nem volt kedvszegő, mert nem találtuk rossznak és hibásnak egy-
más lelkét. A személy pontosan úgy volt jó, ahogy van. Élénken emlékszem 
ma is a  nagylábujja formájára, haja szálának az eredeti színére és vastagsá-
gára, szemhéjának halványbarna árnyalatára, formás kis orrán a pórusokra, 
orsós combjának hosszúságára. Nagyon szép lába volt. Emlékszem arra, ami 
változatlan, és arra, ami változó egy testen, egy lélekben. Nem kellett soha 
egymásban kutakodni, semmiféle megismerési igényünk nem volt egymás 
személyével kapcsolatban, és mindkettőnknek megmaradt a magánvacka is, 
a titka, melyet ő maga sem ismert, hanem csak hordozott. Jól tudtuk, mert 
kifinomult tapintattal kezeltük egymást, hogy a  nagy intimitásban meddig 
mehetünk el, és mi az, amit hagyjunk békén izzani, hiszen a személyben van 
valami, ami érinthetetlen.

Én voltam az, aki bűnbe esett, és megszegte a tapintat parancsát. 
Hédinek nem élt az apja. Özvegy édesanyja szerény, kevésbeszédű, örök-

ké gyászos hangú, sötét ruhákban járó asszony volt. Mintha mindig is ősz 
lett volna, egyforma, és végtelenül szomorú. Az apa, akiről nem beszéltünk, 
korán meghalt; rendkívüli férfi lehetett. Teljesen váratlan, azonnal ölő szív-
infarktus vitte el. Eredeti festmények maradtak utána, afrikai szobormásola-
tok, fekete-fehér néger maszkok; ezenkívül zongorájuk volt, műtárgyaik, mű-
vészeti albumok, régi könyvek – szokatlan volt ez a kisvárosban. Senki sem 
tudta, hogy ezek a műtárgyak miért vannak, mit jelentenek és hogyan kerül-
tek az átlagos családi házba, ahol minden rendszer nélkül hevertek, lógtak, 
ékeskedtek és porosodtak. A  Hédiék házába valamikor, valamiért belopta 
magát a művészet. Akkor még nem tudtam, mi az, hogy „művészet”. De azt 
igen, hogy minálunk otthon ehelyett a kispolgári giccs lakozik. Porcelán nip-
pek, anyám által hímzett aranyrámás gobelinek, keményített horgolt csipkék 
dermedeztek a legnagyobb rendben, és én azt az egészet kezdettől fogva ele-
mentárisan utáltam. 

Egy baj volt: nem én voltam a Hédi testvére, nem voltunk rokonok. Csak 
lógtam náluk, de hiányzott valami „örökre”, valami vérszerződésféle, egy 
végső frigy, az összetartozás pecsétje. Féltékeny voltam a  Hédi rokonaira, 
akik másképp voltak otthon abban a házban, mint én, tudniillik a vér jogán, 
a megingathatatlan, az idő mélyében létesült és az utódokban majd tovább-
élő összetartozás révén. 

Kívánkoztam a „királyi” családba, a legjobb helyet azonban más birtokolta. 
Hédinek ugyanis volt egy bátyja. Nagyfiú volt, több mint húsz, és egyetemre 

járt. Az a szó, hogy „egyetemista”, mágikus hatással volt ránk, gimista lányok-
ra, és azt a  jelentést is magában foglalta, hogy „világlátott”. Ráadásul Arti 
volt az első élő „művész” az életemben; diákat és nyolc milliméteres „művé-
szi” kisfilmeket csinált, melyek vetítés közben kattogtak, susogtak, zúgtak, 
el-elszakadtak és néha kiégtek. Nem én vagyok a szójátékos, a világ az: Arti 

„artist” volt. Mutogatott nekem művészeti albumokat – nálunk egy sem volt 
–, és tőle hallottam először a  „kortárs költészet” létezéséről; ezt a  fogalmat 
sem ismertem addig. „Dzsessz” – ezt is tőle tanultam. A mi kisvárosunkban 
különcnek számított mindenfajta művész, színész, zenész, újságíró. Afféle 
igricnek, pernahajdernek, szélhámosnak, ha nő volt, akkor pedig egyenest 

„olyan” nőnek. Bámulták őket, fölnéztek rájuk, megvetették, lekezelték, kigú-
nyolták és megfizették. Művészettel foglalkozni gyanús és isteni dolog volt. 
Mint a szerelem.

Elcsábítottam az Artit. Nem ártatlanul tettem. Nem csak elcsábítottam, 
hanem el is ragadtam. Alig léptem át a nagykorúság küszöbét, feleségül ve-
tettem magam vele, mert azt akartam, hogy legyünk mindannyian egy nagy 
család. Úgy tettem magamévá a  legjobb barátnőmet, hogy féltékenységem-
ben elraboltam tőle a  testvérét, és egyúttal beléptem a  Művészet kapuján. 
Ez a „logika” persze utólagos belevetítés: akkor nyersen történtek a dolgok, 
a vágy matematikájáról halovány gőzöm sem volt. Akartam az Artit, és akar-
tam és kívántam a Hédit.

Nagy lakodalmat csaptunk, mindenki elhitte, hogy itt igazi menyegző tör-
ténik, csak a Hédiék anyján láttam, hogy ő nem dőlt be, a hallgatag özvegy 
mintha tudta volna, hogy igazából a lányát szeretem, és irigylem tőlük a báty-
ját, azaz az ő nagyfiát. A megközelíthetetlen asszony azonban nem szólt erről 
a tudásáról semmit; kivárt. Hédi pedig nem tudta, hogy tudja, szépen felöl-
tözött a lagzira, leopárdmintás, spagettipántos ruhát vett fel, de nem volt iga-
zán jókedvű, amiként én sem, aki harminckilenc fokos lázzal és vesegyulla-
dással esküdtem meg a templomban. Csillagokat láttam a fájdalomtól, hiszen 
a többiekkel együtt a szüleimet és maga magamat is becsaptam, ami mindig 
elég rossz móka. Lehet, hogy ez a csíny tragikus törés volt az életemben, és 
ma is ettől kódulok.

Az egész bonyodalmat rég elnyelte az idő eljegyzésestül, lakodalmastul, 
cigányzenekarostul és válásostul. Gyors vagyok és szeles, mindössze egy 
esztendő leforgása alatt voltam szerelmes, jegyes, menyasszony, feleség, me-
nyecske, majdnem-anya és elvált asszony, szerelmetes barátnőm sógornője 
és bátyjának elcsábítója, megcsalója, árulója és cserbenhagyója. Tizenkilenc 
éves koromra minden lezajlott, akár egy beavatási szertartás.

Értelemszerűen azt várnánk, hogy ezzel vége lett a  nagy barátságnak. 
Hédi azonban rövid elhidegülés után úgy bocsátott meg, hogy egy szót 
nem szólt az egész véres burleszkről, és nekem sem kellett magyarázkod-
nom. Hirtelen felnőttek lettünk – együtt. Zárójelbe tettük az egész menyeg-
zőt és a válópert, a vetélésemet, a kórházat, a költözködést, a hercehurcát, 
a  botrányok sorát. Ott folytattuk, ahol abbahagytuk, de már ártatlanság 
híján, kicsit megtörten. Máig sem tudom, mi minden történik két ember 
között, amíg hallgatnak. Hét év múlva mindenesetre szinte egyszerre szül-
tük a  gyerekünket, ő a  fiát, én a  lányomat, és úgy tűnik, nagymamák is 
közel egy időben leszünk.

Hédi ma Németországban él. A balkáni háború egy döntő pillanatában, jó 
ösztönnel és szívós törekvéssel, elintézte a  széteső Jugoszláviából való átte-
lepülést. Özvegyasszony, a férje, aki szerb volt, és Žarkónak hívtak (ami ma-
gyarul „parazsat” jelent), szívinfarktusban halt hirtelen halált. Persze ennek 
is nagy története van, verejtékes házassággal, szegénységgel, lágerekkel és új 
élettel. Derék magányos nő lett a Hédiből, a fiát kitűnő neveltetésben részesí-
tette. Művészettörténész–muzeológus létére húsz éve egy szupermarketben 
dolgozik a  húsosztályon egy hosszú pult mögött. Könyörtelen munkaideje 
van, és az állómunkától, a gyaloglástól a pult egyik sarkától a pult másik sar-
káig, az egyforma mozdulatsoroktól megbetegedtek az ízületei.

Utoljára egy fényképen láttam a facebookon, és elállt a lélegzetem. Hédi 
földig érő tűzpiros ruhában, gyönyörűen kisminkelve, diadémmal a  melle 
alatt mosolygott rajta Honoluluban. Azt hittem, váratlan happy end követke-
zett be, egy hihetetlen fordulat, emlékezetem lefényképezte a fényképet, és 
elábrándoztam rajta: Hédi mint tűzmadár! Megírta később, hogy egy eskü-
vőn volt vendégségben a gazdag rokonoknál, és az a  lobogó ruha csak egy-
szer volt rajta.

(Ez az  írás a Kitakart Psyché sorozat 5. kötete  
számára készült hosszabb szöveg részlete) KE
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BABARCZY ESZTER

nővé válni
A mérgezett nő
Ahogy visszanézek, mégis, valahol negyven és ötven között nő lettem 
a végén. Hosszas ellenkezésem elsimult, a kitartó vágy, hogy nem lehetnék-e 
más, nem éppen férfi, de nem-nő, mínusz-nő, elillant.

Kibújt a baba, és kétség sem merülhetett fel, megvolt itt minden női alkat-
rész és pemzlifeje hozzá. A pemzlifejű megkapaszkodott a kockás fotelben és 
lépett kettőt a horgolt bébicipőben. Behajolt két nagy mosoly, és azt mondták, 
ügyes kislány Eszterke. Eszterke nem rendelkezett a beszéd képességével, de 
amint állt ott a kockás fotelbe kapaszkodva, magabiztosan és ragyogó arccal, 
bizonyosan meg volt magával elégedve, úgy, ahogy volt. 

A felületes szemlélő a továbbiakban sem találhatott hibát.
A punci felfedezése? Megesett.
Copf? Barbie? Fürdőruha-felső? Élete első hét évében abszolválta. 
Királylány, lányvécé, tornadressz, lakkcipő? Megvolt. 
Legjobb barátnő és összeveszés legjobb barátnővel? Rendben. 
Ringó járás, melltartó, testsúlypánik? Csekk. 
Sajátos férfitekintet, fenék és mell kitüntetően letapogatva? Jeles. 
Szempillafesték és abortusz? Megfelelt, bár fordított sorrendben. 
Begyulladt spirál és elveszített fogamzásgátló? Kipipálva.
Tettetett orgazmus? Bármikor.
Satuba fogott mell a mammográfián? Lyukba lógatott mell az ultrahang 

szűrésen? Szinte rutin.
A felszín alól azonban családi titkok bukkannak elő, az ártatlan nézőt elra-

gadja a történet sokszoros spirálja, amelyben nem mindig tudjuk, hol tartunk 
éppen, mint egy Bourne moziban, amikor először nézzük, már ha van, aki 
kétszer is megnéz egy Bourne mozit.

A gyermek speciális baktériummal fertőződve mérgezett nővé válik. Egy el-
szánt pszichiáter megpróbálja megtalálni a baktérium ellenszerét, egy különle-
ges nemtelenítő antibiotikumot, még mielőtt világszintű járvány törne ki a sze-
xológiában. Melyik nő mérgezett és melyik nem? Hogyan terjed a járvány? Hő-
sünknek el kell jutnia a forrásig, fel kell tárnia a sötét kutat. Különös mechani-
kára bukkan, egy szenvedő szerkezetre, amelynek semlegesítésére csak ő képes. 
De vajon képes-e rá valóban? Nem fertőzött-e ő maga is? S ki áll a terv mögött?

Pszichiáterünknek vagy producerünknek kétszer sem kell megnéznie, sőt 
egyszer sem kell megnéznie izgalmasnak szánt filmtervünket. Ujjait az una-
lom jeleként kiteregeti az íróasztalán és hátradől. Nézze, ez a sztori csak a cse-
csemőnek új. Ki állna ott? Természetesen az anya.

Ezután producerünk vagy pszichiáterünk unottan rábök egy olvasatlan-
nak tűnő kék dossziéra, és megjegyzi, ebben bacilus helyett vírus van, és 

adtak neki nevet is, X az ipszilonodikon. Szellemes, mi? Havonta kapok egy 
ilyet, mondja producerünk vagy pszichiáterünk. Ebben itt, szomorúan elko-
szolódott lapra mutat, a sztoriban a főhős csajszi kényszeresen kozmetikázza 
a történelmet és kiirt bizonyos képeket egy szoptató anyáról. A végén becsa-
varodik és minden szoptató nőt lemészárol, mert kilenchónapos korában le-
választották és bevágták egy bölcsödébe. Ezt valami kleiniánus hozta.

Esetleg egy UFÓ-t még beleírhatunk, mondjuk kissé letörve. A pemzlifejű 
UFÓ-nak hiszi magát, de lassan rá kell ébrednie, hogy mindenki más az UFÓ. 
Esetleg csinálhatjuk úgy, hogy néha kigyullad. Ha férfi van a közelében, ki-
gyullad. Steve King már csinált egy ilyen tüzes csajszit, legyint producerünk 
vagy pszichiáterünk. Akkor hangoljuk át a fáraó átkára. Heted, vagy negyed 
és harmadíziglen, ebben sosem voltam biztos, mindegy is, az ótestamentum, 
nem egyiptomi. A propos ószövetség – megcsavarhatnánk ezt az Eszter szto-
rit, világnagy kurva, elhiteti az urával, hogy megerőszakolták, pedig eleve tró-
jai falóként tolták be oda. Az első femme fatale a zsidók megmentője. Vagy ez 
politikailag nem korrekt? Rohannom kell, mondja kimérten pszichiáterünk 
vagy producerünk. A titkárnőm majd hozza a kabátját.

Mindenkiben futnak programok. A programokban pedig vírusok és trójai fa-
lovak. Mondhatnánk másképp, kevésbé mechanikusan, nevezhetjük a prog-
ramokat szellemnek vagy szocializációnak, ego-funkciónak vagy sorsnak, ki 
mivel szeret főzni. Én ragaszkodom a programhoz. Ne értsük félre egymást, 
ellentétben sokak hiedelmével, magam vagyok az élő példa rá, hogy a nővé 
válás nem szükségszerű és nem programszerű. Elakadhat, elágazhat, benő-
het és kifakadhat. Ez történt velem. 

A pemzlifejű aljas kis programmal született. Mifelénk úgy tudták, a  nő 
szenvedő szerkezet. A férfi: agresszív ágens. De mi történik, ha a kettőt kom-
binálják és egy kispuncisnak mind a kettőből kijut? Mert kispuncisunkkal egy 
napon (csak a mese kedvéért: ténylegesen minden percben) tudatják, hogy ő 
agresszíven ágens, a férfi helytartója, akitől szenvedni kell. Valamikor a pemz-
lifejűt a születés és az első esti mese között férfi baci fertőzte meg, amelynek 
táptalaja a sajátos családdinamika; a részletekre itt nem térhetünk ki.

A két programocska összeakadt és teljes lefagyást idézett elő. A kék halá-
lok kora előtt járunk, a gépi metaforák előtt, de átszövődnek a motívumok. 
Pemzlifejű kispunci gyakran ábrándozik, hogy igazán – lefagyasztják. Amikor 
száz év múlva felélesztik, minden más lesz. Abszolúte minden. 

A „ki az agresszor” kérdés megkerülhetetlen lévén, a pemzlifejű a követ-
kező mintegy harminc évben teljes bizonytalanságban él azt illetően, fiú-e 
vagy lány. Agresszor vagy megagresszált? Teremtő vagy anyag? Mi tudja azt 
kispunci, hogy a kettő ki sem zárja egymást? Mit tudja, hogy lehetne egy nő 
egészen más? Esténként a paplan alá bújik, és várja, mint mindig, hogy jöjje-
nek érte az ufók. Szeretne nagyon hazajutni. Bárki van is még a paplan alatt, 
rózsaszín maci, féllábúbaba, Winnetou, kis hableány vagy egy férfi, a pemzli-
fejű szeretetteli szavakat súg a fülébe, és vár tovább az angyali seregre. Addig 
is titokban – mert talán nincsen joga hősnői azonosulásra – olyan hősnőket 
kultivál, akik korai és erőszakos halált halnak. A szenvedő szerkezeteket, ha 
hamar végük van. Minden Winnetou mellett áll egy kis Nso-Csi. 

Azzal dolgozz, amit kaptál! szólítanánk fel kispuncit. Rendezkedj, teremts! 
Indulj már el, csináld meg magad! Ő inkább csak takarít. Levakar mindent, 
férfit és nőt. Kispunci nem akar szenvedő lenni, nem akar agresszor lenni, 
azt szeretné, ha békén hagynák, és ne szépítsünk rajta, belecsavarodik. Ma-
gányos helyen él, nagy potenciállal. 

Úgy szemléli a  testét, mint tájat a kezdő fényképész. Nagyon festői bizo-
nyos szögekből. Mint a gyakorlott tájművész, műveli, kultiválja és oda is kínál-
ja, mert kelendő. Az évek telnek, a csípőre és a mellekre szövet halmozódik, 
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OSZIP DÉLNEK TART

Az elvadult grundon

Először, amikor hazavittük, egy
szó se, egy csipogás se.
Az elvadult grundon vágtunk át,
fekete sziluetteket lesett,

ráhugyoznak a medvetalpak alatt a hóra.
Oszip apró léptei belevesznek a havas pocsolyákba,
Oszip könnyű, kék és fürge,
csendesen megy, mint indián az ösvényen.

A pataknál guanó, de őt a halak
érdekelnék, meg az a téglahordó,
akinek a keze olyan, mint a távoli
világtájak, ebből olvastak az első emberek.

Szombat

Reggelinél a rádióból gyászinduló szól:
száz éve meghalt a trónörökös
(halott még ma is) vagy levelek amiket egy költő irkált a
börtönből szerelmének (nem pedig fordítva).

Szombat az, amikor a kávét nagy kannában főzik,
és a szömörce árnyéka az udvaron csordogál.
Egyedül Oszip keresgél valamit az asztalon,
mint keresztes a szentföld homokjában az igazságot.

Szombat az, amikor a világ visszatér a mozdulatlanságba.
Még nem tudja, de minden napunk végtelen szombat.
Ám egyszer eljön az este és a kút mélyén fölkelnek a csillagok –
az udvarunk kúttal fordul az ég felé.

Az ég

Libeňben mindenhonnan látni az eget.
Van itt orientális áru, nem lakás célú terek,
a platánsor a nyár előlege, az ősz folyamatos,
áramlik, mint a felduzzasztott tó.

Pisztráng a sörösdobozok és esőcseppek között,
párducbőrben, átlátszó testtel,
a patak üvege, mely minden mozgást elfelejtett
a folyékony mozdulatlanságot kivéve.

A munkaközvetítővel szembeni kápolnában 
Mona Lisa, cigánylányok koszorúzzák 
művirággal, titokzatosan mosolyog,
ha azt mondják róla, a legvilágibb Szűz.

KÖZÉP-EURÓPÁBAN ESIK

Közép-Európában esik, Itáliában sötétség,
nagyhirtelen mindenki biztos mindennek a fekvésében –
és én megint rosszabbul vagyok, félálomban járok körbe-körbe
sugárzón a sugárzó városokban, de útikönyv nélkül.

Végre a Falnál megértem, itt ugyan nincs közép sehol.
És hogy folyton csak ugyanazokat a köröket akarom járni,
újra csak akarni és akarva lenni,
csak egy jó alvást akarok, anélkül, hogy az 

éjjeliszekrényemen gyógyszerek legyenek, csak útikönyvek
minden egyes városról az ég alatt.

VÖRÖS ISTVÁN FORDÍTÁSAI

szőr nő a puncira és vér is folyik. Az első vér az Adriában veszett el, a hátsó 
kisszobában a szüzesség. 

Álljon itt egy kis ima. Csorgasson Isten ezen a ponton több derűt a szöveg-
be. Hogy a közönség szeme láttára kirobbanjon anyám, mint virág és minden 
más, szivárványon járjon itt a  szövegben, a  csontváza is opálos fénnyel ra-
gyogjon, atmoszférák, aurák és arkangyalok szívják fel a kiábrándító nedveket 
az életéből és a halálából, töröljék le az összes keserűséget, az övét, az enyé-
met. Amikor szivaccsal töröltem át a halott testét, rajtam is átfolyt a keserű lé. 

Egy halott nő feküdt a kisszobában, ahová szinte soha nem sütött be a nap. 
A  nő nem ehhez a  szobához tartozott, és nem is volt teljesen halott, csak 
felvágták a  torkát és beledugtak egy csövet. Azért történt, mert fájt a  lába, 
a beszámolók szerint. A beszámolók szerint minden rendben volt, és a csö-
vet is ki fogják venni. Kicsit károgós volt a hangja, de meghatott, elfektette 
a kezét a kispunci fején. Anyukám beteg és gyógyuljon meg, ezt szeretném 
karácsonyra, mondta pemzlifej tanítónői kérdésre, a 2a-ban. Nehéz eldönteni, 
koraéretten kenetteljes hazugság volt-e, vagy a színtiszta kétségbeesett igaz.

A halott nő visszajött az életbe, mintha mi sem történt volna, s a beszá-
molók szerint eldöntötte, hogy élvezni fogja az életet. Sokat kacagott, mint 
amikor a  szálról megállíthatatlan futnak a  gyöngyök és gurulnak szét. Aki 
nem hallotta, nem tudja, milyen a  gyöngyöző kacagás. Kacagott és szenve-
dett, mert ez volt a programjában. Szenvedni egy vagy több férfitől. Én vol-
tam az egyik. 

Aki mindig előrántja az anyját, anya által hal meg, utalt rá egy éles elméjű kri-
tikus fejlődésem egy másik állomásán, az őspresszóban, ahol anyám máso-
dik halálát próbáltam kiheverni jelentős mennyiségű röviditallal. Azok mind 
kiugranak az ablakon, tette hozzá az éles elméjű kritikus, meglepő általáno-
sítási készséggel.

Anyám, a  két halála között, egyszer ajánlotta, hogy ugorjak ki az abla-
kon, ha annyira akarok. Tessék, ugorj, mondta és kitárta a  két ablaktáblát. 
Hideg volt, az agresszív galambok is elbújtak. Elmentem az ablakig, sötét volt, 
és nem ugrottam ki egyáltalán, gyáván meghátráltam az adott pillanatban, 
pedig megúsztam volna a nővé válás hosszúra nyúló folyamatát.

Nem technika kérdése, hanem bizalomé. Ne legyen ügyes a férfi és technikás, 
ne gondoljon a G-pontra, felejtse el, vigye onnan az ügyetlen ujjait. Elátkozom 
a Cosmót és a korábbi „önző vagy!” barátnőket. Élvezzen el, csak ennyit ké-
rünk tőle. Amikor a másik elélvez, aufgehoben, nem agresszor, nem szenvedő. 
Nekem így jó. Erre vágyom minden pillanatban. Minden orgazmus újabb cso-
dás teremtmény. És jönnek sorban – egy fehér, egy fekete, egy sima, egy fordí-
tott – a szenvedők és agresszorok, hogy orgazmusokban megsemmisüljenek.

Kapcsolati mintákat ismétel – mondja unottan pszichiáterünk/produce-
rünk, a fejünkben, mert már nem kérdezzük meg, ismétel ő is, unalmas ő is. 
Nem érti az új drámát, nem látja, mi készül. Az ősrobbanás.

A szerelem, a szex és a pszichoanalízis sötét borítékaiban minden lehetsé-
ges minden változatban. Ufó lehet macsó pasas nője és meleg pasas gyereke. 
Ufó lehet szűz, gyűjthet orgazmusokat, félhet a gyönyörtől vagy beletalálhat 
félvakon, járhat fodrászhoz, kuporgathat az orrszabászra, vásárolhat kény-
szeresen és nézhet csábítóan, igen. Agresszornak lehet szenvedő, szenvedő-
nek lehet agresszor, kibe mi illik bele. De olyan ufó nincs, aki megszül egy 
embergyereket. 

Kilöktem a  csúszós gyerek nagy fejét és minden megváltozik. Imádko-
zom, hogy amikor ez a  törékeny valami, ez a hosszúkás koponya, a vaksin 
hunyorgó szemek és reflexből szorító ujjak szeretni fognak, mert mit tehet-
nének mást, kezdődjön valami más. Nőjön egy nő, aki nem szenved, férfi, aki 
nem akar ölni. 

Hivalkodva viselem a  bizalmát, kitárom az utcán szemérmetlenül. Ami-
kor behajolnak a mosolyok a babakocsi fölé és mondják az ügyeskist, a  jaj-
deédest, elégtételt érzek, orgazmusnál is jobb tengeri mártózást. A babako-
csiban nincs szenvedő szerkezet, sem aktív agresszor. Egészen új típus van 
benne, fiú, kiskopasz.

Jól megvannak kiskopasszal, a bizalom eldugva, biztonságban, így éldegél-
nek, míg meg nem halnak.

(Ez az írás a Kitakart Psyché sorozat 6. kötete  
számára készült szöveg részlete)
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ÉBLI GÁBOR

a lengyel múzeumokról
Iparból kultúra
Városi és történelmi sebek feldolgozása 
Az öt-tíz éve tartó lengyelországi múzeumi boom 
számos tényezővel magyarázható. A  közgyűjtemé-
nyek tudományos és nemzeti reprezentációs kül-
detése már a  hosszú 19. századon át kiemelt cél 
volt lengyel területeken – éppen az ország felosz-
tása, a  politikai egység hiánya, a  kulturális mez-
ben kifejezett nemzeti önállóságvágy miatt. A két 
világháború között újra szuverén ország hivatalo-
san is felkarolta a múzeumügyet, ekkor épült Var-
sóban és Krakkóban a  hatalmas Nemzeti Múze-
um. A  kommunista évtizedek során is fókuszban 
maradt a múzeumügy, még ha a rendszer által su-
gallt új üzenetek prominens felületeként is. S bár 
a  szükségállapot válsága a  rendszerváltást követő 
első tíz-tizenöt évre kihatott, az ezredforduló után 
újra középpontba került a múzeumok fejlesztése.

A korábbi évtizedekben tabuként kezelt témák 
közül nem egy most először kerül be állandó kiál-
lításokra, széles társadalmi rétegeket megszólítva. 
Egyúttal megsokszorozódott a  turizmus; számos – 
például amerikai zsidó, egykor kitelepített német – 
látogató a családja, közössége múltjának múzeumi 
felfedezése végett jön ide. Témák és igények mellett 
szükség is van: módszertani változtatásra, hiszen 
a  nemzetközileg négy-öt évtizede meghonosodó 
új muzeológia most nyer teret Kelet-Európában, s 
az új szemléletet könnyebb új múzeumokban beve-
zetni, mint meglévőkbe átültetni. Végül, infrastruk-
turális tényező, hogy volt ipartelepek sora vár újra-
hasznosításra kedvező helyszíneken. Az alábbi négy 
város példája mutatja, hogy erre igen eltérő recep-
tekkel izgalmas múzeumi megoldások kínálhatóak 

– nem utolsó sorban annak révén, hogy a költségek 
50-80%-át uniós források biztosítják.

Katowice
A legmerészebb ötlettel Katowice rukkolt elő. 
Felső-Szilézia székhelye alig százötven éve város 
(1865). Az ipari forradalom ekkor szó szerint ki-
robbantott egy modern nagyvárost a kis bányász-
faluból. Mivel a város lételeme a bánya volt, a köré 
is szerveződött, s az időközben leállított bánya 
máig a  centrumban fekszik. Huszonhét méter 
magas, vaslépcső-szoborra emlékeztető megfigye-
lőtornya, amint a mélybe induló aknáinak leszálló-
házai, századfordulós vörös tégla műhely- és gép-
házai groteszk mementóként váltak volna az enyé-
szet martalékává, ha nem születik meg a múzeum 
ideköltöztetésének javaslata.

Mivel Katowice az első világháborút követő 
felkelések és népszavazások után lett Lengyelor-
szág része, akkoriban kezdtek méltó helyet keres-
ni gyűjteményeinek is. 1936-ban indult meg a kor 
európai élvonalába tartozó, konstruktivista stílusú, 

méretes múzeumi épület kivitelezése. 1939-re ké-
szen is lettek – csakhogy a bevonuló német csapa-
tok lebontatták a  modernista hasábokból össze-
állított komplexumot, hiszen ez a  nemkívánatos 
lengyel identitás zászlóshajója volt. Ugyan jóval 
a világháborút követően egy átalakított műemlék 
épületben megindult a  Sziléziai Múzeum műkö-
dése, vezetői inkább önálló elhelyezést kerestek 
az intézménynek. Ez az álom válik most valóra, 
ahogy egy még legalább további tíz éven át tartó 
folyamatban szakaszosan beköltözik a múzeum az 
építészetileg egy osztrák iroda tervei alapján 2002 
óta elsőrangúan felújított bányaépületekbe.

Az első épületcsoport megnyitása (2015) nyo-
mán üvegkubusokon át ereszkedhetünk le a föld-
felszín alatti kiállítóterekbe, ahol a  régészetitől 
a  kortársművészetiig különböző gyűjteményi 
egységek állandó kiállítása található. Különleges 
a  színpadi látványtervezés bemutatója: a  színház-
művészetéről oly híres ország egyetlen ilyen ál-
landó kiállítása, egyúttal nagyvonalú installációi 
révén nemzetközi szintű tárlat.

Szemléletét tekintve a múzeum első számú ter-
méke a Szilézia történetét vizualizáló állandó kiállí-
tás. A monoton tárlókban elhelyezett eredeti, nagy 
történeti és/vagy esztétikai értékű tárgyakon nyug-
vó, veretes szöveggel kísért kiállítási felfogástól tel-
jes mértékben elrugaszkodva, itt élmény-kiállítást 
látunk. Az alapterületre nem nagy tér a kanyargós 
útvezetés révén kiadós labirintussá válik, amely-
nek minden fordulója meglepetést rejt, vasútállo-
mást, berendezett polgári konyhát, vagy éppen vá-
lasztási helyiséget. Sokféle grafikai és mozgóképes 
eszközzel megelevenített dokumentumok, az ere-
deti helyzetet szimuláló hanghatások, a  látogatót 
megszólító feladatok (hová utazna, hogyan teríte-
ne, kire szavazna) imitált történeti életszituációkon 
vezetik át a vendégeket. Az érzelmi kötődés révén 
a tanulás, a gazdag információhalmaz befogadása 
jóval hatékonyabb, az azonosulás a történelemmel 
és így az intellektuális játszóházként funkcionáló 
múzeummal nem kevésbé.

Botorság lenne felszínességgel vádolni a  ren-
dezést, hiszen a  közönség involváltsága szellemi 
és érzelmi dimenzióban egyaránt nagyságrendek-
kel meghaladja a  bevett múzeumi modell ható-
erejét – legfeljebb az általam jobb híján narratív 
érzelemmúzeumnak keresztelt modell kapcsán az 
előcsalogatott érzelmek tartóssága és megismétel-
hetősége a dilemma. Boldogan visszajön a látoga-
tó, de működik-e majd másodszor, harmadszor is 
a varázslat, ha már ismertek az effektek? Ez nem 
csak a Sziléziai Múzeum nagy kérdése; e ma ural-
kodó angolszász kiállítási modell az alábbi múzeu-
mok szinte mindegyikében viszi a prímet.

Katowicében mindenesetre az esseni Ruhr-
múzeum mintájának vállalt követésével építésze-
tileg és kiállításilag is vonzó, látványos és (hatás-
vadászságában is) végiggondolt múzeum jött létre, 
amelynek legnagyobb hozadéka a  város-rehabili-
táció, a  csonkként elhagyott bánya kulturális újra-
hasznosítása. A bánya maga is múzeummá vált, vagy 
fordítva, a múzeum egyik, talán legfőbb megőrzött 
objektuma és kiállítási kontextusa maga a bánya, az 
ipari örökség, a város saját múltja, azon egykori gaz-
da(g)ság, amelynek századfordulós aranyláza nélkül 
itt se város, se múzeum nem jött volna létre. Mivel 
a hatalmas területen repülő csészealjra emlékezte-
tő sportcsarnok, öko-építészeti fogással a  teljes te-
tőfelületen füvesített konferenciaközpont, továbbá 
a vörös és az antracit színkombinációja, illetve orga-
nikus belső tértagolása révén a bányászatot, a föld 
belsejét megidéző filharmónia is épült, reális ambí-
ció, hogy e Kultúrzónának elnevezett negyed stabil 
közönséget tud majd vonzani.

Gdańsk
Sokkal hosszabb történelemre tekint vissza 
Gdańsk, amelynek Hansa-városként kivívott erejét 
bizonyítja, hogy amidőn a  Balti-tengeren egy Fi-
renzébe tartó hajóról félig megtűrt kalózkodással 
Hans Memling Utolsó ítélet című nagyméretű trip-
tichonját megszerezték, azt se a szállító, se a meg-
rendelő, se a képre később áhítozó Habsburg Ru-
dolf nem tudta nyomásgyakorlással visszaszerezni 
vagy akár komoly összegért megvásárolni. Az exp-
resszivitásában kivételes kompozíció ma is a  fe-
rences-rendi kolostorból kialakított Muzeum Na-
rodowe különtermében látható. A múzeum a dan-
zigi polgárok évszázadokon át gyarapodó gyűjte-
ményeiből komoly régi képtári anyaghoz is jutott, 
s ma különböző műemlék helyszíneken elszórva 
mutatja be kollekcióit. Ám ez a felfogás túl kényel-
mesen hagyatkozik a  beáramló turistákra. A  mú-
zeumi tárgyak valódi interpretációja, a  korszerű 
rendezés, az élő múzeum hiányzik, s így a látoga-
tók is csak benéznek a kötelező útvonal részeként, 
de gyorsan és érdemi tapasztalás nélkül távoznak.

A pezsgő óvároshoz képest halódónak tűnhet 
a  kommunista időkben Leninről elnevezett ha-
jógyár, ám ennek újrahasznosítása és a  helyszín 
friss történelmi relevanciája révén itt születik meg 
a  jövő gdanski múzeumi modellje. Már 1980-ban 
múzeumi érvényű emlékhellyé vált a hajógyár fő-
kapuja, amikor a hatalom a munkások nyomására 
hozzájárult az 1970-ben levert tüntetés emlékmű-
vének felállításához. A  három égbe törő acélke-
reszt a  rájuk feszített egy-egy óriási horgonnyal 
a  leghitelesebb kelet-európai történelmi/politi-
kai emlékművek, kortárs köztéri szobrok egyike. 
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A gigantikus plasztikát a munkások civil társadal-
mi akcióként maguk kivitelezték. Ám a  szobor-
állítás után a  rendszer bekeményített, a hajógyár 
kapuja újabb tüntetések, sztrájkok, összecsapások 
színtere lett, amint az a Lech Wałęsa-féle Szolidari-
tás történetéből ismert.

S mivel időközben a  hajógyárnak csak töredé-
ke működik, hatalmas barnamezős területet sza-
badon hagyva a belvárostól nem túl távol, egyúttal 
történelemmé vált az első független szakszervezet 
históriája, három évtizeddel a Szolidaritás megszü-
letését követően már a múzeuma született itt meg. 
2014-ben adták át az óriási épületet az emlékmű és 
a szintén egyfajta szoborként meghagyott hajógyá-
ri kapu szomszédságában. A nemesen rozsdásodó, 
korten acél borítású múzeumi tömb a Szolidaritás 
archívuma nyilvános könyv- és adattárral, kétszin-
tes állandó kiállítás és kisebb időszaki tér otthona, 
valamint konferenciaközpont. Széles üvegfelüle-
tei révén átlátszó szerkezet, átriumában tengernyi 
zöldnövénnyel: a  tudatosan (ál)rozsdás felületek 
ipari utalása mellett ez az átláthatóság, organikus 
szerveződés, szabadság kettős szimbóluma az épí-
tészet nyelvén az egykori önkénnyel szemben.

Az állandó kiállítás a katowiceinek szoros pár-
huzama. Kibelezett egykori rendőrautóba vagy 
éppen hajógyári daru kezelőfülkéjébe ülhetünk 
be, hogy az ott elhelyezett képernyőkön korabeli 
képsorokat figyeljünk; rendőri kihallgató szobá-
ban látjuk fényképeken, dokumentumokon, hall-
juk hangfelvételeken az egykori történéseket. Élő 
történelem, interaktív múzeum, megfogható, ki-
próbálható tárgyak. Tartalmától függetlenül, az 
installációs technikáját nézve, a Terror Háza lehet 
rokon budapesti példa, míg a  lengyel múzeumok 
közül ilyen Krakkóban a  Schindler-gyárban kiala-
kított, a zsidóság német megszállás alatti életét be-
mutató múzeum, Poznańban az 1918/19-es, illetve 
Varsóban az 1944-es felkelés múzeuma.

A hivatalos nevén Europejskie Centrum Solidar-
nośći tanulságos szójáték. A  Szolidaritás Európai 
Központja egyszerre érthető és tudatosan vonatko-
zik a Szolidaritás szervezetre, illetve a szolidaritás 
általános értékére. Az állandó kiállítás fő üzenete 
ugyanis, hogy a  Szolidaritás története nem csu-
pán lengyel, hanem európai eseménysor, a Vasfüg-
göny leomlásának döntő része, az európai egysé-
gesedés egyik mérföldköve, másrészt a szolidaritás 
egyetemes emberi érték, amelyet vallási vezetőktől 
kulturális ikonokig számos példával illusztrálnak. 
Egy gdański és lengyel történelmi eseménysort így 
emel a múzeum, s neve, missziója, tudományos és 
közéleti programjai révén az ECS széles európai, 
globális üggyé. Egy történelmi trauma feldolgo-
zása és egy városnegyed rehabilitációja mellett ez 
a részben múzeumi, részben jóval tágabb szerepű 
intézmény így avanzsál mai politikai aktorrá.

A környéken már működik egy-egy volt hajó-
gyári épületben és csarnokban kortársművészeti 
központ (Wyspa), s itt kívánnak új Kortársművé-
szeti Múzeumot létrehozni a  Muzeum Narodo-
we jelenkori anyagának kitelepítésével a  mosta-
ni műemléki palotájából (Oliwa). Még nagyobb 
horderejű, hogy már épül a  2007-ben az akkori 
kormány által létrehozott Második Világháború 
Múzeuma a  Kwadrat lengyel építésziroda tervei 
szerint. Mivel 1939-ben a német támadás elsőként 

az akkor sem lengyel, sem német, hanem szabad 
városként működő Gdańsk/Danzig ellen indult 
a kikötő Westerplatte nevű nyúlványán, a város és 
a helyszín hiteles választás. A szándék pedig nyil-
vánvaló: a  közelmúltban Lengyelországban meg-
alapított, összességében öt-tíz kisebb-nagyobb 
második világháborús és holokauszt tematikájú 
múzeum révén az ország a múltfeldolgozáson túl 
a  jelenére is tudja irányítani a  figyelmet, hiszen 
ezek az intézmények építészetüktől kezdve a  tar-
talmukig a  nemzetközi kulturális és közéleti dis-
kurzus befolyásos szereplőivé válnak.

Poznań
A születő katowicei és gdański múzeumi negyed-
től látszólag eltér Poznań esete. A  város egészen 
1945-ig német fennhatóság alá tartozott, s így 
a  német múzeumtörténet részeként fejlesztették 
gyűjteményeit is. 1904-ben avatták fel a  Kaiser-
Friedrich-Museumot, amelynek az ókortól az akko-
ri élő művészetig (Monet) terjedő kollekciója fém-
jelzi, hogy az 1871-től egységes Német Birodalom 
a  keleti határvidékén fekvő városában is egyete-
mes igénnyel gyarapította múzeumait. Az erős pol-
gári és értelmiségi réteggel bíró nagyváros egyút-
tal a lengyel identitás egyik központja is volt, a fel-
osztott országban itt jött létre először a Lengyel és 
Szláv Régiségek Gyűjteményének Egyesülete, egy 
nemzeti múzeum előfutára. A második világhábo-
rút követő határrendezés nyomán a német és a len-
gyel intézmény összevonásával jött létre a poznańi 
Muzeum Narodowe. Méretes új szárnnyal is bőví-
tették, ahol ma a modern és kortárs lengyel festé-
szet részletes állandó kiállítása látható.

Ám e tárlaton a művek dátumán kívül semmi 
nem modern vagy kortárs. Unalmas egymásutá-
niságban függenek a vásznak a paravánokon egy-
forma szemmagasságban, mintha csupán krono-
lógiai bizonyítékul szolgálnának, hogy 1950 óta 
milyen jelentős összegeket fordítottak a  20., ma 
már 21. századi hazai művészet akvizíciójára. Se 
szuverén installáció, se magyarázó szöveg, se tör-
téneti-társadalmi kontextus. Egy mai lengyel fiatal 
vagy külföldi ugyan mitől értse meg, hogy Leon 
Tarasewicz absztrakt kompozíciója mitől volt rele-
váns a  lengyel kontextusban? Nem is jönnek a  lá-
togatók. Azt hittem, véletlen, hogy ott jártamkor 
szó szerint több teremőr volt az egész múzeum-
ban, mint vendég, de kollégákkal beszélgetve ki-
derült, ez a  megszokott. A  nagy lengyel szárny 
nem is kapcsolódik sehogy a főépület univerzális 
gyűjteményeihez; ez így egy ál-kiállítás, amely in-
kább kalodába zárja, a látogatótól elzárja a gyűjte-
ményt, kényelmes kifogást nyújtva a helyi vezetés-
nek, hogy kortárs múzeumüggyel nem kell külön 
foglalkozni, hiszen van állandó kiállítása.

A további múzeumokban (régészeti, iparművé-
szeti) is bővelkedő városban a  kortárs múzeumi 
fordulat két egészen más és egymástól is eltérő 
közegben bontakozott ki. A  várost átszelő Warta 
folyó kis szigetén álló dóm elődje lehetett törté-
nészek valószínűsítése szerint a  helyszín, ahol Mi-
eszko fejedelem 966-ban felvette a  kereszténysé-
get, így Poznańnak ezt a  további műemlékekkel 
is büszkélkedő, varázslatos negyedét az európai 
típusú lengyel állam bölcsőjének tartják. A  folyó 
egyik partján álló porosz erődítményt és a másik 

parton frissen emelt, bátran hasított sokszög alap-
rajzú, nyersbeton új múzeumi blokkot a folyó fölött 
üveghíddal kötötték össze, s e Porta Posnania elne-
vezésű komplexumban multimédia installációkkal 
mutatják be a város múltját, egyúttal az installációk 
révén mai művészek kreativitását. Ráadásul a kör-
nyéket öko-múzeumként szervezték meg, a  kö-
zépkori műemlékeket jól kitáblázott és találékony 
történetekkel, információkkal ellátott sétára fűzve.

A városnak a 19. században kiépült másik felé-
ben ilyen történeti adottságok nincsenek, ellen-
ben hatalmas egykori német sörgyár tátongott 
üresen. A privatizáció során egy üzletember házas-
pár szerezte meg, ahol a  feleség már a  jogi tanul-
mányai alatt érdeklődött a művészet iránt, s előbb 
lengyel kísérleti plakátokat, majd egyedi műve-
ket vásárolva komoly kortárs gyűjteményt állított 
össze. Rendezzen be ebből magánmúzeumot itt? 
Ilyenből sok van a világon; s az tartósan nehezen 
is lenne finanszírozható. Grazina Kulczyk inkább 
olyan pláza megépítése mellett döntött, amely vál-
laltan profitorientált vállalkozás, egyúttal ezáltal 
fenntartható kulturális központ is. Az egykori gyár 
egyes részeit megőrző, s mai tömbjeiben is poszt-
indusztriális, tégla, acél és üveg kombinációjú, ha-
talmas Stary Browar több szakaszban nyílt meg az 
elmúlt másfél évtized során, rendre kortárs művé-
szeti elemekkel. Bár a  legnagyobb felület a kiállí-
tótér, nem ez a legfontosabb, hiszen így a bevásár-
lóközpont és a kulturális tér csak egymás mellett, 
de nem egységesülve létezne. Az eredetibb meg-
oldás a  kereskedelmi terek ötvözése művekkel, 
művészeti installációkkal – például Tarasewicz 
égbetörő, a városi színházba tervezett, de onnan 
a közönség által merő konzervativizmusból kiutált 
oszlopaival, vagy éppen egy koreai művész holdfá-
zisokra működő multimédia installációjával. Lehet 
bírálni kereskedelem és művészet ilyen elegyíté-
sét, de tény, hogy Kulczyk ezt tudatosan teszi, ala-
pítványa is az 50-50 nevet viseli.

Gyűjteménye időközben messze túlnőtt a helyi 
jelentőségen. Moszkvai oligarcháktól eltekintve Ke-
let-Európában nem ismert még egy ilyen nagy nem-
zetközi merítésű kortárs gyűjtemény, amelynek sti-
láris (minimalista), társadalmi (nőművészeti) és re-
gionális (kelet-európai, például Kovács Attila vagy 
Bak Imre révén többek között magyar) súlypontjai 
vannak. A  New York-i MoMA tizennégy tagú, nő-
művészeti szerzeményezésért felelős kuratóriumá-
nak, a  Modern Women’s Fund-nak is tagjául vá-
lasztott Kulczyk a Louise Bourgeois-tól újra-felfede-
zett kelet-európai neoavantgárd alkotókig (Maria 
Bartuszova) terjedő gyűjteménye számára a  Régi 
Sörfőzde további bővítésével szándékozott múze-
umot építeni, Tadao Ando tervei szerint. A projekt 
a  városi vezetés eltérő véleményén megfeneklett, 
így Kulczyk új, nem feltétlenül lengyelországi hely-
színt keres, holott Poznań számára remek lehetőség 
lenne az ipari műemlék + kereskedelmi kultúrplá-
za kettőst egy valódi múzeummal kiegészíteni.

Varsó
Ha az ipari épületek konverziójára, történelmi 
vakfoltok kezelésére, látogató-orientált múzeumi 
működésre és kulturális turizmusra kihegyezett 
új modell első példáját keressük, az a fővárosban 
lelhető fel. A Varsói Felkelés Múzeuma a németek 
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elleni lázadás hatvanadik évfordulóján, 2004-ben 
nyílt meg, a kommunista évtizedek egyik tabuját 
is megtörve. A felkelés a közelgő szovjet megszál-
lást is meg kívánta előzni, a Honi Hadsereg maga 
vívta volna ki az ország függetlenségét. Ha a Molo-
tov-Ribbentrop paktumot a Lengyelországot más-
fél évszázaddal korábban felosztó hármas orosz, 
porosz és osztrák egyezség folytatásának tekint-
jük, az 1944-es felkelés a  nemzeti szabadságküz-
delmek narratívájába illeszthető. Ezért is nyílt meg 
állandó kiállítása a mai lengyel múzeumi hullám 
első intézményeként. A varsói villamoshálózat szá-
zadfordulós, már használaton kívüli erőművét ala-
kították át az installatív, narratív, élménymúzeum 
jellegű állandó kiállítások első fecskéjeként. Az ér-
zelmi hatás tartósságát megkérdőjelező katowicei 
kritikámmal szemben e modell tartóssága mellet-
ti érv, hogy a Felkelés Múzeuma tizenegyedik éve 
stabilan évi félmillió látogatót vonz.

Tény, hogy jelentős részük lengyel iskolai cso-
port, de a  kollégák javaslatára részt vettem egy 
ilyen vezetésen, amely életkortól függően 2-4 órát 
is tarthat, s alaptalan lenne ezt könnyed sétának 
nevezni. Fiatal és idősebb lengyeleket, valamint 
külföldieket láthatóan egyaránt megragad az ál-
landó kiállítás dramatizált, érzelmi hangvétele, s 
éppen az így megteremtett bevonódás motivál-
ja a  látogatókat a  terjedelmes információhalmaz 
befogadására is. A cél pedig szentesíti az eszközt, 
még ha számomra maradt is egy kérdőjel, hogy 
helyes-e a történelmet kissé moralizálva reprezen-
tálni (pl. milyen számító volt Sztálin, hogy a Visz-
tula túlpartján állomásoztatva csapatait, nem segí-
tett a felkelőknek; milyen kegyetlenek voltak a né-
metek a polgári lakossággal szemben).

Ez a  kifogás már aligha hozható fel e múze-
umi modell legújabb, szintén a  fővárosban meg-
nyílt (2014) otthonával, a Lengyel Zsidók Történeti 

Múzeumával szemben. Az egykori gettó területén 
megnyílt vadonatúj épületben az állandó kiállí-
tás a  „hatásmúzeum” leglátványosabb mai (len-
gyel) példája, ám alaposan mérlegelt, reflektált 
módon. Nem holokauszt múzeum, nem egy trau-
máról szól, hanem egy népcsoport ezeréves histó-
riájáról a mindenkori lengyel határok között, s csu-
pán ennek egyik állomásaként érinti a  népirtást. 
Szemléletében sem a 20. század mélypontját vetíti 
vissza korábbi korszakokba, hanem történetileg 
helyesen zsidók és nem zsidók rendre változó vi-
szonyát mutatja be. Mivel a toleráns lengyel állam 
a kora-újkori Európában talán a legnagyobb auto-
nómiát biztosította a zsidóknak, a Rzeczpospolita 
mint Paradisus Iudaeorum vált ismertté, amelynek 
folyamatát a szokott módon, nem túl nagy alapte-
rületen, de a tekervényes paravánozás révén igen 
sok állomással felépített tárlat animációkkal, ma-
kettekkel, hang- és vizuális eszközökkel, sokrétű-
en szemléltetett dokumentumokkal, korabeli élet-
helyzetekkel jeleníti meg.

Mivel ez nem is vallási, kulturális vagy más 
aspektusú zsidó identitásmúzeum, hanem histó-
riai, egyúttal lengyel történeti kiállításnak is te-
kinthető, sőt a zsidókkal szembeni türelem révén 
akár nemzeti büszkeségre is okot adhat. Ugyanak-
kor a kiállítás józan távolságot tart az olyan áldo-
zat-felfogástól, hogy a  paradicsomi lengyel-zsidó 
együttélést csak a külső agresszió borította volna 
fel, s hűen szemlélteti a  kommunista korszak an-
tiszemitizmusát is. Általában sem kíván a  látoga-
tóra erőltetni sémákat, hanem dicséretes módon 
induktív felfogást követ. Sok elsődleges forrást 
közöl (fakszimilében, egyéb feldolgozott, vizua-
lizált formában), a  történelmi helyzeteket alulról, 
mikro-szintről közelíti meg, nem politikatörténe-
tet, hanem egyéni, családi, kisközösségi szintű 
társadalomtörténetet képvisel. Ezzel elkerüli az 

általánosításokat, s a következtetés, értelmezés le-
hetőségét a befogadóval osztja meg. Ezt sugallja az 
építészeti megoldás is, amely a  nagy külső üveg-
felület és az organikus vezetésű, világos tónusú, 
a  természetes környezet illúzióját keltő belső tér-
rel nem a Daniel Libeskind-féle berlini Zsidó Múze-
um töredezett, szorongató üzenetét küldi, hanem 
ezt a fenyegető atmoszférát egyedül az állandó ki-
állítás holokauszt szekciójában alkalmazza.

A múzeum kiállítási szemléletében a  Felkelés 
Múzeuma továbbfejlesztett változatának tekinthe-
tő, s az ilyen típusú történelem-feldolgozás terjedő 
elfogadását jelzi az is, hogy hasznos alapterülete 
majdnem duplája a  tíz évvel korábbi másik intéz-
ménynek, míg a sorban most következő, várhatóan 
2017-ben megnyíló gdański Második Világháború 
Múzeuma már háromszoros alapterületen épül. Az 
áttekintésünkben érintett, többféle jelzővel (narra-
tív, installatív, hatás-, érzelem- vagy élményalapú) 
illethető újfajta múzeum, társulva az elmúlt évti-
zedben újonnan létrehozott vagy gyökeresen meg-
reformált négy nagy, egyetemes művészettel is fog-
lalkozó, a  nemzetközi színtéren is mozgó lengyel-
országi kortárs művészeti múzeummal (Wroclaw, 
Lódz, Krakkó és Varsó, mindegyikük valamilyen 
módon ipari örökségi helyszínen) együtt egyértel-
műen szisztematikus múzeumi programot fémje-
leznek. Ahogy a nemzeti önállóság vagy a gazdasá-
gi (ipari) fejlődés a hosszú 19. és a rövid 20. század 
során végig, változó kombinációkban modernizáci-
ós programként funkcionált lengyel földön (és má-
sutt régiónkban), úgy most e múzeumok a kulturá-
lis modernizációs stratégia részei.

(A Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti 
Intézetének 2015. szeptember 21-23-i Kultúr 

jamming workshopján tartott előadás 
szerkesztett változata. A tanulmányutat 
támogatta a budapesti Lengyel Intézet.)
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Kiválasztottak és 

elvegyülők
Magvető, 1989

Az áhítatos 
embergép

Jelenkor, 1999

Nagy-budapesti 
Rém-üldözés

Magvető, 1984

Menedék
Magvető, 1985

Átkelés az üvegen
Magvető, 1992
Jelenkor, 2007

Jakob Wunschwitz 
igaz története
Jelenkor, 1997, 

2005

A Nagyratörő
Jelenkor, 2010

Árnyas főutca
Jelenkor, 1999

Kalligram, 2015

Testvériség I-III.
Jelenkor , 2001, 

2002, 2003 

Minerva búvóhelye
Jelenkor, 2006

Ne bánts, Virág!
Jelenkor, 2007

Amit láttál, amit 
hallottál

Jelenkor, 2008

Te egy állat vagy!
Jelenkor, 2011

M. L., a gyilkos
Kalligram, 2012

A mi kis 
köztársaságunk
Kalligram, 2014

„Az elbeszélő hova 
menekül?”

Magyar Lettre 
Internationale, 29

„Zoli és az emberi 
nagyság”

Magyar Lettre 
Internationale, 35

„Az emlékezet 
fogsága”

Magyar Lettre 
Internationale, 38

Döbröghy Gézát nem érdekli a gazdálkodás, ő az országos politikára tette fel 
az életét. Ifjúkorában, amikor még pezsgett a vére, Deák Ferenc és a kiegye-
zés híve volt. Aztán, amikor benőtt a  feje lágya, átpártolt Tisza Kálmánhoz 
és a balközéphez. Végül, miután Tisza Kálmán szögre akasztotta az ellenzé-
ki irányultságról híres „bihari pontokat” (már amennyiben pontokat lehet 
akasztani, mert megalkuvó politikust, azt lehet), Gézuka képviselő kilépett 
a  Szabadelvű Pártból, és azóta a  legszélsőségesebb függetlenségi párti agi-
tációt űzi. Népszerűségére jellemző, hogy a legutóbbi választáson a tiszaréti 
választókerületben megszerezte a  szavazatok 98 százalékát. Még a  választó-
joggal rendelkező zsidók is őrá szavaztak, pedig tudvalevő, hogy Döbröghy 
enyhén szólva nem kedveli a fajtájukat.

Mondom, vajmi kevés érdeklődést tanúsít a  gazdálkodás iránt, de azért 
van neki a tiszaréti határban négyszáz hold földje, és azzal csinálni kell vala-
mit. Ő maga Pesten lakik, a Kalap utcában, az Angolkisasszonyok zárdája mel-
lett, úgyhogy ha akarná, sem tudná intézni a birtok ügyeit. Bérletbe nem adja 
ki a földjét, mert nem bízik a bérlők tisztességében, még akkor sem, ha előre 
fizetnek. Így tehát felfogadta jószágigazgatónak Sáskay Tihamért, az egykori 
vármegyei adófelügyelő fiát. 

Igen derék ember lett volna ez a Sáskay, csak az a kár, hogy az apjától örö-
költe a sikkasztásra való hajlamot, és amikor Döbröghy Géza kérdőre vonta 
egy – állítólag – elmaradt bevétel miatt, még neki állt följebb. 

Sáskay utódja Nyúzó Arnold lett, Nyúzó Pál egykori és Nyúzó Lázár jelen-
legi tiszaugari szolgabíró unokaöccse, aki soha egy krajcárt sem vett el Döb-
röghy pénzéből. Igaz, nem is tett hozzá. Ezzel szemben lobbanékony termé-
szetű, gőgös ember volt, aki minden második mondatába beleszőtte, hogy 
ősei a mohácsi vész előtt három héttel kaptak nemeslevelet a királytól, illetve 
kaptak volna, ha a király a csatában el nem esett volna. (Így próbálta elpalás-
tolni azt a szégyent, hogy a reálisan létező nemeslevél negyvenöt évvel ezelőt-
ti keltezésű, és a családnak sok pénzébe került.)

Nyúzónak azért kellett távoznia a Döbröghy-kúriából, mert egy összeszó-
lalkozás után ki akarta hívni párbajra a saját gazdáját, Döbröghy Géza pedig 
szívesen és nagy hozzáértéssel párbajozik (van is az arcán egy kardvágásból 
adódó heg), de nem az alkalmazottaival. A Döbröghy-birtok jelenlegi intézője 
Karvaly Ágoston, aki előző életében, amikor még Porvárott volt a megyeszék-
hely, várnagy volt, mint manapság Szentvilmoson Henger Andor. 

Karvaly bátyánkkal meg az a  baj, hogy öreg, mint a  porvári kövezetlen 
országút. Ő azt állítja ugyan, hogy bírja még szusszal, de egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy nem tud felkelni az ágyból, a béresek meg kiröhögik a háta 
mögött. Benne az a  legfőbb érték, hogy a régi szép idők emlékét őrzi, ami-
kor a tiszaréti Döbröghy-kúriában egymást érték a fényes vigasságok egy-egy 
agarászat vagy körvadászat után.

A daliás idők másik élő tanúja a Döbröghyek parádés kocsisa, az öreg Má-
tyás. Ifjúkori hőstetteiről még egy elbeszélő költemény is született, amelyből 
az utóbbi fél évszázad során rengeteg példány fogyott el a vásári ponyvákon, 
az utánnyomásoknak és kalózkiadásoknak se szeri, se száma. 

Matyi bácsi vezetéknevét ne kérdezze tőlem az olvasó, mert nem tudom. 
Tiszaréten és az egész vármegyében mindenki csak úgy emlegeti, hogy 
„Lúdas” Matyi, hosszú ú-val. Ezt Matyi bácsi azzal próbálja kimagyarázni, hogy 
fiatalkorában ludat árult a vásáron. Pedig valójában – elárulhatom az olvasó-
nak – nem ő árulta a ludat, hanem az apja. Matyit ugyanis annak idején egy 
Mózsi nevű, lúddal kereskedő zsidó nemzette, méghozzá egy csupor hártyát-
lan paszuly fejében. 

Matyi bácsi az öreg „Lúdas” Mózsitól örökölte a  ragadványnevét is, meg 
a görbe orrát is. Ez az oka annak, hogy a már említett költeményben egyálta-
lán nem esik szó az ifjú Matyi apjáról, de még az édesanyjáról is alig tudunk 

meg valamit; és erre vezethető vissza, hogy a  falujában csúfolták és kiközö-
sítették a vele egyívású gyerekek, amiről még a költemény is megemlékezik.

A falu nevét persze nem árulja el az írásmű szerzője, de mi tudjuk, hogy 
Tiszarétről van szó.

Matyi bácsi maga is szívesen elhenceg a régi hőstetteivel. Jóízűen, ráérő-
sen meséli őket. Hosszú téli estéken, amikor a lányok, asszonyok föltekerik 
a lenfonalat a guzsalyra vagy kukoricát fosztanak, Matyi bácsi rájuk nyitja az 
ajtót. Egy kicsit megfogdossa, megtapogatja őket, ha engedik (márpedig en-
gedik), és aztán belekezd.

Az olvasó bizonyára ismeri „Lúdas” Matyi csínytevéseit, de azért nem 
árt röviden összefoglalnom őket, hátha egyszer felnő egy olyan nemzedék, 
amely már nem emlékszik rájuk. A lényeg az, hogy Matyi súlyos bántalmazás-
ban részesített egy uraságot, méghozzá három egymást követő alkalommal, 
három különböző álruhában.

Első ízben olasz építőmesternek öltözött, és az uraságot annyira eltán-
gálta, hogy annak szájából, mint alvadt vérdarabok, úgy hullottak a szavak.

Másodízben német seborvosnak öltözött, és az uraságot annyira elagya-
bugyálta, hogy annak szeméből úgy folyt a könny, mint hülyék orcáján a nyál.

Harmadszor a saját apja külsejét öltötte fel, zsidó kereskedőnek öltözött, 
és az uraságnak úgy ellátta a  baját, hogy a  verés után az uraság lágy volt, 
szőke és másfél mázsa.

A végére tartogattam az igazi meglepetést: az uraságot úgy hívták, hogy 
Döbröghy.

Az olvasó álmélkodva kérdezi: „Lúdas” Matyi háromszor megverte Döb-
röghy uraságot, és ezek után Döbröghy uraság szolgálatában áll? Hogyan le-
hetséges ez?

A magyarázat roppant egyszerű. Matyi bácsi a tiszaréti Döbröghy Pált szol-
gálta siheder kora óta példamutató hűséggel, és a  tiszaugari Döbröghy Pé-
tert páholta el háromszor, természetesen Pál uraság utasítására. Mesebeszéd, 
amit a  költemény állít, miszerint Matyi bácsi bosszút állt, méghozzá azért, 
mert Péter uraság elkobozta a libáit a tiszadöbrögi hetivásáron. 

Csakugyan sor került libaelkobzásra, de az még „Lúdas” Mózsival történt, 
Matyi vér szerinti apjával, Matyi bácsi pedig nem a  libák miatt botozta meg 
háromszor Péter uraságot, hanem azért, mert Péter tizenöt esztendei pe-
reskedés után sem volt hajlandó kifizetni Pálnak a  tiszadöbrögi részjószág 
Macskaházy ügyvéd által fölbecsült értékét, mi több, amikor húguk, Döbrö-
ghy Antónia feleségül ment báró Wesselényi Ferenchez, Péter egy – állítólag 

– önkényesen használatba vett mészégető kemence miatt egy krajcárral sem 
járult hozzá húga hozományához, és így komolyan veszélybe került a nagy le-
hetőség, az, hogy a Döbröghy család rokonságba kerül a fényes múltú és még 
fényesebb jövőjű Wesselényiekkel.

De az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor Péter uraság leromboltat-
ta a tiszamuhari vízimalmot, amely szintén évtizedes pereskedés tárgya volt. 
Ekkor utasította Pál uraság az ifjú Matyit, hogy öltözzön olasz építőmesternek, 
úgy náspángolja el Péter uraságot. Érthető logika: az épület lebontásáért egy 
építőmester szabja ki a büntetést.

A rá következő két megveretés előzményei annyira szövevényesek – szere-
pelnek bennük Szlatina és Garamszentkereszt környéki bányarészvények, va-
lamint egy nem létező bivalycsorda –, hogy inkább nem is vállalkozom a fel-
idézésükre. A lényeg az, hogy a Tisza vidékén (máshol bizonyára nem így van) 
egy komolyan vehető nemesember senkitől sem retteg úgy, mint a saját kö-
zeli rokonaitól. Például Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás apostola minden éjjel 
azt álmodta, hogy a Kazinczy család férfitagjai kutyafejű tatárokká változnak, 
fülsértő hangon csaholnak, és az ő csontjait ropogtatják. Vagy például Bes-
senyei Györgyöt, az első magyar regényírót, valahányszor végigmasírozott 

MÁRTON LÁSZLÓ

elárulhatom az olvasónak
Öreg szolga mennybe megy
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„Egy meg nem írt 
fejezet romjai” 
Magyar Lettre 
Internationale, 39

„Az író többnyire 
nem ír (Megíratlan 
történetek 
útközben)”
Magyar Lettre 
Internationale, 41

„Az írás technikája”
„A test szavakká 
válik”
(regényrészlet)
Magyar Lettre 
Internationale, 46

„Utazás emberi 
feltételekkel”
Magyar Lettre 
Internationale, 51

„Esti látogatás”
Magyar Lettre 
Internationale, 60

„A város mint 
kronotoposz” 
(Egy el nem készült 
eszmefuttatás)
Magyar Lettre 
Internationale, 63

„Fényképekkel és 
nélkülük”
(Munkafüzet 1968)
Magyar Lettre 
Internationale, 69

„A műfordítás 
a mai magyar 
írásbeliségben”
Magyar Lettre 
Internationale, 75

„Hétköznapok 
folyóval”
Magyar Lettre 
Internationale, 83

„A nagyvilág hírei”
Magyar Lettre 
Internationale, 92

„Engem az emberi 
élet egésze érdekel”
(litera-nagyvizit)
Magyar Lettre 
Internationale, 62

Ártánd főutcáján, üreges belsejű sárgolyókkal hajigálták meg a többi kisebb 
és nagyobb Bessenyeiek, jót kacagva a hangos pukkanások hallatán.

Később aztán Péter és Pál összefogott a harmadik fivér, Döbröghy Pongrác 
ellen, olyannyira, hogy közös keresetet nyújtottak be a terhére a debreceni 
ítélőtáblához. Kettejük viszonya ekkoriban javult, vagy legalábbis enyhült. Pál 
uraság gyakran átkocsizott két fiával Tiszadöbrögre, ahol a család ősi fészke 
volt. Ilyenkor az öregedő Mátyás büszkén feszített a bakon, és kedvtelve né-
zegette a megvénült Péter uraságot, akit háromszor is ellazsnakolt a daliás 
időkben. Csak jó volt fiatalnak lenni!

Péter uraság pedig szívélyesen kezet rázott Matyival, amit az öccsével és az 
unokaöccseivel nem tett meg, mert azért annyira mégsem javult a  viszonyuk. 
Még borravalót is adott az öccse parádés kocsisának. Tisztában volt vele: „Lúdas” 
Matyinak köszönheti, hogy messze földön híres ember lett belőle. Magához ölel-
te Mátyást, és a fülébe súgta: „Bezzeg a te gazdádról soha a büdös életben nem 
írnak hőskölteményt!” Ilyenkor annyira szerette Mátyást, mintha ő nemzette 
volna egy csupor hártyátlan paszuly fejében. Bizony ám, jó volt fiatalnak lenni!

Nohát, ezzel a  Mátyással kezdődik az én tulajdonképpeni történetem is. 
Azzal kezdődik, hogy Mátyás eltűnt. A mai napon, 1882. április elsején az öreg 

„Lúdas” Matyi bácsi nyomtalanul eltűnt Tiszarétről, mintha elnyelte volna a föld.
Az igazság az, hogy Matyi bácsinak már semmi hasznát sem lehetett venni 

Döbröghy Géza háztartásában. Már csak mesélni tudott, ha akadt, aki meg-
hallgassa, de Tiszaréten mindenki legalább ötvenszer hallotta már Matyi 
bácsi történeteit, újakat kitalálni meg nem tudott, mert nem volt fantáziája. 
Amúgy is legyengült, betegeskedett. Volt úgy, hogy napokig nyomta az ágyat. 
Ági bácsi (vagyis az intéző, Karvaly Ágoston) már többször javasolta Géza 
uraságnak, hogy kergessük el az öreg szélhámost a háztól, mert fölöslegesen 
pusztítja a kenyeret, de erről Géza uraság hallani sem akart.

Egy ilyen két lábon járó legendagyűjteménynek kiadni az útját? Mit képzel 
Karvaly uram? Mit szólnának a kormánypárti képviselők a Sándor főherceg 
utcában, ott a  Múzeumkert mellett? Micsoda vitriolos tárcát írna Mikszáth 
Kálmán a  Pesti Hírlapba az önző földbirtokosról? D....ghy Géza az ablakon 
dobálja ki a pénzt, ám sajnálja a becsületben megvénült, hű szolgától a szal-
mazsákot és a tányér levest! (Mikszáth szarkasztikus élcelődésétől mindenki 
tart egy kicsit a Nemzeti Múzeum tőszomszédságában. Én sem örülnék, ha 
Mikszáth írna rólam a Pesti Hírlapba, pedig tőlem aztán távol áll, hogy ország-
gyűlési képviselő legyek.)

És ha elkergetjük, mihez fog kezdeni? Házról házra járva kéreget, és 
mindenkinek elpanaszolja, milyen szívtelen gazember a  Géza uraság! Vagy, 
ami még rosszabb: átballag Dudvára a másikhoz. (Géza úgy emlegette báty-
ját, Bertalant, ahogyan Toldi Miklós a rókalelkű Toldi Györgyöt: „a másik”.) 

Elhiheti Karvaly uram, hogy a másik a földhöz csapná a seggét örömében, és 
az öreg Mátyással demonstrálná, hogy kettőnk közül ő az igazi Döbröghy. No 
de abból nem eszik!

Így tehát „Lúdas” Matyi bácsi maradhatott a  tiszaréti Döbröghy-kúria 
egyik apró cselédszobájában. Az elmúlt telet nehezen vészelte át, úgyszólván 
hálni járt belé a  lélek. A Manci vitte be neki a konyháról a rántott levest és 
vitte ki, orrát befogva, a Matyi bácsi bilijét.

Ma reggel azonban, amikor a Manci benyitott, üresen találta a cselédszo-
bát, és üresen találta a pokróccal leterített szalmazsák mellett az éjjeliedényt is.

Keresték Matyi bácsit mindenütt: a ház körül, az istállóban, a kocsiszínben 
és a szérűskertben. Még a tyúkólba és a fáskamrába is benéztek, de az öreg 
nem volt sehol. Nyoma veszett.

Ki tudja, miféle hajmeresztő és valószínűtlen találgatásokba bocsátkoztak 
volna Tiszarét lakói az eset kapcsán, ha véletlenül ki nem derül az igazság. 
Hát az történt – képzelje csak az olvasó –, hogy éjfél után fényesség támadt, 
és leszállt az égből egy tüzes szekér, amelyen angyalok ültek. Az angyalok ka-
ronfogták Matyi bácsit, aki időközben kijött a házból az udvarba, felültették 
a tüzes szekérre, amely aztán felröppent, és muzsikaszó, guzlicaszó, csimpo-
lyaszó mellett meg sem állt az égig.

No, ez már döfi! A mi Matyi bácsink jól kezdte földi pályafutását, de még 
annál is jobban fejezte be. Élve fölvitték a mennyországba az angyalok, még-
hozzá tüzes szekéren, mint Illés prófétát.

Hiteles tanúk is voltak az esetre. Gazsi, a kertész a tulajdon szemével látta 
a  fényességet, és az pontosan olyan volt, mint amikor sötétedés után gyújto-
gatnak a határban, például felgyújtanak egy szénapajtát vagy egy kukoricagó-
rét. Csöpi, a szakácsnő pedig a tulajdon fülével hallotta a csimpolyaszót, csak 
éppen nem tudta mire vélni. Úgyhogy a tiszaréti szegény ember – főleg az ilyes-
mire fogékony katolikus kisebbség – habozás nélkül elhitte, hogy csoda történt.

„Lúdas” Matyi csodát művelt, miközben eltűnt a faluból és az árnyékvilág-
ból. Kár, hogy zsidó fattyúnak született, mert különben kezdeményezni le-
hetne a szentté avatását.

Ugyancsak a mai napon, 1882. április elsején egy másik eltűnésről is be-
számolhatok, amely kevésbé látszik érdekesnek, mint a Matyi bácsié. Eltűnt 
egy tizennégy év körüli cselédlány, valami Eszter. Elküldték a boltba, el is in-
dult, de mostanáig nem tért haza, pedig azóta már háromszor is megjárhat-
ta volna az utat, oda-vissza. Szívem szerint azzal nyugtatnám meg az olvasót, 
hogy nem érdemes nagy feneket keríteni az ügynek, rossz pénz nem vész 
el. Ám a következő fejezetekből az fog kiderülni, hogy mégiscsak van okunk 
némi nyugtalankodásra.
 (egy készülő regényből)
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TAKÁTS JÓZSEF

a Közelmúlt-történeti Múzeumban
Elképzelt kiállítás
Valamivel több, mint hét évvel ezelőtt, még egy 
másik politikai világban, 2007 késő nyarán, felkért 
a  Miniszterelnöki Hivatal, hogy írjak szakértői vé-
leményt a  kérdésről, „érdemes-e és lehetséges-e 
(ha igen, milyen feltételek között) 2010-re új mú-
zeumot alapítani, amely Trianon kérdéskörét mu-
tatja be (Budapesten)?” Nem vagyok sem muzeo-
lógus, sem 20. százados szaktörténész; a  felkérés 
mint kulturális tervezőt ért – kerestek egy embert, 
aki a közelmúltban vezetett nagy léptékű kulturá-
lis tervezési munkát, s a  pécsi Kulturális Főváros-
pályázat éppen ilyen volt. A  kérdésre „nem”-mel 
válaszoltam, de nem egyszerű, hanem bonyolult 

„nem”-mel. A  kormányzati ötlet szűkebb értelem-
ben a Terror Háza, tágabb értelemben a jobboldali 
múltpolitika sikerére kívánt választ adni; ki kívánt 
volna törni a  magyarországi múltpolitikai háború 
keretei közül egy jobboldali téma történelmi sem-
legesítésének kísérletével. Úgy láttam akkor, hogy 
ez a  kísérlet nem lenne sikeres, és nem is volna 
kívánatos. A sikere azért lett volna kétséges, mert 
a  jobb- és baloldali kultúrharc további erősödésé-
hez vezetett volna, s olyan intézmény jött volna 
létre, amelyet a  tágabb politikai közösség egyik 
része nem ismert volna el a  sajátjának. Kívánatos-
nak pedig azért nem tartottam, mert úgy véltem, 
hogy az országos vagy nemzeti történelem egyes 
traumatikus eseményeit nem elkülönülő módon 
kell „színre vinni”, hanem hosszú folyamatokba 
és nemzetközi kontextusba ágyazottan, legalábbis 
akkor, ha nem a  trauma közösségképző erejének 
fenntartása, hanem elcsendesítése a  célunk. Már-
pedig én ez utóbbit láttam értelmes célnak. 

Ugyanakkor magát az emlékezetpolitikai szán-
dékú múzeumalapítást jó ötletnek véltem. „El-
lentétben a  világ sok más országával – érveltem 
akkor –, Magyarországon a  rendszerváltás óta el-
telt időszakban nem épültek új múzeumok, ame-
lyek követték volna a múzeumépítkezések [nagy] 
nemzetközi trendjét”, s alig terjedt el az új mu-
zeológia kiállítási gyakorlata és szemlélete, amely 
a múzeumokat a korábbiaknál attraktívabb, plurá-
lisabb, szórakoztatóbb, digitálisabb, többfunkciós 
és a  társadalmi környezet felé aktívabb intézmé-
nyekké igyekezett átváltoztatni. Az elmúlt évtize-
dekben sok-sok országban alapítottak emlékezet-
politikai múzeumot: olyanokban, amelyek dikta-
túrából demokráciává váltak, s a korábbi időszak 
történései feldolgozásának az egyik formája a mú-
zeumalapítás volt, s olyanokban, amelyek nemrégi-
ben kezdtek szembenézni saját történelmük kínos 
folyamataival (például a  gyarmatosítással, a  faji 
elkülönítéssel vagy a  népirtással). Azt javasoltam 
tehát a kormányzatnak szakértői véleményemben, 
hogy ne Trianon Múzeumot alapítson, hanem 

– átfogó múzeumpolitikai koncepció kimunkálása 
részeként – olyan, a 20. század egész magyar tör-
ténelmét bemutató kiállítóhelyet, amely egyben 
a  múltfeldolgozás cselekvő intézménye is. Hosz-
szabb idézet következik 2007-ből: 

„A kiállítás ne emlékhelyet hozzon létre, hanem 
a megismerés és tanulás olyan terét, amelyet az új 
muzeológia szemléletével alakítanak ki, s amelyért 
a  történettudomány konszenzusa szavatol. A  Ter-
ror Háza igazgató-asszonya pontosan ismerte fel 
intézményének drámai jellegét, amikor úgy fogal-
mazott, hogy »katarzist akarunk kiváltani«. Az itt 
javasolt kiállítás ezzel szemben nem a dráma [pon-
tosabban a  tragédia], hanem a  regény hatását kí-
vánná kiváltani a  látogatóból: sokféle, egymással 
gyakran szembenálló (etnikai, világnézeti, osztály-
beli, nemi) látószöget mutatna be, amelyek (majd-
nem) mindegyike számot tarthat a megértésünkre. 
Nem egyetlen regisztert használna, hanem többfé-
lét: drámait is, ironikust is, oktatót is, játékosat is. 
A  kiállításnak nemzetközi kontextusban és össze-
hasonlításban kellene láttatnia a  Magyarországon 
történteket, a német államfő, Werner Herzog, több 
mint tíz évvel ezelőtti szavait nem feledve: »Nem 
folytatható, hogy minden nemzet külön történel-
met írjon magának, amelyben kiválogatja azt, amit 
jól csinált. Ha valóban egységes Európát akarunk, 
akkor a történelmét is egységesíteni kell.«” 

Ezt a 2007-ben elképzelt intézményt neveztem 
előadásom címében Közelmúlt-történeti Múzeum-
nak, noha helyesebb Közelmúlt-történeti Kiállí-
tóhelynek mondani. Az új intézmény programját 
utóbb, már 2008-ban, ötfős szakmai munkacso-
port dolgozta ki, amelynek rajtam kívül volt mu-
zeológus, művészettörténész, múzeumelmélettel 
foglalkozó szakember és történész tagja is: De-
meter Ágnes, Frazon Zsófia, Mélyi József, Zeidler 
Miklós. Úgy képzeltük, hogy „a létrehozandó Kö-
zelmúlt-történeti Kiállítóhely funkciói közé nem 
tartozna a  gyűjtés, a  (tárgy)megőrzés és a  tudo-
mányos kutatás (e hagyományos múzeumi funk-
ciók); működésének hangsúlya a kiállítások létre-
hozására és társadalmi közvetítésére esne”. Tanul-
mányoztuk a külföldi intézményi mintákat, külön-
böző országok eltérő emlékezetpolitikai tapasz-
talatait, a magyar történettudománynak az újabb 
múltpolitikai törekvésekhez való viszonyát, új ge-
nerációs „élménymúzeumok” kiállításainak tanul-
ságait, az újabb múzeumépítészet turisztikai és vá-
rostervezési összefüggéseit. A munkacsoport záró 
jelentése – sok gyakorlati, a  működés feltételeit 
taglaló javaslat mellett – röviden kitért az előké-
szítendő kiállítások jellegére is. Azt tartottuk volna 
szerencsésnek, ha a Kiállítóhely rendelkezik állan-
dó, időszaki és kamara-kiállítások bemutatására 

alkalmas belső terekkel is. A következő idézet az 
elképzelt állandó kiállítást körvonalazza. 

„A Közelmúlt-történeti Kiállítóhely egyszerre 
volna Magyarország többnemzetiségű társadalma 
és a  több államban élő magyar nemzet 20. száza-
di történetének bemutatója. Történeti hatóköre 
1896-tól 2004-ig terjedne: az első időpontban Ma-
gyarország éppúgy egy multietnikus, föderatív jel-
legű politikai keretbe tartozott bele, mint az utóbbi 
időpontban. (…) A kiállítások témái időnként poli-
tikatörténetiek lennének, ám inkább olyan nagy ki-
hatású események vagy folyamatok állnának a kö-
zéppontjában, mint a háború, a kivándorlás, a sze-
génység és gazdagság, a kommunikáció, a szabad-
idő vagy a generációk együttélésének a  története. 
Javaslatunk szerint a  Közelmúlt-történeti Kiállító-
hely első, 2010-es nagy kiállítása a »Határok és ván-
dorlások« címet (vagy munkacímet) viselné, hiszen 
mi sem jellemezte jobban a 20. század magyar tör-
ténelmét, mint a határok megváltozása és a [kény-
szerű és önkéntes] vándorlások, a ki- és bevándor-
lástól a belső migrációig.” Mint tudják, ez az elkép-
zelt intézmény nem jött létre, s ez részben rajtam, 
rajtunk (a munkacsoporton) is múlt. Úgy ítéltük 
meg ugyanis, hogy minimális politikai konszen-
zus megléte nélkül, erősödő múltpolitikai háború 
közepette nem lehet olyan múltfeldolgozási intéz-
ményt alapítani, amely viszonylagos függetlenség-
gel és biztonságban tudna működni, politikai cik-
lusokon átívelő folyamatossággal. Ezért, miután 
bejártuk a  kormányzat képviselőjével az egykori 
ipari épületegyüttest, amely helyet adhatott volna 
elképzelt múzeumunknak, visszaléptem, visszalép-
tünk a megvalósításban való részvételtől. 

Beillesztés, decentralizálás, csillapítás és 
vigasztalás
Amiről az előadásom hátralévő részében beszél-
ni fogok – egy elképzelt kiállítás alapelvei –, már 
nem volt az imént összefoglalt hét évvel ezelőtti 
szakértői munka része. Elképzelt kiállításom ke-
reteként van szükségem csupán a hét éve kitalált 
intézményre. Vajon hogyan lehetett volna megje-
leníteni a  Holokausztot, tágabb értelemben a  zsi-
dóüldözést, a  zsidóság elleni törvénykezés és tár-
sadalmi nyomás időszakát a  Közelmúlt-történeti 
Múzeum állandó kiállításán? Nem vagyok a  téma 
történész kutatója, és nem értek kiállítások ter-
vezéséhez és készítéséhez sem. Nem tudok tehát 
az elképzelt kiállítás részleteiről beszélni, csak né-
mely alapelvéről: vitatható célokról és vitatható 
módozatokról. Négy alapelvet szeretnék megvizs-
gálni: a  beillesztés elvét; a  decentralizálás elvét; 
a drámaiság csillapításának elvét és a vigasz elvét. 
Fiktív kiállítás egy fiktív múzeumban – ez persze 
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csak gondolati játék, noha komoly játék. S valójá-
ban nem is alapelvek az én alapelveim, hanem in-
kább hipotézisek; s hogy milyen értelemben azok, 
rövid módszertani kitérőben próbálom megvilágí-
tani. A  humán tudományokkal foglalkozók hajla-
mosak arra, hogy ha egy-egy erős tézissel találkoz-
nak (ilyenek lesznek az alapelveim is), akkor állást 
foglaljanak az igazsága vagy hamissága mellett, s 
elköteleződjenek mellette vagy ellene. Én szíve-
sebben követem a  hipotéziselvűség módszertani 
eljárását ilyen esetekben: eszerint nem az a kérdés, 
hogy egy-egy erős tézis igaz-e vagy sem általános-
ságban, hanem az, hogy egy-egy adott esetben ter-
mékeny-e, inspiratív-e, megvilágító erejű-e a  tézis. 
Szerencsésebb talán hipotézisnek tekinteni az erős 
téziseket, s kipróbálni adott esetekben, nem pedig 
elvetni vagy elfogadni őket, in abstracto. 

A német Erinnerungskultur kiváló angol ér-
telmezője, Mary Fulbrook magyarul is olvasható 
könyvében írja a  Holokauszt németországi múze-
umi bemutatásáról, hogy a  berlini Deutsche His-
torisches Museumban (mint sok más kiállítóhelyen 
is) „a Holokauszt bemutatását… – mind fizikai, 
mind átvitt értelemben – elkülönítették a  német 
történelem egyéb korszakaitól. A  többi korszak-
tól vagy témától eltérően ez az anyag külön ter-
met kapott, amelyből nem lehetett tovább jutni 
a  következő kiállítási termek felé.” Az elkülönítés 
egyrészt lehetővé tette, hogy a  múzeum e része 
személyes érzések, emlékek átélésének helyévé, 
emlékhellyé alakuljon, másrészt kiemelte a  törté-
nelmi magyarázat folyamatosságából a Holokausz-
tot, kivételes eseményként láttatva. Az elkülönítő 
bemutatás mellett erős érvek szólnak tehát: a láto-
gató átélésének, a megrendülésének lehetősége, s 
a Holokauszt kivételességének a kinyilvánítása. Én, 
elképzelt kiállításomon, a  Közelmúlt-történeti Mú-
zeumban, azt hiszem, mégis a magyar történelem 
folyamatosságába való beillesztés elvét követném. 
A  litván költő és esszéíró, Tomas Venclova, a  lit-
vánok által elkövetett 1941-es kaunasi pogromról 
azt írta, hogy „az, ami a háború első napjaiban tör-
tént, katasztrófa volt a  zsidók, de jóval súlyosabb 
katasztrófa a  litvánok számára”. Kis, de lényeges 
módosítással valami ilyesmit szeretnék én is mon-
dani (azt a  kifejezést, hogy „jóval súlyosabb”, ki-
hagynám Venclova mondatából), pontosabban lát-
tatni: hogy a zsidóüldözés katasztrófa volt a zsidó 

származásúak, és katasztrófa volt a nem zsidó szár-
mazású magyarok számára is. 

Noha respektálom az elkülönítő bemutatás 
melletti érveket, mégis, nehezen tudom elhesse-
getni magamtól a  gyanút, hogy a  mai elkülönítő 
bemutatás akaratlanul az egykori elkülönítés lo-
gikáját követné. Ám tudom, hogy lehetnek zsidó 
származású honfitársaim is, akik ezt a megoldást 
támogatnák, mert úgy éreznék, hogy ez az ő kö-
zösségük elkülönülő története, amit a maga elkü-
lönültségében kell megőrizni, s amit a beillesztés 
bizonyos értelemben elvenne tőlük. Egyetlen kö-
zösségtől sem akarhatjuk elvenni a saját történetét. 
Olyan módozatot kellene találni tehát, amely nem 
veszi el a zsidó közösségtől a történetét, mégis, be-
illeszti a magyar történelem folyamatosságába. Le-
hetséges ez? Talán lehetséges. 

S ezzel elérkeztem a második alapelvhez. Innen-
től kezdve az okfejtésemben, mivel imént a beillesz-
tés mellett döntöttem, a további alapelvek már nem 
pusztán a zsidóüldözés múzeumi bemutatására vo-
natkoznak, hanem általában a  20. századi magyar 
történelem bemutatására (különösen traumatikus 
eseménysorainak a  bemutatására). A  magyar tör-
ténelem folyamatosságát nem valamifajta egyenes 
vonalú központi elbeszélésként szeretném láttat-
ni az elképzelt kiállításon, hanem decentralizál-
va: felbontva sokféle közösség (osztály, foglalkozás, 
nem, felekezet, etnikum, településfajta, kisközös-
ség, család stb.) egymással párhuzamosan futó, sok-
szor konfliktusba keveredő, máskor együttműködő 
történetére. A  magyar történelem (az országé és 
a nemzeté) a folytonos keret, amelyben az elődeink 
sokféle élete zajlott, amiben a mi életünk is zajlik. 
Egyszerre kellene láttatni a keretet és benne az egy-
más mellé került sokféleséget. Nem egy közösség 
története tehát a magyar történelem, hanem sok-
sok közösségé. E sok-sok közösség történetsokasá-
gából áll össze, megragadhatatlan bonyolultságban, 
a magyar történelem (az országé és a nemzeté). 

 Talán az ellenpontozás módszere segíthetné 
át a  nehézségeken a  kiállítás rendezőjét: ha régi 
tárgyat maival, drámai történetet idillivel, falusi 
esetet városival, protestáns személyt görög kato-
likussal próbálna kiegyensúlyozni. A  rigai Okupa-
cijas Muzejs bejáratánál tizenegynéhány évvel ez-
előtt, amikor ott jártam, két családi fotó volt kiál-
lítva: az 1940 tavaszán készült képen látható nagy, 

főként fiatalokból álló társaság tagjai közül – mint 
a  magyarázatból kiderült – egy kivételével vala-
mennyien a  szovjet Gulagra hurcolva pusztultak 
el. A másik fotó ötven év múlva, az 1990-es évek-
ben készült: az egyetlen 1940-es túlélő volt rajta 
látható új, azóta terebélyessé nőtt családja köré-
ben. A  Megszállás Múzeumának nagy kiállításá-
hoz olyan fényképek nyitották tehát az utat, ame-
lyek személyes élettörténeteken keresztül mutat-
ták meg a  nagy történelem működését. Ilyennek 
szeretném látni én is a magam kiállítását. Az ellen-
pontozás eljárása a rigai esetben többféleképpen is 
értelmezhető volt. De akárhogyan is értelmezzük, 
elmondható, hogy nem oldották fel, nem tüntet-
ték el az 1940-es kép mélységes drámaiságát az 
1990-es fotóval – de talán csillapították valamelyest. 

Az olyan időben közeli eseményeknél, mint 
Auschwitz, írta Paul Ricoeur, „se nem lehetséges, 
se nem kívánatos az etikai semlegesítésnek az 
a  fajtája, amely talán megfelel egy olyan múlt tör-
téneti fejlődésének, melyet fontos távol tartani 
ahhoz, hogy jobban megérthessük és magyaráz-
hassuk” [mint amilyen például a  francia forrada-
lom]. Ám talán kívánatos, noha nem tudom, le-
hetséges-e, nem az etikai semlegesítése, hanem 
mindössze drámaiságának csillapítása, lecsen-
desítése minden olyan eseménynek, amely a törté-
nelemmé válni nem tudó múltunkban ment végbe. 
Ez volna az én harmadik alapelvem. Aki régi koro-
kat kutat, annak nagyon kell fülelnie, hogy meg-
hallja az akkor élt emberek hangját; aki a történe-
lemmé válni nem tudó múlt terhét hordozza magá-
val, az nagyon is hangosan hallja e hangokat. Nem 
pusztán a  múlt megértése és megmagyarázása 
miatt kellene e hangokat lehalkítani, hanem a  je-
lenbeli élet miatt. Nehéz az embernek, legalábbis 
legtöbbünknek, örök drámában élni, noha van, 
aki nem tehet mást, mint hogy örök drámában él. 

S végül a  negyedik alapelvről. Nemrégiben 
a  Holmi című folyóirat közölte Hans Blumen-
berg sok-sok évvel ezelőtti, Hannah Arendt Eich-
mann-könyvéről írott, s töredékben maradt bírá-
latát, Ahlrich Meyer kommentárjával. E magya-
rázatokban olvasom, hogy Blumenberg azért bí-
rálta Arendtet, mert olyan igazságot igyekezett 
bizonyítani a  művében, amely igazság megfosz-
totta vagy megfoszthatta volna a  zsidóságot a  vi-
gaszától. „Blumenberg – írja egykori tanítványa 

– újra és újra visszautasított minden olyan próbál-
kozást, amely az abszolút igazság igényével lépett 
fel, s védelmébe vette a vigasz… emberi igényét.” 
Azt hiszem, ez volna a negyedik alapelvem: hogy 
a  vigasz érvényesülésének lehetőséget kell adni 
a  történeti igazságot feltárni kívánó kiállításokon 
is. Ilyen vigasznak láttam a  rigai múzeum falán 
az 1990-es családi fényképet. Azt is üzente, hogy 
minden szörnyűség ellenére az élet folytatódott; 

„az élet él és élni akar”. De lehet, hogy két utób-
bi alapelvemmel túlzottan nagy feladatot raktam 
képzelt kiállításom rendezőjének vállára. Egy kiál-
lítás nem tud igazságot szolgáltatni, és nem tud vi-
gaszt nyújtani sem – csak az igazság és a vigasz le-
hetőségét tudja megpillantatni velünk. A múzeum 
csak múzeum, a kiállítás csak kiállítás. 

(Az ELTE „Bevésett nevek” című  
konferenciáján 2014. november 12-én 

elhangzott előadás szövege)SZ
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SZILASI LÁSZLÓ

1906 ősze
Első félév
1.
Napon száradó vakolatok üde szagát érezte mindenütt. És frissen őrölt pap-
rika illatát, szülővárosának boraiét. Azt mondják, oda az első szőlőket a har-
madik században telepítette Itáliából a császár, Marcus Aurelius Probus. Ide 
meg a parasztok Isztambulból a tizenhatodik század közepén a pirospaprika-
töveket. Ez a különbség, ez a kapcsolat. Szürke és vörös. Puhán gördült vele 
a városi vasút, keresztül az idegen városon, vontatták a súlyos, fáradt lovak. 
Az új sugárutak házai közül néha nyújtott nyakkal felnéztek az őszi égre.

Vonattal érkezett, kézikocsin tolták utána az óriási, rézpántos utazóládát, 
a könyvei voltak benne, emlékek meg néhány ruhadarab. Özvegy Szűcs György-
né, Szent György utca 11. szám, ezt a címet adta meg a hordárnak. Mire nagy ne-
hezen megtalálta a házat meg a szobát, a láda már felállítva, résnyire nyitva állt 
az ágya mellett. Kifizette az öreg szállítót, bemutatkozott az özvegynek, aztán 
csak feküdt egyedül a hideg sötétben. A földszinten, a bejárattól balra, a harma-
dik szobában lakott, az elsőben az asszony, köztük Károly, a Borosnyay. Fűtésre 
nem volt pénze. Amikor Homor igazgató másnap késő délután meglátogatta 
a fiával, még cigarettával sem tudta őket megkínálni. Bebújt a hidegen ropogó 
dunyhák közé ruhástul, és arról álmodott, hogy nagy nevelő válik majd belőle. 
Ő lesz a főreáliskola új igazgatója. Mindig kedvesen, segítőkészen, gyöngéden 
bánik majd a reá bízott fiatal, jutalomdíjas, helyettes tanárokkal.

2.
A másik új tanár Szászrégenből érkezett, a dédai vasúttal jutott el Kocsárdig. 
Feltűnően rosszul beszélt magyarul, pedig irodalmat és nyelvtant tanított 
a  friss, kolozsvári diplomájával. Félénk volt, de fontoskodó, igazi filozopter, 
magas, szürke cilinderben osont az új, szegedi házak között. Együtt járták 
végig a hivatalos viziteket a tanártársaknál, eltelt vele az első hónap. Mintha 
Gräf lett volna a neve, Dr. Gräf Gusztáv.

Ez a  Gräf mindenkit lekicsinyellt. Messziről önteltnek tűnhetett, valójá-
ban csupán megpróbálta összezsugorítani az ellenfeleit, mert nagyon tartott 
tőlük. Attól, hogy kiderül: az ő önteltsége alaptalan, egyelőre kellően nem 
megalapozott. Neki ez volt a  stratégiája, hamar ki lehetett ismerni. Amúgy 
visszataszító, akaratos kis ember volt, és ha végre a kezébe tudna kaparinta-
ni egy nőt, biztosan egyfolytában csorogna rá a nyála, gondolta róla Mihály.

Szerették a  tanárit, a  magas ablakok mellett, a  sarkokban pirosan izzó, 
tömzsi vaskályhák duhogtak. Mire az első tanár urak megérkeztek, az altisz-
tek rendet raktak, kiszellőztettek, befűtöttek, könnyű és tiszta volt reggelente 
odabent a meleg. A két fiatalember egy-egy kályha előtt állva, kopott, tiszta 
ruhákban várta az idősebb kollégákat boldogan.

Az idősebb kollégáknak nem volt semmijük, amit ne pénzen vettek volna 
meg. Mihály épp ezért nincsteleneknek tekintette őket. És irigyelte tőlük 
mindenüket. Amikor hazaindultak, dühödten segítette fel a  meglett embe-
rekre a ruhadarabjaikat.

Veszprémi Vilmosé volt a  legdrágább kabát. Tweedszövetből készült, láb-
szárközépig érő, elegáns darab, csípőig érő pelerin, rejtett gombolás, széles 
rever és selyem bélés, akkoriban havelocknak nevezték az ilyesmit. Estélyi vi-
selet volt, de Veszprémi nappal is hordta. Mihály felsegítette az atlétatermetű 
tulajdonosra a kabátot munka után, szerette rásimítani a fáradt, állati testre, 
a széles vállakra a finom, illatos kelmét. Veszprémi kolerikus kedély volt, foly-
ton elégedetlen, nagybajszú ember, gyakran dühbe jött, elvörösödött fülig, és 
akkor kiabált is, hagyjon már nekem békét, kolléga úr. De amikor olyan szép 
ez a kabát, sóhajtotta a megszeppent Mihály. Nevettek akkor a tanár urak.

Veszprémi tanár lehet most vagy hetvenöt-nyolcvan. Eljött az estre, elhozták. 
Nagyon öreg már a  test, esendő az erőszakossága. Követeli a helyét, rángatja 
a székeket, fél a kudarctól. Végigszenderegte csöndben az első részt, szundikál 

hátul, az ablak mellett. Vénségére őt is könnyű, praktikus chesterfieldbe öltöz-
tetik a fiáék, Mihály legalább is úgy látta. Senki sem erős. Minden elkopik.

3.
Szűcsné szobáin túl ott állt a szélben a tornyos iskola. A középkorban temp-
lom volt, az asszonyfalvi plébániáé, aztán megkapták a  minoriták, amikor 
pedig új templomot emeltek maguknak, a régit emeletekre tagolták, és isko-
lát telepítettek belé. Szent György iskola, az lett a neve. Iskola – templomból. 
Mihálynak nagyon tetszett ez a kései szimbolika. Ha pedig kilépett a házból, 
elindult a Tisza felé, ment néhány száz métert a Stefánián, és aztán lefordult 
jobbra, már ott is volt a Főreál.

Jó helyen lakott, de a szobáját gyűlölte. Állt a sétány mellvédjénél, előtte és 
mögötte finoman forduló, végtelen sorban pihenőszékek, lerakta az egyikre 
disznóbőr kézitáskáját, bámulta a vizet, hallgatta, szagolta, állt a tiszta reggeli 
fényben, és el akart menni ebből a gazdag és gyönyörű, minden elemében 
vadonatúj, rekonstrukciós városból azonnal. Nemesen és sután vágyakozott, 
déltengeri szigetek jártak a fejében, homályos fényképek, Tasmania. Szabad 
föld, mely csak munkát kíván, nem frázisokat. Kevés az ember, sok az akác, 
de nincs magyar, nincs zsidó, és a Dél Keresztje vörösen ragyog a fekete égen. 
A háta mögött, a  tér túloldalán tót építőmunkások dolgoztak. A kalapja há-
tulját meg a kopott kabátját rózsaszínű kőporral hintette be az őszi szél. Füle 
mellett zizegve szálltak a Tisza felé a láthatatlan szilánkok. El akart menni.

Félúton volt egy szatócsboltocska, otthoni élelmiszereit ott vette. Odabent, 
a fülledt sötétben, a nem-egyforma zöld dobozok mindegyikén külön, nyom-
tatott felirat állt. Gyanta, kénkő, kékkő, kénvirág, horganyfehér, kréta, borkén, 
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irka, fenyőmag, lencse, fehérmurok, gelatin, falzöld, dextrin, kékkő, karlsba-
di só. Megtanulta, mondogatta, vers. Ha kilépett a vegyeskereskedés csilinge-
lő ajtaján, legálisan sírhatott tovább a borkén szó fölött, egész a főbejáratig.

Az este se volt jobb. Tétován ácsorgott a belváros magas házai között. Kia-
bálás hallatszott, szónoklatszerű ordítás. Élesen, folyamatosan mondta, mond-
ta, a mondatok rendben voltak, értelme semmi, abba nem hagyta, félelmetes. 
Köd volt az utcákon, a villanyos lámpák körül tágas, acélkék udvar. Az elektro-
mos reklámok mozgó, derűs fénybetűket rajzoltak az alföldi estébe, de a Stefá-
nián a nagy híd már ijesztően és végeérhetetlenül ívelt bele az újszegedi szür-
ke semmibe. A rakparton foszlányos alakok ődöngtek és imbolyogtak egyedül. 
Bujdosott a ködben. Befordult egy mellékutcába. Itt gázlámpák fénye szóró-
dott a levegőbe, vetült rá a köd mozdulatlan folyamára. Nem látott mást, csak 
a szalatrinek ablakait. Némelyik világos volt, némelyik sötét, itt békés trécselés 
hangzott, ott szomorú cselédnóta. Szagok. De a fények után a hangok és a sza-
gok is belefolytak a ködbe. Nem tudta elhatározni, mit tegyen.

Az ezredéves országos kiállítás jutott az eszébe, magával vitte az apja a fő-
városba a harmadik osztály után. Májusi napsütésben, enyhe szellőben, a bal-
lon captiffal röpültek magasan a Városligeti-tó fölött. Látta a várost, értette 
a struktúrát, frissen mosott és ropogósan tiszta volt minden. Itt csak a köd.

4.
Ezúttal nem indult el feléje, de közel volt a Főreál. Ide jártak akkoriban ebédel-
ni, a Tisza-szálló kávéházában volt az állandó tanári asztal, itt kosztoltak együtt. 
Borosnyay Károly és a  barátai, Horváth, Lukács, Szluika. Meg Mihály barátai, 
Bérczi, Resch Aurél és Kún. Nyolc férfi. Ekkora volt a szűkebb társaság.

A másik négy matematizált és röhögött. Bérczi egy ideig magával sakko-
zott, aztán rohant futni, kerékpározni, súlyt emelni, az a fontos, hogy a tré-
ning egyenletesen minden irányú legyen. Evvel tartjuk meg a  proletárral 
szemben testi kondíció terén is a fölényünket, így leszünk erősebbek a rösz-
kei parasztoknál. Vagy könyvtárba ment, mert ismerve a tudomány gyönyörű 
szigorát és könyörtelen összefüggését, az alapjától kezdve rés nélkül akarta 
magasra emelni az ő tökéletesnek szánt épületét. Esetleg dolgozott kicsit az 
anyja kertjében: a bodzafa szerszámnyeleket maga szárította a kamrában, ma-
dzagon lógtak a lehántott, görbe rudak, saját súlyuktól egyenesedtek lassan 
tökéletessé. Most már hetven körül jár ő is, de kalapot még mindig nem visel, 
sálat, nyakkendőt nem hord, előre ül, élénken figyel a legelső sorból Bérczi 
Ede. A maradék három művészetekben utazott.

Akkoriban még jártak bolond-betegek az utcán. Kikanyarodott a bíróság 
mellett a térre fényes délben, s csaknem nekirohant az egyiknek. Hatalmas, 
izzadtságszagú ember volt a bolond, mezítlábasan, holdmintásra hímzett há-
lóruhában. Nézett egy új rémet, ahhoz beszélt, hozzá könyörgött. Mihályt 
nem látta, de ölelte, óvta, átkozta a feje fölött védelmezően a szörnyet. Aztán 
a bolondot elvitték, kiegészülhetett a kávéházi asztaltársaság.

Megebédeltek, akinek dolga volt, ment: megtartották a  délutáni órákat, 
beültek az önképző körökbe, ünnepségre készülődtek. Amikor végeztek, 
visszajöttek, és kitartottak estig, éjfélig, hajnalig. Ravasz, dévaj mosolyaikkal, 
zajos röhögéseikkel sokat, túl sokat kívántak jelezni üres ifjúságukról. Egy 
kitöltetlen életszakasz utólagos meggazdagításának közös kísérlete. Nem fog 
menni. Néha csak egyvalaki ült ott, de délelőtt tizenegy után sohasem ma-
radt üresen a tanárok asztala.

Azt beszélték, régen maga Homor is idejárt. Homor István főreáliskolai 
igazgató, természettan-mennyiségtan szakos tanár korában, a legelsők között 
kísérletezett az országban Röntgen-sugárral élő emberen. Raggambi Fluck 
Ferenc szegedi sótárnok keze lett a tárgy. Fluck Branyiszkónál elveszítette fél 
szemét, a jobb kezét pedig összeroncsolta egy ágyúszilánk, Homor meg akar-
ta gyógyítani. De aztán csak egy fénykép lett belőle. Itt értékelték ki a felvételt 
a Tisza asztalánál, tartották a Széchenyi téri fénybe heteken át.

Néha bogáncsos ökörcsordát hajtottak keresztül a nagy fasoron, néha egy 
század huszár lovagolt el a platánok között. Elöl a  tiszt táncoltatta a  lovát, ka-
céran tisztelgett, kisztihand. A hölgyek mosolyogtak, nem néztek oda, épp ma-
gasabbra emelték a Párizsból hozatott Paquin-szoknyájukat, hogy átléphessék 
a  járdára köpött tökmaghéjakat meg az ottfelejtett, porló tehéntrágyát. Vasár-
nap délutánonként pedig beözönlött Fadrusz szobra és a Lechner építette vá-
rosháza közé, a külvárosokból és a közeli tanyákról egyenesen a korzóra, a pa-
raszti nők tömege. Dorozsmai magyar lányok rózsaszín szalagokkal, tarka szok-
nyákban, icipici bársony papucskákon. Sváb lányok furcsa, fekete blúzokban, 
hátul a frakkszerű nyúlvány a térdig leér, nyakukon bársonyszalag, aranykereszt. 
A szerb lányokon szorosra húzott fűző, nyakukban zsinórra fűzött pénzérmék. 
A bunyevác lányok ruhája nehéz brokát, mozgó talapzaton inognak a gazdag, 
bizánci mellszobrok. A  fényesre suvickolt csizmák, zsinóros nadrágok és kör-
möci cseréppipák közben állva korzóznak a járdaszögleteken. Hozzáférhetetlen 
alakulatok, magába záródó, zúgó kompaktság. Nem a lény az egyedi példány, 
hanem a boly. Négy óra hosszat uralkodik a nép Szeged főterén.

A tanácskormány leváltotta Homort. Később visszakapta az igazgatói szé-
két, de nem kellett neki: szabadságot kért, és nyugdíjba ment. Úgy felejtették 
el, hogy közben nem feledkeztek meg róla teljesen, ez állítólag nagyon idege-
síti. Már nagyon öreg, ma otthon is maradt.

5.
Úgy találta, az Alföldön még a krumpli is savanyú. És nem voltak hegyek, sem 
erdők. A körtöltésen tettek hosszú sétákat Kúnnal, Bérczivel, Szatymaz lett 
a legtágasabb távlat.

A Negoj fekete fenyőfáit és a Királykő hideg szikláit később közelről látta, 
csupasz kézzel megtapogathatta. A szászok kötelességtudó emberek, ha már 
Fogarason élnek, lelkiismeretesen kiélvezik a  természet szépségét: egyletet 
alakítottak, túrákat szerveztek. Különcségszámba ment, de néha csatlakozott 
hozzájuk. Lépkedtek fölfelé a réten hosszú, városi kabátokban, sanda, fekete 
bivalyok között.

A szekszárdi Előhegyen pedig ott volt a szőlő. A kanyargós út lejtőnek fu-
tott, egy szurdikba vezetett, ami előbb csak a válláig ért, és egészen keskeny 
ösvény volt, de minden évben mélyebb és szélesebb lett, ette állandóan a he-
gyet, fel fogja falni. Az apja kicsiny puttonyt csináltatott neki: a hátára kötöt-
ték, hordta ő is a hegyről a szőlőt szüretkor, három nehéz fürt fért bele. Apa 
nyelvén ott volt már akkor a kiütés, orvosi nevén leukoplachia, kiégették az 
orvosok izzó acéllal, fájt neki.

Jártak túrázni együtt Pécsről is. Futottak a  bérceken, futott a  gerincen 
a rend embere előtt hunyt szemmel, nevetve az ideges, boldog diák. Szelíd, 
türelmes, erős férfi volt az ő apja. A karácsonynál jobban szerette az adventet, 
a várakozást az ünnepnél. De aztán ’98 májusában mégis meghalt nagy hirte-
len, elvitte az ő erős apját a nyelvrákjával együtt a tüdőgyulladás. Tizenöt éves 
volt abban az évben Mihály. Ősszel kapott a Lymburg-Styrum-féle alapból száz 
forintot, VI. osztályos tanuló.
 (részlet egy készülő kisregényből)
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Konkrét könyvek, 

2015

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS

háromtöred
Gríd
(radikálsikk) Rét vagy domb, vagy a  cog-rail mellett. Mindegy. Bauhaus, 
fennebb társaság, fennebb stíl, honderű. Egy pohár hűs Chablis. Egy kanál-
ka forró jogvédelem. Human rights forever. És! Es muß nicht immer Kaviar 
sein! A Clicqot özvegy lebbencs mellett sem utolsó. Akiknek bejött az élet, az 
amerikai ösztöndíj, az egzotik konferenciahelyszínek, a szép és művelt fele-
ség, avagy a hiperintelligens és szelíden férfias férj. Franciásan veszélyes vi-
szonyok, kétoldali szeretők mindennapi hangsúlyos jelenléte, tricikliző mé-
nage à trois, kommuna-emléksugallatok. Maraton, többezrek az uszodában, 
vitorlássport, sziklamászás, helikopteres szűzhavazás – generációk óta. Ha 
valamit meg lehet és kell is megvetni itt, hát a lovaspolózó, golfer felkapasz-
kodottakat, az argentin lovászfiúkat pattogtató újgazdagokat, ízléstelen fumi-
gálókat, a  színes-szagos magazinok társasági rovatából szocializálókat. Old 
money vs new money. Acélmosolyú autókereskedő minden fotón a közszem-
lére tett protkójával?! Piha! Az álszerény lakásban legyen elöl, látható helyen, 
de a keresetlenség látszatával, egy távoli 1848-as rokoni nagyság valamije – 
egy nemzetőr-festmény, limoges-i porcelánból bross a  szépmama kebeléről, 
hétféle fábol intarziált íróasztal, elefántcsont-nyelű papírvágókés, illatosított 
selyemszalagos levélpapíron szép szavakkal írott ántik szerelmi vallomás 

– vagy az első nagy háború előttről valami személyes és progresszív: fotó 
Eva Zeisel óvodájából a  dédiről, nagyinak személyre szólón dedikált Polá-
nyi-kötet, teljes sorozat XX. Század, vagy néhány Nyugat Ignotus vagy Osvát 
Ernő személyes ceruzabejegyzésével – vagy egy szép, hangsúlyosan régi kép 
egy lóról, aki egy majdnem Overdose vagy pszeudo-Kincsem vagy kvázi-
Imperiál, csak sanyarú sorsa és a történelem nem engedte meg néki a hósip-
kás csúcsot, hívják e heréltet mondjuk Anarchist Aristocratnak.Nagydarab 
és/vagy kisportolt férfiak hölgytársasági kisiskolásként kellemkednek pohár 
fehérborral a kézben, és a libamájas falatka szájbahelyezését megelôzôen.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. A  házigazda felesége későnegy-
venes és decens és szép, és persze hogy volt félmeztelen szerepe egy Jancsó-
filmben még a hatvanas években, vagy lehet, hogy az már a hetvenes évek 
eleje volt?, és Olaszországban és talán Pierre Clementi is megvolt neki egy éj-
szakára a La Pacifista forgatásán, és dél-francia hangulata van, pedig semmi 
spárgatalpú vászoncipő, boule de midi vagy mezítlábas Gauloise. Csak az 
a keresztcsíkos felső meg a tengerszag. Foreign cinema. És a rövid haj. An-
dalítón beszélget utcai harcossal és kisebbségi oktatási szakemberrel, Ameri-
kába készülő PhD-hallgatóval és önkormányzati tanácsadóval, szociális mun-
kással, otthonszülés prófétával, tudattágító pszichoterapeutával és Zen-guru-
val. A férj fekete garbója (black turtleneck) kiáltás. Kicsit konform kiáltás, de. 
Művészértelmiségi manifesztó. Nagyratört dióba forgatott Roquefort Soci-
eté. „Tényleg? Luzzattóéknál voltál házivendég New Yorkban?” Persze szívem, 
Lexington-69. sarok, duplex, a doormannek leadva a nevem, „nyitva mindig 
az ajtó, nem kell kulcs kisszívem, sosem zárjuk”. Persze egy egész hadsereg 
őrizte a házat, mikor benyitottam, nem volt otthon senki, svenkoltam egy 120 
fokot, és láttam vagy hárommillió dollárt. Legyen annyi elég, hogy a kandalló 
fölött eredeti Turner lógott. Még jó hogy a fekete személyzetet nem cserélték 
le latino fehér személyzetre. „Clinton White House, sajtófőnök, ugye?” Vala-
mi ilyesmi, még az első körben, aztán National Endowment for the Arts. Olasz 
hászidok, ritka specimen. „De nem ő, hanem a  volt férje!” Aki nagy ameri-
kai hagyományok összekapcsolója. Főleg a vietnami háborúellenes békeharc, 
a cannabis-kultusz és a befektetési bankár yuppizmus összekapcsolója. „Óh, 
hát persze, bocsáss meg, végre megérkeztek Hárossék!”

És közben szól a Stan Getz meg az Astrud Gilberto. 
Steadycam shot: en passant és random hangminták és a hangulatkulisz-

sza-szemrevételezés, kandimikrofon: 1. (ötvenes playboy selyemsállal, kor-
ban hozzáillő hosszúszőkehajú hatvanasévektúlélő hippinek maszkolt nő, 

ígéretes karrier előtt álló gádzsó hím politikuspalántának, mellette roma szo-
ciomókus oldalbord): Ffi: …ugye a zsdanovscsina elemi prüdériája szemben 
állt a huszas évek avantgárd… mi? persze, de azt a ti generációtok sosenem 
érti meg, hogy az ötvenes évek, legalábbis itt, a  szexről szólt, nem szivem? 
(és meglebben a fal kínai sárgájában oldódó acélősz haj) …az a sor, hogy 
„elvtárs a csákányt jó mélyre vágd!”, hát az valami földöntúli, valami olyan ele-
mentáris szexualitást hordozott … majdnem mint a Linda Lovelace. Nő: … 
nem, édesem, a Linda Lovelace nem ez volt, hanem az az alulbaszott, tehet-
ségtelen költőpicsácska, aki azt írta, hogy „nézem, nézem a katonák mene-
tét / számba veszem a legények elejét”. Ffi: Hát ha te a pornót most megint 
a szopás felől nézed! Nő: Mi felől nézzem drágám, a heteroszexuális análszex 
azért nem ment akkor még itt nagyban … Ffi: Nem, az Naipaul szerint ar-
gentin találmány… Gádzsó palánta váratlan és merész közbeszólása: Albér-
leti lakótársam megdugta a főbérlőnőt egy viharos éjszakán. A hölgy fiatalko-
rában csapatvezető vájár volt Komlón, a Zobák-aknában… Ffi: That’s the spi-
rit! Szocreál, mint egy Domanovszky-festmény az ózdi Kék Acélban… Roma 
szociomókus oldalbord: Engem tizenkét évesen az apám a Dankó Pista utcai 
Cs-lakásban áramszünetkor… Ffi: Na ezt kellene antropológialag, például 
Lévi-Strauss… Jaj, bocsánat, megjött az italfutár, intézkednem kell! stedycam 
továbblibben 2. (illatos lány halványzöld finomkardigánban, pejszín hosszú-
hajjal, agresszíven expozált mellszerkezettel, szandálban, mellette egy epres-
kerti bársonyzakós épp befejezte monológját Andy Warholról, mikor a min-
dentudó idős író megszólal) Idős író: Ez mind szép, de már ezt én több év-
tizede megírtam a Beatles Bibliában. Hogy a Beautiful People-re Nixon azt 
mondta, hogy „rich snob bums”…stedycam továbblibben 3. (párizsias mao-
ista diákvezérből lett adókedvezményi kulturhérosz – továbbiakban: PMDAK 

– a  rá megbocsátón néző irodalmi nagyasszonynak, az ex pe ri men tis ta film-
rendezőnőnek és egy kínai temetési vetkőzőtáncosnőnek) PMDAK: Látjátok, 
ott! Az a fiatal, szegényparaszti sorból kiemelkedett Stokely Carmichael a leg-
tehetségesebb, persze még nem tudja, hogy egy ilyen buliba nem kell felven-
nie a zavaros nyakkendőjét, pláne ilyen rövidre kötve. Irodalmi nagyasszony: 
Az az, amelyik a  jogászlánnyal csókolózik? PMDAK: Az. Irodalmi nagyasz-
szony: És ki a  másik, a  bajszos? PMDAK: Huey Newton. Sokkal keményfe-
jűbb, bár Stokely sem puha. Experimentalista filmrendezőnő: Én a  harma-
dikat ismerem, Eldridge, most jött vissza valami elitegyetemről, nagyszerű 
jogász. PMDAK: Vad, vagány banda, jó hogy az utánunk jövők közt ilyenek… 
Csokornyakkendős ókonzervatív mulatságos arcszőrzettel (most csatlakozik 
a beszélgetéshez kellemkedve, kezében egy pohár Pimm’s, mint Ascotban): 

…és a tehetségesebbjének majd a hónuk alá nyúlunk… stedycam továbblib-
ben 4. (Fekete Párducok egymásközt) LeRoi: Ismeritek azt a vén faszt? Rap: 
Amelyik a The New York Review of Books-ban megjelent esszéjéről hadovál? 
Eldridge: Amelyik a filippínó cselédség előnyeit ecseteli, mer’ állítólag jól főz-
nek? Huey: Ki tudnám herélni mindegyiket. LeRoi: Én arról beszélek, amelyik 
minden könyvhöz fűz valami személyeset, amit csak lát a faltól-falig polcon és 
nyelveken szól. Eldridge: Az, amelyik osztrák tábornoknak öltözött 1870-ből, 
vagy ő Adam Ant, vagy a Könnyűlovasság támadásából a David Hemmings? 
Ja, az filozófus és benzinkútkezelő. … stedycam továbblibben 5. (professzor, 
aki mindig lehamuzza a nyakkendőjét, körötte tanítványok és néhány szkep-
tikus) Tudod, kisszivem, szürke minden teória, de az élet fája aranylóan zöld, 
hehe. Azt írja témánkkal kapcsolatban Susan Sontag, hogy Lukács azzal, hogy 
folytatólagosan németül írt az akkori, hatvanas évekbeli Magyarországon, ez 
egy elhatározott polemikus tett lett volna. Hogy a 19. századi irodalomra kon-
centrált és csökönyösen megtartotta a  németet mint írásai nyelvét, Lukács 
ezzel kommunistaként, európaiként és humanistaként – amit a nacionalistá-
val és a doktrínerrel állított szembe –, azt állította egész életmunkájával, hogy 
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noha egy kommunista és provinciális országban él, ezzel az eszközzel meg-
határozó európai intellektuális figura maradhat. Namost ez a Vasárnap Zsuzsi 
cicuska még ott tévedett 1964-ben vagy 65-ben, mikor ezt írta, hogy ez nem 
csak ennyi, ezt Lukács pontosan ismerte fel még fiatalkorában, hogy a ma-
gyar nyelv tökéllyel alkalmatlan a  filozófiára. Hősi énekekre és disznó nó-
tákra széleskörben alkalmas, de a fennebb gondolatra alkalmatlan – mondja 
a professzor, teoretikus, hörpöl calvadosából és lehamuzza szivarját a nyak-
kendőjére. (tanítvány #1): Sznobok és parasztok? A sznob parasztok országa 
lettünk … persze, hogy nem úgy értem, nem földműves, az teljesen rendben 
van: tahó, ahogy mondom: tahó – bunkó, Mucsa. …stedycam továbblibben 
6. (üresfejű aranyifjú később beváltható szexiség-pontokat gyűjt egy leány-
kórusba ojtott dicsőséges vörös asszonybrigádban): In Zebra Room of El Mo-
rocco, már el is felejtettem, hogy 50hanyadik utca, Midtown, ez a lényeg, és 
jött a rovatvezetőm a Village Voice karácsony-hanukkai partyján, mikor a Ma-
donna Justify My Love klippjéből a transzvesztiták adták a műsort, és megjött 
a kis barátja vagy férje Párizsból, a Libération skriblere volt, hát azt a találko-
zást és szerelmi jelenetet, majdnem megbaszta a bárpulton. (vörös asszony, 
korábbi red diaper baby): És ez nem az, mikor rájuk támadt egy kül-tokiói 
rokokómániás hímzőgaleri? Fals-rokokó kastélyban tartották a divatbemuta-
tót … te nem jut eszembe, de extrém … nagyon tehetséges, baromi jó zené-
re vonultak, és négy olajostestű, izmos férfi hozta a gyaloghintót … nem tel-
jesen, de alig … és ült egy gyaloghintón, de inkább egy vállravett ágy volt … 
aranyozott, igen … és egy olyan tizennyolc-húsz év körüli lány ült rajta, csak 
aranyozott gyöngyök, de rengeteg, volt rajta, néha kivillant a mellbimbója … 
nem, kis melle volt … de valami elképesztő szépség, ahogy ott jöttek erre 
az elektronikus … nem tucc-tucc, kimondottan dögös, igen … óegyiptomi 
hercegnő, vagy a maharadzsa leánya, inka királyné … ja, és utána mondták, 
hogy cigány, vagymi, roma (üresfejű aranyifjú): Nahát ezzel kapcsolatban je-
gyezte meg Tom Wolfe egy helyen, hogy So you’re going to start a revolution 
from a Park Avenue apartment! A híres karmester, az egregio maestro Le-
onard Bernstein partyján, ami szociológiai nonszensz. …stedycam tovább-
libben 7. (visszatérés a Fekete Párducok csoportjához, akik még mindig nem 
tudnak feloldódni) Halál rájuk (mondta Huey). Azért csak fontosak számunk-
ra (mondta LeRoi). Hasznos hülyék (mondta Rap). A  hülyék ti vagytok, mi 

pedig a fiatalabbak, éhesebbek, kíméletlenebbek. Huey-val értek egyet: halál 
rájuk. El fogjuk lopni ezt az országot, a maga teljességében. És a saját szaruk-
ba verem majd bele az orrukat, mint a kutyáknak (mondta Stokely).

(várvavárt) Az újság épületéből NÉRÓKA és MR BENEDICT a  tér felé 
tart. Times Sq. Három lépés. Színpompa, fényorgia, délelőtti neon világít 
a napba, crispy hideg, NYC @ it’s best. Akárha egy Busby Berkeley- vagy 
Vincente Minelli-musical épített díszletében lennének. A háttér változik oly-
kor, jelezve.

NÉRÓKA ��Én.
BENEDICT (bután néz) ��???
NÉRÓKA � Én. Nekem.
BENEDICT (élénkülő kiváncsisággal) � ???
NÉRÓKA � Énnekem az…
BENEDICT (meghökkenten) � ???
NÉRÓKA � Énnekem az kell…
BENEDICT (tamáskodva) � ???
NÉRÓKA � Énnekem olyan kell…
BENEDICT (döbbenten) � ???
NÉRÓKA � Nem fogom csak tétlenül nézni a fű növését, csak bámulni, ho-
gyan telik a kurva idő!!!
BENEDICT � Elindulni, az nehéz.
NÉRÓKA � Bárhonnan elindulhat az ember. 
BENEDICT � De el kell határozni…
NÉRÓKA � Persze, persze.
BENEDICT � Hullaház a lelkünk, tetemnéző. 
NÉRÓKA � A múltat végképp eltöröljük. Én! Magam! Én. Én. Én. Én. Én.
BENEDICT � Ez Gombrowicz. De ő jobban mondja.

Már a Garment District vetül mögöttük, textilszagú tengeri szél libben or-
rukba, kifelé jönnek a  felhőkarcoló-dzsungelből. Menetelnek (helybenjár-
nak), mint a sivatagban. Hátterük most egy zsinagógabelső, keresztbefutó 
cirillbetűs felirattal: Mü hátyim Mesájáh szicsasz!
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NÉRÓKA � Hogy mozogjunk?
BENEDICT � Hogy rugalmasak legyünk.
NÉRÓKA � Lazák.
BENEDICT � Könnyedek.
NÉRÓKA � Lazák. 
BENEDICT � Hogy felmelegedjünk.
NÉRÓKA � Megnyugodjunk.
BENEDICT � Rajta.
NÉRÓKA � Én. Nekem. Én. Nekem. 
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Nekem. Én. Belőlem. Általam. Belém. Nekem. Én.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Célom: hósipkás csúcs. Utam: gyémántösvény. Én.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Létező: egyedüli: én. Mágnes: egyetlen: nekem.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � The money & the glamour! 

Már a 23. Street jár mögöttük, jobbra tőlük a Chelsea Hotel, mellette a Squat 
Theaterre utaló felirat, emlékezetpolitikai objektumként magas reminisz-
cencia-kvócienssel. 

NÉRÓKA � Én. Én. Én. Én. Nem Gombrowicz.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Pillepalack, pehelysüti, marshmellow, leszarom: én!
BENEDICT (végre megszólal) � No igen.
NÉRÓKA � El camino real. Királyi út. Én utam!
BENEDICT � Nemde biztos? Talán? Biztos? Mivégre?
NÉRÓKA � Bankár, szakértő, harcostárs, beosztott, fejbólintó, jános. Én!
BENEDICT � Hogyne, nade, miért nem?
NÉRÓKA � Nekem szolgál, nekem dolgoz, gazda, gazda, basaparaszt. Én. 
Nekem.
BENEDICT (megint szótlan, szomorú) � ???
NÉRÓKA � Isten, király, szakrális: én.
BENEDICT � Egy személyes isten kvakvakvakva fehér szakállal … ?
NÉRÓKA � Szeret és uralg! Övé. Minden. Hatalom. Javak. Eloszt. Rediszt-
ributor. Én. 

NÉRÓKA egy Frank’s Famous Pizza előtt megáll. (Eddig is helybenjárt)

NÉRÓKA � Egy slice? Extra esztragonnal? Heh?

BENEDICT bólint.

NÉRÓKA � Pizza jó, kár, hogy olasz, kéne saját: töki pompos.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Nekem szolgáló szereti, ha sajátja saját. Illúzió, de megszépít. Én. 
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Nekem!
BENEDICT � Hová? Tovább?
NÉRÓKA � Hósipkás csúcs, gyémántút, kemény csaták, győzök, én. Ma-
gamnak győzök. Nekem. Bársonypercek, szikrázó fény. Enyém. Acélos 

sikértartalmú búza. Csúcsrajáró martinkemence. Termékeny asszony, bősé-
ges gyermekáldás. Nekem. Én. 
BENEDICT � Mihez mindezt? Távoli cél? Nagyralátó, nemes? 
NÉRÓKA � Én. Nekem. Nekem. Én. Énnekem. Nekembele.
BENEDICT � Minek? Mire jó?
NÉRÓKA � Én. Nem mondom többször! Én. Én. 

A Mulberry St-en a Del Monte kávéházba beülnek, NÉRÓKA zsebéből vastag 
köteg feltekert zöldhasút vesz elő, befőttes gumi tartja össze.

NÉRÓKA � Kávé? Kávé. Cappuccino.
BENEDICT � Az jó.
NÉRÓKA � Cappuccino jó. Jól csinálják itt. Kell hogy otthon is jól csinálják.
BENEDICT � Kell.
NÉRÓKA � Sok kínai. Jönnek föl. Olaszok mondják: halszagúak. Fishy 
smellin’. Amúgyis: fishy. Jó sok ember, sok hatalom.
BENEDICT � Diktatúra. 
NÉRÓKA � Sok hatalom.
BENEDICT � Tiltott város.
NÉRÓKA � Még több hatalom. Én.
BENEDICT � CsászárMaoIstenKirály?
NÉRÓKA � Én. Nekem!
BENEDICT � Mintha színházban.
NÉRÓKA � Cirkuszban.
BENEDICT � Orfeumban.
NÉRÓKA � Cirkuszban. Felfalom. Gyermekeim. 

A Mott St-en járnak. Zeneiskolai gyakorlóterem mellett haladnak el, meg-
megcsusszanó hegedűfutamok kísérik lépteiket.

BENEDICT � Dim sum?
NÉRÓKA � Én? Soha. Halízű. Furcsafűszer. Hagyományőrző kolbász: igen. 
Dim sum, artpunk: nem.
BENEDICT � Pedig artpunk. Nemmessze Bowery, CBGB. Patti. Blondie. 
NÉRÓKA � Szőke: jó. Barna: jobb. Én. Nekem.
BENEDICT � Megyünk tovább? Hídirányba?
NÉRÓKA � Én. Nekem. Bele. Megyünk. Tavalyévi változás értelme, aka-
rat és képzet. Magnós Miska mágnás lesz. Nekem mameluk. Bizonyos aladár. 
BENEDICT � Aki nem haladár.
NÉRÓKA � Az emberi számításokkal együtt járó tévedések…
BENEDICT � Az East River…
NÉRÓKA � Azt álmodtam, boldog vagyok. 
BENEDICT � A nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka következik.
NÉRÓKA (csudálkozva) � ???

A hídnál NÉRÓKA megáll. Gyanakodva kémleli a kétszintes hidat és a túl-
partot. Beledobja keménykalapját (cobbler hat) a  vízbe. MR BENEDICT 
látva ezt ugyanígy cselekszik. 

BENEDICT � Nem megyünk át?
NÉRÓKA � Nem megyünk át! No pedestrian crossing. No PED XING.
BENEDICT � Dehát… Eddig… Arról…
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NÉRÓKA � Nem megyünk át. De ők sem törnek át! No passaran! Soha. 
Nekem. Én. 
BENEDICT � …akkor…?
NÉRÓKA � Nem.
BENEDICT � Maratoniak is átfutnak rajta…
NÉRÓKA � 110 gát sok nekem, nemhogy maraton. Nem. Nekem. Én.
BENEDICT � ???
NÉRÓKA � Nekem. Nem megyünk át. Én. A másik oldalon a zsidók laknak.
BENEDICT (magában) � What a prick. (hangosan) Go fuck you! (indul)

NÉRÓKA és BENEDICT a  jelenet kezdete óta nem mozdult. Fedetlen fővel 
szemeznek az emberiséggel. NÉRÓKA idülten vigyorog, BENEDICT arca 
pléhpofa. BENEDICT otthagyja NÉRÓKÁt.

(horngyula) Harsan a  tavasz. Kőris-, vagy gyertyánrügyek bimbózása, vé-
konylevegőjű verőfény. Seurat. Két ecetfa. Naná, hogy majd pirulnak. A kis 
erkély egy négyzetméterre ugrik ki az udvar fölé a konyhából, ötödik, mada-
rak ordítanak, szembe-erkély, szembegang, repülők, chamtrail, megfordulva 
átlátni a szobákon, a park, a sziget, a nagy folyó, távolban hegyek, kőbánya, 
ökológiai lábnyom, erdő, savas eső. Visszafordulva cserepek, kémények, tévé-
antennák, öt ház ez az udvar, vagy inkább hat? Fehér, piszkosfehér, világos-
szürke, sötétszürke, távolabbi túlnan: rózsaszín. Vagy puncsvörös. Gagyi Bau-
haus. Befalazott konvektorlyuk, a  falazógipsz világosabb a vakolatnál, nincs 
is síkban, domborzatok-vízek, megbokrosodhatott a spakni. Légkondicionáló 
(LG – Made in Korea). Lepillantva lassú macskák. Felső gang felett üvegtető. 
Szárítókötél, gyerekbicikli, roller. Régi fa-, és új plasztikredőnyök. Estelőtti 
napfény, újhold. Nem török, skandináv. A  hűs miatt. Megszakadt a  villám-
hárító vezetéke. Bejárati ajtók előtt betörésbiztos vasrácskapu elzett-zárak-
kal. Zármánia, kulcskérdés. A növényi ágvégződések pointilizmusa, de erről 
már esett szó. Polgári tetők. Zöld, műanyag locsolókanna. Pattogzó zománc 
az erkélykorláton. Az alkonyi felhő komplementer a puncsszínű házzal, lassú 
szél mozgatja dél felé, mert itt, a Duna fölött mindig mozog egy kis szél. Tá-
voli, érthetetlen női hangok, madárfütty, alighanem feketerigó. Félrehúzott 
vászonfüggöny a lőrésben, alatta valami zöld dolog, talán plüsskrokodil. Már 
két helyen villanyt gyújtottak, simogatja a  tejüveget. Ha fekete-fehér lenne, 
lehetne Orson Welles 1964-es Zágrábja. Fent egy Frankfurt-Budapest süly-
lyed a szuperszóniából. A szemközti ház tetőmosókonyháját szürkére festett 
vasajtó választja el a külvilágtól, ablakán a  szellőzőrács rozsdál. Egy helyen 
megbomlott a vakolat, kilátszik a pőre tégla, és a nő rózsaszínben, kezében 
a két cekkerrel csak áll a folyosón. Horn Gyula gangjára néz a nő, szőke haja 
festett, kiugró járomcsontja, erős álla, hosszú feje, ciklámenszín harisnyája és 
a Pantone-skálán ettől eggyel jobbra álló színű cipője, kolorisztikailag pasz-
szoló kiskosztümje volt, a rúzs nem látszott tizenöt méterről, de az nagyon 
is, hogy színegyeztetés a mindene, nem sajnálja az időt és energiát, találjanak 
a dolgok, állt a  gangon, mozdulatlan, mindkét kezében cekker, az kicsit le-
húzta a vállát, ettől csapottabbnak tűntek a sótartók, és Horn Gyula irányá-
ba bámul, pontosabban Horn Gyula régi lakásának irányába, mereven tartja 
a szatyrokat, és vár. Bizakodva vár. 

Csepreginek, aki szemből figyelte őt, erről a  frankfurti kurva jutott az 
eszébe. Az is délután volt, igaz, nyáron, aztán a bíborszín estébe nyúlt. Még 
a bipoláris és nukleáris terroregyensúllyal balanszírozott világban éltünk, át-
járhatatlan határok között, melyet Csepregi, eseti jelleggel ugyan, de átjárt. 
Majna-Frankfurtban vett nyelvleckéket, menekült Budapestről, csak magán-
életi késztetései voltak ezúttal, már Gorbacsov fejfoltját csudálta a világ, Ale-
xandernél lakott a Bahnhofsviertel egyik bérleményében a Taunus Strassén, 
nem messze a  Jürgen Ponto Platztól, körötte mindenhol kuplerájok telipi-
rosra festett ablakokkal. Alexander Thomas Bernhardból diplomázott épp, 
politikailag Realo, kulturálisan Sponti volt, a  Pflasterstrand alkalmi kriti-
kusa. A  tárgydélutánon nem volt otthon. Csepregi a  konyhába fáradt, ahol 
a  háztömb közös belső udvarára nyíló ablak tárva-nyitva, szelektív kukák 
a  mélyben, kerékpárok, babakocsik, dúsan lombodzó hársfák. Germán jú-
lius. Sréhen a sarokház másik oldalra eső harmadik emelete pont a konyha 
magasságába esett. Csepregi kivett egy kis maradék francia kéksajtot a hűtő-
ből, vágott a barnakenyérből, volt szőlő az asztalon és olcsó olasz vörösbor. 
Töltött egy pohárral, vágott egy szeletet, nyesett a sajtból, leült a kerek asz-
talhoz és bámult az udvar irányába. Először a tükörből látta meg. A nő a tü-
körből nézte, ahogy a kerek asztalnál ült és kéksajtot evett szőlővel, pohár 

borral, barnakenyérrel. Micsoda kis kócos punk, micsoda Neue Wellé-s oldie 
öltözet. Régi ing, az előbb, mikor a hűtőhöz lépett, csőnadrágot láttam rajta 
és egy kitaposott, ósdinak ható Budapester cipőt. Egyedül eszik, talán saj-
tot. Biztos készül valahová. Elég magas. Elég jóképű. Hová készülhet? Palais 
Schaumburg-koncertre talán. Mindegy, hétre kész kell lenni, kiállni a bejárat 
elé a lépcsőházba, péntek esti tömeg, sörrel a kézben jönnek, némelyik ordít, 
a másik böfög, Schnell Imbissből hozzák a szájukban a  fehérkolbász-szagot, 
németek, törökök, jugoszlávok. Turisták is. Ha jó éjem lesz, tíz-tizenkettővel 
is baszhatok ma, nem rossz pénz ötven márkájával számolva. Csepregi azt 
nézte, ahogy a nő az erős járomcsontját alapozózza. „Hegyi levegő”, szokták 
a  sminkesek az ilyesmire mondani. Szőkésbarna, némileg melírozott, sütő-
vassal kezeli, aztán piros hajpántot tesz fel, tisztára, mint a Farrah Fawcett-
Major a Charlie angyalaiban, aki elhiszi magáról, hogy ő a  legjobb bringa 
a  triászból, pedig nem, mert a  Jocelyn Smith a  legjobb bringa a  triászból. 
Rázza magát hajsütés közben, táncol a tükörnek. Egyidősek lehetünk, ez a kis 
díszhalnyi punk is huszonöt körül lehet. Néz engem. Még nem vette észre, 
hogy én is nézem őt. Mert ő felémfordulva, én meg tükörből. Mivel olyan sö-
tétre festettem a szemgödrömet, mint Pris a Blade Runnerben, neki nagyobb 
kihívás. Leadnék neki egy hátsóudvari showt az ablakból, és a tükörből néz-
ném, ahogy kiveri? Nem rossz kezdés hajtós pénteknek. Csepregi észrevette, 
ahogy a nő seggét rázva sminkel, és a tükörből őt figyeli. Morfondírozott, mi-
lyen szögből láthatja, önkéntelenül is előnyösebb profilját próbálta előhalász-
ni. Ez a picsa nekem táncol. Elővett egy vibrátort, és dévajul óvszert húzott 
rá. Bekapcsolta és leszopta. Őrjítő málnaíz. Most ez tényleg arra számít, hogy 
kiverem neki, mielőtt lemennék a Batschkappba Kastrierte Philosophen-kon-
certre? Meghülyült? 

Kicsit olyan volt a  mozgása, mintha túl sokat nézte volna a  Jane Fonda 
fitnesz-videót. Érdekes, hogy nem vetkőzik, és nem néz ide csak tükörből. 
Piros forrónadrágon, melltartó nélkül viselt fehér topon keresztül fogdossa 
magát, piros a hajpántja is, innen nézve frottír, vajon a lábán mi lehet, fehér 
magasszárú Adidas? Három fekete csíkkal? Vagy igény szerinti pirossal? A pi-
rosak egyébként beolvadtak innen nézve a  szoba vörösébe, mely mélyebb 
vörös volt, mint a piros kiegészítők, a falak, de még a mennyezet is mélyvörös 
volt, sőt, mintha egy hengerpárna vagy kanapékarfa is látszott volna, ugyanaz 
a szín, ugyanaz az árnyalat, stílben tartva, erényesen. Munkaetika. 

Ki lehet a suhanc? Huszonöt éves posztpunk, Alexander lakásában lakik, 
Alexander jó fiú, néha, ha kiakasztja a  festő csaja, átjön egy-két numerára, 
mint ahogy valószínűleg a  többi házba is megy a  környéken, a  Taunus- és 
a Kaiserstrassén. Perdita Durango – suttogta egyszer a fülembe, meg még azt 
is, hogy valami magyar nyikhaj jön hozzá pár hétre, nem lehetett megúszni, 
komplikált családi viszonyok, eleget kell tennie a kérésnek. Meg még azt is 
suttogta, hogy ne féljek, mire Karl Marx Stadtból megint Chemnitz lesz, már 
nem leszek kurva. Nem tudom. Mindenestre ide a Plattensee mellől hozott el 
a karlsruhei strici, az átalakított minibuszában úgy el tudott rakni, hogy a ma-
gyar határőröknek eszükbe nem jutott keresni a jugó határon, és aztán már 
csak úszni kellett egy nagyot Koperből a trieszti öbölben.

Mikor Csepregi jóval éjfél után a pályaudvar felől jött haza a Batschkapp-
ból a  Kastrierte Philosophen lemezbemutató (Love Factory) koncertjéről, 
amin Caspar Brötzmann Massaker is fellépett vendégelőadóként, és megcsil-
lantotta E-gitáros tehetségét néhány hendrixes futammal, az Elbestrasse sar-
kán látta meg a szomszédcsajt, aki késő délután az ablakból incselkedett vele: 
úgy nézett ki, mint Uli Edel filmjében (Letzte Ausfahrt Brooklyn) a Jennifer 
Jason Leigh által megszemélyesített Tralala, mikor megerőszakolta az egész 
sztrájkőrség: szét volt baszva. Igaz, ezt aktuálisan nem gondolhatta, mert az 
egy négy évvel későbbi film, 89-es. 

Talán ő volt ott húsz évvel később az újlipótvárosi házban. Talán tényleg 
keletnémet volt, egy régi információ alapján várta Horn Gyulát, aki ekkor már 
rég a Remetehegyen lakott, ő csak várt, várt két szatyor lejárt szavatosságú 
csehszlovák Semtexszel, hátha ő lehet az első NDK-ás sahidka, aki felrobbant 
egy felelőst. Hubert Selby forever!
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KISS Noémi
Tájgyakorlatok

JAK – Kijárat, 2003

Határhelyzetek
(Paul Celanról)

Anonymus, 2003

Trans
Magvető, 2008

Rongyos ékszer-
doboz: utazások 

keleten
Magvető, 2009

Fekete-fehér
Szépmesterségek, 

2011

Ikeranya – az 
első év

Magvető, 2013

Sovány angyalok
Magvető, 2015

„Trans”
„B., B. és B.”

in: Éjszakai állatkert
(Antológia a női 

szexualitásról)
Kitakart psyché 

sorozat 1.
Jonathan Miller, 

2005

„Patronok”
„Törökméz”

„Rövidlátásom 
története”

in: Szomjas oázis
(Antológia a női 

testről)
Kitakart psyché 

sorozat 2.
Jaffa, 2007

„Az idegen táj 
gyakorlata – etűdök 

félreértésekre” 
Magyar Lettre 

Internationale, 41

„Digtális bédekker”
Magyar Lettre 

Internationale, 45

„Bukó – csoportos 
utazás Kelet felé”

Magyar Lettre 
Internationale, 49

„H mint néma határ”
Magyar Lettre 

Internationale, 54

„Paróka:  A nő és 
az írás”

Magyar Lettre 
Internationale, 57

KISS NOÉMI

Az elzárt Kaukázus
Egy hét Azerbajdzsánban
Megérkezünk, toporgunk a bakui reptéren, a bő-
röndöket kinyitották és átvizsgálták. Az enyémet 
dobja le utoljára a szalag, cafatokban a széle, egy 
rongyos doboz, kifordul a  hálóingem és a  ken-
dőm, amit a mecsetekhez hoztam. Visszagyűröm, 
eltakarom. A kerekei még gurulnak, túl vagyunk 
a  vízumellenőrzésen, ujjlenyomatvételen, fotográ-
fián, izzadt, sós pára csap le ránk. Nagyot sóhajt, 
és így lép be a mesés keletre. 

Baku
Mert azt, hogy Azerbajdzsán egy kellemes szeráj-
ban íródott mese és a száraz, sztyeppei, nomád va-
lóság keveréke, azt már az útikönyvekből is elkép-
zelhettem. De most itt van előttem, Alijev Airport, ő 
az, kivilágított szuperkupolája, Mercedes fényszó-
rókkal üstökösként szaladó Alijev út, az Alijev-mell-
szobrok az úttest szélén és az Alijev-festmények az 
éjjel-nappaliban a  körték és a  datolya mellett. Ez 
a szem mindent lát, jó lesz óvatosan lépkedni.

Komoly rendőri felügyeletet kapunk már a rep-
téren, sofőrünk és a  buszunk ott áll mellettünk, 
de mire az azonosítás megtörténik, egy órája áll-
dogálunk. Különben mi vagyunk az egyetlen uta-
suk, ahogy körülnézek. Érezni a sós levegő érdes 
illatát… Jól esik belélegezni. Elindulunk végre, 
de mintha egy börtön kerítésének tövében utaz-
gatnánk, a kígyó a farkába harap: a Kaszpi-tenger 
part menti sávja belső szögesdrótokkal választó-
dik le, a  víz és az olaj (e két legnagyobb kincs) 
védelmére. Kápráztatásból jeles. Baku valójában 
egy szellemváros. Olykor rossz, láthatatlan szelle-
mek is irányítják. Mikor az esti órákban megérke-
zünk, megtévesztő fényárban úszik. A  felesleges 
pénzköltés modern és monumentális határtalan-
sága fogad minket, vagyis először csak a látványa. 
Ahogy közeledünk a centrum felé, követnek min-
ket az újabbnál-újabb százméteres kőfalak, vado-
natúj repülőtér, többsávos sztráda német autók-
kal, Mercedes, BMV, Volvók. Lerombolt kispolgári 
otthonok, keskeny, lelket megindító, élő utcács-
kák – már nem sokáig éltek, van itt a köveken túl 
egy felsőbb akarat, bármerre tekintünk. Jönnek 
az újabb nyugatias lakóparkok a beköltöző vidéki 
munkaerőnek. Új fővárosi polgárok a pékségben, 
borbélyüzletben. Csatornázatlan falvakból érkez-
nek, ahol ma is nagy szó az áram, és a téli, cudar 
azeri hidegben trágyával fűtik a  kályhát. Mozdu-
latlan óriáskerék, néptelen angolpark, tuják és fü-
vesítés, na és persze a személyi diktatúra jelvényei 

– az Alijev-család monumentális szobrai és képei. 
A másik, elzárt és zárkózott azeri lét jobban 

érdekel. Alig várom, hogy lemásszunk a  fővárosi 
térképről. Ha valaki tud oroszul, könnyen eliga-
zodik. Kivéve azt a  néhány eldugott települést 

a Kaukázus szurdokaiban, ahol még az azeri nyel-
vet sem igen beszélik a lakók. (Az azeri török nyelv, 
melyet Azerbajdzsánon kívül Iránban és török te-
rületen beszélnek, valamint a  volt szovjet tagálla-
mok területén.) Egyik úti célunk éppen egy ilyen 
falu: Xinaliq, a 2350 méteren fekvő település, mely 
ötezer éves kultúráját tükrözi mai életformáival. 

Xinaliq kövei és költői
A világ egyik legelzártabb települése felé tartunk. 
Qubai szállásunkról indulunk, ahol a Gudiál folyó 
túlpartján a kaukázusi hegyi zsidókat kerestük fel, 
és meg is találtuk őket az esti ima előtt a  teaház-
ban, éppen ostáblán játszottak, oroszul vagy né-
metül beszéltek, és persze saját perzsa-zsidó nyel-
vükön, a juhurin, de azt nem értettük, mert a jid-
dishez sincs semmi köze. A kaukázusi zsidók több 
ezer éves zárt kultúrája nagyon hasonló altáji és 
közel-keleti népvándorlás eredménye, mint a  xi-
naliqoké. De míg a kaukázusi zsidók háza a  régi 
Ázsiából vezető selyemúton fekszik, addig a xinali-
qok nomád pásztorok. 

Gyönyörű hágókon és folyóvölgyön át, egy va-
donatúj úton megyünk fel a faluba. Xinaliq faluja 
télen sehogy, az év többi évszakában is csak több 
hetes úttal volt megközelíthető még a szovjet idők-
ben is. Traktorral utaztak le a  helyiek tavasztól 
őszig a szurdokba, ott cserélték el a birkákat gabo-
nára, gyümölcsre. Különben mindent saját maguk 
termelnek, a  nők hagyományosan szőnyeget és 
ruhát készítenek a  bárányból, ágyneműt, párnát, 
a férfiak pásztorok és kereskedők. Több család él 
a  hegyekben ma is nomád körülmények között, 
vagy szűk, kis hegyi falvak falusi lakásaiban. 

Az új aszfaltozott utat, amin most felmegyünk, 
nemrég építette az azeri állam. Csupán azért, mert 
Alijev államfő 2006-ban tett látogatása során nagy 
hatást gyakorolt rá a xinaliqiak gazdag, ősi kultúrá-
ja és a táj szépsége, na meg az „elmaradottság”. Ősi 
tűzimádók, egykori keresztények és mohamedá-
nok földjén járunk. Amit látunk, bent tartja a leve-
gőt, tátott szájjal is alig bírjuk befogadni: csodálatos 
út, hegyvonulatok és több száz éves elhagyott tera-
szok látványa fogad minket, mikor fölfelé megyünk 
a szerpentinen. Néha alig bírja a busz. Sárga szűrt 
fény váltakozik a  barnás legelőkkel. Kő a  sárral, 
bogáncs az olajfákkal. Aztán a  fák eltűnnek, már 
csak a kövek maradnak, birkanyájak a láthatárban. 
A sziklás hegyvonulatot a nomád pásztorok gyalog-
útjai rajzolják át, melyek a hegycsúcsokra vezetnek. 
A hegyoldalban a fiatal pásztor, többnyire kamasz 
fiúk, vagy akasztófa, ahol a  levágott birka vére ki-
ásott gödörbe csorog, a friss húst szőtt pokróccal 
takarják be. Ladák, Kamaz, szamarak. Teát áruló 
gyerekek az út szélén. 

Xinaliq társadalma érzékeli az új lehetőségeket, 
amiket az új út adományozott neki. Minden ház-
ban akad eladni való. Szőnyeg, kötött papucs, hús, 
esküvői virág, varrott fejdísz, tea. A házak oldalá-
ban kézmosó és teafőző, külön épületben budi, tö-
rölközővel és kancsóval. Minden udvaron a télire 
való trágya szárad, mert a cudar kaukázusi télben 
avval fűtik a kályhát.

A kövekből épült teraszos házak tetején gya-
logolva jutunk fel a  falu legrégebbi mecsetéhez. 
Van itt egy múzeum is, ahol versesköteteket árul-
nak xinaliqi nyelven, orosz fordításban. Néhány 
verset majd elolvasok, tényleg megkapó, ahogy 
Sajó Tamás mondja: a  természeti környezet gaz-
dag kép-metaforái: csupa optimizmus árad belő-
lük, kimérten adagolják az érzelmeket. Késő ro-
mantikus, semmi giccs, semmi népieskedő hang. 
Semmi történelmi trauma. Vagy túlbeszélés. A szó 
nagy kincs, olyan, mint a kő, egy árva sárgabarack-
fa termése, és minden egyes tárgy, amit itt a  he-
gyen nagyon megbecsülnek az emberek.

A párnatömő nő
Leszakadok a  csoportról, mert hirtelen az egyik 
teraszon egy guggoló és vesszővel poroló nőre 
leszek figyelmes. Az udvaron ruhák, ágyneműk 
száradnak, gyerekjáték rendben elpakolva, bá-
rányvágó-híd a  garázs oldalában, pulykák és tyú-
kok. A  kendős asszony bárányszőrt válogat, lete-
lepszem mellé, és megkérdezem, fotóz ha tom-e 
a  munkáját. Szégyellősen megengedi, mintha 
hozzá volna szokva, hogy megnézik. Pár éve sok 
azeri kiránduló jár erre, talán nap mint nap talál-
kozik velük. Közben némi kellemetlenség, betelt 
a  kamerám tárhelye, Várhegyi Zsuzsa útitársam 
kölcsön adja az övét, innentől avval fotózom.

Érzem, a  nő nem szeretne beszélgetni, nem 
úgy, mint a kötött papucsot áruló nő, vagy kendő-
kötöző. Porolja a gyapjúszálakat, arcán sebes csík. 
A vessző néha végighúzza a bőrt a szeme alatt. Két-
szer mosolyog, de kissé kényszeresen. Aztán be-
tömi az ágyneműt, a puha gyapjút. Hosszú, egész 
napos foglalatosság. Elmegyek mellőle, mert átjön 
a  szomszéd, és elkezdenek rólam beszélni. Kéri, 
hogy fényképezzem le őt is. Aztán hátat fordíta-
nak. Akarják a kapcsolatot, meg nem is, kíváncsi-
ak, kedvesek, de aztán meggondolják. A nők Azer-
bajdzsánban rendszerint nem mozognak, soha 
étteremben, teaházban nem láttam őket, a  ház 
körül laknak, vagy a gyerekeket kísérik, elmennek 
bevásárolni, és nemigen állhatnak szóba senkivel.

Megkérdezem a  nevetgélő gyerekeket, merre 
van a mecset, készségesen segítenek. Adnak követ, 
és szólítgatnak, visszakérdeznek. Tele van cukor-
ral a  szájuk. Fekete a  metszőfoguk. A  faluban 
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amúgy a  lakásokba behívnak minket. Általában 
négy generáció él együtt. Modern plazmatévé 
a  szőnyegezett nappalikban, az udvarokon szá-
radó trágya, a  falon az örmény háborúban meg-
halt testvér képe, kézmosó, jó illatú szobák, kony-
ha, ebédlő. Példás rend a  húszrétegű dunyhán. 
Az egyik xinaliqi családnál bárányhúst ebédelünk, 
mint minden nap Azerbajdzsánban, leves vagy 
saslik formájában. Uborkával, paprikával, paradi-
csommal és lepénnyel. Másnap többeknek megy 
a hasa, de készültünk fertőtlenítő vodkával.

Xinaliqhoz hasonló falut még sosem láttam, 
és nem is nagyon láthattam volna, hiszen a világ 
egyik legmagasabban fekvő, magányos és kul-
tikus településén állok. Körülbelül ötezer éves 
lehet a kultúrája, de a leírások is csak találgatnak. 
Mecsetek és tűzszentély található erődszerű falai 
között. Xinaliqot ma kétezren lakják, és jelen-
leg 380 ház áll a  faluban. Nagyon látványosan ta-
padnak a  hegyhez és egymáshoz. Hozzávetőleg 
két-háromszáz éves épületek lehetnek, melyeket 
folyton javítgatnak. Most épp garázsokká alakítják 
őket, mert a megépült út miatt egyre több az autó, 
amik most még a háztetők útjain parkolnak, vagy 
a tyúkudvarban, a szárított trágya melletti sávban. 
Az itt élők azeriül vagy oroszul szólítanak minket, 
sok az idős katona a  faluban, örülnek, ha fényké-
pet készítünk róluk, Budapestről érdeklődnek. Ó, 
az a csodás város, kiáltják. Lesütöm a szemem. 

Nyelvi probléma nincs, mert nagyon könnyű 
az itteniekkel szóba elegyedni, mutogatni és fejen 
állni ér. Akad, aki sem az oroszt, sem az azerit 
nem beszéli, xinaliqiul rajtuk kívül viszont senki 
sem ért a  világban, és ez a  legnagyobb kincsük: 
a  nyelv. Felmászunk a  falu legmagasabb pontjá-
ra, és egy szentélybe érünk: ez a  zoroasztriánus 
szentély vagy tűzszentély, ma imádkozó hely. Érde-
kes, hogy nincs kijelölt temetkezési helyük: a falu 

körül számtalan temető van, sírkövek, egy-egy 
család temetkezési helyei szabdalják a dombolda-
lakat minden irányban. 

Xinaliq teaházában (ami egyúttal színház is) 
veteránok ücsörögnek. Még a  szovjet seregben 
szolgáltak, többen jártak Magyarországon is. Os-
táblán játszanak, kérdezik, honnan jöttünk, a ma-
gyarok most is nagy barátok, kacagnak. Hát… El-
köszönünk. Salam és salam.

A qubai hegyi zsidóknál
Az észak-azerbajdzsáni Quba városát a  Gudial 
folyó választja ketté. Egyik partján találjuk a híres 
hegyi (vagy más néven kaukázusi) zsidók negye-
dét. A  volt Szovjetunió egyik legnagyobb zsidó 
közössége él itt ma is. A  qubai kánok egykori 
székhelyén, egy gazdag kereskedelmi útvonalon 
vagyunk, mely a  18. században élte virágkorát, 
majd orosz fennhatóság alá került. Feltehetőleg 
még az iszlám előtti időkben érkeztek a  hegyek-
be zsidó csoportok Perzsiából (az 5. századra te-
szik érkezésüket, de van forrás, mely a  babiloni 
fogság idejére). Először Dagesztán területén tele-
pedtek meg, majd tovább vándoroltak délre, és 
kereskedőtelepüléseket alapítottak. Életmódjuk 
és különleges juhuri (perzsa) nyelvük ma is kötő-
dik az ősi, hegyi zsidó, ortodox szokáskultúrához. 
A náci megszállók egy ideig haboztak, vajon zsidó-
nak tekintsék-e a különös kaukázusi népet, aztán 
1943-ban rájuk is elérte a népirtás. A német csapa-
tok Oszétiába, Mozdok közelébe, Bogdanovka és 
Menzsinszkoje környékére deportáltak és megöl-
tek több ezer kaukázusi zsidót. Qubában nemrég 
emlékmű épült, melyet a  zsidó negyedből szár-
mazó kereskedő családok finanszíroztak, hogy 
így emlékezzenek meg az elhurcoltakról. A 70-es 
években ugyan több ezer család Izraelbe vándo-
rolt, Quba zsidó negyede azonban ma is élénk, élő 
kultúra. Imahellyel, üzletekkel, mikvével, kóser 
teaházzal, fürdővel és iskolákkal. 

Péntek este, miután megérkezünk, elindulunk 
a felújított zsinagógába az esti imára. Közben lera-
gadunk a teaházban, ahol szívesen fogadnak min-
ket. Kizárólag férfiak, ahogy a  zsinagógában is. 
Férfiak és fiúgyerekek, péntek este és egész szom-
baton egyetlen kislánnyal sem találkozunk, csak 
a  kórház teraszán üldögélnek asszonyok, az egy-
kori szülőotthonban. A teaházbeli ostáblán játszó 
idősebb férfiak kiválóan tudnak oroszul, és játék 
közben mesélnek. Akad, aki németül is beszél, 
mert tizenkét évet dolgozott egy szociális szol-
gálatnál Frankfurtban, ő Hanuka úr, türelmesen 
válaszol minden kérdésünkre. Qubában jelenleg 
két működő zsinagóga van. Másnap a városból ki-
vezető út mellett hatalmas zsidó temetőt találunk 
a hegyoldalban. A temető sírköveit dús növényzet 
fedi, kutyák őrzik, mégis bemerészkedünk. Jól lát-
szanak a fotográfiákkal díszített század eleji sírok, 
héber felirattal, némelyiken szovjet jelképek, akár-
csak a híres csernovici temetőben.

Másnap bejárjuk a  zsidó negyedet, változatos 
házak és zsidó jelképek formagazdagsága, hol 
pléhből, hol arannyal futtatva. Gazdag kereskedő-
házak állnak a főutcán, soknak elvándorolt a tulaj-
donosa, üres a ház. Helyi vezetőnktől megtudjuk, 
hogy a qubai zsidók jómódú kereskedők, s a ház-
építés fontos számukra, akkor is, ha már nem 

élnek itt. Mutatós palotában éltek mindig is, amely 
jellegzetes vidéki zsidó építészetet őriz. Iráni, per-
zsa elemeket is felfedezni, a kánok palotáinak dí-
szítő motívumait. Számomra a kispolgári házráépí-
tések érdekesebbek, ott jobban látszik több idősík 
egymásra rakódása az épületeken, zsidó jelképek 
keverednek a szovjetekkel, a hozzáépítések pedig 
mutatják a házak történetét. Szinte kivétel nélkül 
minden kisebb lakásban látok gyerekeket, itt is 
több generáció él együtt. Péntek estére meg is 
telik velük a zsinagóga, héberül imádkoznak. 

Öt Ujj
Harmadik nap újra Bakuból indulunk útnak. Pom-
pás a  reggeli, müzli és pirítós, meg datolya, füge, 
olajbogyó. Bár a  kiszolgáló személyzet nem na-
gyon ér rá nekünk rántottát készíteni, a  pincér-
lány is épp reggelizik, közben újságot olvas, utána 
keresztrejtvényt fejt, majd megjön a  sakkpartnere. 
Tengeri kilátás a  reggelizőből, képzeletbeli olajfol-
tok a sós párát árasztó Kaszpi-tenger partján. Ilham 
Alijev elnök diktátori szeme újra minket lát, így alig 
várom, hogy megint lekerüljünk a térképről. 

Amíg Baku egy szellemváros és disneyland, 
addig a vidék, a hegy nyúlványai és a sztyeppe az 
ország igazi arca. Az archoz végre nyak, test, kar és 
ujjak is tartoznak. És persze fegyverek, meg kecs-
kék. Háború az örményekkel. Európa játékok 2015, 
a  sport iránti harcos szenvedély. Sovány férfiak, 
szovjet autók, legújabb Mercedes terepjárók. Telt, 
de bujkáló nők. Sárga, kiszáradt kősivatagon át 
haladunk. Olajfák, szúrós bogáncs a  kőtengeren, 
és egyre több ragadozó madár, ahogy közeledünk 
a  hegyi zarándokhelyhez. Utunkat kereskedők, 
zöldségárusok, mézlepényesek és birkaárusok kí-
sérik. Mindenki kínál valami portékát, a  kávéhá-
zakban selymet és szőnyeget lehet venni, akkor is, 
ha csak egy kád van a terem közepén. 

Mai úti célunk az Öt Ujj hegy, vagyis a Beşbar-
maq. A Kaukázus vonulata itt eléri a tengerpartot. 
Az Öt Ujj az azerbajdzsáni muszlimok zarándok-
helye. Meddő nők másznak fel a  szent hegy ter-
méketlen szikláira, azért, hogy áldást kérjenek. 
A sziklák közt rejtőző szerzetesi házban megérin-
tik az öt ujjat, a termékenység szimbólumát. Majd 
térdelve imádkoznak. Miközben egy mediátor nő 
áldását is megkapják.

A sziklák megmászása komolyabb erőpróba, és 
lelki próba is, mert a kövek közt jósnők és koldu-
sok bújnak meg, akik áldást és átkot is szórhatnak, 
attól függ, az ide érkező hogyan bánik velük. Ta-
pogatnak, kővel simítják a karomat, Allahot hívják 
rám. De csak akkor, ha pénzt kapnak. Szorgal-
masan osztogatom a manatokat. Lent a völgyben 
megint bárányt vágnak, egy gödörbe vér folyik, 
sül a saslik és forr az azeri teavíz. Miközben hatal-
mas ragadozó madarak keringenek a zarándokok 
által itt hagyott tengernyi szemét felett. A  birkák 
dinnyehéjat nyalnak, a  szamarak legelésznek, tör-
pelovak új utasokra várakoznak. Egy csoport fiatal 
azeri táncot jár, lelkesek, és mi lelkesen tapsolunk. 
Sofőrünk azonban felkel a nyugágyból, megszakít-
ja egész napos telefonálgatását, legalábbis, amíg 
beindítja a motort. Indulunk haza.

Útikalauz: Sajó Tamás és a wang folyó blog
http://wangfolyo.blogspot.hu/A 
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l ettre  arc  kép
Népszínház utcai magánlakásban kerül sor. A szoba-projektek és a klasszikus 

„fehér kocka” kiállítóhelyekre szervezett események mögött háttérbe szorul-
tak a köztéri események: szinte kivételnek számított Koronczi Endre Duna-
parti színes-hangos műegyüttese (Ploubuter Park), a  belvárosi hangművé-
szeti séta (Sound as Space) vagy a Société Réaliste Szabadság téri koncertje 
(Egyetemes himnusz). A  helyszínek mellett a  műfajok közötti átjárhatóság 
révén is a  flexibilitás került középpontba: számos projekt rendelkezett szín-
házi vagy zenei háttérrel – mindez nem csupán a kortárs képzőművészet nyi-
tottságáról árulkodott, hanem jelezte azt is, hogy más diszciplínákba kapasz-
kodva akár szélesebbre is nyílhat a jelenleg igencsak zárt művészeti szféra.

Az Off-Biennále egyik kimondott célja volt a szélesebb közönség megszó-
lítása, ez a törekvés azonban az internetes sajtó figyelmének időleges felkel-
tésén túl kudarcot vallott. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy intézményi hát-
tér nélkül az átfogó pedagógiai, népszerűsítő munka gyakorlatilag lehetetlen, 
másrészt működőképes kortárs műtárgypiac nélkül a képzőművészet iránti 
érdeklődés felkeltése is illuzórikus. Fontos szerepet játszott az évtizedek óta 
épülő korlátok átlépésének elmaradásában az a  szervezői döntés is, amely-
nek nyomán a biennále elkerülte a politikai felhangokat, pontosabban nem 
helyezte előtérbe a társadalmi és politikai szerepvállalás kérdését. Mindez va-
lószínűleg összefügg a civil szervezetek elleni kormányzati támadások miatti 
tartózkodással, illetve azzal a  látens félelemmel, hogy a hatalom adott eset-
ben a magyarországi kortárs képzőművészeti közeg maradványait is megrop-
panthatná. A biennále körül – szűk körben – lefolyt vitákból is kiderült, hogy 
a  szakmai közeg jelenleg sem a más kulturális ágakban helyenként látható 
intézményes önvédelemhez nem elég erős, másrészről belülről sem képes 
olyan nyomást kialakítani, amely kikényszerítené a  társadalmilag releváns 

problémák felvetését, esetleg részvételi alapú projektek keretében e problé-
mák feltárását, feldolgozását. Így megmaradt a biennále központi motívuma-
ként a művészet szabadságának szélesebb körben nehezen kommunikálható 
és kevéssé fókuszált alapkérdése.

Az Off-Biennále elsősorban nem a felvetett művészeti kérdések tekinteté-
ben, hanem intézményi szempontból jelentett korszakhatárt. A  rendezvény 
már néhány hónap elteltével is olyan konstrukciónak látszik, amelynek épí-
tőelemei még túlnyomórészt a  korábbi intézményrendszer mintázatait mu-
tatják. Ezzel párhuzamosan úgy tűnik, hogy fiatalabb kurátorok és művészek 
egyes csoportjai véglegesen feladva az állami intézmények jövőbeli lehetősé-
geibe vetett hitet, valóban alternatív szcéna kiépítésébe fogtak. Pillanatnyilag 
ugyanis valóban nem látszik az állami intézményrendszerhez visszavezető út, 
a  jelenlegi szisztéma beágyazottsága, támogatási rendszere nem teszi lehe-
tővé a belső eleven működést és a nemzetközi rendszerekhez való kapcso-
lódást. A második biennálénak – amennyiben sor kerül rá – fontos kérdése 
lehet, hogyan nyit lehetséges jövő, a  társadalmi problémák iránt érzékeny, 
nemcsak képzőművészeti fókuszú alternatív rendszerek felé.

Mélyi József

Két világ határán – 
Az első Off-Biennáléról

A 2015 tavaszán megrendezett Off-Biennále az év legfontosabb képzőmű-
vészeti eseménye volt Magyarországon; fontossága elsősorban létrejöttének 
tényében gyökerezik. Önmagában egy újabb biennále alapítása a  kétezres 
években nem számítana különösebb eseménynek, az 1989-től egyre növekvő 
számban, egyre több helyen életre hívott – gyakran monstre – kortárs kép-
zőművészeti rendezvények mára lefedik a világ nagy részét: egy közönséges 
budapesti biennále hírére a művészeti világ valószínűleg közömbös maradna 
(Gulyás Gábor műcsarnoki, majd miniszteri biztosi programjában is szerepelt 
a terv, de konkrét lépésekre az elmúlt években nem került sor). Az Off-Bien-
nále alapítása azonban korántsem volt közönséges: sarokkövét az állami in-
tézményrendszerrel felmondott együttműködés jelentette; a biennále függet-
len eseményként határozta meg magát, mindenekelőtt reakcióként az elmúlt 
öt év intézményrendszeri eróziójára, a  Magyar Művészeti Akadémia alkot-
mányba emelésére, a szervezet aránytalan és indokolhatatlan tér- és pénznye-
résére, a  Műcsarnok korábbi funkciójának megszüntetésére vagy a  Ludwig 
Múzeum igazgatóváltására, összességében a  rendszerváltás után lassan ala-
kuló kortárs képzőművészeti rendszerek gyors ütemű felszámolására.

A rendezvény jelentősége azonban korántsem merült ki a proteszt-indítta-
tásban, a több mint egy hónapig tartó kiállítás- és programsorozat nemzetkö-
zi mércével mérve is magas színvonalú művészeti projekteket hozott, itt járt 
Dan Perjovschi és Zbigniew Libera, az elmúlt évek során külföldre költözött 
magyar alkotók közül Budapestre készített munkákat Németh Hajnal, vagy 

a legutóbbi kasseli Documenta két résztvevője, Csörgő Attila és Csákány Ist-
ván. Áprilisban ismét külföldi kurátorok népes csoportja érkezett Pestre, így 
rövid időre úgy tűnhetett, mintha a magyar kortárs képzőművészeti szcéna 
kommunikációja sohasem szakadt volna meg a világgal – egyre érezhetőbb 
nemzeti elszigeteltségünk (erózió helyett inkább a lassú kiszáradás hasonlata 
a megfelelő) egy pillanatra eltűnt.

Nyilvánvaló, hogy a pillanat múlandó, a szervezők által mégoly hatalmas 
munkával összeállított program nem helyettesítheti a tartós intézményrend-
szert: nem gondozhatja a külföldi kapcsolatokat, az átmeneti rendszer nem 
képes nagyobb installációk megvalósításának finanszírozására, a  művészek-
nek folyamatos perspektíva felmutatására, hosszabb távon érvényes viszo-
nyítási pontok kijelölésére. Az Off-Biennále néhány héten át képes volt szi-
mulálni ezt a közeget, főként azért, mert a kultúra más ágaihoz – főként iro-
dalom, zene, film – képest viszonylag flexibilis: könnyen szakad el a  stabil 
intézményrendszertől, és viszonylag gyorsan épít ki új utakat. A  rugalmas-
ság a helyszínekből és a programokból is kiolvasható volt. A Kelenföldi Hő-
erőmű vagy a Postapalota épülete mellett zajlottak események többek között 
a  Parlamentben, de az egyik legfontosabb kiállításra (Mérlegállásban) egy 
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SZLOVÁK LÁNYOK OTTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN

Feminizmusok
Egyes prózaírónők, mint Etela Farkašová, Jana Bod-
nárová, Stanislava Chrobáková Repar vagy Irena 
Brežná önéletrajzi szövegeinek elengedhetetlen ösz-
szetevőjévé válik a női tapasztalat artikulálására irá-
nyuló törekvés, e tapasztalat személyes és társadal-
mi aspektusai. Ez főként a női testiség és a nő-férfi 
kapcsolatok tematizálása, illetve az élet intim és 
nyilvános szféráit érintő sztereotípiáinak bírálata 
révén érvényesül. Az említett írónők többé-kevésbé 
nyíltan vállalják a  feminizmust. Alkotásaik ezáltal 
összefonódnak az írás feminista vonulatával, ponto-
sabban annak szubjektivizált pólusát képezik. 

Éppen a  feminista irodalom, amelynek közép-
pontjában a  női szubjektum és a  női identitás áll, 
képviseli a  kortárs irodalom egyik jellemző irány-
vonalát nemcsak a  prózában, hanem a  költészet-
ben is. A  feminizmus a  90-es évek elején – min-
denekelőtt a  feminista Aspekt kiadó és az azonos 
nevű folyóirat kezdeményezésének köszönhetően 

– interdiszciplináris és több módszertani forrásból 
merítő koncepcióként jelentkezett, amely a  szlo-
vák irodalomba új témák és motívumok tárházát 
hozta magával. A feminista mozgalom és feminista 
elmélet kulcsfontosságú témái – a női test, az anya-
ság, az erőszak és a patriarchális viszonyok bírálata, 
valamint a  női írás sajátos volta – tárgyalásán túl 
rekonstruálódott a  feminista irodalmi hagyomány. 
Konkrétan olyan írónőknél, mint Božena Slančíko-
vá Timrava, Hana Gregorová, vagy a már említett Ja-
roslava Blažková. Ráadásul a feminista vonulat szer-
zői írásaikkal a művészi szférából nem ritkán átnyúl-
nak szélesebb társadalmi kérdésekhez is, közéleti 
eszmecserét igyekeznek ezekről kezdeményezni. 

A feminista diskurzus a  kortárs szlovák pró-
zában olyan keretek között mozog, amelyek vi-
lágméretekben a  feminista elméletben a  20. szá-
zad közepétől jelen vannak, méghozzá „maszkulin 
szövegek” kritikájának formájában, női főszerep-
lők ábrázolásmódjának formájában, a  nemi de-
termináltság feltárásának formájában a  látszólag 
neutrális struktúrákban, a  „női írás” sajátosságai 
keresésének és egy specifikus irodalmi kánon és 
saját hagyomány kialakításának formájában. Alap-
tézisük időközben az lett, hogy az objektívnek és 
neutrálisnak vélt domináns (kulturális, társadalmi 
stb.) struktúrák maszkulin jelleggel bírnak, és kü-
lönféle módokon kiszorult belőlük és elhallgatta-
tott bennük minden, ami feminin. 

A feminista gondolkodás és írás alapgesztusa 
szubverzív, differenciák keresésére és olyan adott 
jelentések definiálására összpontosít, amelyek 
csak társadalmi megállapodásból erednek. A  „hi-
vatalos” és az elhallgatott között fennálló ellentét-
re való rámutatás, a konfrontáció, a saját hang és 

tér keresése olyan identitás számára, amelyet nem 
tekintélyi alapon kényszerítettek ki, világosan po-
litikai irányultságú, ami fokozatosan a nők önmeg-
határozása saját, semmi által nem közvetített jogá-
nak követeléséhez vezet. Emellett azonban a femi-
nizmus foglalkozik a gender-kutatásban felmerült 
tézissel – a  biológiai és a  társadalmi nemek elté-
résének a tézisével. Az egyiknek a biológiai erede-
tére, a  másiknak pedig a  szo cio kul tu rá lis kontex-
tusára mutat rá, amivel tulajdonképpen kétségbe 
vonja a nők és a férfiak között fennálló különbsé-
gek esszencialista értelmezését a szociokulturális 
kontextusban, és társadalmi konstrukciónak nyil-
vánítja ezeket. Éppen erről a platformról igyekszik 
túllépni a  nemi sztereotípiák határain, relativizál-
ni a  különbözőségeket, és olyan összefüggése-
ket keresni, amelyek mindezek mentén egy dia-
lógus alapját képezhetnék a  női nem autentikus 
tapasztalatairól.

Jana Juráňová (1957) prózaíró, drámaíró és 
műfordító, gyermek- és ifjúsági könyvek szerzőjé-
nek szövegei a  fentebb tárgyalt kezdeményezése-
ket, amelyekkel a  feminizmus jelentkezik, követ-
kezetesen és direkt módon tematizálják. Szövegei 
éppen a szubverzív, a kritikus és végül is egyben 
a  felvilágosító vonatkozásokra összpontosítanak. 
Könyveiben megtaláljuk a női testiség motívuma-
it, a nemek közötti kapcsolatok elemzését, a nők 
ellen irányuló patriarchális (fizikai és lelki, re-
ális és szimbolikus) elnyomás tematizálását. Az 
írónő a nőknek nemcsak a „nagy” történelemben, 
hanem a mai társadalomban elfoglalt helyzetével 
is foglalkozik, és a nemi sztereotípiák megkérdő-
jelezésére törekszik. Juráňová szövegeit szarkasz-
tikus, ám felvilágosító (didaktikus) szerzői gesz-
tussal és erkölcsi felháborodással kísért komoly 
társadalombírálat jellemzi. 

Siete (Hálók, 1996) című, két prózát tartalma-
zó, a nemek közötti kapcsolatokat elemző első fe-
minista könyvéhez kapcsolódott a  2000-ben ma-
gyarul is megjelent A  vén kandúr szenvedelmei, 
amely Pavel Vilikovský Eskalácia citu I. (Túlára-
dó érzés I.) című novellájára hivatkozó intertex-
tuális utalásra épül. A  megerőszakolás témája itt 
a  női főszereplő nézőpontjából közvetített, akin 
saját történetének irodalmiasításával mindjárt két-
szer is elkövettek erőszakot – valós és szimbolikus 
értelemben is. Az írónő tulajdonképpen kritikus 
szemmel és feminista nézőpontból próbálja olvas-
ni Vilikovský szövegét az érzékenységről, a  testi-
ségről és az ezen alapuló identitásról, ám egyben 
parodisztikusan ábrázolja a hazai irodalmi szcénát 
is. Az Orodovnice (Közbenjárók, 2010) című újabb 
prózájában az olyan nők életével, sorsával foglalko-
zik, akiknek férfirokonai, az apa vagy a nagybácsi 

társadalmi szereplése összekapcsolódik a  fasiszta 
és a  kommunista totalitárius rezsimekkel, ame-
lyek rányomták bélyegüket Szlovákia legújabb tör-
ténetére. A  kezdetben konkrét társadalmi-törté-
nelmi keretbe ágyazott elbeszélése fokozatosan 
a  történelemben eltűnt vagy láthatatlan nő példá-
zatává változik – miközben a történelem alapjában 
véve patriarchális. A  társadalmi és kulturális tör-
ténelemben láthatatlan nők helyzetének ábrázolá-
sa a  romantikus nemzetébresztő mozgalom kép-
viselőiről szóló Misky strieborné, nádoby výbor-
né (Ezüst tálak, nagyszerű edények, 2005) című 
drámájában is folytatódik, és a  Žila som s  Hvi-
ezdoslavom (Hviezdoslavval éltem, 2008) című 
könyvében, ahol a  nemzeti bárd sorsa az árnyé-
kában élő feleségének története révén átértékelő-
dik. Juráňová nemcsak a nemek közti, de általában 
az emberek közti kapcsolatokban is megmutat-
kozó képmutatással és torzulásokkal foglalkozik 
az Égi szerelmek címmel magyarul is megjelent 
2011-es elbeszéléskötetében. Az életben csalódott 
női hősök kiélezett, helyenként modellértékű hely-
zeteire koncentráló szövegeit túlnyomórészt kiáb-
rándultság és szkepszis jellemzi. Az írónőnek a nők 
szerepével kapcsolatos nyilvános és aktivista el-
kötelezettségéről tanúskodik a Dobroš sa nemusí 
zastreliť (Dobrošnak nem kell főbelőnie magát, 
2010) című szatirikus hangvételű könyv, amely az 
egyéni és a  társadalmi síkon való diszkriminálás 
legkülönfélébb formáinak megnevezésére törek-
szik. A személyes és a társadalmi dimenzió összefo-
nódásához és a társadalom történelmi traumáinak 
tárgyalásához való visszatérést képviseli a Nevyba-
vená záležitosť (Rendezetlen ügy, 2013) című re-
génye egy asszonyról, aki a férje halála után új kör-
nyezetében próbál gyökeret verni, ott a háza pad-
lásán egy ismeretlen nő régi portréjára és leveleire 
bukkan, amelyek szembenézésre késztetik a  tragi-
kus múlttal. Ehhez a regényhez az Agneša Kalino-
vá újságírónővel készített életrajzi beszélgetőkönyv 
adta az ösztönzést, amely 2013-ban jelent meg Mo-
jich sedem životov (Hét életem volt) címmel. 

A feminizmus témáinak feldolgozását hasonló-
an szarkasztikus dikcióval, azonban expresszívebb 
változatban találjuk meg Ivica Rutkayová (1963) 
prózaíró, költő és rádiójáték-szerző Marylin milu-
je literatúru (Marylin szereti az irodalmat, 2007) 
című elbeszéléskötetében. Hősei a test öregedésé-
vel, társadalmi és gazdasági hanyatlással szembe-
sülő középkorú nők.

Uršul’a Kovalyk (1969) a Neverné ženy nez-
nášajú vajíčka (Hűtlen nők ovofóbiája, 2002) és 
a  magyarul is megjelent Travesztia show, 2004 
című első két elbeszéléskötete óta a  markáns, 
nem hagyományos női hősökre összpontosít, 

IVANA TARANENKOVÁ – RADOSLAV PASSIA

Feministák és expatok
Nők a kortárs szlovák irodalomban

PASSIA, Radoslav
„Márai Kassája”
Magyar Lettre 
Internationale, 94

„Semmiféle forradal-
mat nem akartunk”
(Szalay Zoltán 
interjúja)
Irodalmi Szemle, 
2013. 12.

RANKOV, Pavol
„A mai szlovák 
prózáról”
Magyar Lettre 
Internationale, 63

HUČKOVÁ, Dana
„A kortárs szlovák 
próza tematikus 
pillérei”
(Dósa Annamária 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

PUCHEROVÁ, 
Dobrota
„1968 traumája és 
emlékezete Szlová-
kiában”
(Garajszki Margit 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

JURÁŇOVÁ, Jana
(Vályi Horváth Erika 
ford.)
A vén kandúr 
szenvedelmei 
AB-ART, 2005 

Csak csaj
AB-ART, 2012 

Égi szerelmek
AB-ART, 2013

„Címváltozás”
(György Norbert 
fordítása)
Magyar Lettre 
Internationale, 75

„Hviezdoslavval 
az élet”
(Tóth Annamária 
ford.)

„Göllnerová-Gwer-
kováról”
(György Norbert 
fordítása)
Magyar Lettre 
Internationale, 79
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„Rendezetlen ügy”
(részlet)

(Mészáros Tünde 
ford.)

Magyar Lettre 
Internationale, 94

„Rendezetlen ügy”
(részlet)

(Vályi Horváth Erika 
ford.)

Magyar Lettre 
Internationale, 98

KOVALYK, Uršuľa
(Vályi Horváth Erika 

fordításai)
Travesztia show
AB-ART, 2008 

Nő a turiból
AB-ART, 2013

HRUBANIČOVÁ, 
Inge

„Az Újév nevenapja”
Magyar Lettre 

Internationale, 72

KEPPLOVÁ, Zuska
(Dósa Annamária 

fordításai)
Bukta gót betűkkel

57 km-re Taskenttől
L’Harmattan, 2016
(megjelenés előtt)

(részletek)
Magyar Lettre 

Internationale, 84
Kalligram, 2014. 4

„Anka – London, 
Natalia – Párizs, 

Juliana – Budapest” 
Magyar Lettre 

Internationale, 85

„Akár a kariatídák”
(Árgyelán Erzsébet 

ford.)
Magyar Lettre 

Internationale, 86

„Delta”
Magyar Lettre 

Internationale, 87

„Expatok 
Budapesten”

Magyar Lettre 
Internationale, 91

„57 km-re 
Taskenttől”

Magyar Lettre 
Internationale, 94

„SZA_ADSÁG”
Magyar Lettre 

Internationale, 98

KOMPANÍKOVÁ, 
Monika

Az ötödik hajó
(Pénzes Tímea 

ford.)
Kalligram, 2016

(megjelenés előtt)
(részletek)

Kalligram, 2014. 
5, 10

Magyar Lettre 
Internationale, 94

„Mantis”
Magyar Lettre 

Internationale, 52

akiket ellenszenves környezet vesz körül. Szerep-
lői excentrikusságának kísérőjelenségei az out-
siderség és az élettel való elégedetlenség érzése. 
Kovalyk nyíltan foglalkozik a női testiség és a sze-
xualitás témáival valamennyi megjelenési formá-
jukban, ironikusan és megkeseredetten kommen-
tálja a  férfiak és a nők kapcsolatait. A szerző írás-
módjának részét képezi a  hangulat nyomatékosí-
tása, a  lirizáló leírások iránti hajlam, akárcsak az 
elbeszélés moralizáló és szociális színezete, amit 
ironizáló gesztussal kompenzál. Nagyobb szabá-
sú prózai vállalkozás a magyarul is megjelent Nő 
a  turiból című 2008-as regénye, amely a  hősnő, 
Čabika és barátai sorsát követi nyomon a  „Nagy-
városban”. Legutóbbi prózai művének, a  Kraso-
jazdkyňa (Műlovarnő, 2013) címűnek a horizont-
ja szélesebb, a  társadalmi-történelmi kontextus-
ra is kiterjed. „Dezillóziós prózá”-jában hősnője, 
Kajka „érzelmi nevelődését” követi nyomon már 
a méhen belüli szakasztól az élet beteljesülésének 
pillanatáig, amely nála az akrobatikus lovaglásban, 
vagyis a  műlovaglásban elért sikert jelenti. Elbe-
szélését Kovalyk a  „normalizációs” 80-as évektől 
az 1989 novemberét követő kiábrándulás éveiig 
tartó időszak valóságába helyezi. A  realista mo-
mentumokat az írónő fantasztikus jelenésekkel 
teszi különlegessé (a hősnő belső látással látja sze-
rettei metaforikusan megtestesülő lényegét).

A feminista írásmód egyik jelentős aspektusá-
ra, amely az alteritást, a magunkról való lemondás, 
a  szubjektum és az objektum határainak átlépési 
képességét emeli ki, összpontosítanak Inge Hru-
baničová (1965) író, költő, nyelvész és színházi 
szakember Láska ide cez žalúď/dok (A szerelem-
hez a gyomron/makkon át vezet az út, 2007) című 
könyvének szövegei. Prózáiban és verseiben az iden-
titás elvesztésének és a „szubjektumnélküliségnek” 

a problémájával foglalkozik, nála azonban ez a vágy-
nak, a saját én önkéntes határátlépésének, a másik 
felé való megnyílásnak a  kifejeződése. A  sztereotí-
piákon és a normákon való túllépés, transzgresszió 
a  nyelv szintjén zajlik, miközben annak materiális 
jellege kap hangsúlyt. 

Bár az egyes írónők említett szövegei a feminis-
ta gondolkodás által körülhatárolt kereteken belül 
mozognak, mindegyik szöveg más-más pozíciót 
dolgoz fel, és a  szövegek megformálásában az al-
kotói preferenciák játszanak meghatározó szerepet. 
A kortárs próza feminista vonulata több helyen ösz-
szefonódik más szlovák férfi és nőírók műveivel, és 
kompakt egészet alkot velük. A próza önéletrajzi vo-
nulatával való összefüggéseken túl érintkezési felü-
leteket alkotnak a markáns női szereplők, a margi-
nalizáltság, az outsiderség, a testiséggel való foglal-
kozás, a szociális problematika, amelyeket más vál-
tozatban olyan női szerzőknél találunk meg, mint 
Ivana Dobrakovová, Svetlana Žuchová, Monika 
Kompaníková vagy Zuzana Cigánová. Az individuá-
lis élmények és a társadalmi szerepek ellentéteinek 
feltárásában a  feminista áramlat Pavel Vilikovský 
és Márius Kopcsay írásaival talál közös pontokat. 

Az expat-próza
Az 1989 után kialakult új kulturális-társadalmi vi-
szonyok velejáróiként több negatív társadalmi ten-
dencia is fellépett: a  munkanélküliség, a  növek-
vő szegénység, az etnikumok közötti feszültség 
problémája (főként a magyar és a roma kisebbség 
vonatkozásában), a gazdasági emigráció és a csalá-
dok ebből fakadó szétesése és így tovább. 

A 2000 után induló próza ezekre a  „kihívá-
sokra” különféleképpen reagált, többségében 
egyszerűen nem foglalkozott velük, mivelhogy 
az egyes régebbi tendenciákhoz kapcsolódó 

lírai-intim irányzat aktív és viszonylag markáns 
benne (pl.  D.  Dušek), amely tendenciák előteré-
ben a  szubjektum és az ő intim önreflexiója áll, 
a közeli baráti, szerelmi és családi kapcsolatokkal 
övezve. Az elbeszélő és szereplői életének széle-
sebb társadalmi-politikai kontextusa háttérbe szo-
rul vagy csak közvetetten fejeződik ki. Az aktuá-
lis társadalmi jelenségek bemutatása és kritikája 
tehát témaként kisebb mértékben kerül az új pró-
zába, de viszonylag nagy publicisztikai és kritikai 
visszhangot kelt (P. Bilý, Z. Kepplová és mások), és 
paradox módon nagyobb teret nyert a  költészet-
ben (konkrétan Katarína Kucbelová Vie, čo urobí 
(Tudja, mit művel), Marcela Veselková Identity 
(Identitások), Mária Ferenčuhová Ohrozený druh 
(Veszélyeztett faj/társ) és mások verseskötetében). 

Etekintetben a  fiatal prózában fontos szere-
pet játszik az otthon problémája, amely túlnyo-
mórészt az idegenben való hosszú tartózkodás 
háttereként rajzolódik ki az elszigeteltség és tár-
sadalmi kirekesztettség érzéséből. A  korszak új-
donsága a „globetrotterek”, világjárók és „expatok” 
(az  angol expatriate kifejezésből – ideiglenesen 
vagy tartósan a szülőföldjüktől távol élő emberek) 
életének feltérképezése –, az identitás problémá-
ja és az identitásválság tehát az ember „nagyvilág-
gal”, leggyakrabban az európai világgal való szem-
besülése révén kerül bemutatásra. A külföldi út és 
a  külföldi tartózkodás térideje és a  szubjektum 
ezzel összefüggő önmegértési problémája főként 
a „Husák gyermekei” nemzedék írónőinek körére 
jellemző, tehát a 20. század 70-es és 80-as éveiben 
született nemzedékre, amely a  „(n)osztalgiával”, 
mint a posztszocialista térben való kulturális iden-
titáskeresés sajátos eszközével is dolgozik. 

A nosztalgia (eredetileg ógörög nostos – vágy 
az otthon után; algos – fájdalom) sajátos közép- és 
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„Sima víztükör”
Kalligram, 2008. 12 

CVÍKOVÁ, Jana
„Irena Brezna 
könyvéről”
Magyar Lettre 
Internationale, 94

HAUGOVÁ, Mila 
(Tóth László ford.)
RÚŽIČKOVÁ, 
Nóra  
VESELKOVÁ, 
Marcela 
„Versek” 
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

KUCBELOVÁ, 
Katarína 
„Az aszályos 20. 
század”
(T. S. Eliot 
recepciója a 
cseh és a szlovák 
költészetben)
Magyar Lettre 
Internationale, 83

„Little big city”
(részletek)
(Szabó T. Anna 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 87

„Versek”
(György Norbert 
ford.)

„Az Anasoft Litera 
szlovák irodalmi 
díjról”
(Deák Renáta 
interjúja)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

DOBRAKOVOVÁ, 
Ivana
Halál a családban
 (Vályi Horváth 
Erika ford.)
AB-ART, 2014

 „Örökség”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 83

„A nizzai strandon”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 85

„Hazatérés Geno-
vából”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

MODROVICH, 
Maria
„A ház”
Magyar Lettre 
Internationale, 88

kelet-európai változata, amely az osztalgia nevet 
kapta (német Ost – kelet, ill. „Ossi” – az NDK lako-
saira vonatkozó beszélt nyelvi kifejezés), meglehe-
tősen gyorsan jelenik meg a politikai helyzet meg-
változásával a  posztszovjet közegben 1989 után. 
Monika Rydiger szerint pl. az NDK iránti nosztalgia 
az „Ossik” számára egyfajta próbatétel a  saját tör-
ténelmükkel való kiegyezésre, és egyben a  törté-
nelmüktől való búcsúzásra, és nemkülönben saját 
értékük és identitásuk tudatosításának eszköze is 
a  jelen világában. Azoktól a  nosztalgia-kritikusok-
tól eltérően, akik a  nosztalgikus emlékezet sze-
lektív voltát, azaz egyfajta romantikus, idealizáló 
hordalékok lerakódását hangsúlyozzák, amely hor-
dalékok funkciója a  jelen valóságától való elszaka-
dás, M. Rydiger a (n)osztalgiát a kulturális védeke-
zőmechanizmus egy sajátos fajtájaként értelmezi. 
Hasonló felfogást vall e jelenséget illetően Svetla-
na Boym teoretikus is, aki megjegyzi ugyan, hogy 
a  nosztalgikus történelem-megközelítés a  remix 
módszerével dolgozik (tehát válogatás alapú), sze-
rinte azonban többek közt világunk virtuális teré-
nek gyorsaságára adott ellenreakcióról van szó –, 
a nosztalgia az egész iránti vágy a fragmentálódott 
világban (Boym, 2001, XIII – XIX. o). Más teoreti-
kusok is figyelmeztetnek, hogy a  nosztalgia jelen-
sége inkább függ össze értékítéletünkkel a  jelen 
világot, mintsem a múltat illetően, mivel tulajdon-
képpen a jelenből hiányzó értékek múltba való visz-
szavetítésének folyamata (pl.  L.  Hutcheon, 1998). 
A fiatal szlovák próza növekvő figyelme az említett 

kérdéskör iránt tehát nemcsak irodalmon belüli fo-
lyamatokkal függ össze, hanem főként a szélesebb 
társadalmi-politikai kontextussal, amelybe a  szlo-
vák társadalom és kultúra illeszkedik. 

Az idegen környezethez való társadalmi és lelki 
alkalmazkodás problémája Svetlana Žuchová 
(1976) prózaírónő egyik központi témája. Első kö-
tete, a Dulce de leche (2003) tematikai és elbeszé-
lői szempontból is eltérő, globalizált világba ágya-
zott elbeszéléseket tartalmaz. Ezt követte a Yesim 
(2006) című kamaranovella az ausztriai török be-
vándorlók köréből, amely a  főszereplő, Yesim fia-
tal feleségének élete kulcsfontosságú eseményei-
ről és körülményeiről szóló poetizált monologikus 
elbeszélésre épül. A Zlodeji a svedkovia (Tolvajok 
és tanúk, 2011) című regényben folytatódott az 
írónő érdeklődése a szülőföldjétől távol, ideiglenes 
környezetben élő ember pszichéje és az emigráns 
közösségeken belül kialakuló kapcsolatok iránt. 
A  monologikus formában megjelenített szereplők 
gondolataikban folyton két világ között ingáznak, 
a  régi haza és a  befogadó ország között, ahol tár-
sadalmi kirekesztettségben van ugyan részük, ame-
lyet mégis félnek is elhagyni, hogy maguk és leg-
közelebbi környezetük előtt ne kelljen bevallaniuk 
kudarcukat. Žuchová írásmódját az elemzőkészség 
és a részletek iránti érzék jellemzi, akárcsak a rövid, 
szakaszos mondatokra épített markáns maníros 
stílus, amely az elbeszélői síkról gyakran átnyú-
lik a  szereplők beszédébe. Az „általánosítás” ek-
vivalens eljárása figyelhető meg a  cselekmény és 

a  szereplők esetében is, amely mögött jól látható 
a szerző érzékenysége az élet társadalmi aspektusai 
iránt. Regényei főszereplője Marisia egészségügyi 
nővér, aki az Ausztriába való kiköltözés (Zlodeji 
a svedkovia / Tolvajok és tanúk) és a román ven-
dégmunkással, Januttal való beteljesületlen kapcso-
lata után visszatér Szlovákiába, haldokló édesany-
jához (Obrazy zo života M. – Jelenetek M. életéből, 
regény, 2013). Marisia elbeszélései létfenntartási ak-
tusok, a ránehezedő egzisztenciális érzések a min-
dennapi tevékenységek ábrázolása során jutnak ki-
fejezésre (naplóírás, sportolás, főzés stb.).

A társas kötelékek gyengülése idegenben 
a  beteg vagy aszociális jelenségek kiváltó oka e 
nemzedék legmarkánsabb prózaírója, Ivana Dob-
rakovová (1982) egyes prózáiban is, aki kötet for-
mában a Prvá smrť v rodine (Halál a családban, 
2009) című elbeszéléskötetet, a  Bellevue (2010) 
című regényt és a  Toxo (2013) című elbeszélés-
gyűjteményt jelentette meg. A  szerző rögtön az 
első könyvével autonóm művészi világot teremtett, 
amelyben többnyire szorongó félelemmel, egzisz-
tenciális kétségekkel, szexuális és családi traumák-
kal teli nőalakokat vonultat fel. Első kötetében eze-
ket a  motívumokat mindenekelőtt a  misztikus el-
beszélés műfajában használja fel, amit a másik két 
könyvében elhagy, de az említett témakörre való 
irányultságot megtartja. Ezeket az univerzális prob-
lémákat nemzedékére jellemző módon formálja 
meg, a  történetek valós térhez kötődnek, a  fősze-
replőjük egy külföldön élő fiatal szlovák lány. Az 

Katarína Kucbelová

Apámnak szabad

apám megért már néhány évszázadot
olyan lett mint egy beszédekkel 
a nyomor a sérelem a jogtalanság 
szavaival kidekorált szobor

ma már szabad – saját törvényei vannak

szabad hazudnia, mert neki is hazudtak
szabad lopnia, mert őt is meglopták

semmi sem vakarhatja le róla
a rágravírozott megaláztatást

a múlt az ő fegyvere
áll az utcán jobbját felemeli
s rámutat arra akinek és akit

gyerekek jönnek az iskolából
felugornak
hogy hintázzanak egyet
apa megingathatatlan nézetein

Fehér gyerekek

előfordul hogy Afrikában fekete szülőknek fehér  
 gyerekük születik
átkot hoznak a családra
félelmet keltenek, mint minden, ami más

az albínóknak gyakran vannak látászavaraik
a vak gyerek még nagyobb bajt hoz a családra
az ősök átkát hordozza, rejtegetni kell, eladni
testrészenként, vagy bezárni a háziállatok közé 

a nőtől, aki otthonokat hozott létre a számukra,  
 megkérdezték
vajon tolerálnunk kell-e az intoleranciát

nem érezte szükségét hogy válaszoljon

Tudja, mit fog tenni

bort tölt
tömény is van, ha kérne valaki
a fiókban lévő fegyverről úgy beszélgetünk mint  
 egy szórakoztató
pirotechnikai termékről

olvassa a szupermarketek szórólapjait 
keveri a tévéhíradót a valóságshow-val 
a szomszédokat a tévésztárokkal

neki is a szomszédok a fő témái
az utca a fő terepe
a nagyobb területi egységeket már nem veszi  
 számításba

tudja mit mondana a riporternőnek
mindenre kész
nem tántoríthatja el még az átlagos televíziónéző

védtelensége sem

Abban a házban

1
a családi vacsora közben
áldozat lesz a gyilkosból

toleranciával teli a száj
azok iránt, akiknek összeroppantak az idegeik
és saját kézbe vették az igazságszolgáltatást

2
ám ha esik
élni kezdenek a falak 
a penész kibújik a bútorok mögül
szemrehányóan
mint egy félelmetes freskó
bizonyítéka

annak hogy apa már az építkezésnél elhanyagolt  
 valamit
becsapott már az elején, az alapoknál
soha nem vallotta ezt be
verte az asztalt az utolsó percig
úgy ahogy tanították

ha esik, a vécéből is, amit örököltek,
árad a bűz
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VILIKOVSKÝ, 
Pavel

Az utolsó pompeji 
ló

(Hizsnyai Tóth 
Ildikó ford.)

Kalligram, 2002

Kutya az úton
(Garajszki Margit 

ford.)
Kalligram, 2013

BOYM, Svetlana
„Nosztalgia és 

posztkommunista 
emlékezet”

Magyar Lettre 
Internationale, 48

„A nosztalgikus 
város”

Magyar Lettre 
Internationale, 55

egyes prózák és a  benne ábrázolt embertípusok 
bizonyos folytonosságát jelképezi a hősnő, Blanka 
ismétlődő neve is. Dobrakovová stílusának jellegze-
tes vonásához tartozik a groteszk hiperbolizálás és 
a személyes hangú elbeszélés látszólag kötetlen ára-
dása, amely gyakran elkalandozó, kanyargó össze-
tett mondatokban jelentkezik, szabad függő beszé-
det is használ, tehát olyan stíluseszközöket, ame-
lyek az olvasó figyelmét az elbeszélő és a szereplők 
belső világára irányítja. A  Bellevue című regény 
a  tizenkilenc éves Blanka beavatási története, aki 
azáltal, hogy elmegy egy dél-franciaországi nyári 
táborba, ahol a  Bellevue nevű szanatórium testi 
fogyatékos beutaltjait kell ápolnia, az otthoni prob-
lematikus emberi kapcsolatok kötelékeiből próbál 
kiszabadulni. A deformált és működésképtelen em-
beri testekkel való érintkezésnek ebben a  megter-
helő környezetében kezd kibontakozni Blanka lelki 
betegsége, amely elkerülhetetlen kapcsolati konf-
liktusokban jelenik meg, és személyes tragédiába 
torkollik, úgyhogy a  hősnőnek végül megtörten, 
megszégyenülten haza kell mennie. A  Toxo című 
elbeszéléskötetben Dobrakovová folytatja témái-
nak és kifejezésregiszterének kibontását, ezeket 
alapvetően nem bővíti, inkább kiegészíti és cizel-
lálja. A  testiség és a  szexualitás motívumai válnak 
markánsabbá, új motívumok a partneri együttélés, 
a  terhesség és az anyaság, miközben a  főszereplő-
ben ez mind szorongó félelemérzetet, kisebbségi 
érzést vagy ellenszenvet hív elő. Az idegenségmo-
tívumok itt nemcsak az elbeszélések olasz környe-
zetbe való helyezésével jelennek meg, az idegenség 
az egzisztenciális elidegenedés külső jelévé válik, 
amely a  szerző hősnőiben, akiket az emberi, szü-
lői vagy partneri igények világába taszítottak, fatá-
lis bizonytalanságot és folytonos menekülésigényt 
hívnak elő (pl. a kötet Rosa c. nyitóelbeszélésében). 

Zuska Kepplová (1982) első könyve a Buchty 
švabachom (Bukta gót betűkkel, 2011) című pró-
zakötet volt. Ebben a könyvben az emberi boldog-
ság, a  boldogulás legszélesebb értelmében vett 
problémája aktualizálódik, amely ilyen markáns 
formában utoljára a  hatvanas évek szlovák iro-
dalmában volt jelen az egzisztenciálisan hangolt 
próza felbukkanásával összefüggésben. Minden 
elbeszélésben az otthon elhagyása, az ismert kör-
nyezetből való kiszakadás különféleképpen moti-
vált igyekezete, az élet megváltoztatására irányu-
ló törekvés játszik szerepet. A  szerző írásmódjá-
ra az a  mód is jellemző, ahogyan a  szereplői ezt 
a  törekvést kiteljesítik: a  történetekben mindig 
jelen van a  kudarc, vagy legalábbis a  rezignáció 
és a  szomorúságérzés. Az első pillantásra vonzó 
és nyitott világ (Párizs, London, Helsinki, Buda-
pest) Kepplová női szereplői számára nemcsak az 
otthon után érzett kisebb-nagyobb nosztalgia ki-
váltójává válik, de nehezen legyőzhető frusztráció 
forrása is egyben. A könyvben egy fiatal magányos 
ember idegenben szerzett tapasztalata  az ural-
kodó téma, és a könyv alapvető kompozíciós elve 
a  variáció – ennek a  tapasztalatnak a  különbö-
ző környezetekben és alaphelyzetekben ábrázolt 
változatai. A  könyv első részét lazán kapcsolódó 
rövid elbeszélések alkotják, a szlovák expat-lányok 
egyes „desztinációiból” származó „esettanulmá-
nyok.” A  második részt egy terjedelmesebb elbe-
szélés alkotja, a Trianon – Delta: egy biszexuális 
szerelmi háromszög története egy budapesti nem-
zetközi egyetem miliőjében az írónőnek lehetősé-
get kínált arra, hogy a  személyes, a  kulturális és 
a szexuális identitás kérdéseiről elmélkedjen. 

Kepplová második könyve, az 57 km od Taš-
kentu (57 km-re Taskenttől, 2013) két kisregényt 
tartalmaz, amelyekben az első kötet nosztalgizáló 

módusza gyengül, de folytatódik a  jelentős társa-
dalmi-kulturális jelenségek szépirodalmi feldol-
gozásának tendenciája, amely jelenségek a  szlo-
vák, de a  közép- vagy kelet-európai társadalmat 
is alakították a kommunista rezsim bukása utáni 
évtizedekben. Mindkét próza, amelyek keretté-
mája a szabadság, annak változatai és perspektívái, 
ismét az expatok környezetébe ágyazott. Az első 
kisregény, a  SLO_ODA (SZA_ADSÁG), a  forrada-
lom utáni kilencvenes évek Pozsonyában játszó-
dik, ahol „gyarmatosító” szándékkal megjelennek 
az első emberek Nyugatról, idealista, de egyben 
pragmatikus indítékokból. Napjaink Budapestje 
a helyszíne az 57 km od Taškentu című kisregény-
nek, amely három fiatal ember nomád életmódjá-
nak az intim szondája. 

Michaela Rosová (1984) főként második 
könyvével, a  Dandy (2011) című kisregényével 
kapcsolódott a  nemzedékileg erős külföld- (ill. 
otthon)-felfedezés témájához. Mária Modro-
vich (1977)  a Lu & Mira (2011) című elbeszélés-
kötettel indult, amely tematikusan „az otthon és 
a nagyvilág” közötti mozgásra épül. 

Az említett nemzedék tagjainak szövegeihez 
probléma-irányultságukkal közel állnak Pavel Vi-
likovskýnak a  haza és a  nemzeti identitás kér-
déseivel kapcsolatos kritikai elemzései. Például 
a  Posledný kôň Pompejí (Az utolsó pompeji ló) 
c.regénye vagy a Pes na ceste (Kutya az úton) c. 
kisregénye főszereplőiben az utazás és a külföldi 
tartózkodás inkább elmélyítik a világban való tar-
tós hontalanságot. Ugyanakkor észrevehető, hogy 
az egymással párhuzamosan alkotó nemzedékek 
ennek a  témának meglehetősen eltérő hangsúlyt 
adnak. 
 (részlet egy monográfiából)
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KOVALYK, Uršuľa
(Vályi Horváth Erika 
fordításai)

Travesztia show
AB-ART, 2008 

Nő a turiból
AB-ART, 2013

URŠUL’A KOVALYK

Krasojazdkyna
A műlovarnő
Egy törött padon ülök, nem messze a lovak kifutójától. Már este van. A leve-
gőben érzem a víz illatát. Szitál az eső. Mintha valaki a  fejem felett porlasz-
tóval nedvesítené a muskátlit. Csendes minden. Csak a fehér csődör kaparja 
kemény patájával a földet a kifutóban. Vad, dühös. Olykor vágtába kezd, majd 
bőszen felnyerít. Hívja a testvéreit, akiket már rég a kitakarított istállóba zár-
tak. Egyedül van. Ahogy én is. Nézem és jól tudom, hogy idegesítem. A fiatal 
csődörök nem szeretik az öregasszonyokat. Én is utálom magam. Májfoltok-
kal tarkított kezemen vízcseppek csillognak. Mint az öreg disznó elé vetett 
átlátszó gyöngyök. 

Egyszer ennek is el kellett jönnie. Örülök, hogy végül rászántam magam. 
Sokáig tartott. Nem találtam meg az igazit. Mindegyik ló túl szelíd volt. 
Csakhogy aztán meghozták ezt a lázadót. A fejükre nőtt. Megértettem, ő az 
utolsó esélyem. Elkezdik edzeni és betörik. Ha nem lesz kezes, ledarálják 
felvágottnak. Ő mit sem sejt erről. Rám szegezi büszke tekintetét és puha 
orrlyukán át beszippantja a szagommal keveredett levegőt. Öregembersza-
got árasztok. A csődör hangosan prüszköl, elvágtat a bekerített rét túlolda-
lára. Itt nő nyaranta a hervadásra ítélt kék mezei katáng. Én is hervadásra 
ítéltettem, elég sokáig vártam a halált, azt az önfejű dögöt. Bántani akar. Így 
hát elkvártélyozom magam nála. Pedig nem hívott. Ez a farát dobáló hófe-
hér ördögfióka elvisz hozzád. 

Mély levegőt veszek, beszívom a hasüregembe, hogy úrrá legyek a félelme-
men. Lassan a kifutó felé lépkedek. A csődör még jobban bevadul. Dühösen 
vágtázik ide-oda, szemében villódzó dühöt látok. Pompás állat. A megfékez-
hetetlen erő megtestesítője. Hatalmasak az izmai, erős a lába, széles a háta. 
Odalépek hozzá, meghátrál. Fenyegetően a levegőbe rúg. Összecsapom a te-
nyerem. Elnyargal a rét túloldalára. Jó időbe telik, míg utánatrappolok. 

Vizes az arcom az esőtől, a  hátamon csurog az izzadság. Fáradtságot 
és csalódottságot érzek. Mi van, ha nem sikerül? Felemelek a  földről egy 
követ és a  ló után hajítom. Feldühödötten a  hátsó lábára magasodik, pa-
tájával a  levegőben rúgkapál. Tudtam, hogy képes vagy rá! Hozzádobok 
mindent, ami a  kezem ügyébe kerül. Botot, tobozt, még nedves füvet is. 
Bántom, felcukkolom, csipkelődöm vele, kiröhögöm, kiöltöm rá a nyelvem. 
Gyávának nevezem. Jó kis párbaj ez. Meglátjuk, ki bírja tovább. Csak remé-
lem, hogy ő győz. 

Sötétedik. Az eget pompás indigószín önti el. A  csődör felbőszülten, 
tajtékozva ugrál. Hasán szürke hab jelenik meg. Leköpöm. Ez mérhetetle-
nül kiborítja. Egyenesen nekem ront, elébe megyek. A félelemtől kidülled 
a  szemem. Suttogást hallok. Ezüst pókhálót repít a  szél. A  csődör hátán 
egyszeriben Nyanya, a nagyanyám ül. Kedvesen rám mosolyog. Megállok. 
Az állat hatalmas, guvadt szemébe pillantok. A ló felágaskodik a hátsó lá-
bára, mintha lassított film lenne, kemény patájával fejbe rúg. Szédítő fáj-
dalmat érzek. Vér önti el a  szemem. A  földre zuhanok. Hörgök. Az állat 
újra támad. Dühösen nekem ugrik. Hallom, ahogy roppannak a csontjaim. 
Az elviselhetetlen fájdalom miatt a nyelvem kitüremkedik a számból. Ök-
lendezem és fulladozom egyszerre. Végtelenül sokáig tart. Egyszeriben 
minden távolinak tűnik. Megnyugszom. Agyonvert testemről kék, foszfo-
reszkáló hajszálerek mállanak le. Lassan az ég fele törnek. Mint a vasárna-
pi levesgőz. Nyanya gyengéden végigsimítja az arcom. Lebegek. A rét egyre 
kisebbre zsugorodik. Már nem érzek semmit. A  fehér ló árnyéka futkos 
körülöttem. Esővíz áztatta farkával kihunyófélben lévő tudatom mélyéről 
előrángatja az emlékeimet.

Mindenre emlékszem. A gyenge szívverésre. A meleg vízre, amely az ő lé-
péseinek ritmusára elringatott. A piros fény átvilágított a has szövetén és csik-
landozta a még kifejletlen szemem. Úsztam a magzatvízben, időnként pedig 
a  méh falának cuppantam. Mint az algaevő harcsa az akváriumban. Anya 

ilyenkor felnevetett és pár csepp vizelet ki is cseppent a bugyijába. Nagyon is 
jól emlékszem. Az abszolút biztonság érzésére, a tökéletes összhangra. Ami-
kor hintáztatott. A tompa zajokra. A magzatvíz narancsos ízére. Összekötött 
bennünket a köldökzsinór. A világegyetem legtökéletesebb kommunikációs 
csatornája. Anyám felelősségteljesen viselkedett. Érezte, hogy tőle függ az 
életem. Kilenc hónap alatt egyszer sem gyújtott rá. Így hát nőttem. Megbújva 
abban a barlangban vártam, hogy a csillagóra jelezze, mikor jött el az én időm. 
Azon a nyáron túl sok légy kelt ki, még odabent a hasban is hallottam a halk 
zümmögést. A méh egyszeriben hullámzásba kezdett. A hatalmas nyomás ki-
tolt a fészkemből. Akkor éreztem először félelmet. A méh nyomkodott és egy 
szűk, nyálas alagútba kényszerített. Először védekeztem, de aztán meghallot-
tam anyám kérését, hogy essem már ki végre belőle. Nyilvánvaló volt, hogy 
nincs visszaút. Így hát a fejemmel szétfeszítettem az alagutat és azon a forró 
napon megszülettem. 

Mindent érzékeltem. A fehér csempét, az orvos fáradt arcát. 
– Lány – mondta szárazan. Rácsapott a  fenekemre és a mellette álló nő 

kezébe adott. Felsírtam. A  fertőtlenítőszertől bűzlő levegő fájdalmasan szét-
feszítette a tüdőmet. A nővér ellenőrizte, mindenem a helyén van-e. Megmo-
sott. Lemérte a hosszam és a súlyom, majd bepólyált. Készen voltam. Teljesen 
kifejlődtem. Jól megcsináltak. Életképesnek nyilvánítottak, akinek dolga lesz 
ezen a földön. Aztán a nővér egy fehér mellre helyezett. Finom illatot árasz-
tott, falánkan rávetettem magam. Számban megéreztem a  tej édeskés ízét. 
Néztem és ittam. Egy hatalmas húslégy ült a nővér kék-fehér egyenruháján 
és elégedetten tisztogatta első lábait. Később egy fehér kalitkába vittek. Lekö-
töttek. Magányos voltam. Az ismert szívverésnek semmi nyoma. Csak a sírás. 
Ismeretlen kezek mindig fehér tolókocsira tettek és elvittek a mellhez. Az volt 
az én világom. A mell, a bimbó, a tej. Anyám szájából elővillantak a fogai. Sze-
mében elpattantak a hajszálerek, nedves ajkával a fejemet puszilja. Ez a meg-
ismételhetetlen illat. Üres agyamban feljegyeztem a világ eseménytöredékeit. 
Így hát aludtam, szoptam. Ürítettem. Bőgtem. Egy napon anyám sárga plédbe 
csomagolt, kivitt az erős fényre és betett a kocsiba. Egy dülledt szemű, piros 
papagáj hintázott vadul a fejem felett. Beleszédültem a nézésébe. Sokáig men-
tünk, aztán újra beletettek a kalitkába. Egy arc hajolt fölém. Az arc mosolygott. 
Fokhagymaszagot árasztott. 

– Azok a szemek! – mondta.
Így ismertem meg a nagyanyámat. Egy plüssmackóval aludtam. Csak egy 

védtelen élőlény voltam. Még mozogni se tudtam. Se a  kezem, se a  lábam 
nem engedelmeskedett, és a  hangom! Szörnyen fülsüketítő volt. A  plüss-
medve kimért arckifejezéssel figyelt. Nagyon boldog voltam, ha igazi emberi 
arc hajolt fölém. Az egyiknek szénfekete haja és mosolygós, kék szeme volt. 
Ő volt a nagyanyám. Tejillatot árasztott. Azt turbékolta, mennyire aranyos va-
gyok. A másiknak, aki fölém hajolt, sárgásfehér haja volt, a szeme fölé pedig 
hosszú fekete csíkot húzott. Ő volt a nagyikám. Csak később tanultam meg, 
hogy ez a csík a szemöldök, Nyanya a drogériában olcsón vásárolt szemceru-
zával pingálta magának.

Már átestem az első gyerekbetegségeken, végre érteni kezdtem az embe-
ri beszédet. Nyanya kijelentette, hogy most kezdődik csak a fasza mulatság. 

– Azt hiszem, megmozdult az agya – kiáltotta oda a konyhából, és szűrte 
tovább a kifőtt házi tésztát.

A bilin ültem, kiflit rágtam, és a végtelenségig ismételgettem az agya szót. 
Anyám a  fürdőszobában fésülködött. Elment egy kicsit bulizni, mert végre 
abbahagyta a  szoptatást. Állítólag összeismerkedett egy bácsival. Nyanya fi-
gyelmeztette, legyen résen, mert az elvált férfiak időnként nagy pinabubusok. 
De anyám lehurrogta, hogy ne káromkodjon annyit előttem. Nyanya ekkor 
kiszaladt a konyhából, ls a tésztaszűrővel hadonászva kiabálta:
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– Drágám, az én lakásomban senki nem fog nekem kommandírozni! 
Ő káromkodott legtöbbet a családban. Azt vallotta, hogy a spontán károm-

kodás jót tesz az egészségnek, s míg odahaza csinálja, addig ez az ő magánügye. 
Azt állította, az, aki nem tud egy jót káromkodni, olyan, mintha nem tudná 
magát rendesen kiszarni. És előbb vagy utóbb belehal a szorulásba. Nyanya félig 
magyar volt, a forró vérének időnként – ahogy ő mondta – felszínre kellett tör-
nie. Megesett, hogy anyámmal alaposan hajba kaptak, és én ennek köszönhető-
en megtanultam a lehető legcifrább magyar káromkodásokat. 

Két éves is elmúltam, mire járni kezdtem. Már az összes gyerek ott imboly-
gott a homokozóban. Én meg kúsztam, mint a krokodil, és zabáltam a koszt 
a földről. Nyanya azt mondta, gyenge vagyok és biztosan örököltem valami-
lyen betegséget. Az apámtól. Elvittek orvoshoz, de nem állapított meg semmit. 
Azt mondta, valószínűleg kicsit lassúbb vagyok, mint az átlag, legyenek türe-
lemmel. Türelemmel voltak. Egyik lábamat egy hosszú zsineggel a padhoz kö-
tötték, én pedig végtelen köröket írtam le körülöttük. Számukra is kényelmes 
volt, hogy nyugodtan kávézgathatnak, nem kell a kölök után szaladgálniuk, 
mint más anyáknak. Így sokáig a bogarak voltak a  társaim, villamosnak ne-
veztük őket. Riadtan futottak az ujjaim elől. Emlékszem arra a délelőttre. Erős 
szél fújt. Műanyag zacskók repültek ki a kiszórt szemetesből, Nyanya a kávét 
szürcsölte, anyám egyik cigit szívta a másik után. Felálltam a földről és lassan 
tettem meg az első bizonytalan lépést. A szél hátulról fújt, kénytelen voltam 
egyre gyorsabban lépkedni. A viharkabátom felduzzadt, mint a vitorla, a  le-
vegőben találtam magam. 

– Jár – ordított az anyám és elhajította az égő cigarettát.
– Francokat jár! Repül! – rikkantott fel boldogan nagyanyám és Anyával 

együtt elkapták a repülő gyereket.
Nem tudom, ki az apám. Talán még anya sem tudja. Nem ismertem 

a nagyapámat sem. Nem volt se bátyám, se nagybácsim. A családunkban nor-
mális esetben nem fordultak elő férfiak. Csak férfivendégek. Például a szom-
széd az ötödikről. Aki lejárt römizni. Amikor megtanultam beszélni, az agyam 
pedig teljes fordulatra járt, rákérdeztem a nagyapámra. Nyanya ekkor titokza-
tosan felnevetett és előhúzott egy fényképet a fiókból. Egy magas úr volt rajta, 
orra alatt kis bajusz feketéllett. Zsíros volt a haja. Kezében kalapot tartott. Egy 
fiatal nő karolt belé, akinek a szemöldöke helyén két festett csík volt. Ő is ka-
lapot viselt. Csodás virágok díszítették. Nyanya azt mondta, a nagyapám na-
gyon fess ember volt, és még annál is nagyobb strici. 

– És most hol van? – kérdeztem.
Megfogta a kezem. Kinyitotta szekrényét és a kabátok mögül egy edényt 

vett elő.

– Itt!
Nagyon sokáig vizsgáltam az edényt, de nagyanyám nem engedte, hogy 

kinyissam. 
– Hagyd, nyugodjon csak békében a nagyapád! – sóhajtott, és elrejtette 

az öreg, naftalinszagú csipkék közé. 
Este elalváskor elképzeltem, ahogy az urnában egy kis ágyban horkol egy 

icipici kalapos úr. Vicces volt az életünk. Nyanya leginkább főzött, kártyázott 
a szomszédokkal, barackpálinkát ivott és anyámat kritizálta. Azt mondogatta, 
klitorisz van az agya helyén. Elképzeltem, hogy egy szép nősziromféle virág 
van a  fejében. Kártyázás közben mindig vérre menően összevesztek, mert 
nagyanyám csalt. Aztán ivott, káromkodott és késő éjszakáig magyar nótá-
kat énekelt. 

(…)

Miskolcon nyáron sárgabarackillat terjengett. Ott élt nagyanyám három 
nénikéje. Márta néni, Juci néni és Erzsébet, akit Keresztmamának szólí-
tottunk. Korábban tanítónők voltak, de már nem taníthattak, nem véle-
kedtek ugyanis túl kedvezően a  szocialista rendszerről. Egy szecessziós, 
kopott polgári házban laktak. A fürdőszobában borzalmasan zúgott a víz-
melegítő, kékeszöld penész nőtt a falon, s olyan kövér pókok szaladgáltak 
a lakásban, amelyekhez foghatót korábban még nem láttam. Kint a folyo-
són volt a vécé. Bár a háború után bevezették a világítógázt, Keresztmama 
reggelente mégis begyújtott, és kizárólag rakott sparhelten főzött. Annak 
ellenére, hogy nem beszéltem magyarul, kitűnően megértettük egymást. 
Drága gyermekemnek szólítottak, és tömték belém a legfinomabb magyar 
téliszalámit. Szerettem ezt a  csodás régi bútorokkal teli ódon, penészes 
házat. Juci nénié volt. Grófkisasszony volt. Igazi. Kislány korában hatal-
mas kastélyban lakott. Amikor kirabolták a  bolsevikok, csak pár bútora 
maradt, néhány csodálatos vitrinje, tele szobrocskákkal, értékes porcelán-
nal. Régimódi babák, smaragdszemű kutyusok, ezüst ernyőcskék, csóko-
lódzó gyerekek, majolika kiskancsók és miniatűr porcelán almák. Értékes 
csacskaságok, amelyeket az udvarlóitól kapott születésnapjára. Úgy érez-
tem ott magam, mint egy várban. A nénikéim sosem mentek férjhez. Nem 
volt se szeretőjük, se gyerekük. A háború, később a  totalitárius rendszer 
hozta össze őket. 

Márta néni lassú mozgású, kövér, koszos körmű matróna volt. Legszíve-
sebben olvasott és az ágyban heverészett. Minden másnap borotválta az orra 
alatt serkenő szőrszálakat. Régi, csodálatos képekkel teli mesekönyveket 
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mutatott. Néha még fel is olvasott, elringattak a varázslatosan csengő szavak, 
melyeket nem értettem. 

Juci néni olyan volt, mint egy aszott, megöregedett kislány. Hófehér ha-
jába szép gyöngyházfényű hajcsatot tűzött. Hallgatta a politikai kommentá-
rokat a  rádióban, közben bársony porronggyal előkelően törölgette a  szek-
rényeket. Minden étkezés előtt ivott fél deci Becherovkát, a  menü mindig 
legalább három fogásból állt. Sosem viccelődött. Néha megsimogatta a fejem, 
és azt mondta: Intelligens gyerek! Esős napokon verses lemezeket hallga-
tott, melyeken Latinovits szavalt. Gyönyörű hangja láthatatlan szitakötőként 
ide-oda szálldogált a hatalmas lakásban. A hang ritmusára táncoltam, pedig 
nem értettem. 

Keresztmama reggeltől estig a konyhában tüsténkedett. Ha nevetett, ököl-
lel verte az asztalt. Nyálas csókot nyomott az arcomra. Fekete, derékig érő 
halát copfba fogva hordta, fürtjei rakoncátlanul ugrándoztak a csirkehúsleves 
gőzében. Az edényből kimeredeztek a csirkelábak. Olyanok voltak, mint a ví-
zibalett-táncosok, elegánsan úsztak a zöldségdarabkák között. Keresztmama 
rendszeres időközönként beléjük szúrta a villát. Minden nyáron odautaztunk. 
Én és a nagyanyám. Anyám nélkül mentünk. A vendégszobában szállásoltak 
el, ahol egy hatalmas hímzett gobelin lógott, amelyen egy pásztorlány őrizte 
a juhokat. Olyanok voltak, mint a kutyák. Igazi grófi ágyban hajtottam nyugo-
vóra a fejem. Nagyanyámmal minden nap elmentünk Miskolctapolcára a ter-
málfürdőbe. Fejébe vette, hogy úszással edzi meg a puhány testemet. Hatal-
mas medencék, lángosok és rengeteg gyerek, a  szocialista országok mind-
egyikéből. A  medence mellett álltam. A  kiálló lapockám majdnem átbökte 
a tejszínhabos égboltot. Nyanya azt kiáltotta: 

– Ugorjál!
Először a vízre, majd rá vetettem egy pillantást. Nem húzta ki a  szemöl-

dökét, szadista kifejezés jelent meg az arcán. Fel kellett hívnom a figyelmét, 
hogy nem tudok úszni. 

– Mindenki tud úszni – ordította. – Csak fel kell magában fedeznie a tu-
dást. Na, ne félj, ugorj már!

Nem hittem neki. Szerintem senki sem hitte el, amit mondott. Minden-
ki bámult, láttam a kételyt a szemükben. A kockás pléden ülő drezdai lány 
abbahagyta a palacsintaevést, várt. Nem volt más választásom. Nem okoz-
hattam csalódást a nagyikámnak. Mély levegőt vettem és a vízbe vetettem 
magam. A felszín bezárult. Világossá vált, hogy süllyedek. Pánikba estem. 
Megfeszültek a  nyakizmaim. A  sokktól begörcsölt a  lábam. A  légbuboré-
kok eszeveszetten hemzsegtek az arcom körül. Arra gondoltam, talán így 
érezheti magát a cseresznye abban a pohár szódavízben, amelyet Kereszt-
mama készít ki az ebédhez. Fel akartam úszni, de a lábamra kötött látha-
tatlan kő visszahúzott. Fuldokoltam. A fülemben kipukkant a légbuborék. 
A víz alatt kinyitottam a szemem. Sárgásfehér lábak rugdalták a vizet, szí-
nes fürdőruhák táncoltak és egy pár kék békauszony is elúszott arra. Ma-
radék erőmet összeszedve csapdosni, rugdosni kezdtem. Csodával határos 
módon egy láthatatlan erő felhúzott a vízfelszínre. Végre levegőhöz jutot-
tam. Csípett a szemem.

– Na végre! – ordította el magát nagyanyám, és odavetett valamit a rémült 
úszómesternek. 

Tekeregtem, rugdostam és fröcsköltem a vizet. Mint az áram ütötte hal. 
Kiguvadt szemekkel minél előbb próbáltam elérni a medence szélét. Amikor 
kifulladva kimásztam a partra, nagyanyám büszkén körbenézett. Valaki mon-
dott valamit németül. A pléden ülő lány tovább ette a palacsintát. 

Talán akkor érhette valami az agyamat. Különleges dolgokat kezdtem 
látni az emberekben. A nagyanyámat néztem, ahogy sorban áll a lángosért és 
egyszeriben felfedeztem benne egy másik testet. Áttetszően megbújt a valódi 
test teltkarcsú sziluettje mögött. Egy öreg indián asszony volt, nyakában tür-
kizkék amulett lógott. Nagyanyám felém fordult, kérdezett valamit, de nem 
értettem, mit mond. Csak a tüzes szemű, ráncos indián asszonyt vizslattam. 

– Van benned egy indián asszony – mondtam akkor.
Csak legyintett. Este összetörve elaludtam a karosszékben. Nyanya forint-

ban pasziánszozott a nénikéimmel, cseresznyepálinkát ittak és közben réme-
sen vihogtak. 

– Már alszik – suttogta Keresztmama, és bevitt az ágyba.
Az ablak alatt elhajtott egy lovaskocsi, a  paták monoton dobogásától 

végleg álomba merültem. Késő éjszaka ébredtem. Megszomjaztam. A nap-
tól leégett hátam is fájt, viszketett. Felkeltem. A  nénikéim hálószobáján 
nyitva volt az ajtó. Az utcáról beszűrődő gyenge fényben három meztelen 

fiatal nőt pillantottam meg. Egy hatalmas ágyon hemperegtek, nyalakod-
tak, hosszú hajfonataikkal egymás testét simogatták. A teljes csendben csak 
nagyikám horkolása hallatszott. A  nők ujjaikkal egymás nyakát és kulcs-
csontját cirógatták. Combjukat csókolták, fehér kezük felemelte a kemény 
melleket. Finoman, mégis szenvedélyesen. Alabástrom testük összegaba-
lyodott. Sokáig néztem ezt a  színházat. Még inni is elfelejtettem. Reggeli-
nél megpróbáltam a kövér Márta néniben meglátni az alabástrom nőt. Jó 
étvággyal falta a szalonnát. Aprólékosan megvizsgáltam az arcát, de a friss 
borostán kívül nem láttam semmit. Márta néni vidáman kacsintott és le-
nyalta zsíros, koszos ujjait. 

Azt hittem, múló rosszullét. De nem. Sőt. Én magam is képes voltam elő-
hívni ezt az állapotot. Az állam a nyakamhoz szorítottam, mintha alátámasz-
tanám, a szemem pedig kifordítottam. Először fájt, de aztán a szemizmaim 
megszokták. Gyakran bámultam így az embereket. Anyámat is. Szétterülve 
feküdt a  tévé előtt, vastag köntöst viselt. A  televízió képernyőjéről sugárzó 
fény kékre festette az arcát, a heverőn egy feldíszített indián hercegnőt lát-
tam, arany karikával az orrában. Hullámzott a  medencéje, kezével izgatta 
a punciját. 

Az óvónéniben köhögős apáca bújt meg, a doktor bácsiban pedig egy fiú, 
aki állandóan a nyelvét öltögette. Más valakiben meg csak szürke követ talál-
tam. Olyan emberekkel is találkoztam, akikben döglött halak úszkáltak. Saj-
náltam, hogy magamat nem látom, és nem állapíthatom meg, ki él bennem. 
A tükör előtt nem működött a produkció. Hát így cseperedtem, óvodába jár-
tam, nyaranta pedig elutaztam a nénikéimhez. Még mindig betegesen gyen-
ge és ügyetlen voltam. A saját lábamban is elbotlottam. Nyanya végleg feladta 
a reményt, hogy sportolót nevel belőlem. Anyám munkába és szolgálati utak-
ra járt, az utak néha egy hétig is elhúzódtak. Így hát ketten csibészkedtünk 
odahaza nagyanyámmal, és mindenféle bolondságot kitaláltunk. Például be-
kentük a vécépapírt csípős paprikával, reklámszatyorba tettük és kiakasztot-
tuk kívülről a kilincsre. Nyanya kárörvendően várta, mikor cseni el a szom-
széd. Büntetésből, amiért mindent meglovasít, rendesen megtüzesítjük a fe-
nekét. Így hát jó alaposan bekentem a budipapírt. Nagyikám szívesen viccelő-
dött. Ha véletlenül a bekapcsolt tévé elé álltam, megkérdezte, üveges  volt-e az 
apám. Hofi Gézát, a magyar komikust szerette a legjobban, aki viccet csinált 
a világ minden elvtársából. Időnként lecsukták, aztán sokáig nem mutatko-
zott a tévében. Nyanya mindig mérgelődött emiatt. Csörömpölt a tányérokkal 
és csúnyán szidta a konyhában „azt a kurva lumpenproletariátust”, amelyik 
lecsukatja a tehetséges művészeket. Ő semmitől sem félt. Igazi kést hordott 
magánál. Egy rugós pengéjű ezüst kiskést.

– A családunk minden nőtagja hord kést magánál – súgta meg nekem.
 (regényrészlet)

VÁLYI HORVÁTH ERIKA FORDÍTÁSA
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MONIKA KOMPANÍKOVÁ

Piata loď
Az ötödik hajó
MÁSFÉL ÓRA telt el az utolsó etetés óta. Fél kettő volt. Az én legutolsó teljes 
értékű étkezésem óta pedig több mint huszonnégy óra. Vacsorára joghurtot 
ettem, reggelire két vacak kiflit. Ebédre egy kiflit lekvárral, és szedret. Csi-
karni kezdett a hasam.

Valahogy meg kell oldanom az ételproblémát, gondoltam, de amíg egy 
terv kidolgozásán törtem a  fejem, hirtelen és nagyon hangosan felébredt 
Adela. Váratlanul, figyelmeztetés és nyilvánvaló ok nélkül szívszaggató, ideg-
tépő ordításba kezdett. Felriadt Jakub is, de elég volt kivinnem a  kocsiba 
és egy kicsit megringatnom, megint talált egy zsinórt, amivel csöndben 
eljátszadozott. 

Adelával nehezebb volt a  helyzet. Ide-oda tekergett és erős görcsökben 
fetrengett, és az élete néhány hónapja során felhalmozott minden erejével 
arra törekedett, hogy kicsússzon az ölelésemből, eltoljon és megüssön, hogy 
a legveszélyesebb mozdulatokat tegye, amilyenekre nem voltam felkészülve. 
Nem hagyhattam az ágyon, mivel leeshetett volna, de megtartani sem tud-
tam. Valahogy sikerült a padlóra dobnom a pokrócot és a lábammal megigaz-
gatnom, majd ráraknom a vonagló gyereket. Adela úgy ordított, hogy majd’ 
megfulladt. Szaladgáltam körülötte, játékokat mutogattam neki, simogattam, 
felemeltem és leraktam. Amikor görcsbe merevedett, és hirtelen abbahagy-
ta a  sírást és a  lélegzést is, minden erőmet összeszedve megráztam, hogy 
magához térjen és levegőhöz jusson.

Amikor semmi sem segített, kifutottam, mintha arra számítottam volna, 
hogy valahol a  fűben vagy a  fán egy csodatévő játékra lelek, ami megnyug-
tatja. A nyaraló előtt mélyen kilélegeztem a levegőt. Egész testemben remeg-
tem. Eszembe jutott, hogy biztosan megint megéhezett, így hát ismét befu-
tottam, beleöntöttem a mosatlan üvegbe a már majdnem hideg vizet és csak 
úgy kutyafuttában elkevertem benne a tejport. Adela ide-oda forgott az egyik 
oldaláról a másikra, és mire beletaláltam a cumival a szájába, az egész arca 
nedves lett, a szeme is telement tejjel, tejes volt a ruhája és a nyaka mögött is. 
Megint fuldokolni kezdett, de úgy gondoltam, hogy ha megtartom a szájában 
az üveget és figyelmen kívül hagyom a nyivákolását, felfogja, hogy a torkán 
tej folyik lefelé, és elkezd rendesen inni. 

Adelának nem maradt más választása, mint hogy nyelje a  fehérre színe-
ződött vizet. Amikor fél üveggel megivott, kitolta a nyelvével a cumit és fur-
csa bugyborékoló köhögésbe kezdett. A  tej folyni kezdett az orrlyukaiból. 
Megint fuldoklás környékezte, de már annyira kimerült, hogy hagyta, hogy 
felemeljem és a padló felé fordított arccal hordozzam. A padlót tej borította, 
a gyűrött pokrócot a sarokba rúgtam, nehogy megbotoljak benne, a játékok 
szanaszét hevertek, a kályhát fehér por vette körül. A tűz kialudt és a nyara-
lóban állt a füst.

Adela megnyugodott. Leizzadt és át kellett öltöztetnem. A hasára fektettem, 
körberaktam játékokkal. Kifutottam, hogy ellenőrizzem Jakubot. Jakub a  ba-
bakocsiban szintén átfordult a hasára, de az ikerbabakocsi szerencsére nagyon 
tágas és mély volt, így nem állt fenn annak a veszélye, hogy kiesik belőle.

Arra gondoltam, hogy bizonyára jobb lenne mindkettőt szemmel tarta-
nom, hogy ne kelljen folyton fel-alá futkosnom. Kezdtek kicsit összesűrűsöd-
ni a dolgok. A két gyerek tényleg egy kicsit sok volt, de még mindig úgy gon-
doltam, hogy ezek csak amolyan kezdeti nehézségek, amik elmúlnak, amint 
mindketten jóllaknak, száraz ruhát és új pelenkát kapnak. Aztán jöhet a játék 
és a kényeztetés ideje. 

A VALÓSÁG azonban teljesen másképp festett. Épp hogy csak sikeresen és na-
gyobb problémák nélkül átöltöztettem Adelát, Jakub, akit már két órával ko-
rábban át kellett volna csomagolnom, teljesen átáztatta a pelenkáját. Amíg át-
pelenkáztam és átöltöztettem Jakubot, Adela ismét felsírt, és csak az ide-oda 

hordozás meg a  rázogatás nyugtatta meg. Amíg a  nyűgös, magára hagyott 
Jakub a  babakocsiban nyöszörgött, Adelával a  kertben sétáltam. Gázoltam 
a magas fűben, és közben azon töprengtem, hogy ha lesz egy cseppnyi időm, 
legalább a kert egy kis részét lekaszálom, hogy ne fárasszam ki magam feles-
legesen, és hogy az altatás számomra is kellemes időtöltés legyen. 

Az volt a  tervem, hogy délután lefektetem a  gyerekeket, elaltatom őket, 
lekaszálom a  füvet, szerzek valamilyen ételt, mindent szépen elmosok és 
szusszanok egyet. Kezdtem elfáradni és elálmosodni. Fájt a  hasam. Ettem 
legalább szedret, de csak kényszerből, hogy megtöltsem az ürességet a gyom-
romban. Amikor már nem volt erőm Adela hordozásához, beletettem a ko-
csiba és mindkettőjüket a kertben tologattam, ami a magas fű és a kavicsok 
miatt elég megerőltető volt. A növények szárai belegabalyodtak a kerekekbe, 
a babakocsi nehéz volt és ügyetlenül mozgott. 

TAVALY TÉLEN a nyugdíjasok leszórták hamuval és salakkal az egyetlen dom-
bunkat, ahonnan le tudtunk ereszkedni. Egy másfél méter magas, nyomorú-
ságos vakondtúrást, amit decemberben sikerült felépítenünk a  panelházak 
között az egész lakótelepről összehordott hóból. Nem hagytuk magunkat, 
gyertyákkal befaggyúztuk a  szánkóink alját, hogy ne szikrázzanak, és a  sa-
lakon meg a csupasz betonon is szánkóztunk. A nyugdíjasok karácsony előt-
ti csöndre vágytak, mi meg végre kiadós szánkózásra. A mi harci kedvünk 
mindig tovább kitartott, és míg a felháborodott felnőttek eltökélték magukat 
a küzdelem folytatására, újabb hó hullott, ami összefüggő rétegben belepte 
egész Pozsonyt, a szőlőskertek lejtőivel együtt. Búcsút vettünk a  lapos lakó-
telep közepén emelkedő fekete dombtól, és átvonultunk a szőlőskertekbe.

A BABAKOCSI vad rángatása végre elaltatta a  gyerekeket. A  kocsit beállí-
tottam a  nyaraló árnyékába. Fél négy volt. A  levegő lehűlt, az ég beborult. 
Az idő felfoghatatlanul gyorsan telt. A  hasam már úgy fájt, hogy semmi 
más nem járt az eszemben. A nyaralóban egy flakon ketchupon kívül nem 
találtam semmi ehetőt. Az alma éretlen volt, az egres hamarabb lehullott, 
mint megérett, a  szedertől már felfordult a  gyomrom. Az egyetlen, ami 
az eszembe jutott, a  szomszéd nyaraló átkutatása volt. Gyorsan kellett 
döntenem, mert a gyerekek ismét felébredhettek. Már nem reménykedtem 
abban, hogy az ikrekről alkotott elképzeléseim alapján egyszerre fognak 
aludni, csecsemőként pedig hosszan és békésen.

Átmásztam hát a kerítésen, egy kővel betörtem az ablakot, bemásztam rajta, 
és átkutattam az egész nyaralót. A  szekrényben huszonnégy halkonzervet 
találtam és körülbelül ötven grúz teásdobozt. A dizájn alapján az élelmiszerek 
a régmúltból származtak, a felirat alapján pedig ismeretlen országból. A fehér 
lepedék lepte, savanykás szagú szalonnadarabot ott hagytam az ajtó mögött, 
egy csomag tésztát pedig magammal vittem. A kerítésen átdobtam néhány öl 
fát is, egy nagy üres kartondobozt és egy tiszta lavórt. A dobozt megraktam 
fával, a lavórt kint hagytam. 

A ketchupos tésztát az ismét felébredő Adela nyöszörgése közben készí-
tettem el. Megint be kellett vinnem a nyaralóba, hogy fel ne ébressze Jakubot. 
Felment bennem a pumpa. Adela úgy nyávogott, mint egy éhes kiscica, a tűz 
a kályhában megint gyorsan kialudt, és a nyaralót csípős füst töltötte meg. 
A tésztát nem és nem sikerült beleraknom a számba. 

A KERT egyszeriben nagyon szűkösnek bizonyult. Szükségem volt egy kis fu-
tásra, hogy lehűtsem izzó agytekervényeimet, amiknek két hónap csökken-
tett üzemmód után hirtelen ismét teljes gőzzel kellett működésbe lépniük, és 
egy csomó megoldandó probléma tornyosult előttük. Nem mertem magukra 
hagyni a gyerekeket, de amikor Adela megint nyilvánvaló ok nélkül teljes tor-
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kaszakadtából sivalkodni kezdett, betelt a pohár, és mint az eszeveszett, kiro-
hantam az útra, és elindultam a dombon lefelé a vasútállomáshoz. Körülbelül 
száz méter futás után annyira kitisztult a fejem, hogy észhez tértem és vissza-
rohantam a gyermekeimhez.

Szégyelltem magam. Felsültem. Rögtön az első napon felsültem, mivel 
nem bírtam hallgatni a gyereksírást, egy ilyen mindennapos sírást. Első alka-
lommal komolyan kétségbe vontam, hogy tudok-e gondoskodni a gyerekek-
ről. Mindennapos sírás volt, nem több, nem kevesebb. Nem történt semmi 
komoly... hogyan reagálhattam így? Olyan eszement vagyok én, mint Dorota? 
Vagy mint Lucia? Hiszen nem dughatom a fejem az első felmerülő problémá-
nál a homokba, hogy csak akkor húzzam ki belőle, amikor majd véget ér a há-
ború. Ez Lucia életstratégiája: el a kezekkel a problémáktól! 

Ünnepélyesen megesküdtem a két gyerek életére, hogy soha többé nem 
leszek ennyire gyáva.

ESZEMBE JUTOTT az a  nap, amikor a  fürdőszobában rátaláltam Irenára. 
Megkövülten álltam a fürdőszoba küszöbén, és néztem az idős asszony aszott 
testét. Önkéntelenül az ajtó alá toltam a lábam, hogy a laminált ajtó a begör-
bített lábak nyomása alatt ki ne vágódjon és fel ne tárja előttem az egész mez-
telen valóságot. Aztán valami átkattant a fejemben, mint amikor két mágnes 
megtalálja a megfelelő pozíciót, és lassan, megfontoltan mérlegelni kezdtem 
a további teendőket. 

Irena halott volt és meztelen. Nem nyújtott kellemes látványt. A  legrosz-
szabb az volt, hogy nem láttam az arcát. Nem az én Irena nagymamám volt. 
Csak egy mosógépnek dőlt, fej nélküli test. 

Letakartam hát egy fehér lepedővel, amiért megdicsértek a  mentősök, 
akiket később kihívtam. Legelőször a tűzoltókat hívtam, de ez a koromra és 
a helyzetre való tekintettel nem volt felsülésnek nevezhető. Semmihez sem 
nyúltam, amiért megdicsértek a  rendőrök, akiket a  tűzoltók hívtak ki. Ki-
kapcsoltam az elektromos radiátort, máig sem tudom, miért. A rendőröknek 
azt mondtam, hogy a szomszédasszony felügyel rám, és nála várom meg az 
anyukámat. Senki sem ellenőrizte. Nem küldtek ki hozzám istápoló pszicho-
lógust. Amíg a lakásban voltak, a köztes emeleten várakoztam, és párbeszédet 
színleltem a szomszédasszonnyal. Aztán hazamentem, elvettem Irena matra-
ca alól egy százast, és elmentem kofolát és sült krumplit venni. Luciát a lép-
csőkön vártam meg. Semmi esetre sem akartam egyedül lenni a lakásban. 

JÓT TETT, hogy lefutottam a dombról. A szorongás szertefoszlott, a sírás már 
nem tűnt annyira iszonyúnak. Tiszta fejjel forraltam a nyávogó Adelának tejet, 
és kihordtam az összes koszos edényt. A mosogatnivalót a vízvezeték mellett 
hagytam a lavórban, abban a reményben, hogy még azelőtt elmosom, hogy 
szükségem lenne rá. Útközben ellenőriztem az alvó Jakubot. 

Olyan volt, mintha egy nagy körhintán pörögnék. Az ember folyton ugyan-
azokat a dolgokat érzékeli, ugyanolyan sorrendben és túlságosan rövid időkö-
zökben, úgyhogy hamar telítődik és kifárad. Az iram minden örömtől megfoszt. 
Nem engedhettem meg magamnak többet, csak egy pillantást az alvó Jakubra, 
kissé nyitott szájára és gyorsan emelkedő mellkasára, mivel tartanom kellett 
Adela cumisüvegét. Amikor megitta a tejet, függőlegesen hordtam őt a kertben, 
hogy a tej lefolyjon egészen a gyomrába és ne bukkanjon elő olyan helyekről, 
ahonnan nem kellene. A két fuldoklós jelenet után eljutott a tudatomig, hogy 
Adela gyomra olyan, mint egy fedő nélküli fazék, amelyből kikívánkozik a folya-
dék. Az egyedüli, ami segített, a karon cipelés volt. 

Amíg Adelát hurcoltam, Jakubnak egyedül kellett maradnia. Jól működő 
gyomrának köszönhetően eleven és erős volt, és át tudott fordulni a hasára 
meg vissza. Ügyelnem kellett, hogy le ne guruljon az ágyról és fel ne borít-
sa a babakocsit. Mindenen rajta kellett tartanom a szememet, és több dolgot 
kellett végeznem egy időben. Már nem fenyegetett az, hogy ölbe tett kézzel 
üldögéljek és élvezzem a kölcsönvett anyaságot.

Hatkor elkészítettem a cumisüvegbe az utolsó adag tejet. Most Jakub igé-
nyelte az adagját, így hát ő kapta meg az üveget. Az elszíneződött víz nem 
igazán nyugtatta meg, az éhség nyugtalanná és izgatottá tette, és a cumi sem 
segített. Ez nagyon elkedvetlenített, mert ez idáig ő volt az én napocskám, aki 
derűjével és melegével megnyugtatott. Tejet kellett szereznem.

A GYEREKEKET A  NYARALÓBAN HAGYTAM. Jakubnak spárgát kötöttem 
a derekára és odakötöttem az ágy egyik végéhez, hogy le ne essen, Adelát 
a szemközti oldalon barikádoztam el a pokrócok és a játékok közé. A kályhá-
ban eloltottam a parázsló széndarabokat, és becsuktam a zsalukat. A babako-
csit egy hullámpala alá rejtettem, hogy ne látszódjon. Becsuktam a kaput, be-
zártam. A kertváros belsőbb részeit vettem célba. Minden kerítésnél megáll-
tam és felmértem, mennyire valószínű, hogy valamelyik kertes házban a tula-
jok tartós tejet tartanak. Augusztus végén, szüret idején a kertváros meglepő-
en kihalt volt. A távolban csak két füstölő tűzhelyet pillantottam meg. Valaki 
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az első lehullott falevelektől szabadult meg, vagy hajléktalanok főztek gulyást. 
Nem tudtam, mi lenne jobb, megpróbálni betörni egy bezárt nyaraló ablakát, 
amelyikről tudom, hogy gyakran látogatják nyugdíjasok, vagy kirabolni egy 
nyitott nyaralót, amelyiknek a tulajai szüretelnek. 

Legelőször egy idős asszonynál próbálkoztam, aki térdepelve gyomlált 
egy veteményest. Kézmozdulatai lassúk és szaggatottak voltak, akár egy mari-
onettfiguráé. Nem törtem a fejem sokáig. Egy virágzó hibiszkuszbokor mögül 
átugráltam egészen a kerti lakhoz, aminek tárva hagyott ajtaja már messzi-
ről a belső megtekintésére csábított. Átkutattam az improvizált konyhában 
a szekrényeket, a hagymás dobozokat, a nejlonszatyrokat, a vödröket. Sem 
tejet, sem egyéb ennivalót nem találtam. 

Az idős emberek levegőből és emlékekből élnek, ahogy Irena is, gondol-
tam csalódottan, de minden esetre legalább egy százast elhoztam az asztalon 
heverő pénztárcából. Csak egy pillanatig tétováztam. A nő háta mögött indi-
ánugrásokkal visszajutottam az útra, és tovább folytattam a keresést. Hiába 
siettem, úgy éreztem, hogy már egy örökkévalóság telt el, és a papírpénzen 
kívül, amitől a gyerekek nem laknak jól, semmit nem szereztem.

BETÖRTEM egy kis ablakot egy kipofozott, frissen festett nyaralón a kertvá-
ros végén. Találtam fűszereket, lisztet, valamilyen befőtteket, öngyújtót és 
három sört. Csak az öngyújtót és a lisztet vittem magammal. Az üvegdarabo-
kat a verandáról a hervadt lobéliák közé söpörtem a lábammal. 

Tovább folytattam az utam a szőlőföldek közti mezsgyén egészen egy ma-
gányos, benőtt kertig, ami félszigetként ékelődött a  szőlőültetvények közé. 
A félsziget közepéből egy vékony füstcsík kígyózott. Addig jártam körbe a ke-
rítést, amíg egy résre nem bukkantam. A kerítés mögött, a mogyoróbokrok és 
a megvadult szőlőcserjék közt páfrányféleség és kukorica nőtt, errefelé elég 
szokatlan növények. A durva kukoricaszárak közt kúszással jól meg lehetett 
közelíteni egészen a kert közepét. A papírzacskóba csomagolt lisztet a fűben 
hagytam, hogy tele kezem ne akadályozzon a  mozgásban. A  benőtt sziget 
közepén egy hullámpalából és deszkákból összetákolt házikó állt, a házikó 
mellett valamilyen szárító, amiben fűcsomók lógtak, a szárító előtt egy régi 
íróasztal kiszaggatott fiókokkal, és az asztal mögött két körülbelül húszéves 
srác, akik a  szárított növénykötegeket osztályozták, szeletelték vagy aprítot-
ták, vagy valami ilyesmit csináltak velük. Cigiztek. Nem beszélgettek, csak el-
mélyülten válogatták a széteső leveleket. Egy kicsit néztem őket, de elfoglalt-
ságuk még kevésbé volt érdekes, mint az idős asszony veteményese. Még csak 
szépek sem voltak. Pattanás pattanás hátán, meg piszkos, sötét ruhák. Az 
ilyeneknek Luciánál is jól menne soruk. Lucia maga vetkőztetné le őket, be-
rakná őket a kádba, mint a savanyúnak való uborkát a főzetbe, szánakozna fe-
lettük, és ha azt szeretnék, megengedné, hogy a tulajdon ágyában aludjanak. 

Körülbelül fél liter tejet találtam egy nyitott kartondobozban és egyéb fel-
bontott élelmiszereket egy másik dobozban, ami a fűben hevert a viskó és a szá-
rító között. Átkúszni a szárítóhoz és elvinni a tejet körülbelül annyira volt nehéz, 
mint elmenni az önkiszolgálóba és fizetés nélkül lelépni. Elég volt egy kis ta-
pasztalat, meg az éhség. És a bizonyosság, hogy még ha elkapnának is, sem tör-
ténhet egy iskolai megrovásnál rosszabb. A befüvezett srácok határozottan nem 
tudtak volna keresztülvágni a kukoricáson és betalálni a fejükkel a kerítésen tá-
tongó résbe. Megszöknék előlük, még mielőtt feltápászkodnának a felfordított 
ládáikról. Elvettem két Horalky nápolyit, és a pólóm alá dugtam. 

Szaladtam vissza a kisúton. Amikor többé-kevésbé sikeresen elvégeztem 
a küldetést, az augusztusi ég elsötétült, acélszürke felhők összefüggő rétege 
takarta. A szőlőskertekre elkezdett ereszkedni az alkonyat, a levegő lehűlt. Ez 
eléggé elvette a kedvem, mert a közelgő este semmi jót nem ígért. Még min-
dig nem döntöttem el, hogy a nyaralóban maradok-e a gyerekekkel, vagy el-
megyünk a lakótelepre. Itt néha kimaradozik az áram, és nagy viharok után 
a víz ellepi a parcellát. De nem úgy nézett ki, mintha vihar közeledne, inkább 
apró szemű, huzamos eső.
 (regényrészlet)

PÉNZES TÍMEA FORDÍTÁSA

Polgár Anikó

Számolás

Kivágták a fákat.
Hogy számolom meg őket,
egyessel kezdve,
ahogy szoktam máskor is?
Ha itt voltak, de nincsenek,
csak hátulról kezdhetem
a számolást. De tudnom kéne
azt is, mennyi volt,
különben nem jutok el
visszafelé számolva
soha az egyesig.

Farönkdöngölés

Kivágtak itt egy nagy fasort.
A járda mellett sok farönk.
Ugrálok, nézd az egyiken:
a földbe döngölöm bele,
hogy nyissa száját s nyelje le.
Bekapta s böffentett nagyot.
Én gyorsan ugrottam, nehogy
befaljon: az sok lenne már,
megülné gyomrát, hányna is,
s míg engem öklendezne ki,
visszaköpné a rönköt is,
 hiába dolgoztam vele.

A visszanőtt fa

Kivágták először a fákat,
aztán a legnagyobbat visszatették.
Ügyes volt: visszanőtt hamar.
Nem billegett, mikor rárakták a rönkre,
csak kapaszkodott és kihúzta magát.
Rá is tapadt rendesen, 
nyugodtan nekidőlhetsz.
De ha visszateszik a legkisebbet is,
azzal vigyázz!
Rosszalkodós, ferdén áll majd direkt,
s ha összeveszik a rönkkel,
csak azért is még egyszer kidől.

Napbanéző

A szemem színes ceruza.
Nézz fel, hunyoríts,
hogy meglásd, mit csináltam!
Én húztam a nap mellé ennyi csíkot,
és én rajzoltam a köröket is.
Ha akarom, el is mozdítom a napot:
csak rá kell néznem szigorúan,
s már szót is fogad, 
jön utánam, bármerre is megyek.
Gyere, te tűzsárga kutyus,
csóváld a farkad, 
te szelíd behemót!
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Islanďania
Izlandiak
A szobában játszottam a kisautókkal, Becko egyfolytában elvette tőlem a fe-
kete sportautót, míg rá nem csaptam a kezére, hogy most már elég legyen, 
Beco! Lassan kiépítettem egy teherautó-pályát, és mivel vasárnap volt, kény-
telen voltam hallgatni anyu szitkozódásait, ugyanis a  konyha szomszédos 
a szobámmal. Ezek a förtelmes vasárnapok, mondta, a fedő leesett a földre, 
a kés nekicsapódott a vágódeszkának. Nemrégiben még azt hittem, hogy sír 
a konyhában, de csak hangosan vette a levegőt a főzés miatt, egyedül vagyok 
itt, mint Drboš árvája, kiabálta, mi pedig apuval nem tudtuk, ki is az a Drboš. 
Na és azt sem értettem: miért foglalkozik anyu olyan feladatokkal, amikben 
nem leli az örömét, miért süt húst, miért hámoz krumplit és reszel répát és 
paníroz és ránt húst, miért takarít el aztán maga után, és amikor eszünk, ő 
sosem csatlakozik hozzánk, azt mondja, hogy már jóllakott a szagokkal főzés 
közben és hogy az neki elég. Másnap reggel egészen a  fülemig húzza fel 
a nadrágom, bepakol az autóba, ahol minden alkalommal megfésülködik, és 
a fogai közt hajcsattal azt mondja, hogy az iskolában egyem meg az egész tíz-
óraim, mert ő készítette, még ha nem is volt kedve hozzá és torkig van a tíz-
órai készítéssel, jól tudom. Egy év múlva már magamnak kell elkészítenem, 
nem vitás. Szóval miért csinál olyan dolgokat, amiket nem szeret? Miért nem 
pihen az ágyon és fogad vendégeket, miért nem húz a  mellkasára engem, 
aput és Beckót, és miért nem kér tőlünk egy csésze teát?

Ha rákérdezek, mindig apura fogja, de ő teljesen más, ő nyugodtan heve-
részik, viccelődik, és sehová nem siet, még munkába se. A haverjaim bírják, 
néha felkeresik egy kis dumcsira, mert az iskola mellett dolgozik a gyorsétte-
remben, nem az ablaknál, hanem ott hátul, a zöldséget készíti elő. Kebabot 
és yufkát hord nekünk haza, de anyu ilyeneket nem eszik, úgyhogy sosem 
örül neki. Becko nem a valódi bátyám, hanem kitalált. Meséltem róla apunak, 
és ő azt felelte, hogy ez rendjén van, hogy egy másik világban Becko létezik. 
Apu éppen heverészett a szőnyegen, közvetlenül az ablak alatt, az üvegen át 
az eget bámulta, és aztán ő is elárult nekem egy titkot, méghozzá azt, hogy 
néha munkából hazafelé jövet megáll a  kórházban, a  barátjánál, aki beteg. 
Nem tudtam, mit feleljek erre, hát megkérdeztem, hogy legalább szép-e a szo-
bája annak a barátjának, van-e ott tévé, meg ilyesmi. Persze hogy van ott tévé, 
mondta apu, és kiment a  konyhába, hogy bekapcsolja az izlandiakat. Mert 
apu szereti az izlandiakat. Az izlandi zenét és az izlandi népet.

A fiú apja izlandiakat hallgat, és hetente legalább egyszer bemegy a kór-
házba, hogy megnézze Borist. Most a kisfiú meglepte azzal, milyen is lehet 
egy szoba, ahol valaki haldoklik. A  kórház nincs messze, határozottan nin-
csen messzebb, mint a munkahelye vagy a hipermarket. És mégis, amikor be-
megy Borishoz, úgy érzi, hogy a kórház nagyon messze van, és a legrosszabb 
az, hogy Boris is ugyanezt érzi, méghozzá azt, hogy a világ végén van. Kinyúl-
va fekszik az ágyban, mint egy zsinór, lábát fájdalom feszíti. A fiú apja ismétel-
geti, hogy tizenhat éves koruk óta ő változatlanul ugyanaz a Boris, csakhogy 
talán téved. A fájdalom megváltoztatja az embert, főleg ha ilyen hosszú ideig 
tart. Már lassan nyolc hónapja. Elfeküdte a haját, és kék folt virít a homlokán. 
Elestem, mondta, amikor rákérdeztem a kék foltra, de másképpen mondta, 
vulgárisabban. Állítólag lebaszódott az ágyról, mert el akart menni a mosdó-
hoz. A fiú apja megigazította Boris haját, mint általában, megkérdezte, miért 
tesped annyit, és miért nem nyitja ki legalább azt a nyavalyás apple-t, ha már 
itt van nála. Munkáról mesélt neki, Vierka már nem állhat az ablaknál, mert 
ideges és ordítozik az emberekkel, Fikes feleslegesen sok dresszinget készít, 
és nem érti, mi az, hogy négyrét vágni a paradicsomot, Iveta sír, mert a férje 
azt mondta, hogy az egész házuk fokhagymától bűzlik, vagyis tőle. Boris haja 
nem bírta tartani az irányt, teljesen oldalra feküdte, narancssárga trikója klór-
szagú volt és a nyakán kiálltak a csigolyák. Szerette a narancssárgát, mindig 
feltűntek rajta a  tarka színek, mert barna volt az arcbőre, és sötét a  szeme. 

A fiú apja minden alkalommal igyekszik úgy-ahogy elbeszélgetni vele, Boris 
egyre nehezebben beszél, ami azonban nem jelenti azt, hogy nehéz hallgat-
nia. Nem. A hallgatás jobban megy neki, mint például az olvasás. A kisaszta-
lán ott hever néhány könyv, de nem olvassa őket. Olvasgattam, de már nem 
bírok, mondja. Meg hát – világéletemben gondban voltam a  szépirodalom-
mal, érted, belekezdesz, megszokod, elragad, belépsz a  történetbe, azono-
sulsz a szereplőkkel, és már el is mélyülsz benne, falod az egyik lapot a másik 
után, és aztán bumm, hirtelen egy új fejezet és teljesen új emberek, teljesen 
másról szól, és ismét meg kell ismerkedned velük... A  fiú apja nevet, Boris, 
hisz erről szólnak a könyvek. Azokban is jönnek-mennek az emberek, mondja, 
és a menneknél nem akad meg a szava, itt nem kell vigyáznia a szájára, Boris 
tudja ezt. Figyelj csak, Boris, mi a kedvenc ételed? A mirigy. A mirigy?! Az is-
tenért, az igencsak undorító lehet! Nevetnek, Boris nevetése afféle akadozó 
hörgés. És mit felednél el legszívesebben, Boris? Mit felednél el legszíveseb-
ben az életedből?, kérdezte a fiú apja, és Boris értette. Azt, hogy hogyan szar-
tam el az egész vizsgakoncertet? Kifordította a szemét, látod, azonnal tudom 
a választ, talán már húsz éve ott motoszkál a fejemben, hogy mennyire osto-
bán otthagytam a zongorát a tétel közepén, és a tanárnőmnek azt mondtam, 
hogy semmit nem tanított meg nekem. Mintha nem lett volna számára is egy-
szerűbb olyan gyerekeket istápolnia, akikben több az illem, mint a tehetség, 
én az ellenkező eset voltam, és ez jó ideje bosszant. A fiú apja tud erről, tudja, 
mekkora zenész Boris, és tudja azt is, hogy nem foglalkozott zenével. Koncer-
tezés helyett egy másik adottságának hódolt, annak, hogy mindenféle embe-
rek munkájába belekóstolt, egyszer a kebabnál kötött ki, máskor a tescóban 
vagy valamilyen raktárban, jó srác volt, és ha bárhol eljátszott néhány halk 
akkordot, ahol állt egy zongora, ott megfagyott körülötte a levegő. A fiú apja 
Boris szobájában sosem találkozott senkivel, sem nővel, sem szülővel vagy ba-
ráttal, és ezt furcsállotta. Egyszer rákérdezett, de igen, látogatnak, voltak itt, 
felelte Boris, de főként hétvégenként járnak be, a szülők.

Úgyhogy nem szeretem a hétvégéket és ezt a fenyőt, biccentett az ablak 
felé. Régóta figyelem ezt a fenyőt, ami itt nő az ablakom alatt. Amikor száraz-
ság van, szinte fehér a kérge. Amikor esik, sötét, szinte fekete. Ha úgy érzed, 
be vagy ide zárva, a fenyő jól jön, mert nem látni el messzire, de ha szárnyalni 
akarsz, ki nem állhatod, mert elzárja előled a kilátást. Ha ki szeretnél ugrani 
az ablakon, valószínűleg a vastag ágak megnehezítenék a dolgod, és ha le is 
esel, akkor a kiterített gyökerein landolsz... Ha árnyékra és levegőre vágysz, 
kinyittatod a szellőzőablakot, és csodás klíma lesz idebent, de ha azt akarod, 

PE
TR

A 
FE

RI
AN

CO
VÁ

: S
TU

DI
A 

2



60

M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n a l e  •  9 9 . s z á m

2015/16 tél

hogy a nap az arcodba tűzzön, a fenyő meggátolja. Elég régen gondolkodom 
ezen ahhoz, hogy elmondhassam neked, hogy bizonyos előnyök ellenére 
bosszant ez a  fa. A  fiú apja erre semmit nem válaszolt. A  székről, amin ült, 
szemügyre vette a  fa koronáját, és biztosra vette, hogy a  könyvekről, a  ze-
néről, a mirigyről és a fáról való szövegelés helyett Boris legszívesebben fel-
emelné lesoványodott seggét, és kimenne valahová a nyaralóba, vagy talán 
akár haza is, kizárná a szüleit, és hívna egy kedves, illatos, puha izlandi nőt, 
és a közelgő haláláig közösülne vele.

Nem tudom, miért van Beckón folyton ugyanaz a ruha, szürke magasnya-
kú és kék nadrág. Az életben nem láttam másban, mondom apunak. Talán 
kedveli a kéket és a szürkét. Látod, mondta apu, a szürkéskék Becko tele van 
élettel, a narancssárga Boris pedig nem bírja elviselni a közelében a kilátást 
az egyetlen fára. A fájdalom sok színt lát.

Anyu hazaért, kikapcsolta az izlandijainkat, hívott, hogy szedjem ki a tás-
kájából, amit vásárolt, és azt mondta apunak, hogy ez már tényleg az utolsó 
eset, hogy teli műanyagszatyorral vesződik. Valamilyen jegyet nyomott a ke-
zébe, itt az uszodabérleted. Befizettem a sajátomat egy újabb félévre, hát cse-
lekedtem egy jót, és neked is vettem. Járhatsz velem. A mozgás fontos. Hisz 
mondd csak, mondjuk ma mit tettél magadért? Előbbre jutottál? Hm? Anyu 
folyton előbbre juttatott volna valakit, de aput nem tudja megmozdítani még 
akkor sem, amikor a  kanapé alatt akar kiporszívózni. Talán ez azzal függ 
össze, hogy ő munka mellett tanul. Anyu a rendőrségen dolgozik, az iratrész-
legen, de havonta kétszer iskolába jár. Önszántából, senki sem kényszerítet-
te, de gyerekkorában sokszor kellett kötelezően megnéznie a Moszkva nem 
hisz a könnyeknek című filmet és meglehet, hogy még teljesen nem fogadta 
magába a  szervezete, és folyton előrébb akar jutni. Így magyarázta nekem 
apu (mondta, hogy a nagyapám szeretett minden olyan orosz nőt, amelyik 
képes volt gyereket nevelni, üzemet vezetni és emellett színtiszta jelesre ta-
nulni). Anyu már a  második iskoláját végzi munka mellett, és apu megkér-
dezte, van-e valamilyen titkos mechanizmus, ami hajtja, mert neki bizony 
nem lenne kedve tanulni. Az akarat, ez az én mechanizmusom, válaszolta 
anyu. Majd hozzám fordult: mit tudsz felmutatni mára? Hogyan halad az idő-
járás-megfigyelős projekted? Rendesen vezeted a feljegyzéseket? Persze, felel-
tem, holott már négy napot kihagytam. Az iskolában feladatul kaptuk, hogy 
egy hónapon keresztül figyeljük a történéseket az égbolton szobánk ablaká-
ból. Tél van, minden pillanatban havazhat, és a havazásig az égbolt minden 
nap ugyanolyan lesz. Anyu megpuszilt, és egy sóhaj kíséretében a bütykeivel 
megkopogtatta a fejem, én üres kisszekrényeket töltögetek, tudod?, nevetett 
fel, és én nem tudom, mi volt ilyen vicces.

Ülj le közénk, remekül játszanak, int apu a lejátszó felé, miközben én Bec-
kónak rakok kék és piros kockákat a habtapira, míg ő eszetlenül dobálja őket 
szanaszét. Elmennék koncertre, legszívesebben valamilyen hegedűkoncertre 
vagy dzsessztrióra, az bizony jól esne, őszintén megmondom, hogy ez engem 
hidegen hagy, lendített felettünk a kezével anyu, és apu levett a hangerőből, 
mert anyu nem szereti a hangos zenét. Apu igen, főként akkor, ha az izlan-
diakról van szó, közben fekszik és hümmög, transzba ejti az embert, mondja 
nekem, és a transzos zene nekem is egészen bejön. Nem tetszik az élethez 
való hozzáállásod, mondogatja neki anyu, és mindig azzal a megegyezéssel 
fejezik be, hogy nyáron kiruccannak Izlandra, de még sosem mentek el. Apu 

munka után a nappaliban ül, mogyorót potyogtat, és este tévézik, néha azt 
sem, elég neki a fal, és az ember nem tudja, mi játszódik le benne, de legin-
kább semmi, mondja anyu. Látod, apád olyan szép férfi volt, én meg egy át-
lagos, szürke fruska, ezzel szemben most pont az ellenkezője az igaz, ugye. 
Becko folyton csak gyerekjátékokkal játszana, miközben engem már más dol-
gok is érdekelnének, a  fejtörők vagy a  playstation. Legutóbb egy papírkira-
kóból kellett neki kivágnom darabokat egy gyerekfolyóiratból, és addig dúlt-
fúlt, míg ki nem vágtam és be nem ragasztottam mindet, olyasmi lett belőle, 
mint egy karácsonyfa. A legrosszabbul akkor érzem magam, amikor Beckval 
egyedül vagyunk otthon, ami többé-kevésbé csak szerdán szokott előfordul-
ni, akkor anyu hosszú napos a hivatalban, és apunak be kell ugrania az ab-
laknál Vierka helyett. Havazik, és az emberek még többet esznek, mint általá-
ban, fel akarnak melegedni, mondta apu, amikor végre hazaért. Kicsomagolta 
a még meleg yufkát és kettévágta középen, mert a fele Beckóé volt. Az a tró-
ger Boris élni fog, nevet apu és én örülök. Délelőtt jártam nála a kórházban, 
mondja, már jó úton halad, a ladik megfordul. Milyen ladik? Kharón ladikja, 
mondta, és amíg ettem, felolvasott két oldalt egy vastag könyvből, úgyhogy 
megértettem, és talán egy kicsit előrébb is jutottam.

Apu felrakta a  lábát az asztalra, bekapcsolta az izlandiakat, és azt mond-
ta, hogy ha Becko nem kéri a  saját részét, szívesen megeszi. Persze Becko 
csak megpiszkálta a yufkát, úgyhogy apu megette, és aztán együtt írtuk be 
az utóbbi hét égboltjának állását a projektembe. Tudod, hogy Izlandon a leg-
kisebb a népsűrűség?, kérdezte apu, és azzal folytatta, hogy ott három ember 
jut egy négyzetkilométerre, ami olyan, mintha én, te és anyu teljesen egye-
dül élnénk egy jókora földterületen. Nem volt rám különösebb hatással, de 
apu fel volt dobva: Figyelj csak, este együtt visszük ki a szemetet, és a konté-
ner mögött belehugyozzuk a hóba a nevünk első betűjét, én az R-t és te az I-t, 
rendben? Rendben, de én akarom belehugyozni a R-t, az I-t nagyon könnyű, 
mondtam neki, és apu hangosan felnevetett. De este nem vittük ki a szeme-
tet. Anyu még később ért haza a munkából a későnél, és épp hogy levetette 
behavazott kabátját, apunak megcsörrent a telefonja, és aztán bejött a kony-
hába és bejelentette, hogy Boris meghalt. Rám nézett, szó nélkül felöltöztünk, 
és felvettük a  cipőnket, és a  sötétben B betűt hugyoztunk bele a hóba, én 
egyet, és ő is egyet. Egyre több lett a hó, a hópihék szilárdak voltak, és aprók, 
és szörnyen sűrűn havazott, és reggel már nem voltak ott a betűink.

Néhány nap múlva a hó még mindig megmaradt. Apu bekapcsolta az iz-
landiakat, anyu szidta a húst, és eközben előbbre jutott, mert egyik kezével 
a  pedagógia tankönyvet lapozta. Becko a  szürke magasnyakúban és a  kék 
nadrágban lankadatlanul álldogált a szobámban, és játszani akart, a végtelen-
ségig akart játszani, bosszantó volt, és ha nem az ő elképzelése szerint ala-
kultak a dolgok, bottal verte az ablakpárkányt, kinyírtam volna. Hirtelen fel-
berregett a bejárati ajtónál a csengő, szinte összerezzent az a buggyant Beco. 
Szaladtam kinyitni. Egy nő állt ott egy fiúval, rám meresztette a  szemét és 
én is rá, jesszusom, szörnyen hasonlít rá. Szürke magasnyakú volt rajta, kék 
nadrág, szürke dzseki, barna haja volt, a  kezében baseballsapka, kicsit ala-
csonyabb volt, és a szeme alatt, pontosan az arca felső felében egy anyajegy, 
amin csak az volt az érdekes, hogy nekem is ugyanolyan volt. Megkért, hogy 
hívjam oda aput, azonnal, anyu jött, mert kissé eltart, amíg apu elszakad az 
izlandiaktól. A nő azt jött megmondani apunak, hogy a fiú apja rájött, hogy 
nem ő az apja, hanem valaki más, és az én apámra gondolt, sötétkék rövid ka-
bátja volt, szőke haja és soha az életben nem láttuk. Dalibor!, szólította a fiút 
a nő, és tisztára megkönnyebbültem, hogy nem Becko a neve és hogy fiata-
labb. Becko képzelt volt, ő meg valódi. És az én apám talán tényleg az ő apja, 
vagy mi. A nő sírva fakadt, kidobott minket, elkergetett minket, ismételgette 
nekünk az előszobában. Hogy össze ne szarja magát az a tróger, mondta az 
apám, és megkérte anyut, hogy tegyen fel vizet teának.

PÉNZES TÍMEA FORDÍTÁSA
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SZLOVÁK LÁNYOK OTTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN

SALMELA, 
Alexandra
„27, avagy halál teszi 
a művészt”
(részletek)
Magyar Lettre 
Internationale, 
80, 90

Angie: Kurt Cobain
27 év, 1 hónap és 16 nap.
Pontosan ugyanannyi idős vagyok ma, mint Kurt Cobain volt azon a napon, 
amikor fogta a vadászpuskát, szájába vette a csövét, meghúzta a ravaszt, és 
tarkóján át a  falra röpítette az agyát. Ugyanannyi idősen, mint Kurt volt ön-
gyilkossága végzetes napján, még mindig legendának tartom őt, de már nem 
akarok hozzá hasonlóvá válni. Felnőve és megkomolyodva rátaláltam életem 
irányára és céljára. Már csak önmagam akarok lenni, író.

Ugyanannyi idősen, mint Kurt volt azon a  végzetes napon, átmenetileg 
a húgomnál, Kláránál lakom, és az áttörést hozó művemen dolgozom.

Ugyanannyi idősen, mint Kurt volt öngyilkossága végzetes napján, Ma-
rekkel ülök egy hangulatos kávézóban kapucsínót és fehér fröccsöt kor-
tyolgatva. Alig várom, hogy mit mond majd, amikor elárulom neki legújabb 
projektemet.

– Színdarabot írok – említem meg mintegy közömbösen.
– Aha – feleli Marek. – Milyet?
Előtúrok a táskámból pár oldalnyi szöveget, és az asztalra csapom.

– Itt a  koncepció – közlöm azon tűnődve, vajon már előre ki nyil vá nít-
sam-e, hogy biztosra veszem a  pozitív fogadtatást. Végül úgy döntök, visz-
szafogom magam, és amíg Marek olvas, az itallapba mélyedek és rágyújtok.

A középpontban egy szerelmi háromszög áll, egy férfi és két nő.
A férfi, Boris, művész akar lenni, közepes verseket ír, az idejét kávé-

zókban, vörösbor mellett üldögélve tölti, és hasonszőrű társaival beszélget 
irodalomról, művészetről, filozófiáról, politikáról, életről. A két nő közül 
azzal él együtt, akit Klaarának hívnak, és akinek állandó munkahelye és 
saját lakása van. Valaha Klaarának is voltak művészi ambíciói, ő azon-
ban még idejében meg nem valósuló ábrándoknak nyilvánította ezeket, és 
képes volt lemondani róluk. Boris éjszakai állat, és csak reggel szokott ha-
zatérni, amikor Klaara már munkában van. Mire Klaara hazaér, Boris 
már elindult a maga dolgára. A párkapcsolatból mostanra csak a közös 
lakcím maradt, meg a számlák, melyeket Klaara kénytelen fizetni. Klaara 
elviseli a semmirekellő Borist, mert megérti, hogy a férfi tehetség híján re-
ménytelen harcot folytat a durva valósággal szemben.

Boris azonban a háromszög másik nőtagjába, Esterbe szerelmes, a fo-
lyóból jövő, éteri asszonyba, akinek nincs vezetékneve, családja, ottho-
na, sem munkája. Ester a mihaszna pszeudoművészek nagy illúziója, de 
misztikuma szappanbuborékától ő maga szenved a  leginkább. Egy nap 
úgy dönt, megtöri a mítoszt, és felfedi magáról az igazságot Klaara előtt. 
Klaara csaknem összeomlik Boris csalfasága miatt, de nem a férfit okolja, 
hanem Estert, ezt a hazug és üres nőt, aki ugyanolyan átlagos, mint Klaara 
maga, de akinek mégis sikerült titokzatos aurát lopnia magának és elfog-
lania a múzsa helyét Boris és a többi művész szívében.

Ester boldogtalan, az apja alkoholista, a  melója szar; tanulni szere-
tett volna, csak hát nem sikerült bekerülnie a jogi egyetemre; fárasztja és 
untatja a folyó asszonyának átkozott bélyege, melyre ősidőkkel ezelőtt tett 
szert valami teljesen felfoghatatlan okból, amire már senki sem emlékszik, 
és ami a legendák és mítoszok olyan hálózatává nőtt, hogy a maga erejé-
ből már nem tud kikeveredni belőle, bárhogy is igyekszik. Senki sem akar-
ja őt annak látni, ami, mindenki csak a mítosz üres buborékját őrzi, mint 
a Szent Grált.

Ester nem talál megértésre Klaaránál, így bánattal teli a  folyóhoz 
indul, hogy azzal, egyetlen megértő barátjával beszéljen. Mikor Boris 
reggel hazaér, nem az üres lakás fogadja, mint általában, hanem Kla-
ara sírástól bedagadt szeme. A  férfi éjszakája rosszul telt, akárhogy is 

kereste, sehol nem találta Estert, aztán túl sokat ivott és verekedésbe ke-
veredett, most pedig fáradt és forog a gyomra, ezt a másik nőt pedig, ezt 
a józan és hideg fejőstehenet, akinél lakik, de akivel egyszerűen már nem 
él együtt, nem bírja tovább elviselni. Az igazság, amit Klaara elmond Es-
terről, megnémítja Borist.

– Nem Esternek hívják – közli diadalittasan Klaara. – Jaana a neve.
Boris erre összeomlik, és sírva-dühöngve elrohan. Tudja, mit kell tennie, 

Klaara is tudja, és mindketten tudják, hogy Boris most megöli Estert, hogy 
megmentse a mítoszt, a nagy illúziót. Miután meggyilkolta Estert, a  férfi 
hazatér Klaara ölébe, és mindketten tudják, hogy tökéletes kudarcot val-
lottak, hogy többé soha semmi sem töltheti el vagy elégítheti ki őket. Mind-
ketten lelki nyomorékok, az élet lúzerei, és így egymásra maradnak, senki 
más nem törődik velük.

Élőhalottként élnek tovább a  szürke, élettelen életben, miközben a ha-
lott Ester aurája fényesen ragyog.

– Na? – érdeklődöm tűkön ülve.
– Hmmm… Egész szuggesztív ötlet. Helyenként talán kissé patetikus, de 

semmi baj, nagyon sötét tónusú és nyers anyag – feleli elgondolkodva Marek.
– Szóval tetszik? – kérdem magam és az ötletem feletti örömömben.
– Mmm… ja – válaszolja Marek némiképp vonakodva, és kerüli a tekinte-

temet. – De szóval tényleg eléggé patetikus…

ALEXANDRA SALMELA

a szülőváros
27, avagy halál teszi a művészt
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– Jó – mentegetőzöm. – A vége talán egy kicsit patetikus, de figyelj már, 
ez egy tragédia. A végén még csiszolni kell, és másutt is van még rajta finomí-
tanivaló, de az alapgondolat és a cselekmény teljesen világos, nem kell más, 
mint leülni az asztalhoz és papírra vetni a  történetet, megírni a  replikákat, 
amik már itt mocorognak az agyamban, és alig várják, hogy kijussanak és 
konkretizálódjanak, hogy végső alakot öltsenek.

Marek a kapucsínót kavargatja a csészében, amit szerintem már fél órája 
kiivott.

– Leírom, aztán nekiállhatunk helyszínt keresni az előadáshoz – mondom.
Marek felsóhajt.

– Felvettek a rádióhoz.
– Nem olyan nagy tragédia – próbálom vigasztalni.
– Úgy értem, nem feltétlen érek majd rá – válaszolja Marek.
– Ja, aha – felelem én.
– Úgy érzem, kinőttem ezekből a dolgokból – vallja be Marek. – Poétikus 

faszságok, amik öt flekk zagyva szövegre alapulnak, amiben nincsenek ren-
des dialógusok, sem drámai ív, ami csak áramlik szétfolyva és elterülve, mint 
a  Duna-delta… ezek engem már nem igazán izgatnak… Nem úgy értem, 
hogy ez a te írásod ilyen lenne, tényleg, ne vedd zokon, de ismerem, hogyan 
írsz, és muszáj azt mondanom, hogy nekem most feszes formába préselt drá-
mára van szükségem, amiben van expozíció, kollízió, krízis, peripeteia és ka-
tasztrófa, szóval klasszikus ív, és ezen kívül olyan történetre vágyom, amiben 
van anagnorízis és katarzis. Atomjaira akarom bontani és újból összerakni 
a  saját képemre, aktuális szöveggé, ami valóban megszólítja a ma emberét, 
szóval nagyobb közönséget is, mint három hűséges barát meg két lúzer, akik 
ott ragadtak a hatvanas években. Belefáradtam ezekbe a pszeudokísérletező, 
felszínes exkrementumokba, amiket még csak elemezni sem lehet, mert egy-
szerűen nincs bennük mit elemezni.

Bámulom régi művésztársamat, és nem lelem az embert a  vastag szem-
üveglencsék mögött. Marek beszél, de én nem hallok szavakat, nem hallok 
hangokat, csak a száját bámulom, a nagy, sárgás fogait, az alsó állkapcsának 
mozgását, és egy gyatrán kifestett barokk marionettbábut látok, aminek fa 
szavai ugyanabban a  ritmusban kopognak, mint aránytalanul óriási feje és 
lifegő végtagjai.

Hazafelé sétálva veszek egy istentelenül drága, celofánba csomagolt ha-
lott rózsát ennek a nyomorúságos napnak, a megvert egómnak meg a hatva-
nas években ragadt lúzereknek a tiszteletére, és azon tűnődöm, milyen szép 
és ellentmondásos lesz a  színdarabom: poétikus és nyers, valószerűtlen és 
mégis a realitásban gyökerező, artisztikus, de a hétköznapokhoz közeli, op-
timista, bár nihilista, és a mondanivalója egyenesen szíven üti majd az olva-
sót vagy a nézőt.

Már a nevem is megvan hozzá: A folyó.

Angie: A szülőváros
Kurvára elegem van. Másnapos vagyok, de még ha nem is lennék.

Zuhogó esőben ácsorgok a  kihalt buszmegállóban, és az aszfaltból fel-
színre törő, haldokló vegetációval teli tűzhányókat bámulom. Az elsuhanó 
autók kerekei alól felfröccsenő olajos víz kegyesen megtöltötte a  burkolat 
mély gödreit. Egy játékjármű-szerűen szögletes busz fordul abszolút rossz 
irányba a  kereszteződésben és hagy ott, hogy a  helyi tömegközlekedést át-
kozzam. Megnézem a menetrendeket a kivilágított hirdetőtáblán, és kiderül, 
hogy a viszonylatomat megszüntették. Hátamra veszem a víztől tocsogó túra-
hátizsákot, és vánszorogva a belváros felé indulok, ahonnan két átszállással 
eljutok apámhoz.

Apám nincs otthon. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy sem, de rövidtávon 
megkönnyebbülést okoz. Bekapcsolom a számítógépet, és üres fejjel szörfö-
lök felesleges oldalakon, próbálva nem gondolni arra, hogyan jutok majd ki 
ebből az unintellektuális segglyukból, és mit fogok az alatt a  remélhetőleg 
rövid idő alatt csinálni, amit sajnálatos módon kénytelen vagyok itt eltölte-
ni. Vetek egy pillantást a hírekre, beleolvasok a pletykarovatba, megírok pár 
semmitmondó e-mailt, tanulmányozom a repülőjegy-árakat, kitöltök egy IQ-
tesztet, és végigklikkelem magam számtalan személyiségteszten, amikor egy-
szer csak eljön a megvilágosodás, és megtudom, ki vagyok, és honnan hová 
tartok ebben a valóságban:

YOU ARE JIMI HENDRIX, 
állítja a Facebook.

Hendrix was well known for his unique sense of fashion, and strived to per-
fect his hairstyle and wardrobe almost to the point of obsession. You dress 
well, lead others, and will go down in a fireball of fame and hard, fast liv-
ing. Legends only live once, and you my friend are in for a hell of a ride.1

WOW! Hét hónap és tizenhat nap csúcs vad élet áll előttem, tele pszichede-
likummal, zenével, szexszel és droggal, ami után mintegy véletlenül barbi-
turát-túladagolásba és saját hányásomba fulladok, de a  rajongók számtalan 
eljövendő csapatának szívében a rock égboltjának legfényesebb csillagaként 
élek majd tovább.

Minden tiszteletem, de némiképp szkeptikus vagyok.
Huszonhét évesen muszáj visszakényszerköltöznöm apámhoz ebbe a nyo-

morúságos fosvárosba, és jelen pillanatban olyan depressziós vagyok és 
annyira cikinek érzem magam, hogy akár rögtön véget tudnék vetni az 
életemnek.
 (regényrészlet)

BÁBA LAURA FORDÍTÁSA

1 Hendrix híres volt egyedi divatérzékéről, és szinte megszállottan dolgozott hajviselete és ruhatára tö-
kéletesítésén. Jól öltözöl, vezetsz másokat; a hírnév és a gyors, kemény élet tűzgolyója nyel majd el. A le-
gendák csak egyszer élnek, rád pedig, barátom, pokoli menet vár. PE
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SZLOVÁK LÁNYOK OTTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN

SVETLANA ŽUCHOVÁ

Obrazy zo života M.
Jelenetek M. életéből
Üresség
Aznap, amikor anyám meghalt, uszodába mentem. Anya hajnalban halt meg, 
és valamivel hét előtt telefonáltak a kórházból. Abban az időben minden hét-
végén bementem az anyámhoz, és péntektől vasárnapig az üres lakásában 
aludtam. Ez akkor volt, amikor Janut elköltözött. A Januttal való kapcsolathoz 
nagy reményeket fűztem. Januttal akartam felnőtté válni, mivel nagyon érde-
kelt a  felnőttkor. Reggeltől estig a  felnövésen munkálkodtunk. Úgy képzel-
tem, hogy a felnőttség a lakás berendezéséből, bérleti szerződésből és bank-
számlán levő spórolásból áll. A felnőttkor iránti érdeklődésemre egy hétvégi 
délutánon figyeltem fel az Ikeában. Azt feltételezik ugyanis, hogy az ember 
egyes dolgokat bizonyos konkrét pillanatban tudatosít. Például Oto egyik 
lánytestvére egyszer mesélte, hogy akkor tudatosította eljövendő férje irán-
ti szerelmét, amikor az kijelentette, hogy szeretne vele gyereket. Janut pedig 
azt állította, akkor döntött úgy, hogy többé nem megy be munkába, amikor 
a főnök behívta őt a lakókocsiban berendezett irodájába. Állítólag nem kérte 
meg, hogy üljön le, és Janutnak állva kellett meghallgatnia a  szitkozódását. 
Nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz. Hogy bizonyos tényeket valóban pil-
lanatról pillanatra tudatosítunk. És valamit, amit addig nem tudtunk, hirtelen 
tudunk. Egy pontosan behatárolható pillanatban. Elképzelhető, hogy valami-
nek a tudata inkább lassan érik bennünk, fokozatosan kerül egyre közelebb 
a felszínhez. És aztán, látszólag hirtelen, láthatóvá válik. De előfordulhat az is, 
hogy a tudatosítás pillanatai a valóságban nem is léteznek, és csak visszame-
nőleg jönnek létre az emlékekben. Hogy a fokozatos, lassú porladás konden-
zálódik az emlékben arra a pillanatra, amikor valamit tudatosítottunk. Mint-
ha hirtelen, egyik pillanatról a másik pillanatra történt volna.

(…)
Amikor Janut otthagyta a munkáját, azt javasolta, hogy menjünk el az Ikeába. 

Bár még nincs bérleti szerződésünk és munkavállalási engedélyünk, de kezdet-
nek vehetnénk legalább egy új ágyat. Egyetértettem, és egy hétvégi délutánon 
elvonatoztunk a bevásárlóközpontba. Egész életemben határozott ízlésem volt 
a bútorokat illetően. A nagymamámmal nőttem fel, nehéz antik bútorokkal be-
rendezett házban. Az étkező fala mellett masszív kredenc állt. Nem volt dohány-
zóasztalunk, sem mézsárga huzatú ülőgarnitúránk, de volt étkezőasztalunk és 
négy nehéz székünk. Az évek múltával korhadásnak indultak és nyikorogtak, de 
valaha a nagymama szüleié voltak, így hát kegyeletből nem volt szabad lecserél-
nünk őket. Ráadásul a szőnyegekre szőrméket terítettünk, amelyek megszívták 
magukat porral. A ház ablakai nyugatra néztek, és a délutáni étkezőt agresszív 
napfény világította meg, amelyben porszemek keringtek. A házunkban mindig 
bőven volt por. Leülepedett a bútoron, az üvegvitrinben a porcelánszobrokon 
és a szőrmékben, amelyek az évek során oszlásnak indultak és allergiát okoztak.

Mindig meg voltam győződve arról, hogy a saját lakásomat csak néhány 
darab könnyű bútorral rendezem be. Anyámtól az ürességbe menekültem, 
mivel nagyra tartottam az ürességet. Hiszen nem viszel semmit, mondta anya, 
amikor bepakoltam néhány ruhadarabot a  hátizsákomba, és kijelentettem, 
hogy Ausztriába megyek. Gondolod, hogy érdekelsz ott valakit? Hol fogsz 
lakni és mit fogsz enni? Figyelmeztetett, hogy légüres térben leszek, és bedő-
lök a szélhámosoknak. Elveszik az útleveled, hát nem olvastad az újságban? 
Magam sem tudtam megfogalmazni, hogy éppen arra a légüres térre vágyom. 
Félüres szobákat képzeltem el, és képzeletemben az ablakok mindig keletre 
néztek. Nem voltak benne porlepte, napos délutánok. Néha a fantáziámban 
ágyam sem volt, csak közvetlenül a linóleumra terített takarón aludtam. Nem 
akartam se szőnyegeket, se függönyöket, csak a lakást az erőteljes napfénytől 
védő redőnyöket. Átlátható térre vágytam.

Amikor anya meghalt, ki kellett ürítenem a lakását. Anya akkor már egy 
pozsonyi bérelt lakásban lakott, amelyet a  hónap végéig kellett kiüríteni. 

A bérleti szerződést három hónnappal korábban kellett felmondania, de a kö-
rülményekre való tekintettel a tulajdonosok nem ragaszkodtak hozzá. Néhá-
nyan azt mondták, gondolnom kellett volna rá, de nekem valóban nem jutott 
egyáltalán az eszembe. Felhívni anya lakásának a tulaját és elmondani neki, 
hogy anya kórházban van, és valószínűleg fel kell mondania a bérleti szerző-
dést. Hogy bár a pontos időpontot nem tudom, de valószínűleg hamarosan. 
Szerencsére a tulaj megértette, és megegyeztünk, hogy a hónap végéig visz-
szaadom a kulcsot. De addig is lehetővé teszem számára, hogy az ingatlan-
irodából bejussanak mutogatni a lakást. Anya május harmincegyedikén halt 
meg, és a  lakás kiürítésére egész június a  rendelkezésemre állt. Továbbra 
is minden hétvégén elutaztam Pozsonyba, és fokozatosan mindent elhord-
tam egy konténerbe. Végül néhány darab bútort elvitettem a szemétégetőbe. 
A hagyatéki eljárás még nem zajlott le, de anyának volt a lakásban készpénze, 
így hát nem kellett spórolnom. Néhány téli kabátot szétosztottam a ház körül 
üldögélő hajléktalanok közt.

Janut, akivel röviddel azelőtt még az Ikeában voltunk, röviddel ezelőtt 
költözött el. Az új ágy, amit azon a délutánon vettünk, egykori szobánkban 
az új bérlőre maradt. Januttal az Ikeában tágas terekben jártunk. Polcok, vi-
lágos fából készült irodai székek, szétszedhető és könnyen hordozható asz-
talok között jutottunk el egészen a hálószobarészlegig. Megnéztünk néhány 
könnyűszerkezetes ágyat. Csak néhány deszkát illesztettek össze, és azokon 
a  helyeken, ahol keresztezték egymást, néhány csavarral összefogták őket. 
Megegyeztünk abban, hogy világos, természetes fát akarunk. És aztán ész-
revettem egy sötétbarna hálószoba-garnitúrát. Duplaágy fejvéggel, két fiókos 
éjjeliszekrény. Rajtuk két svéd reklámkönyv és két éjszakai lámpa. Elképzel-
tem, hogyan világítja meg este a párnákat két puha fénykör. A garnitúrához 
hozzátartozott egy komód és egy tolóajtós szekrény a belső oldalán tükörrel. 
A falra függönnyel takart ablakokat festettek. Ösztönösen megéreztem ennek 
a  szobának a meghittségét. Abban a pillanatban tudatosítottam, hogy a  fel-
halmozott apróságok teremtik meg azt a biztonságot, amelyben fel tud nőni 
egy gyermek. És a leülepedő por is, amelyet nap mint nap felelősségteljesen 
le kell törölni. Azon a hétvégén Januttal végül egy kinyitható kanapét vettünk 
lucfenyőből és együtt szállítottuk el vonattal. Az Ikeában lehetett szállítóautót 
kölcsönözni, de nem mertük bevállalni. Bár nekem volt jogosítványom, de az 
érettségi óta nem vezettem. Azt, hogy valójában inkább az a  sötét hálószo-
ba tetszett, nem említettem Janutnak. Azt hiszem, már akkor tudtam, hogy 
sosem lesz nekünk olyanunk. Hogy az olyan hálószoba a felnőttkorba tarto-
zik, és azt nem együtt érjük el.

Amikor anya meghalt, rájöttem, hogy a  felnőttségről alkotott elképzelé-
sem naiv volt. Ki akartam kényszeríteni a változást, óvatosan raktam a lábam 
egymás elé, nehogy letérjek a helyes útról. És egyszer csak futásnak kellett 
erednem, és nem volt időm még lélegezni sem. Első alkalommal tulajdonkép-
pen csak akkor lélegeztem fel, amikor végre kiürítettem anya lakását. Utoljára 
a tulajjal való találkozáskor jártam ott. Le kellett ellenőriznie a lakást, vissza 
kellett adnia a kauciót, és át kellett vennie a kulcsot. Egy kicsit hamarabb ér-
keztem, hogy semmiről se feledkezzem el. A kétszobás lakás most kongott az 
ürességtől. Az egyik szobában egy szőnyeg maradt, ami nem anyáé volt. Egy 
bútor nyomait viselte magán: négy mélyedés szabályos távolságra az ágy lábai 
után. A falak festést igényeltek, egyes helyeken pattogzott a festék, és a szö-
gek után lyukak maradtak, ahol korábban képek lógtak. Minden tiszta volt, 
felporszívóztam, a sarkokban nem maradtak porcicák, a mosdó és a kád zo-
máncáról lesúroltam a vízkő leülepedéseit. A  fürdőszobasarokban hagytam 
a vödröt, a szélén egypár sárga gumikesztyű lógott, körülötte néhány tisztí-
tószer. Csak ezek a tárgyak maradtak a lakásban. Amíg a tulajra vártam, leül-
tem az előszoba padlójára, és széttekintettem az üres szobákon. Anya halálát 
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akkor nem tudatosítottam. Leginkább arra figyeltem fel, hogy könnyedén és 
mélyről lélegzem. Amikor a tulaj megjött, bekopogott, de azonnal nyitotta is 
a zárat a saját pótkulcsával. Kezet nyújtott és ismét kifejezte őszinte részvétét. 
Megköszöntem, hogy nem ragaszkodott a felmondási időhöz. Természetesen, 
mondta. Kicseréltük a borítékainkat a pénzzel és a kulcsokkal, és elbúcsúz-
tunk. Visszavonatoztam Bécsbe, kiüríteni a Januttal közös szobánkat.

(…)
Pozsonyban senkit nem ismertem, és egész álló napokat töltöttem az 

uszodában. Hétről hétre jobb lett az időjárás. Négy éve szép meleg volt 
a  tavasz. Anyához már csak kardigánban jártam, és az uszodában a kültéri 
medencében is úsztam. A  vizet melegítették, néha az arcom megdermedt 
a hűvös levegőn, de már sütött a nap. Egyszer anya szobája előtt összefutot-
tam a  folyosón az éppen ügyeletes orvossal. A  filmekben a  hozzátartozók 
egész napokat töltenek a kórházban, és folyamatosan egészségi állapotokról 
konzultálnak az orvosokkal. Lelkiismeret-furdalásom volt, amiért nem visel-
kedem ugyanúgy. Anya orvosát először láttam. Megállítottam, és láttam az 
arcán az idegességet. Most már tisztában vagyok vele. A hétvégi ügyeleteken 
minden perc számít. Amikor az ambulanciánkon vasárnap megállnak a hoz-
zátartozók, és hívni szeretnék az orvost, azt ismételgetjük, hogy majd hétfőn. 
Csak munkanapokon, mert hétvégén egyes részlegeken csak egyetlen dok-
tor úr ügyel, aki csak sürgős esetekkel foglalkozik. De anya orvosa megállt 
mellettem és egy kicsit elbeszélgettünk. Kár, hogy anya későn érkezett. Most 
a dehidratáció okozta veseelégtelenség került előtérbe. Nem sikerül megál-
lítani a kreatinín emelkedő értékeit. Nem tudunk előrelépni az alapbetegség 
gyógyításában. Azt a tapintatos kifejezést használta, hogy alapbetegség. Anya 
rosszul viselte a kezelést, és éjszakánként nyugtalan, úgyhogy korlátozáshoz 
kell folyamodnunk. Később az egészségügyi nővér átképzési tanfolyamon 
a kedvezőtlen információk átadása fejezetet vettük. Holott a nővérkék nem 
adnak át kedvezőtlen információkat, ez az orvos kompetenciája. Azonban az 
egészségügyi képesítéshez hozzátartozik. Tárgyilagosan beszélni, és tartani 
magunkat a  tényekhez. Nem kitérni, nem kerülgetni a  forró kását. A  rossz 
hírt az elején közölni, és nem mondani azt, hogy sajnálom, hogy ezt kell mon-
danom. Ilyen mondatoknál megnő az aggodalom, és felfúvódik a félelem. Vi-
lágosan és érthetően beszélni, mintha egy cimbalom húrjaira ütnénk. Cink. 
Cink. Anya orvosa tartotta magát azokhoz a szabályokhoz, amelyeket addig 
még nem ismertem. És aztán rákérdeztem a prognózisra. Ennyire szépen fo-
galmaztam, holott életemben először akkor jártam be kórházba. A tapasztalt 
doktor urat nem leptem meg. Nem bizonytalanodott el, nem köhécselt. Nem 
is mentegetőzött, hogy ezt kell mondania. Testbeszéde természetes volt, és 
a válaszadás nyelvezete professzionális. Megjegyezte, hogy azt nem lehet tel-
jesen megjósolni. Hogy a veseparaméterek rendezésén és a kezelés további 
komplikációin múlik. Végül, hogy anya későn jött és a kezelés palliatív. A be-
tegség ilyen fokánál azonban legfeljebb úgy hat hónap. Nem tette hozzá, hogy 
az orvostudományban néha történnek csodák, és hogy a  legfontosabb a re-
mény. Megköszöntem, és ő fogadta. Amikor befordult a folyosó sarkán, meg-
állt a nővérhelyiségben. Nem láttam el odáig, de a nyitott ajtón át hallottam, 
milyen kedvesen fogadják.

Anya láthatóan nagyon beteg volt, de nem tudtam elképzelni, hogyan hal 
meg. Nagyon gyenge volt testén a bőr. Felpattogott, és a vér bepiszkította az 
ágyneműt, amelyet a nővérkék gondosan cserélgettek. Mindig felismert, de 

délután és este már nem volt képes mondatokat összerakni. Nagyon sovány 
volt, és a  sarkain felfekvések keletkeztek, amelyek alá a  nővérkék speciális 
párnákat raktak. Este a  kezével apró, sietős mozdulatokat tett, mintha ro-
varokat söpörne le a  lepedőről. Néha arról beszélt, hogy gyönyörű bubája 
született. Anya tájszólással beszélt és nem kisbabát mondott, hanem bubát. 
A  tévé ment, de anya már nem tudta követni a  történet nélküli és szép táj-
képeket felvonultató természettudományi programokat. Egyszer a karibi tér-
ségről közvetítettek műsort. A képernyőn Havannáról mutattak felvételeket. 
Anya valaha spanyolt tanított, és főiskolai tanulmányai alatt néhány hónapot 
Kubában töltött. A filmre akartam irányítani a figyelmét, de már nem sikerült. 
Annak ellenére, hogy anya a tavasz beköszönte óta májusig hétről hétre vál-
tozott, nem tudtam elképzelni a halál mechanizmusát. Nem tudtam, hogyan 
halnak meg az emberek. Többnyire nem is gondoltam erre, mert annyi elinté-
zendő feladatom volt, hogy a gondolkodásra nem maradt idő. Szénsavmentes 
ásványvíz, nutridrinkek, a vonatról a kórházba, vasárnap este elérni az utolsó 
vonatot vissza, és hétfőn munkába. Janut nem volt mellettem, elköltözött, és 
törölte az osztrák számát, úgyhogy nem tudtam, hol van. Bécsből naponta 
kétszer telefonáltam anyának, de már nem tudta felvenni a mobilját. A nővér-
ke vette fel, és azt mondta, hogy minden rendben.

A hetenkénti utazás anyám után fárasztott. Szerettem volna, hogy végre 
szép idő legyen, és ne kelljen kabátot hurcolnom magammal. A  táskám is 
könnyebb lett volna, ha nem kellett volna kardigánt cipelnem benne. Kel-
lemesebbek lettek volna az utak az állomásra és az állomásról, nem fáztam 
volna a  buszmegállókban és a  peronon. Sőt a  vonatablakból is szebb lett 
volna a kilátás, nem az olvadó hó áztatta sötétbarna földeket láttam volna. És 
az időjárás nyár közeledtével valóban hétről hétre szebb lett. Az állomásról 
induló busz megkerülte a  bevásárlóközpontot, amely előtt a  nagy játszóté-
ren gyerekek játszottak. Sisakokban mászkáltak a kalandpark kötélpályáin és 
trambulinon ugráltak. Az uszodában már néhány ember leheveredett a me-
dence mellé terített pokrócára. Hamarosan eljött az ideje a vízi csúszda meg-
nyitásának is. Abban az évben hamar érkezett a tavasz, és szép nyár ígérke-
zett. Lassan formálódott bennem a terv, hogy szeptembertől hazajövök Auszt-
riából, és állást változtatok. Hogy közelebb legyek anyához. Anya orvosával 
valamikor áprilisban találkoztam a  kórház folyosóján. Anya végül nem élte 
meg prognózisa egyharmadát sem. És bár akkor ezt nem tudtam, képtelen 
voltam megállni, hogy ne örüljek a nyárnak. Néha igyekeztem útját állni az 
örömnek, és számoltam, hány hónap van hátra nyárig. De az utazási fáradt-
ság ellenére a napsütötte időben alig vártam a nyarat. Az életörömnek nem 
lehetett megálljt parancsolni.
 (részletek)
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KEPPLOVÁ, Zuska
(Dósa Annamária 
fordításai)

„Bukta gót betűkkel”
Magyar Lettre 
Internationale, 84

„Anka – London, 
Natalia – Párizs, 
Juliana – Budapest” 
Magyar Lettre 
Internationale, 85

„Akár a kariatídák”
(Árgyelán Erzsébet 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 86

„Delta”
Magyar Lettre 
Internationale, 87

„Expatok 
Budapesten”
Magyar Lettre 
Internationale, 91

„57 km-re 
Taskenttől”
Magyar Lettre 
Internationale, 94

„SZA_ADSÁG”
Magyar Lettre 
Internationale, 98

ZUSKA KEPPLOVÁ

Párizs, Pozsony… víz mindenütt 
Petra, Párizs

– Lebontották a Centrál uszodát – mondta Petra apja, mielőtt a Skype kapcso-
lat újra megszakadt volna. Petra még egy darabig ismételgette a mikrofonba:

– Ott vagy? – majd letette a fejhallgatót, és lecsukta a laptopot. Odament 
az ablakhoz, megnézte, megszáradt-e már a fürdőruhája. Ennek az anyagnak 
elég egy másodperc, és újra száraz lesz. Később újra felnyitotta a laptopot, és 
beírta a két kulcsszót a Google keresőbe: uszodák, Pozsony.

Ez a két szó már régóta kulcsfontosságú volt a  számára. A Centrál uszo-
dában töltötte a gyerekkorát. Mikor este behunyta a szemét, egy pillanatra 
látta a neonfényeket és feliratokat az uszoda műanyag  tetején. Már kora reg-
geltől egész délelőtt a klóros vízben ázott. Legutóbb, mikor Pozsonyban járt, 
elment a  Centrálhoz. A  meghajlított hullámpala résén keresztül bemászott 
az uszoda területére. A  falakról már mállott a  vakolat, és Petra csak ekkor 
vette észre, hogy az épület valójában téglából van. Mindig is azt hitte, hogy 
az egész csak műanyag. Elég volna egy erősebb szél, felemelné az uszodát, és 
letehetné bármelyik posztszocialista város lakótelepén. A szabadon felcserél-
hető szerkezetet le lehetne dobni a piac és az Istropolis közé, körbe veheti 
a kávépörkölő, a Stein sörfőzde és a Figaro csokoládégyár illata. Rájött, hogy 
a Centrál lebontásával „emlékmegőrzővé” vált. Mostantól már ő bosszanthat-
ja a fiatalokat a dolgok részletes leírásával, hogy milyenek voltak, amilyenek 
már soha nem lesznek.

 Megcsörrent a Skype, a képernyőn pedig megjelent a zöld és a piros fül-
hallgató. Az erős szél becsapta a tetőablakot. Újra elkezdett esni. A fürdőruha 
lecsúszott a kötélről, és belecsobbant a vízzel teli vödörbe. Petra észrevette, 
de gyorsan a fejhallgató után nyúlt, és megnyomta a zöld fülhallgatót:

– Apu, ott vagy?
Csend. A  füllhallgató süket. A plafonon átszivárgó víz elkezdett a  szobá-

ban szétrakott vödrökbe csöpögni. A csöpögés különböző hangnemben szó-
lalt meg, attól függően, mennyire voltak tele vízzel a vödrök. Petra leült az 
ágyra, és csak hallgatta ezt a dallamot.

A nemzeti ostyaszelet
Egyszer egy hónapban elment a postára a csomagért. A dobozban csak Ho-
ral ky-nápolyi volt.

– A Horalky az egyetlen tisztességes édesség – állította az anyja.
– Nincs úgynevezett továbbfejlesztett recept, vagy további 20% ingyen, és 

más kapitalista blabla!
Petra anyja már húsz éve ugyanolyan édességeket hozott haza a bevásár-

lásból. Ezért a társadalmi változásokat a csomagolások, a márkák és a meny-
nyiségek alapján kritizálta. Lerakta a táskákat az asztalra, kiszedte a megvett 
dolgokat, bekapcsolta a Regina rádiót, és amíg üvegesre pirította a hagymát, 
a  társadalmi állapotokat kritizálta. Volt, hogy mindenki összegyűlt a  kony-
hába vacsorázni, vagy csak átsétáltak rajta, de Petra anyjának mindig akadt 
közönsége.

– Mi a  konyha népe vagyunk – szólt rá a  konyhán átsétálókra, akik vil-
lát vettek ki a  fiókból, vagy belekukkantottak a  szatyrokba, vagy beleettek 
a fazékba.

– A szlovákok sohasem ültek szalonokban, hanem kis sámlin a konyhában!
Petrát ez a kijelentése mint mindig, most is meg tudta nevettetni.

– Anyuci, te vagy a mi kis Matica Slovenskánk! – mondta neki Petra apja, 
miközben rácsapott a fenekére. A bátyja, Michal ilyenkor mindig hozzátette, 
hogy a vezetéknevük magyar, tehát ők valószínűleg a szalonban ültek.

A szofisztikált érvelés nem nagyon ment Petra anyjának, de ahogy kibon-
totta az ősrégi kekszeket, rögtön meg tudta alapozni a politikai beszédét.

– Aha! – az ujjaival összecsípte a csomagolást, hogy jól látható legyen a ter-
mék valódi mérete. 

– Így rövidítenek meg minket! – kiáltott fel.
Erre nem lehetett mit mondani. Senki sem mert átállni az ellenzéki oldal-

ra, mindenki leült az asztal köré, ő pedig felszolgálta az ebédet, miközben 
szidta a piac láthatatlan kezét, mely az ő fazekából lop.

– Megfőznek bennünket, mint a  békát a  fazékban! Lassan, fokozatosan, 
hogy ne vegyünk észre semmit. Mintha hülyék lennénk! Ráadásul pofátlanul 
minden este el is ismétlik, hogy jobban élünk, csak nem akarjuk elismerni!

Michal az asztal alatt rugdosta Petrát. Félt, hogy az anyja majd műanyag 
szatyrokkal fog közlekedni a villamosokon, ökölbe szorított kézzel fog fenye-
getőzni, közben pedig valamiféle azonosítatlan összeesküvők csoportjához 
fog beszélni. Mint az a nő, aki később levetkőzött a parkban, és a mentőnek 
kellett elvinnie.

– Ha egyszer a  Horalky kisebb lesz, vagy valamit megváltoztatnak rajta, 
anya elveszíti az egyetlen biztos pontot is – mondta Petrának nevetve.

Minden hónapban kinyitotta a  dobozt, és leellenőrizte, megvannak-e 
a Horalkyk. A Horalkyt mindig úszás után ette meg. Az egyik kezével szárí-
totta a haját, a másikban pedig a kekszet tartotta, melyből mindig harapott 
egyet. A teste reagált a cukorra, így mindig az úszás után volt a legjobb kedve. 
A világnak hirtelen értelme lett, tisztán illatozott minden, mint a klór, a vizes 
papucs csattogása ringatózó ritmussá változott, olyan zamata volt mindennek, 
mint az évek óta változatlan ostyaszeletnek. Amikor Michal elment Finnor-
szágba, két doboz is útra kelt: egy Párizsba, egy pedig Helsinkibe. A mailben 
a  testvére ezt írta Petrának: „A török kollégám tegnap kapott egy harapást 
a Horalkyból. Azt mondta, olyan íze van, mint az ő tradicionális török kek-
szüknek, de az övék jobb.” „Tudtad, hogy a bryndza románul sajtot jelent? 
Csak egy egyszerű szó a sajtra” – írta válaszul Petra. Megígérték egymásnak, 
hogy ezt nem mondják el az anyjuknak. Egy csomó szmájlit is cseréltek.

Rémálmokkal teli éjszakák
Törülköző keresztüldobva az arcán, párszor levegőt vesz, majd kifújja a frot-
tír anyagon keresztül, ezután pedig megérzi a vizet, ami nem engedi többet 
levegőhöz jutni. Néhányszor még megpróbál gyorsan levegőt venni, de a víz 
csak folyik a  törülközőre, mely ettől teljesen elnehezedik, és már nem tud 
lélegezni. Érzi, ahogy megfeszülnek a  lábujjai, később pedig megrándul az 
egész lába. Elveszti a  kontrollt az izmai fölött. A  törülköző megakadályoz-
za a következő levegővételt. A már megkeményedett fehér frottír maszkként 
veszi körül az arcát. Egy másodpercre el is felejti, hogy az uszoda zuhanyzójá-
ban van. A lányok, akikkel együtt jár úszni, ott állnak felette. Vödrökből öntik 
a vizet a törülközővel borított arcára.

Egy pillanatra visszaemlékszik, ez valóban csak egy kis emlékfoszlány, 
nem a  teljes emlék, de eszébe jut, hogy hasonlóan érezte magát akkor is, 
mikor egy olyan szobában aludt, ahol az ágyak szorosan egymás mellé vol-
tak tolva. Az ágyakon cserélődtek az emberek. Egyszer ott aludt egy amerikai 
párocska, akik az európai útjuk során megálltak Párizsban is. Számukra Eu-
rópát London, Párizs, Róma és Madrid jelentette. Rövid ideig a parkban alud-
tak, majd felhívta őket magukhoz a lakásba. Szükségük volt rá, hogy valakit 
elszállásoljanak pár hétre, hogy legyen aki besegít a lakbérbe. Majd aludt ott 
egy cseh lány is, aki napokat töltött Párizsban az ágyon ülve, csillogó papírra 
nyomtatott divatmagazinokat lapozgatva. Egy hónap múlva önként hazament, 
és ott hagyta szabadon az ágyat. Majd pedig Natália összes pasija következett. 
Petra ágya közvetlenül az övé mellett volt. Párszor felébredt rá, hogy valami 
pasi arcába fújja a levegőt, aki közte és Natália között alszik. Máskor arra az 
álomra ébredt, hogy azt érzi, nem tud lélegezni, valamit beszél is álmában, 
aztán végül magához tért, és felült az ágyon. Abban a pillanatban elfelejtette, 
mit álmodott, csak a szívdobogását érezte. Otthon teljesen nyugodtan aludt. 
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Miközben az egyik lába még a földön volt, ő már aludt is. Az álmai pedig tel-
jesen átlagosak voltak, valóságból kiragadott képek viccesen kiforgatva. Egy-
szer pedig a saját hangjára ébredt. Olyan volt, mintha a hangos levegővétel 
szavakká változott volna, majd pedig vissza. Egy kicsit szégyellte magát ezért. 
Rémálmok egy alvó emberekkel teli szoba közepén. Kinyitotta a szemét, és 
látta a franciaerkély körül a függönyt, és a résnyire nyitott kis ablakot az ágyak 
fölött. Valószínűleg túl kevés volt a levegő ennyi embernek. 

Hirtelen letépte a törölközőt az arcáról, és észrevette a feje fölött az úszó-
társai arcát. A  zuhanyzó csempézett padlóján feküdt. Valaki kitalálta, hogy 
próbálják ki a waterboardingot. A  szimulált fuldoklást. Ez az állítólagos ter-
roristák által lakott börtönök újdonsága. Petra és úszótársai naponta pár órát 
töltenek a  vízben. Nem hitték el, hogy egy vizes törölköző az ember arcá-
ra dobva valóban megrémiszthet valakit. Most Petra szemébe néztek: a pu-
pillái rögtön összeszűkültek, amint félrehúzta a  törölközőt. Gyorsan felült, 
és letörölte arcáról a  vizet. A hirtelen emlék a  lakásból, ahol azután lakott, 
hogy megérkezett Párizsba, egyszeriben eltűnt. Valaki helyet cserélt Petrá-
val a csempézett padlón. A kezébe adtak egy vödör vizet. Most ő fog valaki 
mást vízbe fojtani.

Az a rövid kis pillanat a törölköző alatt adta a témáját az élete végéig tartó 
rémálmoknak. Az anyja a mai napig időről időre Oroszországba utazik álmá-
ban. Becsomagolja és kicsomagolja a bőröndjeit, lekési a vonatot, fut a  toa-
lettre, ahol ki vannak lyuggatva a válaszfalak, és a kabinja ajtaján ott döröm-
bölnek az orosz asszonyok. Lenéz maga elé, és a fehér deszkán csak két cipő-
nyomot lát, hiányzik a tál, csak egy lyuk van, melyet elfedtek a legyek. Valaki 
újságot nyújt neki, hogy megtörülje magát, majd pedig újra futni kezd, hogy 
elérje a vonatot… Az anyja mindig nevet, mikor ezt az álmot meséli. Hozzá-
csap még néhány kollégiumi vagy fürdőhelyi emléket, meg pár viccet is. Vi-
szont egyúttal azt is hozzáteszi, hogy minden ilyen álom után csuromvizesen 
ébred, és hálóinget kell cserélnie.

Most már Petra is tudja, miről fognak szólni a soronkövetkező álmai. Lesz 
saját szobája a  kollégiumban, lesz saját bevétele az úszótanfolyamokból, és 
francia barátja is lesz, aki mellett nyugodtan fog tudni aludni. Viszont párszor 
egy évben azért felriad majd, és lecseréli a nedves pizsamáját. Reggeli közben 

pedig megpróbálja összerakni az álmot a fejében, a friss croissant és a vaj fö-
lött meséli majd el a barátjának, hogyan aludt egyszer egy csomó emberrel 
együtt egy szobában. A levegő nehéz volt, nyár közepe volt, Párizs közepén. 
Az asztalon morzsák, olvadó vaj. Nem messze volt a vasútállomás, az utcán 
mentők és tűzoltóautók futkároztak. A szemközti ablakban a tűzoltók tornáz-
tak. Néha valaki kiabált az utcán. Az aszfaltmeleg idefújta a pakisztáni negyed 
illatát, ahol olyan alakú zöldségeket árultak, amilyeneket az ember el sem tud 
képzelni. A büfében lévő ételeket le sem lehetett nyelni, olyan csípősek voltak, 
és a pakisztániak sohasem kiabáltak a nők után, csak álltak és beszélgettek 
a járdán, lágy hangjuk beleolvadt a város zajába, ami aztán kásává sűrűsödve 
egyre csak keményedett és keményedett, mígnem ez az egyveleg túlságosan 
nehéz nem lett. Ezért volt szükség arra, hogy az ember álmaiban újra össze-
keverje őket, megelőzve ezzel azt, hogy rászáradjanak az agyára. A láb kont-
rollálatlanul kilő, a  test megfeszül, és Petra a  sötétben elindul megkeresni 
a fiókban a száraz pizsamafelsőt. Egy ilyen éjszaka alatt ugyanúgy megizzadt, 
mint a háromnegyed órás futás után a parkban. Az izzadság illata finom ke-
veréke volt a karinak, az avas vajnak és a klórnak.

Csináltak pár képet a mobiljukkal. Képeket a vizes törölközővel keretezett 
arcokról. Utána odamentek a szekrényekhez, és elkezdték a hajszárító alatt 
szárítani a hajukat és a  fürdőruhájukat is. A műanyagnak elég egy pillanat, 
a haj örökkévalóságig vizes marad. Petra még ezután elment futni. A zuhany 
után még gyorsan felkészül a holnapi előadásra. A kollégiumban estefelé az 
ajtók mögül hangokat lehet hallani. Különböző nyelveket és akcentusokat. 
A konyhából cigarettafüst szivárog be az ajtó alatt. A folyosón lévő neon züm-
mögni kezd. A legyek és a lepkék a lámpaburákon kopognak. A nyár őszbe 
vált. Párizs megnyugszik. Petra érzi, a nehéz nyári levegő már eltűnt. Viszont 
az álmaiban olykor-olykor visszatér majd.
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JANA BEŇOVÁ

BEŇOVÁ, Jana
„Még jó, hogy 
kórházban vagy”
Magyar Lettre 
Internationale, 87

„Enter”
„Meglátjuk, mit talál 
ki a gitáros”

„Krisztián, László, 
Hajnalka meg én”
„Versek”
Magyar Lettre 
Internationale, 91

„Very soon – money 
and love”
Magyar Lettre 
Internationale, 93

„Pozsonyban merre?”
Magyar Lettre 
Internationale, 94

Hudobné teleso
A zenekar

Nemrégiben azt mondta a kedvesem
Akiért bármit megtennék

Szeretnék
Egy kis zöld fát

Ami futna utánam az utcán.
(Vasko Popa)

Emának hívnak és a Prágai Szimfonikus Zenekar tagja vagyok. Előtte egy gye-
rekeknek szóló rádióadás műsorvezetőjeként dolgoztam, de ma már tudom, 
hogy a triangulumon való játék és egy nagy zenekarban zajló gazdag élet job-
ban fekszik nekem.

Habár nem tudom elvitatni a gyerekektől, hogy képesek jókedvre deríteni 
az embert. Az utolsó adásom témája a lakhatás volt. Azok a gyerekek, akik be-
telefonáltak az adásba, panelházakban laktak, és családi házakban szerettek 
volna lakni. Állatokra vágytak, és a szüleik elmagyarázták nekik, hogy állatok 
nem élhetnek panelházakban.

A városunkból csak egyetlen kislány nem vágyik kertes házra, ő egy 
magas felhőkarcoló nyolcvanadik emeletén szeretne lakni. Akkor aztán mesz-
szire ellátna, és egész álló napokon át állatokat figyelhetne. Mert ha valamit 
egész nap figyelsz, akkor az kié a leginkább? A tiéd – kiált fel végül a kislány, 
és teljes erőből lecsapja a telefonkagylót.

A rádiós gyerekműsorok örök problémája, hogy a  gyerekműsorokba fel-
nőttek is betelefonálgatnak, akik úgy tesznek, mintha gyerekek lennének. 
Akkor aztán hirtelen minden igazságtalanná válik, mert folyton ők győznek 
a valódi gyerekek felett, mivel bölcsebbek, jobban tudnak feladványokat meg-
oldani, szavalni, és alapvetően jobban is énekelnek.

Ezért minden díjat megnyernek, és a  gyerekeknek semmi nem marad. 
A  legutóbb is az volt a gyanúm, hogy a Harry Potter mini puzzle-t, a Harry 
Potter nápolyit, a Harry Potter iskolatáskát és a Harry Potter gyerekszéket is 
egy élelmes negyvenéves bróker nyerte meg.

Az utolsó adásomban a  Prágai Szimfonikus Zenekar volt a  vendégem, 
vagyis természetesen nem az egész, hanem négy tagja, köztük Rebeka, a rö-
vidre vágott hajú, aranyfejű csellista, aki eljátszotta a gyerekeknek Rimszkij-
Korszakovnak csak csellóra írt vidám zeneművét, A dongót.

– Mit szólnál a triangulumhoz? – kérdezte búcsúzáskor Rebeka komolyan, 
és ez a kérdés jelentette barátságunk kezdetét.

Komolyan venni azonban csak az első közös kirándulásunk után kezdtem.
Bicikliztünk, és mellettünk futott Rebeka kutyája, Garbarek. Garbarek 

számára az egy kissé túl megerőltető kirándulás volt. Túl hosszú és túl forró. 
Rebeka sajnálta őt.

– Mit gondolsz? – ugrott le a bicikliről, és hozzám fordult. – Nem lenne jó, 
ha lenne Garbareken egy gomb, amit most megnyomnánk, és ő lóvá változna?

– Nem tudom, az igazat megvallva még nem gondolkodtam ezen – felel-
tem Rebekának.

– És aztán, ha szeretnénk… ismét megnyomnánk, és a lóból megint Gar-
barek kutya lenne… És ha bolondozni volna kedvünk, akkor gyorsan nyom-
kodnánk körbe-körbe: kutya – ló – kutya – ló – kutya… Míg nem forogna 
velünk a világ…

Rebeka a végletekig elgondolta a dolgokat, és a világhoz fűződő viszonya 
ezekkel a szavakkal jellemezhető: őszinte érdeklődés.

A közelgő nyárral egyre több időt töltök Rebekával. Napközben a  tóban 
fürdünk, este koncertezünk vagy moziba megyünk, és hajnalban kéz a kéz-
ben alszunk el, bortól és hosszú beszélgetéstől kótyagosan. Ma, amikor meg-
jöttünk a moziból, Rebeka kijelentette, hogy a film talán túlságosan is művé-
szi volt számára.

– Ezek olyan típusú filmek, amiket az anyám így jellemez: a férfi megy, csak 
megy… odalép az ablakhoz, néz, csak néz… még mindig néz… és hirtelen 
megpillantja a lányt… és a lány megy, csak megy… az utcán… megáll, és most 
áll… csak áll… lassan felemeli a fejét, és nézi őt, nézi. A férfi gondolkodik… 
a lány gondolkodik… az utcán a szél lassan kergeti, kergeti a faleveleket…

– Az anyám olasz, és a jellemét leginkább olyan szavak puha hangzása fe-
jezi ki, amikkel az olaszok a tésztákat nevezték el – magyarázza Rebeka. – Az 
anyám, az fettucine, farfalle, pappardelle, garganelli, tagliatelle. És az apám 
főszakács egy lausanne-i hotelben. Rossz ember – de kitűnően süt-főz. Ami-
kor még iskolába jártam, télen mindig egy szelet tortát is adott nekem. Mellet-
tem Eugen Plačúc ült, az, aki most velünk játszik a zenekarban… Akkor ő volt 
a legkisebb az egész osztályban és törpének hívták. Na, és amikor iskola után 
szánkózni mentünk, akkor elég volt, hogy odaadtam Plačúcnak a tortaszele-
tet, és ő hajlandó volt engem a szánkón akár fél napon át húzni. Nyugodtan 
akár dombra fel. És folyton nevetett is közben, és nézegetett hátrafelé. Hatal-
mas füle volt, és úgy nevetett, mint egy kiskutya.

Rebeka gyönyörű. Amikor nevet, szája kitölti a szemem előtti teret. Mint 
egy túl hosszú fru-fru. Védekezem. Néha még jobbra-balra ingatom a fejem.

A zenekarunkban Rebekán kívül még egy csellós van – Eugen Plačúc. Egy-
szer hívat, és azt mondja nekem, hogy neki és Rebekának már hosszú évek 
óta szép kapcsolata van, amelyik minden bizonnyal szép házasságban folyta-
tódik, és hogy a barátságunk irritálja. Amikor látja, hogyan nézünk egymásra 
koncertek közben, kedve lenne megszakítani a  játékot, és elfenekelni ben-
nünket a vonóval…

A nagy, modern lakásában rendezett partin mondja ezt. Magunkra mara-
dunk a konyhában. Két rivális. És ahogy ott állunk, a helyiség hirtelen ször-
nyen tágasnak tűnik hozzánk képest – ahogy a nagyapám mondta – csak Ka-
nadában jöttem rá, mik is a valódi távolságok.

Lazán a hűtőnek dőltem. A csillogó, csúszós ajtókon néhány kivételesen 
egészséges élelmiszer képei sorakoztak (gabonapehely, korpa, brokkoli), és 
alattuk a felirat: HOGY VAN A VASTAGBELED? A  lausanne-i főszakács tortá-
jának nyoma sem maradt…

Eugen Plačúc szünet nélkül szigorúan méregetett kétméteres magasságá-
ból. Magas törpe – gondoltam.

Ezután az incidens után egy éjszakai koncertre baktatunk Rebekával. Első 
alkalommal nézőként. Hallom, hogy kissé késve érkezünk, a  zene szembe-
árad velünk. Nem találunk a teremben két helyet egymás mellett. Rebeka az 
első sorba ül, én a hetedikbe. Vadidegen emberek közé tolakszunk és hall-
gatjuk a zenét.



68

M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n a l e  •  9 9 . s z á m

2015/16 tél

Az egyik reflektor Rebeka feje búbját világítja meg, és arany fűrészlappá 
változtatja. Visszatükröződései könnyű szédületet okoznak. Hunyorítok, Re-
beka fénylő feje körül apró, éles fényreszelék raja gyűlik (a fizikatankönyvek-
ben a mágneses és elektromos mezőt szemléltetik). A zenészek hajlongnak. 
Izzadt kezemet a fotel támlájához szorítom. A nézőtér szeretett feje színpad-
dá változott.

– Ezekre a koncert utáni hideglelésekre még gyerekkoromból emlékszem 
– mondta Rebeka, amikor megérezte a keze alatt libabőrös arcom. 

– Én is emlékszem rájuk a gyerekkorodból – mondtam neki.
Rebeka nagyon őszinte, és csak mellette jötte már, hogy az őszinteség tu-

lajdonképpen az intelligencia legmagasabb foka: a térdelő ember – a hajlott 
ember – a felegyenesedett ember – az egyenes ember – az értelmes ember 

– az őszinte ember. 
Azon a koncert utáni éjszakán nem tudunk elaludni az izgatottságtól. Töb-

bet hallgatunk, mint amennyit beszélünk. Rebeka mellkasára hajtom a fejem. 
Semmi más nem létezik.

Amikor Rebeka tenyere könnyedén áthalad a kulcscsontomon, a homlo-
komat forróság önti el, és a combom úgy megremeg, mintha minden pillanat-
ban csillag születne köztük. Rávilágítok a világra.

Szerelmünk lendületet vesz. E mindent túlharsogó kapcsolat mohóságá-
nak a komolyzene már nem elegendő. Ezért elhagyjuk Rebekával a szimfoni-
kus zenekart, és tüstént saját rockzenekart alapítunk. Az átmenet a triangu-
lumtól az ütőshangszerekig ugyanolyan természetes számomra, mint az elekt-
ronikus gitár fölé hajoló Rebeka látványa.

Kissé szakadozó lélegzetünkből helyenként kihallhatjátok a  zene eszeve-
szett ritmusát. Ha játék közben hosszabb időre találkozik a tekintetünk, belehul-
lok a szemébe, és dobverői már nem a dobok hártyáira és a cintányérokra sze-
geződnek… Lehunyt szemmel célzom meg egyenesen a világűrt. Áááá, ütök.

Zenekarunk fergeteges sikere magától értetődő. Elfogadunk egy New 
York-i koncertmeghívást. Egy felhőkarcoló nyolcvanadik emeletén a felszere-
lés kipakolása közben hirtelen megfékezhetetlen, euforikus szabadságérze-
tem támad. Egyszer hallottam, hogy azok az emberek, akik dombokon élnek 
vagy úgy általában magasban, szabadabbak, nagyobb a lendületük és a felül-
nézetük. A magasságok bátorságot adnak.

A koncert végén a Tele utcák című számot játsszuk. Vágyom rád, városom 
tömött utcái. Néhányban szorongva kikerülöd saját magad, mint a várandós 
nők, meghátrálsz, kitérsz az útból. Másokban magadba botlasz, mint a szen-
vedélyesen közönyös fiatal férfiak. Azt kívánom, hogy az utcák legyenek tele 
veled. Veleeed.

Taps. Egy pohár borral bolyongok a nyolcvanadik emeleten, és menedé-
ket keresek magam és Rebeka számára, hogy ma is beteljesülhessen a szerel-
münk. Egy nagy, ürességtől kongó helyiségben találjuk magunkat. Csak a kö-
zepén áll egy nagy diófaszekrény. Ha hosszabb ideig nézitek a diófa vonalait, 
az ívek és a sötét foltok képekké állnak össze, és néhány óra múlva a képek-
ből történetek lesznek.

egpróbálom kideríteni, mi van benne. De zárva van. Az ajtóval ellentétben, 
amely bár becsukódik mögöttünk, bezárni nem lehet. Felemelem a szekrényt, 
és eltorlaszolom vele az ajtót.

Amikor szeretkezés után felébredünk Rebekával, már reggel van. Ismét 
megemelem a szekrényt, és megpróbálom eltolni az ajtótól. Azonban egy mil-
limétert sem bírok mozdítani rajta.

Nem sikerül Rebeka segítségével sem. Az ajtó el van torlaszolva. Szemtől 
szemben állunk a mozdulatlan, egymásba fonódó jelenetektől hemzsegő dió-
faszekrénnyel. Puszta csuklóinkkal és bokáinkkal szemben hatalmas képek 
láncai és rajzok béklyói tekeregnek.

Az ablak mögött tetőzik a  nyár. A  szekrényben sietősen és tolakodón 
hangzik fel A dongó.

 PÉNZES TÍMEA FORDÍTÁSA
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DOBRAKOVOVÁ, 
Ivana
Halál a családban
(Vályi Horváth Erika 
ford.)
AB-ART, 2014

„Örökség”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 83

„A nizzai strandon”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 85

„Hazatérés 
Genovából”
(György Norbert 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 94

IVANA DOBRAKOVOVÁ

Toxo
Bambini e genitori
Veronika, a  nevelőnő széles mosollyal üdvözölte őket, megjöttek, Viola és 
Carlotta! kiáltotta az anyaközpont folyosóján, nos, hogy vagyunk ma, Viola, 
kialudtad magad rendesen? és mi van anyuval, anyu is kialudta magát? Car-
lotta felvonta a szemöldökét, intett a kezével – cosi, cosi, igyekezett levetkőz-
tetni Violát, levenni a kabátját, a sapkát, a sálat, a kesztyűt, átvenni a cipőt! 
Viola, várj, előbb le kell vennem a csizmád, és felhúzni a csúszásmentes zok-
nikat! de Violában semmi megértés nem volt, már a korláton csüngött, már 
látta a többi gyereket a játékszobában és toporzékolt, mert menni akart, hogy 
beugorjon a labdákkal teli medencébe a többiek után. 

Carlotta észrevétlenül átadta Veronikának a  csomagot, kis apróság, de 
nagyon szép, Violának is van otthon egy, Veronika elvette a  csomagot, ne 
félj, Carlotta, tökéletes lesz, és az ajándékkupacra dobta, egy jó hete már ott 
gyűlt, a karácsonyi traccspartiig már csak öt nap, a Babbo Natale megrendel-
ve, a zsák már tele ajándékkal, egyedül Carlotta hagyta az utolsó pillanatra. 

Veronika témát váltott, Berlusconiról kezdett beszélni, akinek, nyilvánva-
ló, hogy a maradék esze is elment, Luciane Littizettóról, aki a Fabio műsorá-
ban szépen beszólt neki, igen, vulgáris volt, este tízkor tudod hova küldte őt? 
pedig a gyerekek akkor még ébren vannak, és akkor mi van! a gyerekeknek 
ez majd el lesz magyarázva, de volt bátorsága, és igaza volt! aztán l’Imáról, 
Montiról és az Öt csillag mozgalomról, Carlotta bólogatott, egyetértett, jóvá-
hagyott mindent, Carlotta egyik fülén be, a másikon ki, végig azon volt, hogy 
befejezze a  beszélgetést, és a  lánya után menjen a  játszószobába, mert ott-
hagyni őt egyedül, a többi gyerek kénye-kedvére, hát azt inkább nem. 



Milyen aranyos kis fekete gyerkőc, gondolta Carlotta, mikor először látta Se-
bastient az anyaközpontban, arányos vonalak, fekete hajfürtök, makacs te-
kintet, Carlotta csendben ellágyult, de mindjárt eszébe jutott, hogy mi lesz 
belőle, ha felnő… csend! fojtotta el magában a rasszistát, elűzte a nem kívánt 
gondolatokat. Carlottának eltartott egy ideig, amíg rájött, hogy az a kedves, 
idős olasz hölgy, aki a széken ül a játékkonyhában minden bizonnyal a néger 
kissrác nagymamája, tehát Sebastien keverék. Igen, a  keverékek többnyire 
szépek, biztatgatta magát, aztán rámosolygott a kedves olasz hölgyre, ő meg 
Violára mosolygott rá, mi van neked? Hello Kitty? találtál egy plüss Hello 
Kitty-t? Viola meglepetten emelte fel a fejét, a kis néger gyerek szintúgy, nézte, 
kivel beszél a nonnája, aztán villámgyorsan kinyújtotta a kezét, és elragadta 
Violától a macskát, e mia Okote!

Ez teljesen normális dolog, gondolta Carlotta, a  gyerekek önzők, azt hi-
szik, minden az övék, amit csak meglátnak, nem értik az összefüggéseket, de 
nem gondolják ezt rosszból, a gyerekek egyszerűen ilyenek, miközben tudta, 
hogy az ő Violája nem olyan, az ő Violája soha nem venne ki játékot más gye-
rek kezéből, mindig fordítva volt, ahogy ősztől járni kezdtek az anyaközpont-
ba, folyton ugyanaz a jelenetsor ismétlődött meg, Viola remegő alsó ajkakkal, 
Viola már a sírás küszöbén, Viola, aki legfeljebb annyit mond csak, anya! és 
esdekelve néz Carlottára.

Anya, anya, dünnyögte Carlotta az orra alatt, hát próbálj meg egyedül vé-
dekezni, anyád nem fog mindig a hátad mögött állni, hogy segítsen, ha baj 
van, Carlottát bosszantotta a  lánya szubmisszivitása, hogy mindig a  veszte-
sek oldalán, mindig a gyengébbekén, és az sem segített, hogy a durva gye-
rekek anyukái rendre közbeléptek, elvették a  játéktárgyakat, és visszaadták 
Violának, aztán egy ideig hasztalanul győzködték csemetéjüket, hogy kérjen 
bocsánatot.

Marco és Sebastien, Sebastien és Marco, a  legnagyobb barátok az anya-
központban, mindketten valamivel idősebbek a többieknél, elfoglalták a kis-
motort és a rendőrautót, senki mást nem engedtek a közelébe, fejükön sárga 

sisak, és mennek szépen körbe-körbe az egész játszószobán, bele a  többi 
gyerekbe, a felnőttekbe, ütköznek, rombolnak nyakra-főre. Máskor szerelős-
dit játszottak, megkaparintották a játékszerszámokat, és püföltek, csépeltek, 
ütöttek-vágtak mindent, vagyis hát szereltek. Míg Carlottát nagyon idegesítet-
te ez, addig más szülők és nagyszülők szabad folyást engedtek a dolgoknak, 
csoportokban álldogáltak, egymás közt beszélgettek, s legfeljebb akkor néz-
tek csak fel, ha túl intenzív hangokat hallottak, viszont Carlotta egy pillanatra 
sem vette le a szemét Violáról, követte, mint egy őrző kutya, kezével fékezte 
a guruló járműveket, a másikkal hárította a seprők és a  lapátok támadásait, 
mert a lányok sem vallottak szégyent, ha épp takarításról volt szó.

Sebastien mindenkinek tetszett, természetesen, édes kis négergyerek, en-
nivaló, így beszéltek róla. Egyik nap, mikor bejött a központba, és Marco nem 
volt ott, mert Marco mindig korábban jött, Sebastien már a folyosón megfor-
dult, és úgy tett, hogy azonnal távozik, hiszen mit csinálna ő ott Marco nélkül, 
az ő hűséges társa nélkül, a nagymama nevetve húzta vissza, és a szülők meg 
voltak hatódva, hogy ilyen mély barátság háromévesen, az már igen, csak Car-
lotta nem hagyta magát megvezetni, mert Carlotta már tudta, kicsoda is ez 
a Sebastien valójában.

Először a nyomásmérő körüli incidenskor vette észre. Viola épp a plüss 
Hello Kittyjével játszott, abban az időben már mindenhova magával cipelte, s 
ha véletlenül valahol mégis otthagyta, Carlotta soha nem felejtette el felvenni, 
nem kockáztathatta meg, hogy egy másik gyerek találjon rá, mert az a böm-
bölés, amit Viola eleresztene, s aztán magyarázkodhatna a  lányának, hogy 
a játékokkal minden gyerek játszhat, és most a Hello Kittyvel Alberto játszik, 
várnod kell, amíg elunja, s aztán újra visszakaphatod az imádott Hello Kitty-
det. Még csak az kéne! Carlotta eldöntötte, hogy a Hello Kitty csak Violáé lesz, 
megelőlegezett, sőt, teljes joga van hozzá, és a gúnyolódó szülőknek mindig 
elmagyarázta, tudják, az a plüss az ő átmeneti tulajdona, szüksége van rá. 

Viola tehát épp a Hello Kittyjét etette a játékkonyhában, a macska a gye-
rekszéken, Viola kiszedi a  sütőből a kosárkákat a műanyag élelmiszerekkel, 
a  serpenyőket és az üres ketchupos flaskókat, kóstold meg, nagyon finom, 
kínálgatja a  plüsst, és gyömöszöli bele a  fokhagymát a  nem létező szájába. 
Carlotta unottan nézte, mikor megjelent mellettük Sebastien. Egy ideig álldo-
gált a manók házikói mellett, aztán a földről felemelte a játék nyomásmérőt, 
Carlottára nézett, Carlotta kikukkantott a kis konyhasor mögül, hogy látja-e 
őket a nonna, nincs a közelben, így beszédbe elegyedett Seabastiennel, nos, 
tesoro, meg akarod mérni a  vérnyomásom? rendben, mérd csak meg, ma 
különben is kicsit gyengének érzem magam, ellenőrizzük, hogy rendben va-
gyok-e. Sebastien odament hozzá, Carlotta felkötötte a karját, Viola is abba-
hagyta a játékot a Hello Kittyvel, az asztaltól figyelte a jelenetet, és Carlotta 
fokozatosan megértette, hogy tulajdonképpen csak miatta, Viola miatt játssza 
ezt a színházat Sebastien előtt. Nos, Sebastien, milyen a vérnyomásunk ma? 
magas? normális? rendben van? Sebastien Carlotta szemébe nézett, nem, meg 
fogsz halni, s azzal elfutott. 

Carlotta soha nem értette, hogy miért állítja az emberek többsége álszent 
módon, hogy minden gyerek szép. Hisz ez egyszerűen nem igaz, vannak gye-
rekek, akikre szinte lehetetlen ránézni, vannak gyerekek, akiknek a  szüleit 
már a szülészeten sajnálod, vannak gyerekek, akiknél világos, hogy nem csak 
kamaszkorban, de egész életükben szenvedni fognak, ha tükörbe kell nézni-
ük, azaz vannak a világon olyan csúnya gyerekek is, hogy mindig feldobják 
a hangulatod, gondolta Carlotta, és boldogan nézett a  saját lányára, a  szép, 
mézszínű hajára, a zöld szemére, a tökéletesen szabályos arcára.

Viszont a  rossz gyerekek, azok nem javítottak a hangulatán, és Carlotta 
meg volt győződve róla, hogy az anyaközpontban több rossz gyerek is ro-
hangászik. Paola, a kislány, egy apró kis fekete, Carlotta mindig a nyelvébe 
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harapott – majom, de nem a  sötét bőre miatt, Paola rendkívül élénk volt, 
mozgékony, rohangált fel-alá, miközben a kezeivel a levegőbe csapkodott, és 
harci kiáltásokat hallatott, megdobálta a  többi gyereket, kiabált rájuk, a  já-
tékok csak akkor érdekelték, ha valaki más játszott velük, akkor odaszaladt, 
elragadta, és a helyiség túlsó végébe hajította, időről időre hisztérikus roha-
mot kapott, összeszorított öklöcskékkel hempergett a földön, és soha senki-
nek nem sikerült megfejteni, miért. Carlotta egyszer rémülten figyelte, ahogy 
Paola egész erejével elrugaszkodott, majd a héthónapos Lorenzo hasán lan-
dolt, s ha ez még nem lett volna elég, húzni kezdte maga után a földön, mind-
addig, amíg az anyja észre nem vette, az anyja, aki meg sem szidta ezért, és 
Lorenzo apja, hát, az inkább ne is mondjon semmit, Carlotta többször is látta, 
ahogy Lorenzót lábon ragadta, és a levegőbe dobta, szóval, mindent összevet-
ve, nem volt túl kíméletes vele. Aztán itt volt még Marco, Sebastian hű társa, 
neki is örömet szereztek az apró gonoszságok, a kismotorral belerohant má-
sokba, minden építőkockából felállított tornyot ledöntött, összetörte a játék-
vasútvonalakat, és a tízórai alatt rugdosta a gyerekeket az asztal alatt. 

De mindez semmi nem volt Sebastienhez képest, mert Sebastien, ahogy 
Carlotta megfigyelte, rászállt Violára, ismeretlen okokból úgy döntött, hogy 
az összes gyerek közül éppen őt fogja vegzálni. Igen, egyszer megtörtént, 
hogy Marcót is megharapta, a kezébe harapott, mert Marcónak aznap meg-
tetszett Sebastien sisakja, de amúgy mindig csak Viola, Viola, Viola. A gond 
az volt, hogy olyan alattomosan, és a maga módján ártatlanul csinálta, hogy 
szinte semmit nem lehetett tenni ellene. 

Például a tízórai alatt. Minden gyerek a kerek asztal mögött ült, és tömték 
magukba a kekszeket meg a grissinókat, itták a vizet a színes, műanyagpoha-
rakból, miközben a szüleik teli torokból énekelték, hogy „Öntsük ki a kuka-
cot! Öntsük ki a kukacot!”, csak Sebastien hisztizett, hogy neki Viola tányér-
alátétje kell, az az Oroszlánkirályos! és amikor Veronika adott neki egy ugyan-
olyat a szekrényből, még jobban ordított, hogy be akarják őt csapni, mert az 
egyetlen eredeti tányéralátét, az Violánál van. Carlotta végül odaadta neki, és 
kicserélte arra, amit Veronika előhúzott, holott ez az egész, természetesen, 
nagyon abszurd volt, és Sebastien, ez a hálátlan dög, nem hogy örült volna, 
másnap a földre dobta Viola narancsalakú tányérátétjét, és még vízzel is leön-
tötte. Mintha véletlenül. Akaratán kívül. Tévedésből. Hát persze.

Gyűlöletének szabad utat viszont csak a kinti sétán engedett. Aznap Ve-
ronika, a nevelőnő úgy döntött, hogy a gyerekek a parkban őszi faleveleket 
és a gyümölcsöket: gesztenyét, makkot és egyéb más szemetet fognak gyűj-
teni, hogy aztán nagy rajzlapokra ragasszák őket az „érdekes tevékenységek” 
program keretén belül. Az anyaközpontból kimentek a Corso Casaléra, aztán 
át a gyalogátkelőn, Veronika a forgalomirányító tárcsával hadonászik, veloce, 
veloce, correte! végig a folyó mellett, egészen a pályáig a fák tövébe. Minden 
szülő és nagyszülő a gyerekkocsiban tolta a csemetéjét, egyedül Carlotta dön-
tött úgy, hogy Viola gyalog fog menni, esetleg az út egy részén, ha kell, felve-
szi, és ez, természetesen, nem tetszett Sebastiennek, folyton Violára mutoga-
tott, és dühösen kiabált a kocsiból, hogy ő nagyobb és idősebb, mint Viola, és 
hogy Viola csak egy kisbaba, ha hagyja, hogy vigyék. Irigy volt, mint minden 
gyerek, megalázó lehetett neki ülni abban a kocsiban, neki, a háromévesnek, 
amíg a kétéves Viola a  felnőttek mellett lépkedett. De ez nem menti fel az 
alól, amit ezután művelt.

Mikor már a parkban voltak, és a gyerekeket kiszedték a kocsikból, szó-
fogadón szedegették a  leveleket és a  gyümölcsöket, hogy aztán Veronika 
fonott kosarába dobálják, Sebastien odarohant Violához, és teljes erővel ta-
szított rajta egyet. Carlotta felkapta Violát a földről, aki a meglepetéstől még 
sírni is elfelejtett, ezt mért tetted?! Sebastien felmordult, én nem szeretem 
a kislányt! Carlotta – de attól még nem kell fellöknöd. Sebastien dünnyögött 
valamit, majd morcosan elment. Aztán a visszafelé vezető úton, ahogy álltak 
a forgalomzajban a járdán és várták, hogy Veronika kinyissa a központ kapu-
it, Sebastien újra támadott. Mielőtt Carlotta meg tudta volna akadályozni, egy 
gesztenyével többször homlokon csapta Violát. Ezúttal Viola rögtön bömböl-
ni kezdett, Sebastient a nagymamája leteremtette és magyarázatot kért, de az 
konokul hallgatott, és csak bent, a folyosón mondta, hogy meg akartam javí-
tani a kislányt, mint ahogy Marcóval szoktuk megjavítani a játékokat. 

Pár nap múlva Carlotta beszélt a  férjének az egyre rosszabb állapotok-
ról az anyaközpontban, tudod, olykor nagy kedvem lenne azt a  kis néger-
gyereket jól felpofozni, hogy okuljon belőle, mert már ott tart, hogy Viola 
lábát tapossa, és néhányszor meg is csípte. A férj rémülten kiáltott fel, hogy 
eszedbe ne jusson elverni azt a néger gyereket, az összes közül csak őt ne! 

megbuggyantál? a  tévében fogjuk végezni! Carlotta kirobbant, tehetek én 
arról, hogy az összes közül a legnagyobb kisköcsög épp az a fekete?

De Carlotta ezt, természetesen, szintén megértette, nem verheti meg, 
még egy nevelőcélzatú pofont sem adhat neki, el sem fenekelheti, ez tehát 
nem jöhetett számításba, hisz Sebastien a nagyanyjával járt az anyaközpont-
ba, azzal a kedves, jól nevelt nénivel, aki mindig bocsánatot kért a kis unoká-
jáért, tudja, ő olyan vad, tudja, ő azt nem úgy gondolja. Carlottát egyáltalán 
nem érdekelte, hogy Sebastien hogy is gondolja ezt az egészet, de fokozato-
san megértette, hogy a tulajdon viselkedése is változik, szinte akaratlanul, s 
mintha lassan visszatérne a gyermeki játékossága.

Violát tologatni kezdte például a  rendőrautóban. Már kilenc előtt a  köz-
pont előtt szteppelt, hogy a játékszobába elsőként léphessenek be, s hogy Vi-
olát Sebastien rendőrautója felé terelhesse, holott Viola inkább Hello Kittyt 
etette volna a gyerekkonyhában. Carlotta mindent kitalált, csak hogy marad-
jon meg abban az autóban, Hello Kittyvel az anyósülésen, Hello Kitty nem 
akar a konyhába menni, hisz Hello Kitty már evett, és most kirándulni sze-
retne, autókázni szeretne, de hát te is szeretnél autókázni, Viola, és lélek-
ben hozzátette – autókázni és megvárni Sebastient, amíg megjön, és meg-
lát téged az ő rendőrautójában, az ő sisakjával a fejeden! Carlotta fokozta az 
igyekezetét, nekiiramodott az egész szobán át, őrült sebességgel szedte a ka-
nyarokat, keményen fékezett, együtt rémüldözött Violával, akinek ez, termé-
szetesen, nagyon tetszett, hangosan kacagtak, és ez mind Sebastiennek, a dü-
höngő Sebastiennek szólt, Sebastien, aki már a könnyeivel küszködött, miköz-
ben hallotta az aggódó nagymamát, ahogy magyarázza neki, hogy a játékokat 
minden gyerek használhatja, s ha a kislány majd kiszáll, akkor ő is mehet au-
tókázni. De a kislány azért olyan gyorsan nem szállt ki, ugyebár. 

A  tízórai után Carlotta megint más módját választotta a  szórakozásnak. 
Minden szülő és nagyszülő énekelt és gesztikulált „Kék lufi, fel, fel, fel, repül 
az égen, egyre fel…”, a  gyerekek hallgatták, és gyanúsan méregették a  fel-
nőtteket, közben ették a gyümölcsöt és a kekszet. Vagyis a gyerekek inkább 
a  kekszet ették volna, a  gyümölcsöt már nem annyira, és Carlotta a  lányá-
nak ezt a  természetes vágyát teljesítette is, edd csak a kekszecskét. A többi 
szülő a gyerekeinek azt mondta, előbb edd meg az egyiket, aztán megkapod 
a másikat, de Carlotta nem, ő mindig többet vett ki a műanyag tálból, Viola 
előtt már egy keksz-halom állt, Carlotta csak azután adta tovább, és mindig 
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Sebastiennel ellenkező irányába, hogy neki a  legkevesebb maradjon, bár el 
kell ismerni, hogy a gyümölcsökkel azért kompenzált, no gyerünk, Sebastien, 
edd meg az ötödik darab kivit is, a szórakozott nagymama a dalolás hevében 
nem figyelt oda, és azt dugta Sebastien szájába, ami épp a keze ügyébe került, 
annak ellenére, hogy a végén Sebastien már felállt a székből, és úgy köpködte 
szanaszét a banános mandarinos almát. 

Egyik nap Sebastien Carlottához lépett, aki épp Violával játszott a manók 
házában, Viola hogy belül bujkál, és sorra nyitogatja az ablakokat, és mindig 
beleüti Carlotta orrába valamelyiket, Carlotta eltúlozva felkiált, és az orrához 
kap, Viola pedig roppantul jól szórakozik ezen, tehát Sebastien Carlottához 
ment, és azt kérdezte, hol van a nonnám? Carlotta szétnézett a  játékszobá-
ban. Elment. És hova ment? El. És mikor jön vissza? Már nem jön vissza. Sebas-
tiennek elkomorult az arca. Carlotta folytatta – rossz voltál és nem fogadtál 
szót, mondta, s hogy már nem kellesz neki, és nyugodtan elvihet egy másik 
nagymama. Abban a  pillanatban kinyílt a  játékszoba ajtaja, Sebastien nagy-
mamája jött vissza éppen a vécéről. Sebastien feléje szaladt, és Carlotta még 
hallotta, ahogy árulkodik neki. Azt gondolta, tényleg buta egy gyerek lehet, 
ha ilyen hülyeségekkel zaklatja.

A  bosszúra nem kellett sokáig várni. A  vízfestős program közben esett 
meg. Carlotta épp a  festés miatt járt melegítőben az anyaközpontba, mivel 
Viola önmagát is, Carlottát is, a  szvetterét is, és mindent, ami elérhető volt 
összepiszkolta. Azon a  napon a  gyerekeknek az esőt kellett lefesteniük, az 
ecseteket belemártani a vízbe, aztán a kék színbe, és végül megböködni velük 
a rajzlapot. Carlotta ott ült a széken a lánya mellett, és figyelte őt, ahogy a rajz-
lap helyett az ecsettel inkább a kék festékbe bököd, s hogy fokozatosan szét-
zúzza azt. Mellettük Sebastien, a maximalista nagymama a tökéletességre tö-
rekedve vezeti a kezét, nem hagyja, hogy Sebastien tönkretegye a rajzlapot, 
hogy az esőt a kijelölt felhő mellé fesse, Sebastien teljesítménye tökéletes kell, 
hogy legyen, az eső, mint a valóságban, sűrű, sötétkék, Sebastien nagymamá-
ja nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat. Carlotta nem szégyellte magát 
azért, hogy Viola elrontva, félig készen, görbén kivágva, összefirkálva adta 
le a  feladatait, Carlotta már korábban észrevette, hogy többnyire a  szülők 
és a nagyszülők azok, akik a kész műbe később belerajzolnak, formára vág-
ják, hozzáragasztanak, Carlotta lusta volt, nem volt kedve ragasztani, rajzol-
ni, modellezni és kivagdosni meg aztán végképp nem, Carlotta ezért hagyta, 
hogy menjenek a dolgok a maguk útján, kezdjen Viola ezzel, amit csak akar, 
és titokban örült annak, ahogy Sebastient a megszállott nonnája buzerálja.

És épp azért, mert Carlotta csak úgy unottan és lelketlenül üldögélt ott, 
nem észlelte, mi történik körülötte, s nem volt ideje megakadályozni a  ka-
tasztrófát. Csak akkor tért magához, mikor Viola már úgy visított, mint egy 
pávián. Sebastien, nyilván a  felgyülemlett frusztráció miatt elragadta Viola 
Hello Kittyjét az asztalról, és a festékes vízzel teli edénybe dobta. Rosszindu-
latú mosollyal az arcán aztán azt ismételgette, esik, Okote, esik!



Mire a kocsival a  jeges úton végigslattyogtak a Corso Casalén, a karácsonyi 
traccsparti már javában üzemelt, az anyaközpont zsúfolva, ahogy Carlotta 
még soha nem látta, Babbo Natale éppen az ajándékokat húzta elő a  zsák-
jából, egyedül Violában nem volt annyi bátorság, hogy a többiek elé merjen 
állni, és átvegye attól a piros, szakállas bácsitól a csomagot, végül Carlottának 

kellett érte mennie, de erre számított is, ez a legkisebb mértékben sem lepte 
meg. Aztán a verseny következett, hogy melyik gyerek találja meg a legtöbb 
elrejtett papírhóembert, természetesen, Marco találta meg, ki más, jutalom-
ként egy fehér koronát kapott Veronikától, aztán már mindenki átvonulha-
tott az étkezőbe, focaccia, pizzetta, torte salate, részben a  pékségből be-
szerezve, de a  legtöbbet otthon sütötték, a nagymamák közben kicserélték 
receptjeiket, és szenvedélyesen társalogtak a durum liszt előnyeiről és hátrá-
nyairól. Végre szabad szórakozás, Veronika CD-ről karácsonyi dalokat nyoma-
tott, a nyugodt, jóllakott gyerekek ugráltak, táncoltak, megverekedtek a játé-
kokért, és a szüleikkel pózoltak a fényképeken. Néhányan már elindultak ha-
zafelé, a héthónapos Lorenzo el-elbóbiskolt evés közben, a szülei minél előbb 
le akarták őt fektetni, Paolát büntetésből vitték haza, mert újabb hiszti-roham 
kapta el, s az ismételt felszólítás ellenére is csak lökdöste a gyerekeket, Marco 
pedig délután Alessandriába utazott a rokonokhoz. 

Mikor Viola megunta a medencébe ugrálást, kirángatta Carlottát a  folyo-
sóra a gyerekkocsik, a pelenkázó pult és a fogasok titkos világába, mert haza-
felé menet mindig ott szoktak bújócskát játszani. A szabályok egyszerűek és 
változtlanok voltak. Viola elszaladt a vécére, bezárta maga mögött az ajtót, és 
várta, amíg Carlotta rátalál és kinyitja. Akkor Viola kiugrott onnan, és nagyon 
nevetett az egészen. Igénytelen szórakozás, gondolta Carlotta, mért ne te-
gyem meg neki. Megvagy. Megvagy. Megvagy. Folytatjuk még? Úgy tűnt, Viola 
soha nem fog tudni betelni ezzel a játékkal, s szinte fuldokolt a nevetéstől.

Carlotta ismét ki akarta nyitni az ajtót, mikor a háta mögött valami zajt 
hallott. Sebastien. Rángatta a bejárati ajtó kilincsét. Nyilvánvaló volt, hogy ki 
akar menni. Hé, Sebastien, mit csinálsz ott? Sebastien csak toppantott egyet, 
és tovább erőszakoskodott. Hol van a  nagymamád? szaladj vissza a  játszó-
szobába. Sebastien az ajtóra mutatott, Marco! Igen, igazad van, Marco már 
hazament, az ünnepek után majd találkoztok. Marco! erősködött Sebastien. 
Gyere, elviszlek a nagymamához, Carlotta kézen fogta, de Sebastien kitépte 
magát, és megint az ajtóhoz ugrott. Viola is kezdett türelmetlen lenni a vécé-
ben, egyre hangosabban kiabált, anya! anya! Megyek már, Viola, bírd ki. Car-
lotta szétnézett, menni akarsz Marco után? kinyitotta az ajtót, akkor gyerünk, 
szaladj, és kilökte a kis négergyereket a  jeges levegőre a mindig forgalmas 
Corso Casalén. 

GYÖRGY NORBERT FORDÍTÁSA
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K O M M E N T Á R O K  É S  V I T Á K

ROY, Oliver 
„A vallások leválása 

a kultúrákról”
Magyar Lettre 

Internationale, 55

(Eren Güvercin 
interjúja)

„Az értékek 
közelítése vagy 

ütköztetése”
Magyar Lettre 

Internationale, 81

Mi, európaiak szekuláris társadalmakban 
élünk, nem pedig pre- vagy poszt-sze-
kuláris társadalmakban. A  szekularizáció 
elterjedt az egész világon, még a  musz-
lim országokban is. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy az emberek már nem valláso-
sak. Egy társadalom állhat többségében 
hívőkből, és lehet közben szekuláris, mint 
az Egyesült Államok.

Minden modern állam szekuláris
Ahhoz, hogy megmagyarázzuk ezt az állí-
tást, amely paradox módon hangozhat egy 
olyan időszakban, amikor éppen az „Iszlám 
Állam” felemelkedése rázza meg a világot, 
a kultúra és a vallás közötti kapcsolat válto-
zó természetét kell megvizsgálnunk, külö-
nös tekintettel a vallásnak a kultúráról való 
leválására, „de-kulturalizálódására”. 

A szekularizációt sokféleképpen lehet 
definiálni. Társadalmi jelenségként ez 
nem egy elvont folyamat, mindig egy 
adott vallás szekularizálódása, amelynek 
a  természete változik a  szekularizálódás 
kibontakozása során. A  szekularizáció 
általános meghatározása három mozza-
natot tartalmaz. 

Az első az állam és a vallás, a politika 
és a  felekezet különválasztása, ami nem 
hozza szükségképpen magával a  társa-
dalom szekularizálódását. Az Egyesült 
Államok jó példa erre: bár erős az állam 
és az egyház elválasztása, a  vallásosság 
a  népesség körében mégis elég magas. 
Az amerikai alkotmány első kiegészítése 
egyszerre hangsúlyozza az állam világias 
jellegét és a vallásszabadságot.

A szekularizáció meghatározásainak 
második eleme a  vallási intézmények 
befolyásának csökkenése a  társadalmak-
ban. Az olyan tevékenységeket, mint 
a gyógyítás és az oktatás, az állam látja el 
vagy a privát szektor. Európában az egy-
házak jól láthatóan visszavonultak a  „tár-
sadalom működtetéséből”. 

A szekuarizáció meghatározásainak har-
madik eleme az, amit Max Weber Entzau-
berungnak nevezett, a világ demitizálása. 

Ez nem azt jelenti, hogy az emberek 
ateistákká válnak, hanem hogy keveseb-
bet törődnek a  vallással. A  vallás már 
nem játszik főszerepet a mindennapi éle-
tünkben, még ha továbbra is egy vallási 
közösség tagjainak tartjuk is magunkat. 
Ebben az értelemben a szekularizációnak 
a vallás marginalizálódása felel meg a tár-
sadalomban, nem a betiltása. 

A politika és a  vallás különválasztása 
értelmében minden modern állam sze-

kuláris – beleértve a teokratikus államokat 
is. A  szekuláris teokrácia önellentmon-
dásnak hangozhat, de fontos felismerni/
belátni, hogy a szekuláris állam határozza 
meg, hogy mi a  vallás, és nem fordítva. 
A mai világ kevés teokratikus államainak 
egyikében, az Iráni Iszlám Köztársaság 
feje vagy a  „vezetője” politikailag meg-
bízott személy, soha azelőtt nem léte-
zett ilyen intézmény az iszlámon belül. 
A vezetőt bonyolult alkotmányozási pro-
cesszus során választják, nem azért, mivel 
ő volna a legfőbb vallási tekintély. 

Irán világosan példázza az ellentmon-
dásosságot, ami szükségszerűen fellép 
minden vallásos államban. Az ország tör-
vénye a vallás törvénye, és a szuverenitás 
állítólag Istentől való. 

A probléma viszont az, hogy Isten nem 
beszél. Ha Isten a szuverén, ki tudja, mit 
mond? És mi is volna pontosan a  val-
lás törvénye? Iránban a  parlament nem 
fogadhat el olyan törvényt, amely ellent-
mond az iszlámnak. Az Őrzők Tanácsa 
azt mondhatja: „nem, ez a törvény nincs 
összhangban a  saríával”, de nincs tör-
vényhozói joga. Mi történik hát akkor, 
ha a parlament elfogad egy törvényt, és 
az Őrzők Tanácsa azt iszlám-ellenesnek 
nyilvánítja?

A megoldás egy harmadik instan-
cia, az Ítélő Tanács, ennek az a  felada-
ta, hogy kialkudjanak egy megegyezést, 
vagy kimozdítsanak a holtpontról. És mi 
a  harmadik instancia? Egy politikai intéz-
mény, amely a  rezsim hierarchiáiból áll. 
Nem lehet másképp. Mindazokban az 
államokban, amelyek azt állítják, hogy 
iszlám alkotmányuk van, vagy hogy nincs 
alkotmányuk, mert az iszlámban nincs 
alkotmány, a  hatalom végső instanciája 
mindig politikai jellegű.

Szaúdi Arábiában, egy olyan iszlám 
államban, ahol nincs alkotmány, a  király 
az, aki végső soron dönt – bár a Korán-
ban nincs király, és a király nem az egyház 
embere. Afganisztánban a tálibok iszlám 
bírákat neveztek ki, és a saríát nyilvánítot-
ták az állam törvényének. 

Úgy döntöttek, hogy az országnak 
nincs szüksége legfelső bíróságra vagy 
alkotmányra, és hogy a bíráknak közvet-
lenül kell alkalmazniuk a saríát. 

Ez persze nem működött, mert min-
den bírónak megvolt a  saját külön felfo-
gása a  saríáról. Végül a  rezsim főnöke 
hozta a  döntéseket, Mullah Omar, egy 
önjelölt amir al muminin, azaz „a hívők 
parancsnoka”.

Csak idő kérdése, hogy az Iszlám 
Állam, amely hatalmas területet foglal el 
Irak és Szíria között, hasonló nehézségek-
kel találja magát szembe. Eddig a kedvező 
helyi körülményeket használta ki, elsősor-
ban az arab szunniták támogatását, akik 
nem vehettek részt az államhatalomban, 
de nincsenek tekintettel a  társadalom 
saját szövetének jellegzetességeire. 

Az Iszlám Állam a saría nyers, felületes 
és betű szerinti felfogását alkalmazza, ami 
idegen a helyi kultúrától. 

A dzsihádisták az iszlám szalafista fel-
fogását teszik magukévá (bár a  szalafis-
ták többsége nem dzsihádista). A  sza-
lafizmust úgy állítják be, mintha a  tradi-
cionális társadalom és kultúra reakciója 
volna a  nyugatosodásra és a  moderni-
zálásra. De ez távolról sincs így. A  sza-
lafizmus tökéletes példa az olyan vallási 
felekezetre, amely már nem a  kultúra 
felől határozza meg magát, hanem nor-
mák egy bizonyos készlete alapján, annak 
dacára, hogy ez ellenkezik annak a hely-
nek a domináns kultúrájával, ahol éppen 
vannak. A wahabbiták Szaúdi Arábiában 
lerombolják Mekka régi városát, és egy 
nagyon nyugati jellegű bevásárlóközpon-
tot építenek a helyébe, ahol a saría nor-
máit – bezárni, amikor imádkozni kell, 
a burkaviselést – egy modern, materiális 
kultúrára próbálják alkalmazni. 

Nem véletlen, hogy a szalafisták első 
számú célpontjai a  hagyományos isz-
lám kultúrák. Amikor a  tálibok átvették 
a  hatalmat Afganisztánban, első dolguk 
volt a  hagyományos afgán életmód ele-
meinek lerombolása. Betiltottak minden 
játékot: a  sárkány-röptetést, a kakasvia-
dalokat és így tovább. A  futballt viszont 
megengedték. Vajon a  futballt inkább 
ha lal nak (Allahnak tetszőnek) találták, 
mint a hagyományos afgán játékokat? Az 
Iszlám Állam tökéletesen modern a  kul-
túrájában: a videojátékokból és a mai fil-
mekből kölcsönzött vérontás és erőszak, 
gyökértelenné vált és jogfosztott nyugati 
muszlimok és betértek közül toboroz-
nak, a nyugati média manipulációi járnak 
együtt a  történelmi építmények lerom-
bolásával. Nem meglepő. hogy a  funda-
mentalista mozgalmak körében annyian 
vannak a megtértek. Az olyan emberek, 
akik betérnek, sokszor vágynak valami 

„igazira” – nem vonzó számukra a vallás 
mint a  kultúra egyik formája. Azok az 
európaiak, akik betérnek az iszlámba és 
a dzsihád harcosai lesznek, ritkán veszik 
a  fáradságot, hogy megtanuljanak ara-
bul vagy törökül. A francia, német, angol 
nyelvet használják némi arabbal vegyítve. 
És nem is öltözködnek tradicionális egyip-
tomi vagy szaúdi viseletbe, helyette kiala-
kítják a vizuális markerek saját kombináci-

óját: a fehér ruha Nike cipővel láthatólag 
a megtérés szimbóluma.

A külföldi dzsihádisták sosem integrá-
lódnak a társadalomba, amelyért állítólag 
harcolnak: ha nem sikerül meggyőzniük 
a helyi törzsbelieket, hogy adják hozzájuk 
a  lányaikat, akkor a  megerőszakolás és 
a  nőrablás eszközéhez nyúlnak. Hamar 
feszültségek támadnak, és kényszert kell 
alkalmazniuk, hogy a markukban tartsák 
a helyi lakosságot. A vallási dimenzió utat 
nyit a tisztán hatalmi viszonyoknak.

A szekularizáció felülkerekedett. Sze-
kuláris társadalmakban élünk. Ezen azt 
értem, hogy a vallás mindenütt kiszorult 
a domináns kultúrából. És ahol a vallásos 
formák nem szorultak ki, ott éppen a val-
lási fundamentalisták azok, akik elvégzik 
a  szekularizálás munkáját, mivel a domi-
náns kultúrát nem csak profánnak, hanem 
pogánynak is tartják. 

Az amerikai evangelisták, az egyiptomi 
szalafik, az izraeli haredik, a konzervatív 
spanyol püspökök, ők mind azt gondolják 
a hazájukban uralkodó kultúráról, hogy az 
szekuláris, és ellenséges az „igaz” vallással 
szemben, még ha az emberek többsége 
követője is valamelyik vallásnak. Nézzük 
a két katolikus pápát a jelenleg hivatalban 
lévő Ferenc pápa előtt.

Láthatólag aggasztotta őket az a  tény, 
hogy az európai kultúra már nem keresz-
tény kultúra többé. Benedek pápa még 
azt a  kifejezést is használta, hogy „ez 
halálkultúra”. 

És nemcsak a  katolikus egyház találja 
úgy, hogy az uralkodó kultúra materia-
lista jellegű – egy olyan kultúra, ahol az 
emberi lények léptek Isten helyére, a sza-
badság lépett a kötelesség helyére. A val-
lási fundamentalistáknak ebben bizonyos 
mértékig igazuk van, az 1960-as évektől 
a régi erkölcsi világrendet valóban felvál-
totta egy új domináns kultúra. Ez a  kul-
túra a szabadságra épül, különösen a sze-
xuális szabadságra és a  materializmusra; 
túlnyomórészt tökéletesen ellentmond 
a  keresztény egyházak, a  Korán vagy 
a  Tóra tanításainak. Ennélfogva csupa 
olyan vallási igehirdetővel lehet találkozni 
az Egyesült Államokban, Szaúdi Arábi-
ában és Izraelben, akik mind ugyanar-
ról panaszkodnak, hogy „kisebbségben 
vagyunk”.

A domináns kultúrát, a  mainstream 
kultúrát azokban a társadalmakban, ahol 
élünk, már nem hatja át a vallás. És ez igaz 
a muszlim országok többségére is. Ami-
kor az Arab Tavasz megkezdődött, senki 
sem hivatkozott a  vallásra. Az emberek 
demokráciát, szabadságokat és emberi 
jogokat követelve mentek ki az utcára, 
a  korrupció és a  zsarnokság ellen. Igaz, 
hogy az iszlámisták nyerték meg a válasz-

A vallás és a kultúra nem ugyanaz

OLIVIER ROY
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WOJCIECH PRZYBYLSKI ��A  tömeges 
migrációnak leginkább a  geopolitikai és 
a gazdasági okait tartjuk szem előtt. Van-
nak-e olyan kulturális változások, amelyek 
ezt ilyen hatalmas méretekben idézték elő?
IVAJLO DICSEV ��Az emberek már 
kevésbé kötődnek azokhoz a helyekhez, 
vallásokhoz és kultúrákhoz, amelyekben 
felnőttek. A  csoportidentitás színjátékát 
még mindig előadják egyes „igaz” pártok 
és vallási szervezetek, de általában egyre 
inkább egyedekké válunk. A  mai egyén-
nek kultúrája van, nem ő maga azonos 
egy kultúrával. A kultúra valami olyasmivé 
vált, amit birtokolunk, mint egy autót vagy 
egy könyvet, és ezt visszük magunkkal, 
akárhová megyünk. Ezért tudunk köny-
nyebben helyet választani mintegy a vala-
hova tartozás piacán. 

Ez messze a  legkönnyebb az Európai 
Unión belül, amelynek alapelvei közé tar-
tozik a javak és emberek szabad áramlása.

A választás a  modern kultúránknak 
döntő eleme. Ha valaki választ egy helyet, 
ahol élni akar, mert ott jobb a klíma és 

a politikai meg a gazdasági körülmények, 
ezzel elkerülhetetlen befolyással van 
a  politikára, mert a  politika mindeddig 
területhez kötődött. A múltban volt vala-
mi sorsszerű abban, hogy az ember kötő-
dik ahhoz a földhöz, ahol az ősei vannak 
eltemetve. Az emberek úgy fogták fel 
a határokat, mint amit meg kell védeni az 
életük árán is. Ma már a hovatartozások 
piacán választunk identitást magunknak, 
és a politika más dolog, a  fogyasztó sze-
mélyes választásának tárgya lett. A politi-
kusok az áramlatok menedzserei lettek, 
akik igyekeznek odacsábítani a kívánatos 
népességet, például a  kreatív emberek 
egy csoportját a városba.
��Tekintet nélkül a jövevények származá-
sára, hátterére és identitására?
��Erről van szó. Szélsőjobboldali pártok 
Bulgáriában el akarják csalni Besszará-
biá ból vagy Macedóniából az etnika-
ilag bolgár lakosokat. De azokat nem 
érdekli, hogy Bulgáriába jöjjenek, inkább 
mennének egy gazdaságilag kedvezőbb 
országba. Mások azon siránkoznak, hogy 

tásokat Tunéziában és Egyiptomban, de 
két év után félretolták őket. Azért buk-
tak el, mert azt hitték, hogy a birtokuk-
ban van egy iszlám állam felépítésének 
receptje. A tisztán vallási állam kiépítésére 
irányuló kísérletek bukásra vannak ítél-
ve. Egyiptomban a  Muszlim Testvériség 
elvesztette az iszlámista politika képvi-
seletének monopóliumát. Vereségüket 
nagyrészt más csoportok, különösen 
a szalafisták jelentkezése okozta. 

Egyiptom példa egy olyan muszlim 
országra, ahol az uralkodó kultúra már 
nem vallási jellegű. Vagy pontosabban: 
már nem csupán egyféleképpen vallási 
jellegű. Még ha az új katonai rezsim azt 
állítja is, hogy a  hagyományos értékek 
helyreállításáért harcol, nyilvánvaló, hogy 
volt egy „szekuláris” ellenhatás. Tunézi-
ában a  Nahda iszlamista mozgalmakkal 
szembeforduló ellenzék nyíltan szekuláris 
értékeket képviselt. 

A vallási mező sokszínűvé kezd válni, 
és a  szekularizmus de még az ateizmus 
is kezd választható lehetőséggé válni 
a  patriarchális autoriter rendszert eluta-
sító fiatalság számára. A  fiatalabb nem-
zedék nem rendelődik alá a  vallási fel-
sőbbségnek, hanem az internetet hasz-
nálja, hogy egymás között vitassák meg 
a dolgokat. Egyiptomban azt figyelhetjük 
meg, hogyan nyílik meg ez a vallásos tér, 
mindazonáltal a vallásos gondolkodásnak 
ez a demokratizálódása nem szükségkép-
pen jelent liberalizálódást.

A vallásszabadság kollektív jog vagy 
individuális?
A vallás és a kultúra különválása tükröző-
dött közvetetten a vallásszabadság körüli 
legutolsó vitában Nyugaton és a muszlim 
világban egyaránt. Az Egyesült Államok-
ban az evangelisták és a katolikusok tilta-
koznak az „Obamacare” ellen, amely elő-
írhatta a  munkáltatóknak, hogy finanszí-
rozzák az alkalmazottaik fogamzásgátlóját. 
Sok vallásos ember, nemcsak a  musz-
limok számára a  francia szekularizmus, 
a  laÏcité úgy jelenik meg, mint a  vallás 
száműzése a közszférából. Még az olyan 
országokban is, ahol alkotmány szavatolja 
a vallásszabadságot, vita kezdődött arról, 
hogy mit is jelent ez a szabadság. Azzal, 
hogy a  vallási közösségek és a  mainst-
ream társadalom már nem ugyanabban 
a morális kultúrában osztozik, új konflik-
tusok támadnak a család, a nemi szerepek 
és a szaporodás felfogása körül. 

Mindezzel együtt két alapvető módja 
van a  vallásszabadság értelmezésének. 
Az egyik kollektív jognak tekinti, ponto-
sabban a  kisebbség jogának. A Muszlim 
Testvériségnek ez nem okoz problémát: 
úgy vélik, hogy a keresztényeknek joguk 
van ahhoz, hogy keresztények legyenek, 
közösségként. De a  vallásszabadságot 
egyéni jognak is lehet tekinteni, és ez 

„Nem akarunk muszlimokat, kereszténye-
ket akarunk”. És végül: minden kormány 
gazdag és tanult embereket akar. Sok hely 
van a világon, Bulgáriát is beleértve vagy 
Amerikát, amely boldogan adna állampol-
gárságot olyanoknak, akik többet tudnak 
belefektetni az országba. Ezért van ma 
másfajta politikával dolgunk. Az államok 
vállalkozások lettek, amelyek valahogy 
menedzselik ezt az emberáradatot, az 
állampolgárok pedig az államok által nyúj-
tott szolgáltatások fogyasztóivá váltak.
��És a politikának ez a megváltozása jó 
vagy rossz?
��Én egy másik világban nőttem fel, 
úgyhogy kicsit nehezemre esik megba-
rátkozni ezzel az új helyzettel. De nincs 
visszaút. Nem látok ilyet. Ha visszame-
gyünk, megint késznek kell lennünk kato-
náskodni, meghalni a  hazáért, számol-
ni az erőszakkal a  társadalomban. Az 
egyik fontos dolog, ami történt, hogy 
a modern világba egyebek között békét 
hozott a kereskedelem és a globalizáció. 
Ez nem jelenti azt, hogy már egyáltalán 
nincsenek háborúk. De ma nem tartják 
legitimnek a háborúskodást, nem termé-
szetes részei a  rendszernek. Ma elkép-
zelhetetlen egy háborúra alapozott új 
szuverenitás kialakítása, ezért volt olyan 
botrányos, hogy Oroszország annektálta 
a Krímet. Azelőtt, évezredeken át ez volt 
a végső érv az állami szuverenitás és az 
országhatárok kérdésében.

Nincs visszaút, de látnunk kell, hogy 
most beleestünk a  megvalósult vágyak 
egy másik csapdájába. A szabadság nem 
csak jó, lehet rossz is. Albert Hirschman 
társadalomtudós azt kutatva, hogy miért 
nem volt ellenállás Kelet-Németország-
ban, összehasonlította az NDK-t és 
a Lengyel Népköztársaságot. 

Arra jutott, hogy a  keletnémetek 
elhagyhatták az országot, a nyugatnémet 
kormány még fizetett is egy bonyolult 
árjegyzék szerint minden egyes emberért. 
Úgyhogy akinek nem tetszett a rendszer, 
az egyszerűen lelépett. És ez lecsillapította 
a kedélyeket. A lengyelek számára viszont 
nem volt adva egy másik lengyel állam, 
ahová emigrálhattak volna, az emberek-
nek ott kellett maradniuk, és ahhoz hogy 
javítsanak a helyzetükön, harcolniuk kellett. 
Minél könnyebb elmenni, annál kevés-
bé motivált az ember arra, hogy hangot 
adjon a nemtetszésének, hogy ellenálljon: 
Hirschman voltaképpen a fogyasztói visel-
kedés modelljét veszi át – otthagyjuk azt 
a boltot, ahol nem szolgálnak ki rendesen, 
és átmegyünk egy másikba. 

Az az ötmillió ember, aki ma elhagyja 
Szíriát, azt jelenti, hogy ötmillió ember-
rel kevesebb marad, hogy egy normális, 
demokratikus államot hozzon ott létre 
a  közeljövőben. Ez vészjósló. A  mai 
fogyasztó-állampolgár, aki egy jobb, élhe-
tőbb helyet akar vásárolni, az pragmatikus 

problematikusabb az olyan országokban 
és régiókban, ahol egyetlen vallás domi-
nál. Bajorország például tiltja a  tanárok 
számára a kendő viselését, a  tanító apá-
carendek tagjai viszont viselhetnek apáca-
főkötőt. Olaszország miközben elismeri 
a  vallásszabadságot, szintén megtagadja 
ezen a téren az egyenlő jogokat.

A muszlim országokban az iszlámról 
a  kereszténységre való áttérés a  vitaté-
ma: a konzervatív ulamák ebben az iste-
ni törvény megszegését látják, és ezért 
olyasmit, amit az államnak tiltania kell. Itt 
összefüggést lehet megfigyelni a demok-
ratizálódás és az iszlám megtagadásához 
való jog között. Amint elfogadja valaki azt 
a nézetet, hogy a vallási hovatartozás sza-
bad akaratból eredő elhatározás kérdése, 
el tudja fogadni a  demokráciát is és for-
dítva. Szerintem most erről folyik a vita 
a  muszlim országokban. Az új tunéziai 
alkotmány az első olyan alkotmány egy 
arab országban, amelyik garantálja a lelki-
ismereti szabadságot és a vallásszabadsá-
got. Az utóbbit kollektív jogként, az előb-
bit individuális jogként határozzák meg.

Úgy látom, hogy ennek a  szabadság-
nak az elfogadása növekedni fog a Közel-
Keleten. Első ízben találkozhatunk olyan 
emberekkel Tunéziában és Egyiptomban, 
akik szekulárisnak vagy éppen ateistá-
nak mondják magukat. Ez ma már nem 
olyasmi, amit ne mernének kimonda-
ni. Marokkóban és Algériában egy olyan 
mozgalom van kibontakozóban, amely-

nek tagjai nyíltan megszegik a Ramadant. 
Milyen törvény szerint lehetne őket letar-
tóztatni? „Közbotrányokozásért” esetleg 

– de ki mondja meg, mi meríti ki a „köz-
botrányokozást”? Megint csak az állam. 

A pluralizmus jelentkezése a valláshoz 
való viszonyban az egyéni különbségek 
elismerésének és elfogadásának, egy új 
toleranciának a  világos jele. A  szekulari-
zálódás jele. A böjtölést már nem tekintik 
kötelességnek, csak egyéni választás kér-
désének, a  vallást nem annyira a  domi-
náns kultúra részének, mint inkább sze-
mélyes döntésnek. A vallásnak ez a levá-
lása a kultúráról teszi lehetővé a társada-
lom demokratizálódását. 

Már nem lehet szembeállítani egy-
mással egy „szekuláris” Nyugatot” és egy 

„vallásos” Keletet. A  szekularizálódás és 
a  vallás leválása a  kultúráról Keleten és 
Nyugaton egyaránt végbemegy.

A különbség a  politikai formák terén 
van, amit a  kultúráról leváló vallások 
öltenek. A dzsihád a Közel-Keleten sem-
miképpen nem azonos a  Tea Party-val, 
amely a maga részéről megintcsak nem 
azonosítható az egyneműek közötti 
házasságot elutasító konzervatív kato-
likus reakcióval. De mindegyik a  vallás 
mainstream kultúrából való ugyanazon 
kilakoltatásának a következménye. 

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA
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A tömeges migráció kulturális okairól és következményeiről –
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beállítottságú, és nem fűzik különösebb 
érzelmi szálak a demokrácia és a szolida-
ritás eszméihez.

Az az ötmillió ember, aki ma elhagyja 
Szíriát
Persze háború van, és az EU-nak segíte-
nie kéne, de a  háború alkalom is ezek-
nek az embereknek a távozásra és arra, 
hogy jobb életet keressenek. A kommu-
nizmus idején azoknak a  többsége, akik 

„Nyugatra menekültek”, nem volt politikai 
disszidens, legfeljebb ilyennek állította be 
magát, hogy egy jobb állampolgárságot 
vásárolhasson magának. De ha akkor visz-
szaküldik őket, egyet jelentett volna azzal, 
hogy hazaárulóként börtönbe küldik őket. 

A migráns sajnos kezesebb. A  bolgár 
migránsok Németországban ritkán vesz-
nek részt kollektív mozgalmakban vagy 
sztrájkokban. Nem érdekli őket a  poli-
tika. Persze, fontosabb problémákat kell 
megoldaniuk: lakást és munkát kell talál-
niuk. De az ő érdektelenségük jelentősen 
csökkenti az állampolgári tudatosság és 
részvétel általános színvonalát. A  töme-
ges migráció csökkenti az állampolgá-
ri részvétel színvonalát, mert a  migrán-
sok engedelmesebbek kényes helyze-
tük miatt. Hadd mondjak egy példát: az 
ember éppen egy olyan dokumentumra 
vár, amely legális tartózkodási engedélyt 
biztosít neki egy adott országban. Ebben 
a  várakozási időben nem akar feltűnést 
kelteni. Mindig vesz jegyet a  metróra, 
mert úgy gondolja, hogy még a  legki-
sebb szabálysértés is felkeltheti a hatósá-
gok negatív figyelmét. 

Ezért igyekszik észrevétlen maradni. 
Nem beszél, nincs hangja, ahogy Julia 
Kristeva mondja. A  migráns a  némaság 
időszakát éli át, nem emelheti fel a hang-
ját, nem állhat ki a  jogaiért. A  tömeges 
mobilitás úgy is szemlélhető, mint az 
engedelmességet előállító óriásgép.

Egyes Közép- és Kelet-Európai orszá-
gokban az ottlakóknak speciális dokumen-
tum, egy belső útlevél kellett ahhoz, hogy 
mozoghassanak a saját országukban, pél-
dául átköltözzenek a falujukból a városba. 
Hatósági aláírás kellett egy dokumentu-
mon ahhoz, hogy szabadon mozoghassa-
nak. Sokaknak csak ideiglenes tartózkodási 
engedélye volt, és állandóan attól szo-
rongtak, hogy elkapják és visszatoloncolják 
őket a szülőfalujukba, ha lejárt az engedély. 
Most ugyanezt a helyzetet tapasztalhatjuk 
meg globális szinten. Ezek a mozgásban 
lévő emberek, kényszerű nomádok elve-
szítik az állampolgári jogaikat, a kulturális 
jogaikat. Ebből az az új probléma adódik, 
hogy hogyan lehet kompenzálni ezeknek 
a jogoknak az elvesztését.
��Tévedés lett volna a Schengen-övezet, 
a szabad mozgás övezete Európában?
��Schengen tévedés volt, ahogy az 
euro is tévedés volt, mert létrehozni egy 

közös pénzeszközt egy központi pénz-
ügyminisztérium nélkül, ugyanolyan, mint 
kialakítani a szabad helyváltoztatás közös 
övezetét egy központi belügyminisz-
térium nélkül, Vagy bevezetünk közös 
intézményeket a  határok ellenőrzésére, 
vagy Schengen szétesik. A közös térhez 
közös irányítóközpont kell. A  föderalis-
ta eszmék sajnos nem igazán divatosak 
manapság, és csak a katasztrófák mozdí-
tanak előbbre. 
��A technika is rövid pórázon tart minket.
��A modern technika a  fizikai határel-
lenőrzésnél sokkal komolyabb határel-
lenőrzést hozott létre. A  lakosság állan-
dó ellenőrzés alatt áll, de ez a  kontroll 
sokszor csak implicit, az ember rejtve 
van a sok adat között, de ha akarják, meg 
tudják találni. Az emberek megérdem-
lik, hogy tudják, ha kontrollálják őket, és 
ezen a  téren nagyobb transzparenciáért 
kell küzdeni.

Láthattuk ezt szeptember 11-én: min-
den információ adva volt, de nem volt 
emberi kapacitás az elemzésükre, és 
egye lő re a gépek nem képesek az egyedi, 
illogikus eseményekkel bánni. A társadal-
mi kontroll egyáltalán elavult dolog, kér-
dés, hogy működtethető-e egy olyan tár-
sadalomban, mint amilyenről beszélünk.
��Szóval azt ajánlja, hogy tartsuk meg 
a  határokat, és komolyabb állampolgári 
ellenőrzést biztosítsunk felettük?
��A határok nem teljesen rosszak, 
védenek és a  politikai entitások alapját 
képezik, nemcsak elválasztják, hanem 
össze is kötnek népeket. Étienne Balibar, 
francia filozófus azt mondta, hogy „Nem 
tudjuk felszámolni a  határainkat, akkor 
legalább demokratizáljuk őket”. Nyilvá-
nos vita tárgyává kell tennünk a határokat, 
együtt eldönteni, hogy hol húzódjanak, 
milyennek akarjuk őket. Például, hogy 
a  mobilszolgáltató cégünk kontrollálhas-
son minket. Erről nem volt nyilvános vita. 
De nem vagyok biztos abban, hogy az 
emberek többsége ellenezné ezt. Meg 
lehet győzni az embereket arról, hogy 
az ilyenfajta kontroll megengedhető vala-
mi jó ügy, például a  maffia elleni harc 
érdekében. 

De az ilyen ügyekben ne az éppen hatal-
mon lévők döntsenek, hanem az állampol-
gárok. Ha házat épít valaki, maga dönti el, 
hogy akar-e köré kerítést vagy sem. 
��Csehországban a  lakosság mintegy 
80 százaléka volt a migránsok befogadása 
ellen. Ez a populista beállítottság szembe-
kerülhet az állami és ezzel az állampolgári 
érdekekkel.

Mi történik, ha egy ország lezárja 
a határait?
��Én nagyon ellene vagyok a  határok 
lezárásának, de nézzük meg, mi történik, 
ha egy ország lezárja a határait. A keres-
kedelem megreked, az emberek mozgá-

sát feltartóztatják, az ország gazdaságilag 
válságba jut. Nem ártana a népeknek újra 
megtanulni ezt a  fájó leckét, és ennek 
alapján dönteni újra. Közép- és Kelet-
Európa kis nemzetei adottnak tekintik 
a világkereskedelmet. Vágják el őket egy 
időre a világtól, és figyeljük meg, hogy mi 
történik. A görögök azzal kérkedtek, hogy 
az oroszok és a  kínaiak majd megvédik 
őket. Ez már megint az az elképzelés, 
hogy lehet egy jobb patrónust választani.

A nyilvános vita azt jelenti, hogy 
fontolóra vesszük a  határok pozitív és 
negatív oldalát is. Arisztotelész Politiká-
jában megtalálható az ideális polisz híres 
leírása. Az ideális polisz szerinte olyan 
hely legyen, ahonnan könnyű elmenni, 
de ahová nehéz bejutni. Legyen nehéz 
az ellenségnek behatolni a  városba, de 
legyen könnyű a város polgárának kijutni 
onnan. Egy kicsit ilyesfajta aszimmetrikus 
elképzelést fantáziál magának mindenki 
a  lakóhelyéről: Én ki akarok innen jutni, 
turistáskodni, külföldön munkát vállalni, 
de ide ne jöjjön senki. 

Az ilyesfajta vitákban különböző lehe-
tőségekkel és különböző konzekvenci-
ákkal kell az embereket szembesíteni. 

Mi történik, ha lezárjuk a határokat? Mi 
van, ha Bulgária visszaállítja a kommunis-
ta határokat? Próbáljuk ki kísérletképpen, 
ha ezt akarják, egy évre. Vagy csak egy 
hónapra. 
��Ez volna a geográfia bosszúja?
��A geográfia mindig jelen volt. Van, 
aki azt mondja, hogy a  globális közleke-
dés és a globális technológia kiküszöbölte 
a geográfia jelentőségét. De továbbra is 
számít. Az egyenlőtlenség még inkább 
földrajzi alapokra épül. Csak hasonlítsuk 
össze, mennyit kereshet valaki ugyanaz-
zal a  munkával, mondjuk utcasepréssel 
Zürichben és Karacsiban. 

Látható, hogy a geográfiai meghatáro-
zottság az egyenlőtlenség egy új formá-
jává vált. Sok szó esik a faji vagy a családi 
háttérből adódó egyenlőtlenségek elleni 
harcról, de a földrajzi alapú egyenlőtlensé-
geket természetesnek vesszük. Maradjon 
csak mindenki ott, ahol van, ahol termé-
szetes módon alkalmazkodott az adott 
éghajlathoz és az adott diktatúrához. 
 (Visegrad Insight, 2015. 2.) 
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Emberek jönnek, emberek mennek, de én 
örökké megyek tovább.

„A Tigris folyó dala” (idézi Isabella Bird)

Mindabból, ami ezen az ősi földön valaha 
volt, mára egyedül az örvénylő Tigrisfo-
lyó maradt fenn, melynek minden hullá-
ma régi dalokat énekel – legalábbis így 
képzelte Isabella Bird 1891-ben írott, Uta-
zások Perzsiában és Kurdisztánban című 
útinaplójában. A csaknem 2000 km hosz-
szú Tigris Kurdisztánban, a Torosz-hegy-
ségben, a Hazar-tónál ered, és délkelet 
felé folyik tovább, Törökországon keresz-
tül, Bagdadon át, míg végül Irak délkeleti 
részén, Al Qurnah közelében egyesül az 
Eufrátesszel.

Isabella a könyv elején idézi a folyóról 
szóló dalt, amikor elmeséli, hogyan érke-
zett gőzhajóval Bagdadba. A  dalfoszlány 
egyrészt a vidék lenyűgöző, i.e. 10 ezerig 
visszanyúló történelmére utal, másrészt 
a  szerző személyes reflexiója a  halan-
dóságról. Mire Isabella a  Tigris partjára 
érkezett, már híres utazó és útirajzíró 
volt. Számos könyvet írt, Amerikáról, az 
amerikai vallásról, a Sandwich-szigetekről, 
a Sziklás-hegységről, Japánról és Malajziá-
ról, és jó barátságban volt skót kiadójával, 
John Murray-vel. Isabella Edinburgh-ban 
nőtt fel, a  nővére Mull szigetén telepe-
dett le, ő azonban viszolygott a Hebridák 

„kibírhatatlan klímájától”. 1886-ban elha-

tározta, hogy beutazza Törökország és 
Perzsia kevésbé ismert részeit, felkere-
si a  keresztény missziókat, valamint az 
ősi örmény és nesztoriánus közöségeket. 
Nagyon megviselte szeretett nővére és 
férje halála, s már ő maga is 59 éves 
volt, és nem is teljesen egészséges. Nem 
csoda, hogy az ősi folyóról, amely számos 
civilizációt táplált Ninivétől a korabeli, egy-
kori pompáját nyomokban őrző Bagdadig, 
az élet mulandósága jutott az eszébe.

Alig tíz évvel később egy másik, sok-
kal fiatalabb utazó, Louisa Jebb is ott állt 
a Tigris partján, s a keleti életstílus és az 
ősi, kanyargó folyó neki is az idő múlását 
juttatta eszébe. Louisa egyike volt azon 
keveseknek, akik nő létükre mezőgaz-
dasági diplomát szereztek a  cambridge-

-i Newham College-ban, Mrs. Sedge-
wick irányítása alatt. Louisa barátságot 
kötött a kalandos életű Victoria Buxtonnal 
(későbbi nevén Mrs. Victoria de Bunsen-
nel), aki a  könyvben „X”-ként szerepel. 
A  két nő elhatározta, hogy beutazzák 
Kisázsiát, Konstantinápolytól Tarsuson 
át a  Tigris forrásáig, majd hajóval Bag-
dadig, és vissza Damaszkuszba a  szíriai 
sivatagon át.

Sivatagon át Bagdadba (1907) című 
könyvében Louisa így ír, a  fiatalokra jel-
lemző bájos magabiztossággal: „Ha nem 
veszel tudomást az időről, szolgáddá 
szegődik; ha kellő tisztelettel állsz hozzá, 

Világjáró nyugati nők

HANNAH ADCOCK
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máris uralkodni kezd rajtad.” Az előszó-
ba foglalt magvas bölcsességet azonban 
ő maga sem mindig hiszi el. Egy „X”-szel 
folytatott szellemes beszélgetés során 
megkérdezi útitársnőjétől:

– X, vajon hová tartunk?
– Bagdadba – válaszolta X.
– Nem földrajzi értelemben – feleltem. 

– Úgy értettem, hogy nem az Örök Fele-
dés felé tartunk-e. Ahogy sodor minket 
az áramlat, az a kellemetlen érzés fogott 
el, mintha az időt illetően nem lenne 
szabad választásunk, s ezt meglehetősen 
zokon veszem. Téged ez nem bánt?

– Nem – felelte X. – Én úgy érzem, 
teljesen elvesztettem az időérzékemet, 
mintha az Örökkévalóság felé tartanánk.

– Valóban? – kételkedtem. – Szerintem 
inkább a Feledés felé tartunk.

– De hisz alig három napra vagyunk 
Bagdadtól – mondta X.

– Ami azt illeti – feleltem –, buzgón 
imádkozom, hogy valóban odaérjünk.

Két útikönyv: A sivatagon át 
Bagdadba és Utazások Perzsiában és 
Kurdisztánban
Aligha meglepő, hogy a  két útikönyv, 
a Sivatagon át Bagdadba és az Utazások 
Perzsiában és Kurdisztánban meglehető-
sen különbözik egymástól. Miután a férje 
1886-ban meghalt, Isabella elhatározta, 
hogy ismét útra kel, de nem szórako-
zásból vagy egészségügyi okokból: távoli 
vidékeken levő orvosi missziókat akart 
felkeresni. A  könyv intelligens hangnem-
ben íródott, a szerző nem fél a statiszti-
káktól, és kellemes, száraz humora van. 
Ahogy egy kortársa írta, „zömök, tekin-
télyes külsejű kis nő volt, alacsony, de 
széles testalkatú, nagyon határozottan 
és megfontoltan beszélt”. És írt, tehetjük 
hozzá. Louisa ezzel szemben friss, olykor 
nagyon sajátos hangon szólal meg. Az 
elbeszélésből változékony személyiség 
bontakozik ki, néha filozofikus magassá-
gokba emelkedik, máskor szemrebbenés 
nélkül „gátlástalan modorra” vált vagy épp 

„nagy, örök igazságokról” szónokol. Kissé 
furcsa, hogy ilyen könyvet ír egy nő, aki 
előbb mezőgazdász diplomát szerzett, 
majd meghatározó szerepet játszott a női 
mezőgazdasági munkások szervezetének 
megalakításában és a  kisgazdák mozgal-
mának újjáélesztésében. Persze a  gya-
korlatiasság és a kreativitás nem feltétlenül 
zárják ki egymást.

Louisa már az előszóban feloldja eze-
ket a  látszólagos ellentmondásokat. Vic-
toria, írja, „Nyugat-Anglia egyik távoli 
mezőgazdasági vidékéről ráncigált elő 
engem, azzal érvelve, hogy a mezőgaz-
dasági munkásokkal való rendszeres kap-
csolatom nyilvánvalóan alkalmassá tesz 
arra, hogy megbirkózzam a férfi szolgák-
kal, akikre az utazás során szükségünk 
lesz.” Kezdettől fogva úgy tűnik, mintha 

csak valami tréfáról lenne szó. A két nő 
vonalzóval és ceruzával tervezi meg az 
utat, ügyelve arra, hogy messze elke-
rüljék a  tengert, mivel attól mindketten 
irtóztak. „Kezdetnek ennyi elég is lesz”, 
jelenti ki Victoria. „A részletekre majd 
a  helyszínen kerítünk sort.” A  bajtársias-
ság és a  mindkettőjükre jellemző tűrő-
képesség adja Louisa könyvének a vonz-
erejét. Rettenthetetlen útitársnőjéről így 
ír: „X-ben az volt a  legrosszabb, hogy 
az ember sohase lehetett biztos abban, 
nem neveti-e ki. Ez fölöttébb kellemetlen 
érzés, s a férfiak rendszerint zokon veszik. 
Nő lévén én higgadtan vettem tudomásul 
ezt a  tulajdonságát, különösen mivel X 
ugyanezzel vádolt engem.”

Isabella Bird barátnő nélkül utazott, 
így a könyve inkább ismeretterjesztő jel-
legű. De azért neki is volt kísérője, egy 
38 éves özvegyember, Sawyer őrnagy 
személyében, aki a brit Indiai Hadsereg 
kötelékében szolgált, s a  könyvben úgy 
szerepel, mint „M–”. Sawyer katonai fel-
ügyelő volt, és titkos felderítő úton járt, 
amelynek az volt a célja, hogy megállapít-
sa, milyen mértékben szivárogtak be az 
oroszok a Közel-Kelet távolabbi vidékei-
re, és pontos földrajzi adatokat gyűjtsön 
róluk. Nyilvánvaló okokból – köztük azért 
is, mert a brit Indiai Hadügyi Hivatal meg-
jelenés előtt cenzúrázta a könyvét – Bird 
ritkán említi az őrnagyot. Egyébként is 
úgy tűnik, hogy Bird szívesebben utazott 
volna egyedül, ahogy korábban is mindig 
egyedül kelt útra. Az útitársakat úgy tekin-
tette, mint akik „korlátozzák a  szabadsá-
gában”, legalábbis Pat Barr így vélekedik 
az Utazások Perzsiában és Kurdisztánban 
1988-as kiadásához írott bevezetőjében. 
Ezen a vidéken azonban európai nőként 
túlságosan kockázatos lett volna egyedül 
utazni. Isabella és az őrnagy végül „jó baj-
társak” lettek, bár amikor a Burudzsirdbe 
vezető második expedíciójuk után elvál-
tak útjaik, Isabella kifejezte megkönnyeb-
bülését, hogy nem kell többé hallgatnia, 
amint az őrnagy minden hajnalban fel-
harsan: „Nyeregbe!”

A két elbeszélés a helyszínek leírásában 
is különbözik egymástól. Bird szelleme-
sen és részletgazdagon írja meg benyo-
másait Bagdadról, ami szerinte „határo-
zottan rózsaszínű”. Száraz megjegyzések-
kel tarkított hosszú, lendületes mondatai 
egy vibráló várost festenek elénk.

 A keleti pompa, ha van ilyen egyálta-
lán, manapság a  bazárokban mutat-
kozik meg. Drágakövekkel berakott 
tőrök, arannyal-ezüsttel átszőtt kel-
mék, áttetsző selymek, brokátok, gaz-
dag hímzések, ezüsttel berakott kard-
pengék, remek szőnyegek, díszes pán-
célok, sárgarézből és bronzból készült 
ügyes munkák – értékes remekművek 
és értéktelen csecsebecsék, melyeket 
a  tulajdonosuk gondosan elrejt a  sze-

mek elől, majd titokzatoskodva hordja 
a  megszokott vevők házába és azon 
európai idegenek szeme elé, akikről 
úgy hírlik, hogy könnyű prédák. […]
 A muzulmánok általában is gőgösen 
néznek, arra a megvetésre és álszent, 
fensőbbséges tekintetre azonban nin-
csen szó, amely a szajjidoknak, Moha-
med leszármazottainak az arcán látha-
tó, akiknek az emberek tisztelettel csó-
kolgatják a kezét, sőt még a ruháját is, 
ha a  tömegben lépkednek; vagy arra 
a  büszkeséggel és haraggal vegyülő 
melankóliára, amely kifejezetten ádáz-
zá teszi azoknak a  csodálatos terem-
téseknek a méltóságteljes testtartását, 
akik az utcákon suhannak, s akiknek 
a  fehér turbánja vagy kendőből haj-
togatott fejfedője, kecsesen repkedő 
köntöse, gazdagon hímzett inge, kas-
mír öve, berakásos pisztolya, ezüst 
markolatú tőre és a vörös szín túlten-
gése a  ruházatukban egyaránt ezt az 
összhatást erősíti. Azonban e nagy-
szerű, fennköltséget sugárzó, királyi 
léptű teremtések többsége könnyen 
megvesztegethető, s a mellékjövedel-
meket sem veti meg. Ők a mullahok, 
az írástudók, a kereskedők.

Jebb inkább a  drámai, költői stílust ked-
veli, különösen, amikor olyan, történelmi 
emlékeket idéző helyekről ír, mint Babilon:

 Barangoltunk a hatalmas romvárosban, 
egyensúlyoztunk a  megmaradt, ala-
csony falak peremén, átkeltünk egyik 
udvarból a másikba. Egy sakál éles vak-
kantással iramodott el a lábunk mellől, 
s a távoli falak mögött rejtőző ezernyi 
társa tüstént felelt neki. Egy sötét sarok-
ból bagoly röppent fel, kissé távolabb 
hunyorogva megült; fejünk fölött nagy, 
fekete varjú lebegett tétován. Babi-
lon széles kőfala bizony földig leron-
tatott, pusztai vadak tanyájává, „sár-
kányok lakhelyévé lett”, csudává, csúf-
sággá és lakatlanná. Samas, a napisten 
a mennyek nyugati kapujához ért, ahol 
a fényes egek kapui fogadták. Csak az 
Eufrátesz és a folyóparti erdők látszot-
tak köztünk és a láthatár között; a folyó 
fölött egy sor koromfekete pálma állt 
a  narancsszín háttérben, alatta egy 
sor koromfekete pálma állt fejjel lefelé 
a fodrozódó, aranyszínű vízben.

Persze ne úgy képzeljük, hogy ezek 
a nyugati férfiak és nők teljesen egyedül 
utaztak. Számos helybeli lakosra támasz-
kodtak, jó néhányukról részletes leírást 
olvashatunk Bird és Jebb könyvében is. 
Bird lenézően beszél bennszülött szolgá-
járól, Hadzsiról, aki bosszantó ájtatosko-
dással igyekszik palástolni hiányosságait. 
Egyik-másik szolga Jebbet is meglehető-
sen idegesíti, az egyiküket, aki különösen 
rosszindulatú, kalekdzsinek, Gonosznak 

nevezi. Jebb egyszer még pisztolyt is 
rántott a  rendíthetetlenül gonosz szol-
gára, aki erre szitkozódni kezdett. „Nagy 
meglepetésemre”, írja Jebb, „a Gonosz 
láthatóan képesnek tartott a  vérontásra, 
és végre evezni kezdett. A  nap további 
részében végig ott ültem mellette, a pisz-
tolyt a  fejének szegezve. Ez rettentően 
fárasztó, ám hatékony módszernek bizo-
nyult.” Ezzel szemben kizárólag dicsérő 
szavakkal illet egy Hasszán nevű nemes 
albán törököt, aki „pontosan olyan úriem-
ber volt, mint amilyennek látszott.”

Isabella és Louisa különböző irányból 
közelítette meg Bagdadot. Bird gőzhajó-
ra szállt Baszrában, a Perzsa-öbölben, és 
északnyugat felé indult. Utazásáról így ír: 
„Noha ebben az évszakban alacsony a víz-
állás, a Tigris így is nemes folyó, s az út 
mindvégig lenyűgöző. Nem mintha sok 
jelentékeny építmény lenne a  partokon, 
de a  sivatagi hangulat és a  sivatagi sza-
badságélmény önmagában is üdítő, a por 
és a  romok hatalmas birodalmak pora 
és romjai, és minduntalan az ember által 
ismert legrégebbi múlt emlékei jutnak az 
eszünkbe.” Egész nap a folyópartot nézi, és 
különösebb kommentár nélkül megjegyzi: 

„Az első viszonylag érdekes hely Kornah 
volt, amely az arabok szerint az egykori 
Édenkert helyszíne.” Majd hozzáteszi: „Az 
éjszaka túlságosan fagyos volt ahhoz, hogy 
a Paradicsomról álmodozzunk.”

Női utazók a hárem és a csador 
világában
Birdnek csupán egyetlen említésre méltó 
kalandban volt része a  Tigrisen, amikor 
a  gőzhajó „tompa puffanással” megfe-
neklett, az egyik lapátkerék megsérült, 
és a  hajó utasai az éjszaka egy részét 
kénytelenek voltak Ktésziphón ősi palotá-
jának romjaihoz közel tölteni, amíg a hajót 
javították. Mindezt egyáltalán nem érez-
ték tragikusnak, hiszen a palota „elhagya-
tott romjaiból még ma is komor pompa 
sugárzik.” Az igazi nagy kalandok Bird 
számára Bagdad után, a szárazföldön kez-
dődtek. Louisa és X délkeleti irányban 
hajózott le a Tigrisen Bagdad felé, miután 
keresztülutaztak Anatólián. A Sivatagon át 
Bagdadba Tigrisről szóló része a követke-
ző címet viseli, az igazságnak megfelelően: 
„Lefelé a  Tigrisen kecskebőrön”. Tehát 
a  fiatalabb, tapasztalatlanabb nő kecske-
bőr-tutajon csorgott le a  Tigrisen, míg 
a híres, idősebb nő kényelmes gőzhajón 
utazott a  folyón felfelé. Ez a mulatságos 
különbség azonban többet árul el a Tig-
ris északi és déli részének egymáshoz 
viszonyított fejlettségéről, mint a  két nő 
szokásairól.

Bird és Jebb egy dologban nyilván-
valóan hasonlítottak egymáshoz: női 
utazók voltak abban az időben, amikor 
a brit nőknek még szavazójoguk sem volt. 
Lelkész leányaként Bird gyakorlati filant-
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rópiája otthon bátorításra talált, ám azt 
nemigen várták volna tőle, hogy a  világ 
alig ismert tájaira induljon felfedezőút-
ra, egyedül. Ezek a női utazók ráadásul 
a  hárem és a  csador világába látogattak 
el: „Eszembe se jutott, hogy szigorú szo-
kásokat sértek meg, amikor csador és 
arckendő helyett kalapban és fátyolban 
jelenek meg, ám azonnal emlékeztet-
tek a tévedésemre, méghozzá fölöttébb 
kellemetlen módon”, írja Bird aimarah-i 
tapasztalatairól. A nők általában nem lép-
tek ki a házból, így Louisa és Isabella uta-
zása meglehetősen férfias tapasztalat volt. 
„Emberek jönnek, emberek mennek” – 
mármint férfiemberek, hiszen a nők alap-
vetően sehova se mehettek, kivéve azo-
kat a  nyugati nőket, akik fittyet hánytak 
a (nyugati és keleti) konvencióknak.

Louisának és X-nak azonban volt egy 
nagy előnye Birdhöz képest: futótűzként 
terjedt a  hír, hogy a  két nő valójában 
nyugati hercegnő. A  nemükből követke-
ző alacsonyabbrendűségüket nem egé-
szen tudták feledtetni, de állítólagos elő-
kelő származásuk enyhítette a helyzetet. 
Néha fogadóbizottságot küldtek eléjük, 
ami teljességgel szokatlan volt külföldi nők 
(és egyáltalán bármilyen nő) esetében. 
A közeli Teheránban például Mary Sheil, 
az angol követ felesége arra kénysze-
rült, hogy tehervonattal utazzon, amikor 
a férje állami ünnepség keretében győze-
delmesen megérkezett. De hogyan ter-
jedt el róluk ez a pletyka? Louisa a követ-
kezőképpen magyarázza a dolgot:

 A rezidencián dolgozó hivatalnokok-
nak otthagytuk a névkártyánkat. Mivel 
X keresztneve Victoria, és a  kártyán 
szereplő cím „Prince’s Gate” – her-
cegek kapuja – volt, a törökök számá-
ra ez perdöntően bizonyította, hogy 
X a  nagy királynő rokona, és máris 
sürgönyöztek, hogy gondoskodjanak 
a  megfelelő fogadtatásról. Adanában 
kiderült, hogy minden kétséget kizá-
róan „a svájci király leányai” vagyunk. 
Kár lett volna tagadni a  dolgot – bár 
„természetesen inkognitóban utaztunk”. 

Persze Louisa és X is állandó magyaráz-
kodásra kényszerült, hogy miért nincs 
férjük. Erről hol száraz humorral nyilat-
koztak, hol pedig a  társadalmi státus és 
a  biztonság megőrzésének egészséges 
vágya került előtérbe: „Angliában a  höl-
gyek nem törődnek a  férjükkel. A  mi 
országunkban a nők uralkodnak a férfiak 
fölött. Ha bármi történne ezekkel a höl-
gyekkel, az angol királynő menten külde-
né a katonáit, hogy bosszút álljon értük.”

Bird nem tréfálkozott ilyen könnyedén 
a nemek viszonyáról, hiszen ő kora ifjú-
ságától kezdve alaposan átitatódott a vik-
toriánus társadalmi és erkölcsi konven-
ciókkal. Noha ő volt a  Királyi Földrajzi 
Társaság első női tagja, Bird nem kívánt 

a nőmozgalom szószólója lenni. Pat Barr 
azt írja róla, hogy „a saját, meglehető-
sen eredeti életmódját egy szokványos 
nő számára természetellenesnek, ferdé-
nek tartotta”, későbbi utazásai legalábbis 
részben azzal magyarázhatók, hogy nem 
akart belebonyolódni különféle „ügyek-
be”. Azonban meglehetősen figyelemre 
méltó, hogy amikor visszavonultan élt 
Angliában, mindenféle betegségekben 
szenvedett, amikor pedig a  lehető leg-
nehezebb körülményekkel kellett meg-
küzdenie, olyankor elemében volt. Az 
Utazások Perzsiában és Kurdisztánban az 
első könyv, amelyben Bird gyakran utal 
a keresztény hitére, talán azért – Pat Barr 
legalábbis így véli –, mert ekkor szem-
besült a legjobban azzal, hogy a „muzul-
mánok milyen fanatikusan nyomják el 

a  nőket”. Bird józanul ír a  közel-keleti 
misszionáriusokra – különösen az egye-
dülálló nőkre – váró nehézségekről, ame-
lyet az otthoni egyházi szervezetek nem 
igazán fogadtak meg. Bird könyve inkább 
politikai jellegű, abban az értelemben, 
hogy számos értékes történelmi, társa-
dalmi és politikai információt tartalmaz. 
Ezzel szemben Jebb nem elsősorban 
arra törekszik, hogy tanácsokat adjon és 
adatokat közöljön. Írása kevésbé elemző, 
mint Bird könyve, a  Kelet világában őt 
inkább a titokzatos, személyes időfelfogás 
és a csend fontossága érinti meg.
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Tabu-szerelem – 
Homoszexualitás a cigányság körében

KALI KINGA

Akár a  kelet-európai régió cigányságát, 
akár a nyitottabb szemléletű, talán mesz-
sziről felvilágosultabbnak tekinthető Nyu-
gat roma csoportjait vizsgáljuk, a szexuális 
másság kérdése a cigányság körében szi-
gorúan tabu-témának számít: az azonos 
neműek szerelme a  tradicionális cigány 
közösségekben zord kiközösítettséggel, 
súlyos megbélyegzettséggel jár együtt. 
Ha egyáltalán felmerül a „bűnös” másság 
felvállalása: ezekben a  szoros értékren-
dű etnikai közösségekben ugyanis mind 
a mai napig nagyon erős a közösségi kont-
roll, amely a berkeibe tartozók életútját 
mintegy előre kijelöli szinte, a  csoport 
saját törvényeinek, jól bejáratott belső 
szabályainak, értékrendjének megfelelő-
en. Imígyen a  rendkívül erős közösségi 
nyomás kevés lehetőséget ad az egyén-
nek a megfontolt döntésre: automatiku-
san vállalni a nagycsalád által kijelölt sor-
sot, vagy pedig engedelmeskedni a saját 
életút hívásának, a kirekesztettséget koc-
káztatva?

A téma elhallgatottságát tekintve nem 
véletlen, hogy csupán közvetve, filmes 
dokumentumokon keresztül láttathat-
juk a problémát: két, a  témában készült 
dokumentumfilmet hívunk segítségül, 
hogy betekintést kíséreljünk meg a roma 
embereknél is természetesen létező sze-
xuális másságra – legyen az akár átmeneti 
jellegű, akár egy életre felvállalt, tartós –, 
melyet a  cigány társadalomban különö-
sen súlyos csönd övez. Az sem meglepő, 
hogy a cigány homoszexualitással foglal-
kozó mindkét filmet csoporton kívüli alko-
tó készítette: a  téma tabu-voltát erősíti, 
hogy ezt a kérdést feszegetni egyet jelent 
a cigány szokásjoggal való szembeszállás-
sal, ami pedig messzire mutató, szövevé-

nyes társadalmi következményekkel járhat 
a  csoporthoz tartozó alkotó számára. 
Ebben a mi régiónkban a tágabb értelem-
ben vett társadalom sem éppen toleráns 
a szexuális másságot illetően, a hagyomá-
nyos cigány értékrend azonban teljesen 
kizárja annak lehetőségét, hogy a  cso-
port tagja ilyen módon „eltévelyedjen”: 
szigorúan meghatározottak a nő és férfi 
szerepei a társadalmi közvéleményben – 
nemi értelemben is.

Kibillent hagyomány
A választott első dokumentumfilm egy 
magyarországi kis szórványtelepülésre, 
az első pillantásra idillinek tűnő Zsákfa-
luba kalauzolja nézőjét – Bódis Kriszta 
2006-os készítésű, Falusi románc (Meleg 
szerelem) című filmjében ebben a  kis 
faluban szerelem bontakozik ki egy férje 
(előzőleg pedig családja) által sűrűn bán-
talmazott cigányasszony, Kalányos Mari, 
illetve az egykor módos, de válása után 
látványosan elszegényedő, immár szű-
kös körülmények közt tengődő, ámde 
hatalmas, értékes házban élő, többségi 
társadalomhoz tartozó értelmiségi nő, 
Bán Mari között.

Már a film elején kiderül: Zsákfalu vala-
mikor a  ’90-es években a  leszbikusok 
települése volt hallgatólagosan – Buda-
pestről, illetve a  nagyobb magyar váro-
sokból sok leszbikus pár költözött ide, 
majd innen tovább, nagy volt a fluktuáció, 
jó néhányan itt maradtak mindmáig. A kis 
település zárt szemléletű őslakos-közös-
ségének azonban soha semmi baja nem 
volt ezekkel a  női párocskákkal, a  lesz-
bikusok közösségével: nem szóltak bele 
a dolgukba, nem törtek pálcát felettük – 
legalábbis látványosan. Bódis maga kezdi 

a  narrációt, apránként bevezet a  törté-
netbe, amelyre Gordon Agáta, felvállal-
tan leszbikus írótársa hívta fel figyelmét, 
ki maga is hosszabb ideig volt a falu lako-
sa – őt látogatja meg hétvégi házában 
a  forgatás idején is, hogy együtt doku-
mentálják a jelenséget, amely a film köz-
ponti témája.

Habár a  film külső narrátorral indít 
a rendező személyében, hamar átáll egy 
bensőségesebb dinamikára: a történések 
a két főszereplő, a két Mari vallomásaiból, 
illetve dialógusából – mely hol szerelmes 
turbékolás, hol kötekedésbe hajló vita, 
hol csatazajos egyet nem értés – bomla-
nak ki a néző előtt. A kézi kamerás, zak-
latott hangulatú képi narráció, az őszinte, 
szinte szemérmetlenül kitárulkozó vallo-
mások hozzásegítik a  befogadót, hogy 
empátiával közelítsen az elsőre talán fur-
csának tűnő pár problémájához, hányat-
tatott viszonyához – világukat, dilemmá-
ikat, kapcsolatuk szövevényes gondjait, 
szerelmük sokrétű és messzire mutató 
következményeit valóságshow-szerűen 
közel hozza a nézőhöz: pimaszul avat be 
a privát valóságukba. (Bódis ezt a reality-
műfajt vitte rendezői tökélyre későbbi 
pszeudo-dokumentumfilmjében, a  Vir-
rasztás címűben.) 

Ugyanis annak ellenére, hogy a  falu 
közössége azelőtt sosem avatkozott 
a beköltöző leszbikus párok dolgába, és 
láthatólag jól viselte az abban a közegben 
erősen kirívó másságot, elfogadta és befo-
gadta őket – amikor egy közülük való is 
érintett mindebben, ahogyan ők nevezik, 
egy közéjük tartozó őslakos, kritikusan 
és támadóan reagálnak. A dokumentum-
film tulajdonképpen látlelet arról, hogyan 
lehetetlenítheti el a közösség a  tagjainak 
életét, amennyiben annak folyása nem 
fér bele a  szokványos, évszázadok óta 
rendszeresített, hagyományos (és általa 
biztonságosként elfogadott) reprodukci-
ós sémába – hogyan képes belerondítani 
személyes életút-döntéseikbe a  túlzott 
kontroll által. A  kis település közössé-
gének élete ugyanis fenekestől felborul, 
amikor kiderül, hogy a két Mari közt nem 
csupán barátság van, hanem igazi szere-
lem, kölcsönös extázissal – ami hagyomá-
nyosan csak két ellentétes nemű között 
lehet az általánosan elfogadott társadalmi 
közvélemény szerint… 

A több turnusban, két teljes éven át 
forgatott dokumentum így nem csupán 
két nő szerelméről szól, a téma a mássá-
gon is túlmutat: napjaink társadalmi kér-
dései szintén kiütköznek az alkotásban, 
legyen szó meleg vagy heteroszexuális 
párkapcsolati problémákról, patriarchá-
lis rendről, előítéletekről, elfogadásról – 
a mű rengeteg kérdést vet fel a nézőben: 
ugyanis a két Mari nemcsak amiatt kerül 
célkeresztbe, mert azonos neműként 
felvállalták az egymás iránt való szerel-
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müket, hanem amiatt is, mert az egyik 
a  többségi társadalomhoz tartozó értel-
miségi, a  másik meg a  cigánysoron élő 
nincstelen, családos cigányasszony, aki 
a  mások által számára kijelölt sanyarú 
sors ellen mert lázadni. Egyszóval: hal-
mozott diszkrimináltsággal van dolgunk – 
és mindez annyira kapóssá teszi a filmet, 
hogy a  Művész moziban annak idején 
megrendezett filmbemutatón a földön is 
zsúfoltan ültek a nézők.

Talán tévesen diagnosztizálna Bódis? 
Lehetséges, hogy valójában ez nem egy 
tartós szexuális másság, és így nem is defi-
niálható meleg szerelemként, ahogyan 
a címben kiemeltetik? (A cím egyébként 
sajnálatosan túlbeszélt, redundáns, túl-
ságosan is biztonságra törekvő a  maga 
kettősségével; de a  rendezőnő amúgy 
is kedveli az iker-címeket – csak későbbi 
filmjeiben tömörít, tisztul le egyszavassá, 
sikerrel.) Lehetséges, hogy a  sanyarga-
tásban szocializálódott Kalányos Mari, 
akit alkoholista férje naponta kékre-zöld-
re ver, amióta csak az eszét tudja – és 
akit szülei sosem vettek különösebben 
számításba, mivel teljes életüket alkohol-
mámorban és eget-földet rengető vesze-
kedésekben töltötték –, csupán a közös-
ségben elfogadott, fájdalmas patriarchális 
rend kötelékeiből menekülne? Lehetsé-
ges, hogy csupán az emberi közelség 
hiánya, a  szeretet- és érintéshiány űzi 
egy másik nő karjaiba, mivel ez a nő volt 
az, aki először szerette őt önmagáért 
egész addigi életében? Mindez igencsak 
lehetséges – a  cigányasszony lassan és 
összezavarodottan iniciálódik az őt érő 
nagyon másfajta, addig sosem tapasztalt 
érzelembe: az azonos nemű iránt táplált 
lángolásba; tétován botorkál a  kapcso-
latban, csupán apránként meri vállalni 
érzéseit, időről időre szégyenlősen visz-
szakozva. Lehetséges, hogy mindez csu-
pán az elmélyült érzelemre való nyitás 
– az emberibb lét vágya. A férjével való 
frigy ugyanis nem általa választott, és nem 
a beleegyezésével történő, meséli Kalá-
nyos Mari: a férfi, akinek három gyereket 
szült az idők során, 13 éves korában erő-
szakkal tette szó szerint magáévá, azaz 
saját tulajdonává, akivel úgy viselkedik, 
ahogyan éppen kedve tartja – és azóta 
sem ereszti, veri, szapulja, és a gyámha-
tósággal fenyegetőzik, amikor az új sze-
relem feltűnik a láthatáron; a gyerekeket 
pedig a másik Mari ellen hangolja, akibe 
anyjuk oly érthetetlen módon belesze-
retett – randalírozásait többször is sikerül 
lencsevégre kapni a stábnak. A filmben is 
felvetődik a kérdés (Kalányos Mari kérdez 
rá a másik Marinál): „Most akkor én buzi 
vagyok vajon?” De nyitva is marad – mivel 
nem ez a  fontos itt, hanem a közösség, 
illetve a  tágabb értelemben vett társa-
dalom reakciójára, korlátozó szabályai-
ra rámutatni. Egyébként nincs hepiend, 

mint az előre sejthető – és ezért részben 
a közösség tehető felelőssé: a bevett tár-
sadalmi szabályok nem osztanak boldog-
ságszerepeket ilyen párokra, a frusztráció, 
ami a  két nagyon különböző társadalmi 
osztályból származó ember közé befér-
kőzik, inkompatibilissé teszi a  rendszert: 
tönkreteszi a szerelmet – Kalányos Marit 
pedig a falu most már nem csupán szár-
mazása miatt veti meg.

Nyugaton a helyzet
A téma nyugat-európai tükröződését egy 
finn rendezőnő munkája által próbálom 
vizsgálni: Iiris Härmä 2007-es dokumen-
tumfilmjét azért is szemeltem ki, mert 
szinte tökéletes ellentétét találjuk benne 
annak a képnek, ahogyan a többségi tár-
sadalom általában szólva is sztereotipizál-
ja a cigány embert. A You Live and Burn 
(avagy eredeti finn címén: Elää ja Palaa) 
– a filmet látva ezt leginkább úgy fordíta-
nám, Mint a fáklya lángja – a csönd filmje, 
képileg is minimalista, ám megrázó erejű 
munka. A  sok fehér, a  finnországi tél is 
jót tesz mindennek: a  rendezőnő kará-
csonytól karácsonyig követi egy cigánycsa-
lád életét – pontosabban egy finn cigány 
testvérpárét, melynek érdekei a  felelős-
ségteljes felnőttkor küszöbén egyszerre 
ellentétessé válnak az anyjukéval: tekint-
ve, hogy gyökeresen más értékrend alap-
ján szerveződnek. A film központi témája 
csöndes beszélgetések mentén bonta-
kozik ki (ezek sokkal inkább távolságtar-
tók, visszafogottak, mint az előzőekben 
elemzett Bódis-munka esetében: nem 
másznak bele egyáltalán a szereplők éle-
tébe) – melyekből elég gyorsan kiderül, 
hogy Mirella és Benja immár szűknek 
ítéli meg az édesanyjuk által rájuk eről-
tetett tradíciót, inkább gátnak tekintik, 
mintsem számukra felvállalható sorsnak. 
A film kezdetén Mirellának szinte nincsen 
irányítása az élete folyása fölött: kiderül, 
hogy éjszaka él és nappal alszik, egyik 
napról a másikra, céltalanul múlatja élet-
idejét. Benja pedig névtelen leveleket kap, 
amelyben halállal fenyegetik, amennyiben 
megtagadja a tradicionális roma férfisze-
repet. A  beszélgetések az elmélkedés 
határát súrolják, a főszereplők monológjai 
olyannyira poétikusak, finom rezdülések-
kel teltek, hogy a  2009-es nagyszebeni 
Astra dokumentumfilm-fesztiválbeli vetí-
tés végén az ott megjelent rendezőnőnek 
szegezik az enyhén vádoló kérdést: nem 
megrendezett-e mindez? Mindennek hal-
latán az antropológus zsebében egyértel-
műen nyiladozik a  bicska, de szükséges 
kérdések ezek, hogy szembesülhessünk 
saját jellegzetesen kelet-európai értelme-
zésbeli határainkkal – ugyanis errefelé 
a többségi társadalom általános mentali-
tásában a cigányember nem szabad aka-
rattal, személyes célokkal, egyéni életúttal 
rendelkező gondolkodó lény, aki képes 

saját sorsának alakulásáról dönteni; a ren-
dezőnek feltett kérdésekből is ez derül ki: 
némelyek furcsállják, ha egy magát romá-
nak valló egyén nem a  családi tradíciót, 
a számára előre kijelölt utat követi.

A film közepe táján ugyanis apránként 
kiderül, miért is érzi magát megbéklyózva 
a két, saját identitását kereső roma fiatal, 
miért nyűg számukra mindaz, amit anyjuk 
nekik a cigány férfi, illetve a cigány nő sze-
repéről tanít – egyébként igencsak kate-
gorikusan és ellentmondást nem tűrően. 
Benja hol a  szavaival, hol a  könnyeivel 
küszködik, hogy rávezesse az őt kérdez-
gető rendezőnőt, hogy ő nem olyan, 
mint a többi cigány férfi. Ő egy temetésen 
például sír, pedig azt a cigány férfinek nem 
szabad – de sok egyéb részletre is fény 
derül, és már mindenki rájön a vetítőte-
remben, hogy a  fiú kétségbeesetten azt 
próbálja elmagyarázni, ő a  férfiszerelem 
híve; de a  rendezőnő kedves makacs-
sággal végigviszi a  dolgot, felvállaltatja, 
kimondatja szereplőjével a kamerák előtt: 
igen, ő, Benja cigány és homoszexuális – 
és hogy ebben nincsen semmi különös. 
Mirella története is kirívónak (és vállalha-
tatlannak) számít abban a  közösségben: 
ő egyedül szeretne gyereket vállalni, csak 
gyereket, férj nélkül. A dokumentumfilm 
egy ponton eljut az előre valószínűsíthe-
tő szakadásig: miután anyjának elmondja 
magáról az igazságot, Benja elköltözik 
otthonról – és Mirellát is kiűzik a családi 
fészekből, amikor bejelenti, hogy immár 
gyereket vár. 

A göröngyös életutakat kirajzoló 
munka által bepillantást nyerhetünk Finn-
ország etnikai-kisebbségi stratégiájába is: 
szociális központok segítenek a két roma 
fiatalnak munkát, lakást találni, megállni 
a  helyüket az általuk elképzelt életben, 
az általuk kitűzött célokat megvalósítva – 
nézőként olyan helyzetek tanúi lehetünk, 
amelyek erre mifelénk leginkább falansz-
terszámba mennek. Mert a  film arról 
tanúskodik, hogy tényleg odafigyelnek 
ezekre a  cigány fiatalokra, átsegítik őket 
a szegregáció okozta pszichikai küszöbön 
– és ilyen értelemben a munka szép ívé-
ben helyet kap a hepiend is: ellentétben 
az előző filmben bemutatottakkal, a sze-
replők itt megvalósítják álmaikat – rész-
ben legalábbis. A vetítés végén a (csopor-
ton kívüli) kérdezők nyersen megkérdő-
jelezik egyes helyzetek valóságát azáltal, 
hogy megkérdezik a  rendezőnőt: nem 
gondolja, hogy mindezt a cigányok csak 
azért panaszolták el ilyen hosszasan, hogy 
pénzt sajtoljanak ki a finn államból?

Vajon megszabadulhat-e a társadalom 
a sztereotipizáló mentalitástól, az előíté-
letesség alattomos csapdáitól? Ha igen is, 
sok munka és még több idő lesz benne, 
még egy fejlettebb, jólétinek számító 
többségi társadalomban is – az elemzett 
dokumentumfilmek pedig ezen munkál-

kodnak. Az utóbbi film azért is tanulságos 
a kelet-európai néző számára, mert egy 
olyan társadalomról ad hírt, amely – leg-
alábbis struktúrák szintjén – megpróbál 
előítélet-mentesen gondolkodni. Termé-
szetesen az is kiderül, hogy nem olyan 
egyszerű a  tradíciótól ilyen értelemben 
való hirtelen elszakadás – megbomlik, 
felborul egy rendszer, amely addig végül 
is valamiféle biztonságot nyújtott, ha az 
érintett egyének boldogságát nem is biz-
tosíthatta: a szakításukat követően nem-
csak az anya esik depresszióba, hanem 
a  két, saját vágyait felvállaló (valljuk be, 
bátor) fiatal is. A  többségi társadalom-
ban mégiscsak idegenek (Benja például 
feladja az olyannyira áhított új lakását, 
amelyet szociális segélyként kapott, annyi-
ra fél, hogy megverik este, hazamenet: 
mert egy cigánynak nincs mit keresnie 
egy olyan elegáns negyedben) – és hiány-
zik a  család megszokott melege (Mirella 
az anyja segítségét sóvárogja a  gyerek-
nevelés terén), amely addig mégiscsak 
lelki menedéket adott (a filmben felem-
legetett félelmetes gyerekkori élmények 
ellenére is).

Mindkét film tabutémát feszeget tehát 
a  tradícióértelmezés körül: a  saját belső 
hangra hallgatni, saját kitűzött célokat 
követve boldogulni, felvállalva a  családi 
kitaszítottságot, a közösségi kirekesztett-
séget – avagy vakon követni egy menta-
litásában, tradícióiban zártabb rendszer-
ben működő közösség „életutasításait”, 
jól meghatározott szerepeket eljátszva 
a  szűkebb társadalomban, mások által 
előre kijelölt, a mindenkori hagyomány-
nak megfelelő életutakat bejárva? Mindkét 
munka egyúttal a  többségi társadalom 
cigány-címkéiről is szól – legyen a hely-
szín akár Kelet-Európa, akár a Nyugat; – 
de egyúttal figyelmeztet arra is, az eddig 
súlyosan elhallgatott kérdésekről árnyalt 
és természetes módon is lehet (és kell) 
beszélni. Mindazonáltal megjegyezhet-
jük azt is: mindkét film csoporton kívüli 
alkotó igazságát érvényesíti, akik a több-
ségi társadalom színfalainak védelmé-
ben szemlélik a  kimondandó igazságot, 
a szereplőik által felvállalandó személyes 
életutakat – de érvényes lehet-e mindez 
ilyen formában, ugyanezzel a szabadság-
gal egy tradicionálisabb értékrendű társa-
dalmi csoporton belül? Ilyen értelemben 
óriási a  rendezők felelőssége: a  filmek 
számos etikai kérdést is felvetnek, ezért 
az alkotóknak nagyon körültekintőnek 
kell lenniük – vigyázniuk kell, hol húzzák 
meg a határt, mert a kimondott igazsá-
gok szereplőik sorsát visszafordíthatatla-
nul ellehetetleníthetik. És hogy hol van 
ez a határ?…
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KÁLÓCZY KATA ��Péter, mióta dolgozol európai uniós 
tanácsadóként, milyen tanácsokat adsz és kinek?
FUTÓ PÉTER ��Tizenöt éve veszek részt közgaz-
dászként olyan projektekben, amelyek az Európai Uni-
óval szomszédos posztjugoszláv, posztszovjet és arab 
országok közigazgatását fejlesztik, ezen belül például 
a  környezetvédelmi, a  termékbiztonsági vagy a  keres-
kedelmet felügyelő hatóságok munkáját modernizálják. 
A kollégáim többsége jogász, vegyész, állatorvos, illetve 
egyéb területeken dolgozó kormányzati szakértő. Fej-
lesztéspolitikai célú kormányzati tanácsadásról van tehát 
szó, ezen belül pedig főként törvénytervezetek gazdasá-
gi és társadalmi hatásvizsgálatáról. A legtöbb tanácsadó 
vállalatoknak vagy civil szervezeteknek dolgozik, az én 
ügyfeleim azonban mindig minisztériumok: ez kormány-
zati tanácsadás. Tizenegy országban dolgoztam eddig, 
amelyek vagy az Európai Unió tagjává akartak válni, vagy 
kedvezőbb feltételekkel akartak az EU-val kereskedni, 
ezért ennek érdekében hajlandók voltak saját korábbi 
jogrendjüket az uniós joghoz közelíteni, az úgynevezett 
jogharmonizációs folyamat révén. A munkám azonban 
nem jogi természetű, mert a jog számomra mindenütt 
csak kiindulópontként szolgál. Ennek alapján kell gazda-
sági jellegű kutatást végeznem, így például nyerteseket 
és veszteseket megjelölnöm, továbbá költségeket, hasz-
nokat és kockázatokat megbecsülnöm.
��Hogyan csöppentél bele ebbe a munkába?
��Korábban egy budapesti minisztérium háttérintéze-
tében dolgoztam, ahol a kormánynak készítettünk gaz-
dasági elemzéseket. A  rendszerváltozás után a  minisz-
térium lemondott az intézet tulajdonjogáról, így a több 
mint 100 fős intézet rövid időn belül magáncéggé alakult: 
a kutatók tulajdonába került. Megrendelések híján csak 
egy tucatnyi munkatársat tudtunk megtartani, a  csur-
ranó-cseppenő kormányzati kutatási megrendelések 
mellé a  szabadpiacon kellett feladatokat – például piac-
kutatásokat – keresni magunknak. 1997-ben azután azt 
a  feladatot kaptuk, hogy vegyünk részt az elektromos 
termékek műszaki biztonságára vonatkozó uniós szabá-
lyozás hazai bevezetésének hatásvizsgálatában. Az volt 
a  kérdés, hogy a  vállalati szférában kik lesznek a  ter-
mékbiztonság tervezett jogi és intézményi reformjának 
kárvallottjai, illetve haszonélvezői – s várhatóan milyen 
mértékben és miért. A kutatást Nagy-Britannia kormá-
nya finanszírozta. Több tucat vállalati és intézményi inter-
jú alapján készült el a tanulmányunk, amely összefoglalta, 
hogy az elektromos termékek megfelelőség-vizsgálati 
rendszerének tervezett, uniós szellemű reformja hogyan 
fogja érinteni az abban érdekelt gyártókat, importőröket, 
kereskedőket, szakmai szövetségeket, minőségvizsgáló 
intézeteket, laboratóriumokat és kormányhivatalokat. 
A terepmunka során megkérdeztük a piaci szereplőket, 
hogy becslésük szerint az új rendszerben vajon miként 
fognak módosulni adminisztratív terheik, szabályköveté-
si költségeik, illetve hogy a  jogharmonizáció miatt vár-
hatóan milyen beruházásra, fejlesztésre lesz szükségük. 
A  kutatás azt is figyelembe vette, hogy ugyanezeknek 
a  jogszabályoknak az Európai Unió más országaiban – 

ahol már bevezették őket –, milyen hatásuk volt, hogyan 
„muzsikáltak”.
��Miben különbözött az új jogszabály a régitől?
��Abban az időben Magyarországon a  termékek biz-
tonságát, a környezetre gyakorolt hatását, a technológiák 
munkahelyi biztonságát szavatoló műszaki jogszabályok 
és az e jogszabályokat végrehajtó intézmények még 
a szovjet modellt mintázták, ami több ponton is ellenté-
tes volt az uniós joggal. A szabványok például kötelező 
jellegűek voltak, vagy egy terméket, amelyet egy másik 
uniós országban már megvizsgáltak és biztonságosnak 
találtak, Magyarországon még egyszer kötelező jelleggel 
meg kellett vizsgálni. 
��Gondolom, nem csak ezt a  jogszabályt kellett össz-
hangba hozni az uniós joggal.
��Valóban. A  műszaki jogszabályok kicserélése egy 
szélesebb körű művelet részeként zajlott le, amelyet 
jogharmonizációnak neveztek: ez gyakorlatilag valameny-
nyi jogterületet érintette a környezetvédelemtől kezdve 
a  büntetőjogi eljárásrenden keresztül egészen a  vám-
jogszabályokig. A jogharmonizációt ezekben az években 
maradéktalanul végrehajtották az Európai Unióhoz csat-
lakozni kívánó valamennyi országban – mint a csatlako-
zás egyik feltételét. Csak akkor maradhatott ki egy-egy 
jogszabály, ha a csatlakozni kívánó ország vállalta, hogy 
záros határidőn, például 5 éven belül azt is harmonizálja. 

A jogharmonizációból származó előnyök 
és hátrányok
��Minden jogszabályváltozás előtt készült hatásvizsgálat?
��Országonként óriási tömegű jogszabályról volt szó, 
amelyeknek csak egy kis részéhez lehetett hatásvizsgá-
latot készíteni. A gyakorlatban ugyanis ez azt jelentette, 
hogy – külföldi tapasztalatok és hazai interjúk, valamint 
szakirodalmi kutatás alapján – előrejelzést kellett meg-
fogalmaznunk: a  szóban forgó jogszabályi változásnak 
milyen ágazatok és társadalmi csoportok, mely tárcák 
alá tartozó milyen intézmények lesznek a nyertesei és 
a vesztesei; hogyan fejezhetők ki ezek a nyereségek és 
veszteségek a költségek és a hasznok fogalomrendszerét 
használva? Milyen kockázatokat lehet az új szabályozással 
csökkenteni vagy a  terheket más szereplőkre áttenni? 
Ezt az általános sémát kellett alkalmaznunk konkrétan 
az alacsony feszültségű elektromos termékek biztonsá-
gára vonatkozó európai uniós direktíva magyarországi 
honosítása esetében is.
��Milyen módszert követtetek a kutatás során?
��Széles körben végiginterjúvoltuk az elektromos ter-
mékeket gyártó, az importáló, az exportáló és a belföl-
dön értékesítő vállalatokat. Kikértük a  szakmai szövet-
ségek véleményét, meglátogattuk a laboratóriumokat és 
a minőségvizsgáló intézeteket, valamint összegyűjtöttük 
a véleményeket arról, hogy mekkorák a működő rend-
szernek az úgynevezett szabálykövetési költségei, például 
a  termékek megfelelőség-vizsgálatának adminisztrációs 
költségei, laboratóriumi díjai. Megkérdeztük, mit remél-
nek a  vállalkozások a  jogszabályi változásoktól, illetve 
milyen félelmeik vannak velük kapcsolatosan. Vélemé-

nyeket gyűjtöttünk arról, hogy az akkor érvényes jogi 
és intézményi rendszerben milyen mértékben lehetett 
elérni a szóban forgó szakpolitika alapvető céljait, így pél-
dául az elektromos balesetek számának alacsony szinten 
tartását, az elektromos termékek úgynevezett elektro-
mágneses kompatibilitását, ami magyarul azt jelenti, hogy 
ne kerüljön a piacra olyan porszívó, amelynek bekapcso-
lása után a szomszédban és pár házzal arrébb remegni 
kezd a kép a tévéképernyőn. 
��Mi volt a kutatás hozadéka, fő eredménye, haszna?
��A munka végeztével összefoglaltuk, dokumentáltuk 
a  véleményeket, és javaslatot tettünk a  szóban forgó 
uniós jogszabály és a hozzá szorosan kapcsolódó más 
uniós jogszabályok bevezetésének ütemezésére, a vesz-
tes cégek és intézmények kompenzálására, az uniós 
normákhoz alkalmazkodni képes és arra hajlandó cégek 
megsegítésére. Azt nem javasolhattuk volna, hogy eze-
ket a  jogszabályokat ne vezessék be Magyarországon, 
még akkor sem, ha a keletkező szabálykövetési költségek 
az egyes ágazatok számára, vagy például a kisebb cégek 
számára elviselhetetlenül magasak lettek volna. A  jog-
szabályokat ugyanis az Unió és Magyarország társulási 
szerződése alapján mindenképpen be kellett vezetni, és 
a kormány játéktere, manőverezési lehetősége mindösz-
sze abból állt, hogy ez esetleg később történjék, netán 
jelentős európai uniós segély igénybe vételével. Éppen 
ez volt a hatásvizsgálat egyik funkciója: ha szükség volt 
rá, érveket adtunk a  csatlakozást előkészítő tárgyaló 
delegáció kezébe, amikor azok halasztást vagy célzott 
anyagi támogatást igyekeztek kialkudni. Mivel a szóban 
forgó műszaki jogszabályok az Unióban már több mint 
negyed évszázada működőképesnek bizonyultak, való-
színűsíteni lehetett, hogy bevezetésük Magyarországon 
sem fog különösebb problémát okozni. Előre lehetett 
jelezni, hogy a változások fő nyertesei a termékek impor-
tőrei, a fő vesztesei a laboratóriumok és a minőségvizs-
gáló intézetek lesznek, hiszen az utóbbiak a  reformot 
követően elestek azon bevételeik többségétől, amelyek 
az Unió területén már megvizsgált és ott megfelelőnek 
talált termékek kötelező újrateszteléséből fakadtak.
��Milyen előzetes tudásra, tapasztalatra volt szükség egy 
ilyen hatástanulmány megírásához?
��Ismerni kellett a  termékmegfelelőség-vizsgálat vég-
rehajtó intézményrendszerét, a vállalati magatartás kuta-
tásának eszközrendszerét – és jól kellett kérdezni, azaz 
szót kellett érteni a főbb szereplőkkel. Csináltunk ilyesmit 
mi már korábban is. Például az akkori Ipari és Kereske-
delmi Minisztérium megbízásából hasonló tanulmány 
keretében írtuk le a Magyarországon akkor még újnak 
számító csődtörvény hatását. Abban a konkrét esetben 
csődeljárás alatt álló vállalatokat látogattunk végig, és fel-
tettük az interjúk alapkérdéseit: milyen védelmet nyújt 
számukra a  csődtörvény; segít-e a  hitelezők rendezett 
kifizetésében; kibillenti-e a vállalatok körbetartozása által 
gerjesztett gazdasági patthelyzetet; ad-e lehetőséget egy 
esetleges vállalati reorganizációra, a menthető munkahe-
lyek és termelési kapacitások mentésére? Ez is egyfajta 
hatásvizsgálat volt, bár akkor még semmi köze sem volt az 
uniós csatlakozáshoz, nem is neveztük hatásvizsgálatnak.
��A hatásvizsgálatnak van saját módszertana? 
��Van, de az általános hatásvizsgálati módszert min-
den esetben alapos munkával adaptálni, konkretizálni 
kell, hogy alkalmazható legyen. Az elmúlt 15 évben 
hatásvizsgálóként módom volt betekinteni különböző 
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szakpolitikai területekre: az előbb említett műszaki jog-
szabályokon túlmenően vizsgáltam vám-, környezet-
védelmi, fogyasztóvédelmi, kisvállalkozás-fejlesztési és 
más tervezett jogszabályok várható hatását az Európai 
Unió peremvidékén, az esetek többségében az Európai 
Unió által finanszírozott kereteken belül. Bár a hatásvizs-
gálatnak létezik elfogadott és nemzetközi szervezetek 
által ajánlott módszertana, e módszertanokat sohasem 
kötelező és nem is lehet pontról pontra, mechanikusan 
alkalmazni. 
��Kik végezhetnek hatásvizsgálatot, milyen képzettség 
kell hozzá?
��Ez egy jogi-közgazdaságtani feladat. A  hatásvizs-
gáló általában egy közgazdász, aki a  tanácsadói csapat 
jogászával együttműködve dolgozik. Minden konkrét 
hatásvizsgálat esetében meg kell értenie a szóban forgó 
jogterületet, ennek érdekében a közgazdásznak szoros 
együttműködésben kell dolgoznia olyan jogászokkal, 
akik már régóta segítik az adott területen a szabályalko-
tást vagy a  jogalkalmazást. Ugyanakkor a  szabályozási 
hatásvizsgálat sohasem lehet pusztán jogászok feladata: 
a jogásznak és a közgazdásznak kéz a kézben kell együtt-
működnie ahhoz, hogy feltárhassák a hatásokat: az előbb 
már említett nyerteseket és veszteseket, költségeket és 
hasznokat, illetve azért, hogy döntési alternatívát, for-
gatókönyveket fogalmazhassanak meg ügyfeleik, a szak-
politikusok számára.
��Pontosan mi a jogász feladata és mi a közgazdászé?
��Az Unió jogszabályai többnyire nagyon bonyolultak, 
esetenként sok száz oldalasak, és szövevényes módon 
támaszkodnak más jogszabályokra vagy éppen szab-
ványokra. A  hatásvizsgálat kezdetén el kell készíteni 
egy úgynevezett „hézagelemzést” (angolul: „gap-analy-
sis”). A hatásvizsgálati tanulmánynak ebben a fejezetében 
a  kutatók azt mutatják ki, hogy a  vizsgált szakpolitikai 
területen milyen különbségek vannak egyfelől a projekt 
által támogatott ország, másfelől az EU jogi és intéz-
ményi berendezkedése között. Az ipari szennyezésre 
vonatkozó uniós jogszabály harmonizálásánál például 
meg kell érteni, hogy melyek a  szóban forgó rendel-
kezés követelményei, a  terjedelme milyen termékekre, 
technológiákra vagy milyen szennyezésfajtákra vonatko-
zik, melyek a célcsoportjai (vállalatok, önkormányzatok 
stb.). A hézagelemzés feltárja a bevezetendő jogszabály 
újdonságértékét (vagy más szóval: a hozzáadott értékét) 
az adott országban. Innentől kezdve viszont már közgaz-
dász végzettséget igénylő feladat annak kiderítése, hogy 
a jogszabály bevezetése kiknek fog használni, kiknek lesz 
kárára, miért és milyen mértékben.

Vegyük Törökország példáját
��Miért akarnak ezek az országok európai uniós jogsza-
bályokat bevezetni?
��Alapvetően háromféle motiváció létezik. Az első és 
legegyszerűbb az, amit már korábban is említettem: az 
ország uniós taggá akar válni. Ebben az esetben a csat-
lakozási tárgyalások legfontosabb témája éppen a joghar-
monizáció. 5-15 évvel ezelőtt ez volt a helyzet például 
Litvániában, Horvátországban és Bosznia-Hercegoviná-
ban. A másik motiváció azokban az országokban merül 
fel, amelyeknek egyelőre semmi esélyük sincs a  csat-
lakozásra, de kedvező feltételek mellett szeretnének 
kereskedni az Európai Unióval. Így van ez Ukrajnában 
és Grúziában, ahol több hatásvizsgálatot is készítettem. 
Végül a harmadik motiváció minőségi megfontolásokból 
indul ki, hiszen a jogszabályoknak is van minősége. Van-
nak olyan kormányok, amelyek belátják, hogy bizonyos 

jogterületeken az Unió szabályai jobbak az övékénél, 
ezért saját korábbi hiányos vagy toldozott-foldozott, átfe-
déses, betarthatatlan, gyenge intézményi hátterű jogsza-
bályaikat egyszerűen jobbra akarják kicserélni. Az uniós 
jogszabályok koherensek, számos országban működnek 
és beváltak, némelyikhez már több mint negyed százada 
nem kellett hozzányúlni, mert annyira sikeresen védték 
a fogyasztók vagy a természeti környezet érdekeit. Velük 
szemben az Unió peremén lévő országok jogrendszere 
számos olyan, funkcióját veszített elemet őriz, amelyek 
a  szocializmus túlzott centralizációját túlélt zárványok. 
Más esetekben a  jogrendszert olyan szabályokkal tűz-
delték tele, amelyeket sebtében, egy-egy látványos, nagy 
port kavart környezetvédelmi, termékbiztonsági, élelmi-
szerbiztonsági vagy vámügyi botrányt követően hoztak. 
Egy jó jogharmonizációs stratégia lehetőséget teremt 
arra, hogy az évtizedek alatt keletkezett, de időközben 
elavult, „saláta jellegű” jogszabálytömeget ellentmondás-
mentes és a nemzetközi összehasonlításban is verseny-
képes jogrendszerrel cseréljenek ki. A  csere a  döntés-
hozók ízlésétől függően lehet fokozatos, akár évtizedes 
léptékű, vagy gyors, egy-egy úgynevezett deregulációs 
program vagy kampány keretén belül.

Vegyük Törökország példáját. Ebben az országban 
a kereskedelmi jellegű és termékbiztonsági jogszabályo-
kat már negyed évszázaddal ezelőtt sikeresen európai 
alapokra helyezték, s ezzel kedvező kereskedelmi fel-
tételeket alkudtak ki az Unióval. Ami viszont az ország 
környezetvédelmi jogszabályait illeti, azokat egy hosszú 
távú, jelenleg is folyó program keretében módszeresen, 
ütemesen, következetesen cserélik ki uniós logikájú és 
európai szellemű jogszabályokra. Motivációja alapján 
azért sorolnám Törökországot a  harmadik csoportba, 
mert az ország csatlakozási folyamata évtizedek óta egy 
helyben topog, viszont a jogharmonizációs tevékenység 
töretlenül halad előre számos olyan politikaterületen, 
amelyek a közhatalom gyakorlását, ezen belül az úgyne-
vezett „demokráciateljesítményt” nem közvetlenül érintik.
��Ki fogalmazza meg a  hatásvizsgálati feladatokat és 
hogyan találkozik a tanácsadási kereslet a kínálattal?
��Az egyes projektek mindig úgy indulnak el, hogy az 
Unió köt egy szerződést egy kormánnyal arról, hogy 
bizonyos – a konkrét helyzettől függően szűkebben vagy 
tágabban értelmezett – szakpolitikai területeken az adott 
kormány közelíteni fogja jog- és intézményrendszerét az 
Unióéhoz. Ez vonatkozhat csupán az ország legfontosabb 
exportcikkének az alkalmasságára, például az élelmiszer-
biztonságra, de szélsőséges esetben lefedheti részletes 
előírásokkal az összes politikaterületet. A  szóban forgó 
ország ezért cserébe kereskedelmi könnyítéseket és 
uniós támogatású fejlesztéspolitikai projekteket kaphat. 
A projektek intézményfejlesztési vagy beruházási jellegű-
ek lehetnek. A  jogharmonizáció területén egy-egy pro-
jekt általában egy-egy jogszabály bevezetéséhez kötődik. 
Hogy egy konkrét példát mondjak: az Unió elvállalja, 
hogy 500 ezer eurótól 2 millióig terjedő értékben egy 
projektet ajándékoz Törökországnak azért, hogy beve-
zessen egy konkrét környezetvédelmi jogszabályt, pél-
dául az ipari szennyezések csökkentését célzó direktívát. 
A  projekt keretében egy tucat szakértő dolgozik hosz-
szabb-rövidebb ideig Törökországban, akik megfogal-
mazzák az új török jogszabályt, megtervezik azokat az 
intézményi változásokat, amelyekre a környezetvédelmi 
hatóságnak szüksége van a  jogszabály betartatásához, 
a  vállalatok ellenőrzéséhez, a  szennyezés méréséhez 
stb. A feladatsor egyik lehetséges eleme a hatásvizsgálat. 
A projektet előzetesen olyan csapat tervezi meg, amely 

a  kedvezményezett minisztérium képviselőiből és az 
Európai Unió adott országbeli delegációjának – tulajdon-
képpen követségének – fejlesztéspolitikai szakembereiből 
áll. Az Unió ezután pályázatot ír ki, amelyen úgynevezett 
tanácsadó cégek indulnak. Azért nevezem „úgynevezett 
tanácsadó cégeknek” őket, mert náluk csak ritkán dol-
goznak olyan tanácsadók, akik részt vesznek a meghirde-
tett feladat megvalósításában. A tanácsadó cégek ahhoz 
értenek, hogy a  feladattól függően tanácsadói csapatot 
toborozzanak a szabadpiacról, és olyan ajánlatot írjanak, 
amely a  projekt által nyújtott szolgáltatásokat, módsze-
reket, mindezek árát és a felvonultatott tanácsadók élet-
rajzát egyetlen csomagban foglalja össze. Általában 5-10 
ajánlat érkezik, amelyek közül csak egy nyer. A  legjobb 
tanácsadóval is előfordulhat, hogy olyan tanácsadó céget 
hatalmaz fel az ő életrajzának benyújtására, amely azután 
nem tud versenyképes ajánlatot benyújtani, mert például 
túl sokat kért, túl keveset ígért, vagy a javasolt csapatba 
olyan tanácsadót is beválasztott, akinek a neve a szóban 
forgó országban nem cseng elég jól.
��Milyen erőforrásokat mozgósít és meddig tart egy 
ilyen projekt?
��Az intézményfejlesztési projekteket a  nemzetközi 
fejlesztés gyakorlatának angol bikkfanyelvén „technical 
assistance project”-nek hívják. Ezek a projektek nagyjából 
2-3 évig tartanak és az Uniónak fél-másfél millió euróba 
kerülnek. Előfordulhat, hogy adott országban csak egy 
vagy két hivatalban folyik ilyen projekt, de arra is van 
példa, hogy valamennyi minisztériumban és sok tucat 
alárendelt közegészségügyi, munkaügyi, oktatásügyi és 
környezetvédelmi hatóságnál párhuzamosan zajlanak. 
A projektek szakmai vezetői általában erősen specializá-
lódott szakemberek, akik olyan jogszabály bevezetését 
vállalják, amelyet előzőleg az ő segítségükkel már több 
országban bevezettek. A  tanácsadók sok esetben friss 
nyugdíjasok. A  környezetvédelmi hivatalok fejlesztésé-
hez például gyakran olyan külföldi tanácsadó segítségét 
szokták igénybe venni, aki korábban környezetvédelmi 
felügyelőként foglalkozott a környezetvédelmi jog alkal-
mazásával valamelyik európai uniós országban. Hasonló 
hátterű és motivációjú tanácsadók dolgoznak a  statisz-
tikai, az állategészségügyi, a  földhivatali és más projek-
tekben is, hiszen az EU szomszédságában elhelyezkedő 
országokban az államigazgatás valamennyi szakterülete 
jogosult az uniós támogatásra. A projektek vezetőinek, 
az úgynevezett „team leader”-eknek a dolga azután az, 
hogy rövidebb-hosszabb időre maguk mellé vegyék 
azokat az államigazgatási szakembereket, közgazdászokat 
és jogászokat, akik képesek a  tanácsadási munka ered-
ményeit tartalmazó tanulmányok megírására, előadások 
megtartására, szemináriumok megszervezésére.

Hatásvizsgálat: költség-haszon elemzés
��Mennyiben szöveges elemzés és mennyiben mate-
matikai vagy esetleg statisztikai jellegű a  hatásvizsgálat 
közgazdasági része?
��A hatásvizsgáló tanácsadótól nemcsak azt várják el 
a megrendelői, hogy mutasson rá a bevezetni kívánt jog-
szabály potenciális nyerteseire és veszteseire, hanem azt 
is, hogy becsülje meg a jogszabály követésének költségeit 
és hasznát a  jogszabály által érintett vállalati és lakossá-
gi csoportok számára. Ha erre van lehetőség, akkor 
a  jogszabály bevezetésének társadalmi hasznát is szám-
szerűsíteni, kvantifikálni kell. A hatásvizsgálatról gyakran 
feltételezik, hogy az valamiféle modellszámításon alapuló, 
statisztikai adatokat felhasználó és számszerű eredmé-
nyeket adó elemzés. Valójában az esetek többségében 
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az elemzés szövegszerű, kvalitatív eredményeket ad. 
A hatásvizsgálók gyakran élnek a költség-haszon elemzés 
módszerével, azaz megpróbálják felbecsülni az intézke-
dés várható hasznát és annak költségeit. Míg a költségek 
meglehetősen pontosan számszerűen megbecsülhetők, 
addig a haszon mértéke a legtöbb esetben homályban 
marad. A  hatásvizsgálat a legtöbb esetben személyes 
interjúkon alapul. Ezek olyan beszélgetések, amelyek 
témája a szóban forgó intézmény vagy vállalatcsoport 
érintettsége, reakciója, beágyazottsága, más intézmé-
nyektől való függése, magatartása. Az így szerezhető   
információk általában  nem számszerűek, hanem minő-
ségi jellegűek, és pusztán ezek alapján a jogszabály beve-
zetésének költségeit és hasznát csak nagy pontatlansággal 
lehet megbecsülni. Persze vannak olyan helyzetek, ami-
kor a hatásvizsgálónak komoly összeg áll rendelkezésére, 
és ebből sok száz érintettet kérdezhet meg az intézkedés 
hatásáról, sőt, válaszaikat össze is hasonlíthatja egy úgy-
nevezett kontrollcsoportéival. (A kontrollcsoport össze-
tétele hasonlít az intézkedésben érdekelt csoportéhoz, 
csak az előbbieket nem érinti az intézkedés.) Ha mind 
az intézkedés előtt, mind pedig utána elvégezhető egy-
egy ilyen felmérés, akkor arra is van mód, hogy a hatás 
mértékét számszerűen kifejezzék. Ezt a költséges elem-
zéstípust nevezik impact evaluationnek. 

A szöveges elemzésen túli számszerű elemzésre azok-
ban az esetekben is van lehetőség, amikor a hatásvizsgá-
lónak komolyabb, de idegen forrásból származó adatbá-
zis áll rendelkezésére, például egy nemzetközi szervezet 
által végzett és számos érdekelt által megválaszolt kér-
dőíves felmérés eredményei vagy a hivatalos statisztikai 
szerveknek olyan kiadványa, amely történetesen éppen 
a hatásvizsgálati vagy az azzal rokon kérdést elemezte.

A legtöbb projekt esetében azonban a  hatásvizsgá-
ló fő információforrása a  személyes interjúk sorozata, 
és ilyen esetekben a  számszerű értékelés lehetőségei 
általában korlátozottak. Az interjúkat ugyanis egyrészt 
a  szabályalkotásban és a  hatósági munkában érintett 
hivataloknál, másrészt a szabályt követni hivatott vállalati 
kör képviselőivel kell elkészíteni, és ezek a szakemberek 
kevés számszerű információval rendelkeznek. Az interjúk 
úgy kezdődnek, hogy a tanácsadó beszámol a tervezett 
jogszabályi változásokról, és megkérdezi, vajon az inter-
júalany mögött álló szervezet üdvözli-e a  terveket. Ha 
igen, miért, ha pedig nem, akkor indokolja meg, hogy 
miért tartja saját maga számára jobbnak a meglévő sza-
bályozást. A  vállalatokkal folytatott beszélgetések álta-
lában érzékeny, kényes témákat érintenek, hiszen az 
interjúalanyok akkor sem vallhatják be, hogy vállalatuk 
egy-egy termékbiztonsági, környezetvédelmi, vámügyi 
jogszabályt megsért vagy betartását ravaszul megkerüli, 
ha netán mégis ez lenne a helyzet. A legcélszerűbb kér-
dezői stratégia ilyenkor az, hogy arra kell ösztönözni az 
interjúalanyt: öntse ki a lelkét, panaszkodjon nyugodtan 
a túl gyakran változó vagy túl merev állami szabályozásra, 
esetleg a hivatalok megközelíthetetlenségére vagy éppen 
a  korrupcióra. Az így szerzett információkat azután 
egybe kell vetni más, az előzőekkel ellenérdekű hivata-
lok képviselőtől szerzett információkkal, hiszen a hatás-
vizsgálat célja nem valamiféle érdekképviselet, hanem 
objektív, pártatlan elemzés létrehozása. 
��Milyen más információforrásokra támaszkodhat 
a hatásvizsgáló?
��Az internet megjelenése alapvetően alakította át 
a hatásvizsgálati munkát is. Még a legzártabb közép-ázsiai 
társadalmakban is megfigyelhető, hogy az összes jog-
szabály és valamennyi állami intézmény, továbbá majd-

nem minden politikai koncepció megjelenik a világhálón, 
éspedig nemcsak a szóban forgó ország nyelvén, hanem 
angolul vagy oroszul is. Ez azt jelenti, hogy a hatásvizsgá-
lathoz feltétlenül szükséges jogi–intézményi információk 
java része némi böngészés révén elérhetővé vált. Azok 
a dokumentumok, amelyekre az interjúalanyok hivatkoz-
nak, a legtöbb esetben már fenn vannak az interneten. 
Gyakran előfordul, hogy az interjúalanyok – titoktartási 
kötelezettségükre való hivatkozással – nem adnak át 
valamilyen dokumentumot; az ilyen dokumentumokról 
azután többnyire kiderül, hogy nem is léteztek, vagy 
ha léteztek is, nem relevánsak, mert nem a  szóban 
forgó jogszabállyal kapcsolatosak, illetve egyszerűen 
csak elavultak. A  hatásvizsgálóval szembeni titkolózás 
azonban nem jellemző azokban az országokban, ahol 
az intézményrendszer különböző szintjein európai uniós 
tanácsadók segítik az intézményi átalakulást.
��Kik a tanácsadók ügyfelei, hogyan ellenőrzik a munka 
minőségét?
��Az uniós projektek tanácsadói három urat szolgálnak: 
meg kell felelniük az őket felkérő tanácsadó cég követel-
ményeinek, a házigazda kormányhivatal igényeinek, és 
eleget kell tenniük az adott országba delegált európai 
uniós követségnek. A projektmegvalósítás során a ven-
déglátó ország kormányzatát a  legtöbb esetben vala-
melyik minisztérium alacsonyabb beosztású, de erősen 
szakosodott szakértői képviselik, míg az EU elvárásait 
az úgynevezett Központi Szerződéskötő és Finanszírozó 
Egység (CFCU) dolgozói közvetítik. Ha a tanácsadó cég 
munkája nem felel meg akár az ügyfél, akár a  kedvez-
ményezett igényeinek, akkor a projektben dolgozó egyik 
vagy másik tanácsadót általában új szakemberrel szok-
ták helyettesíteni, nehogy az Unió felbontsa a   tanács-
adó céggel kötött szerződését. Ez utóbbi eset azonban 
ritkán fordul elő, mert ha egyszer egy projekt beindul, 
akkor a szereplők egymásra vannak utalva, és többnyire 
mindenki fut a befektetett pénze, energiája, ideje, a már 
felhasznált erőforrásai után. A menet közben felmerülő 
reklamációkat a rendszeresen, például negyedévenként 
megtartott projektirányító értekezleteken lehet szóvá 
tenni (angolul: project steering commmittee meeting). 
E rendezvényekre a tanácsadók, a kedvezményezettek 
és a  finanszírozók is nagy gonddal készülnek. Itt dől el, 
hogy a  már megvalósult tanácsadói szolgáltatásokat – 
pl. tanulmányírás, konferenciaszervezés, kiadványszer-
kesztés, képzés–oktatás stb. – elfogadják-e vagy sem. 
A hatásvizsgálati tanulmányokból először egy munkaver-
zió, piszkozat készül (angolul: draft version), amelyet az 
érintettek széles körében megvitatnak; a végleges verziót 
csak a visszajelzések figyelembe vétele után készítik el. 
��Milyen készségekre, tapasztalatokra van szükség 
a hatásvizsgálati munkában?
��A  hatásvizsgálónak legelőször is azt az intézményi 
környezetet kell megértenie, amelyben a jogszabályokat 

kidolgozzák, megszavazzák, érvényesítik és betartásukat 
ellenőrzik. Ehhez olyan fajta érzékenységre van szükség, 
amely segít megkülönböztetni a különböző, a szabályo-
zásban részt vevő és a szabályozás által érintett szerve-
zetek cselekedeteinek mozgatórugóit. A  hatásvizsgálati 
interjú készítőjének készen kell állnia arra, hogy a  sza-
bályozó intézmények képviselői gyakran tartanak visz-
sza információkat pusztán azért, hogy a versenytársnak 
tartott intézményt rossz színben tüntessék fel. A  sza-
bályozott oldalon megszólaltatott vállalatok képviselői 
pedig hajlamosak arra, hogy aránytalanul eltúlozzák 
a  szabálykövetési költségeket és elhallgassák a  szabá-
lyok megszegésének tényét. A posztszocialista országok 
bürokráciáinak működését legkönnyebben egy olyan 
tanácsadó értheti meg, aki a  saját bőrén is megtapasz-
talta a  szocializmus és az azt követő átmeneti korszak 
átalakulási válságait a közigazgatásban, akár mint annak 
cselekvő résztvevője, akár mint annak szenvedő alanya. 
A  posztszovjet, a  posztjugoszláv és az arab térségben 
végzett tanácsadói munka nap mint nap rávilágít az 
intézményfejlődés nehézségeire, annak „útfüggő” jelle-
gére, a nehezen meghaladható központosítási készteté-
sekre, az intézményi hierarchiák makacs továbbélésére, 
a horizontális intézményközi együttműködések korlátaira 
vagy gyakorlati lehetetlenségére, a testületi szellem kor-
látozottságára vagy annak szigetszerű fejlődésére, azaz 
a szükségszerűen felduzzadó tárcasovinizmusokra. Egy 
posztszocialista országban például könnyen előfordulhat, 
hogy a  gazdasági minisztérium már bevezetett egy jól 
működő hatásvizsgálati rendszert, az interneten bárki 
elolvashatta a hozzá tartozó, a rendszeres hatásvizsgála-
tot elrendelő jogszabályt és annak módszertani függelé-
két, miközben a technológiai fejlődésért és innovációért 
felelős másik minisztérium erről semmit sem tud, és 
saját szakállára akarja kifejleszteni a műszaki jogszabályok 
rendszeres hatásvizsgálatának intézményi alapjait. 
��Hozzáférhetők-e a hatásvizsgálati tanulmányok a nyil-
vánosság számára?
��Maguk a konkrét hatásvizsgálati tanulmányok korlá-
tozás nélkül csak a nyílt társadalmakban hozzáférhetők, 
a  diktatúrákban az elemzéseket csak a  döntéshozók 
szűk köre érheti el. A nyílt társadalmakban, a jól műkö-
dő demokráciákban a  hatásvizsgálatok a  demokratikus 
intézményi rendszer szerves részét képezik: a  szabá-
lyozók és a  szabályozottak közötti kreatív párbeszéd 
a  fejlettebb demokráciák sajátossága, miközben példá-
ul az erősebben központosított posztszocialista vagy 
mediterrán országokban a szabályalkotást kísérő érdek-
egyeztetési folyamatot sok helyütt reménytelenül próbál-
ják helyettesíteni különféle, többé-kevésbé alibi szinten 
megvalósított internetes véleménygyűjtésekkel, webes 
párbeszédablakokkal. A  jól megvalósított hatásvizsgálat 
fejlesztheti a demokratikus érdekegyeztetés alakulóban 
lévő mechanizmusait.
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TUDÓSÍTÁSOK

SZÉCSI Noémi
Finnugor vámpír
Európa, 2002

Kommunista Monte 
Cristo
Európa, 2006

Utolsó kentaur – 
társadalmi lektűr
Ulpius ház, 2009

Nyughatatlanok
Európa, 2011

Gondolatolvasó
Európa, 2014

KRISTOF, Agota
Trilógia
Cartaphilus, 2013

Az analfabéta
Új Palatinus, 2007

KRASZTEV Péter
Ismét újra kell 
születnünk
(A szimbolista 
irányzat a közép- 
és kelet-európai 
irodalmakban)
Balassi, 1994

Mítosz, semmi más
(Irodalom, film, 
hétköznapok Közép- 
és Kelet-Európában)
Seneca, 1997

Drakula
(e-book)
ahonapkonyve.hu

(szerk.)
A mutáns 
egzotikuma
(Bolgár 
posztmodern 
esszék)
2000 – Orpheus, 
1993

(szerk.)
Az őskönyv
(Mai albán 
elbeszélések)

Egyik nap a szomszédban lakó barátnőm azt 
mondja nekem:  

– Láttam valami tévéadást külföldi munkásnőkről. 
Egész álló nap gyárban dolgoznak, esténként pedig 
a háztartással meg a gyerekeikkel foglalatoskodnak. 

Mondom: 
– Svájcba érkezve én is ugyanezt csináltam. 

Azt mondja: 
– Ráadásul még franciául sem tudnak. 

– Én sem tudtam franciául. 
A barátnőm zavarba jön. (…) Olyannyira megfeledkezett 

a múltamról, hogy el sem tudja képzelni, én is a nők 
azon fajtájához tartoztam, akik nem ismerik az ország 

nyelvét… (Agota Kristof: Az analfabéta)

A saját történelmüket teljes természetességgel emigrá-
ciós kiáramlások sorozataként szemlélő kelet-európaiak 
közül jó néhányan kifejezték egyet nem értésüket, ami-
kor külső szemlélők idén nyáron az orruk alá dörgölték: 
most visszaadhatják mindezt a  jót, amelyben az innen 
kiáramlók a  különféle vészkorszakokban részesültek. 
A  méltatlankodók viszont úgy vélték: ezek a  migrán-
sok nem esnek egy kategóriába a kelet-európai politika 
száműzöttjeivel, mindenben különböznek tőlük. Pedig 
a  haza és a  nyelv elvesztésének igenis megvannak az 
irodalom által is megragadott egyetemes aspektusai.

A menekült-életforma a 20. században jött létre, noha 
Ovidius, Dante, Rousseau, Mickiewicz, Victor Hugo, 
Henry James, Joyce, Thomas Mann, Brecht, Gomb-
rowicz, Nabokov és Rushdie nevét sorolva nyugodtan 
tekinthetjük korokon átívelő világirodalmi inspirációnak. 
A  hazájukat időlegesen vagy végleg elhagyó alkotók 
indítékai sohasem voltak egyformák, ahogyan túlélési 
stratégiáik sem: a lengyel, a cseh vagy az orosz emigrá-
ció tagjai közül sokan a befogadó kultúra nyelvén írtak. 
A magyarok közül ez kevesebbekre áll, viszont jó néhá-
nyuk műveiből készültek fordítások. Márai – egyértelmű 
rosszallással – az identitás megtagadásának tekintette az 
anyanyelv feladását: „Mint egy nyelvleckére, úgy készül-
nek a világra. Mikor már nincsen ékezetük, nincs anya-
nyelvük sem, s ezért össze-vissza beszélnek és olvasnak, 
mindenféle nyelven.” (San Gennaro vére)

Az 1956-os magyar kiáramlás idején Svájcban kikötő 
Kristóf Ágota (1935) azon kevesek közé tartozik az emig-
ráns magyar írók között, akik mégis a befogadó ország 
nyelvén lettek jelentékeny alkotóvá. A franciául negyven 
éves kora után írásba fogó írónő a  L’analphabète (Az 
analfabéta) címmel 2004-ben közreadott emlékezése-
iben írta meg az első generációs migráns legnagyobb 
fájdalmát: az anyanyelvi kompetencia elvesztését.

Agota Kristof még Magyarországon, Kristóf Ágotaként 
igen korán, négyévesen megtanult írni-olvasni, azonban 
az emigrációban visszazuhant saját kisgyermeki állapotá-
ba: hiába tudott öt év után jól beszélni franciául, ha az 
írott nyelvvel nem bírt. A nyelv átörökítésének elsődle-
ges anyai kötelezettségében is kudarcot vallott, amikor 
otthon született, de francia nyelvi környezetben csepe-
redő gyermekével sem tudott többé magyarul beszél-
ni. Ezzel az anyanyelv mibenléte, az anyaság és a nyelv 
viszonya bizonytalanodott el:

„Esténként a  gyerekkel megyek haza. A  kislányom 
tágra nyílt szemekkel néz rám, amikor magyarul szólok 

hozzá. Egy alkalommal sírni kezd, mert nem értem meg 
őt, máskor meg azért, mert ő nem ért meg engem.”1

Ahogyan az manapság a bevándorlóknak szervezett 
szülő-gyermek nyelvtanfolyamokon is megtörténik: anya 
nem tanítja, hanem gyermekével egy időben sajátítja el 
a  család számára elsődleges fontosságú nyelvet: „Még 
két gyerekem születik. Velük gyakorlom majd az olvasást, 
a helyesírást, az igeragozást.”2 Agota Kristof és gyerekei 
között felborult az a hierarchia, amely a szülő és a gyer-
mek között a  szülő nagyobb nyelvi kompetenciájából 
adódik. Amikor gyermekei valaminek a  jelentését kér-
dezték tőle, az azonnali felvilágosítás helyett kénytelen 
volt azzal válaszolni: „Utánanézek.”

Az angol nyelvet már kisgyermekként elsajátító Nabo-
kov is szótárral írt, mintegy nyelvi túlkompenzálással eny-
hítve saját szorongását afelett, hogy nem az anyanyelvén 
alkot, azonban Agota Kristofnál a  szótár „fáradhatatlan” 
és „szenvedélyes” használata azt jelképezi, hogy valami-
féle tekintélyhez kell folyamodnia, hogy uralhassa a nyel-
vet, amelyet voltaképp anyaként sem tanított, hanem 
együtt tanult gyermekeivel. Ebben a sajátos többnyelvű, 
nyelvközi, nyelvfosztott állapotban jellemzi a  második 
nyelvet „ellenségesként”:

„Több mint harminc éve beszélek, húsz éve írok is 
franciául, de még mindig nem ismerem. Nem beszé-
lem hiba nélkül, és csak a  szótár gyakori használatával 
tudok rajta helyesen írni. Ezért hívom a francia nyelvet 
is ellenséges nyelvnek. És van még egy oka, amiért így 

hívom, és ez az utóbbi súlyosabb. Ez a nyelv az, amelyik 
folyamatosan gyilkolja az anyanyelvemet.”3

Kristof a  németet és az oroszt a  politikai elnyomás 
okán érezte ellenségesnek. Az emigrációban viszont 
a  francia nyelv vált egyfajta bensővé tett ellenséggé. 
A  felnőttként elsajátított nyelven az áhított önkifejezés 
azonban önfelszámolással is jár, az anyanyelv, az ere-
dendő nyelvi identitás (ön)pusztításává.

Egyik emigráns magyar írónál sem lett a nyelvvesztett-
ségből kifejező erő, Agota Kristofnál viszont a minimális-
ra csökkentett stilisztikai, lexikai, grammatikai eszközök 
tesznek minden mondatot jelentőségteljesebbé. Szem-
betűnő az igei idők mellőzése: A nagy füzet jelen időben 
íródott. Bizonyos tekintetben arról van szó, hogy maga 
a nyelv leckeszerűvé, gyerekessé vált. Ahogy a  szerző 
egy interjúban felidézte első regénye létrejöttét: 

„A fiam akkoriban volt 12 éves; az ő házi feladataiból is 
merítettem a szinte gyermekien egyszerű mondatszer-
kesztéseket. Az első könyvemben, a Nagy füzetben ugye 
gyerekek beszélnek. A fiam írt körülbelül így. A könyvet 
sok helyen nyelvtanításra is használják, iskolásokkal is 
olvastatják.” 4

Ahogy a nyelvleckéből a francia íróvá váló Agota Kris-
tof kezén irodalom lesz, úgy válhat ez az irodalom aztán 
újra nyelvleckévé. Talán azok is tanulnak majd a könyvei-
ből, akik egy újabb migrációs hullám emlékezetes évében 
2015-ben érkeztek menekültként Európába.

A világ mint nyelvlecke

SZÉCSI NOÉMI

„A barbároktól való félelem azzal a kockázattal jár, hogy 
magunk is barbárrá válunk. És magunk nagyobb gaztettet 
követünk el, mint amitől eredetileg rettegtünk. A  tör-
ténelem egyik tanulsága az, hogy a  kezelés rosszabb 
lehet a betegségnél” – írja Tzvetan Todorov 2008-ban, 
a Félelem a barbároktól című, Huntingtonnal polemizáló 
nagyesszéjében. Todorov a klasszikus dekonstruktivista 
eljárással történelmi kontextusba helyezi, majd lebont-
ja a  barbár fogalmát, markáns koordináta-eltolásokkal 
demonstrálja, hogy a civilizáltság és maga a civilizáció is 
relatív, akárcsak a kultúra, melyet csak a maga folyama-
taiban érthetünk meg. Hasonló ez ahhoz, amit kerek 
száztíz évvel ezelőtt Vámbéry Ármin keresetlen egy-
szerűséggel fogalmazott meg a keletiekről: „Ez emberek 
a  hitetlen Európát elvadult, barbár csürhének nézték, 
mely teljesen hiányával él az iszlám művelő hatásának”.

Igyekszem ellenállni a kísértésnek, hogy rápasszítsam 
ezeket az eszmefuttatásokat az aktuális helyzetre: jönnek, 
özönlenek, idegenek minden ízükben, mozdulatukban, 
gondolatukban, már amennyiben a  menekülés-vezér-
lőn kívül más chip egyáltalán üzemel náluk – látszatra ők 
a par excellence barbárok. A másik szemszögből nézve: 
lehet-e annál barbárabb merényletet elkövetni saját civi-
lizációs folyamatunk ellen, mint amit a  közép-európai 
autokraták megjátszottak – betámadni a szolidaritás és 
együttérzés évszázadokon át apránként adagolt erényét, 
mely már-már populációnk belső lényegévé vált. (Nor-
bert Elias itt fakadna sírva.)

Gimnazista kamasz voltam, amikor a 80-as évek elején 
elolvastam Szolzsenyicin Gulágját. Nem tudom, miért, de 
végig a barbárság szó járt a fejemben, konkrétan hónapo-
kig, mert akkoriban még lassan haladtam az orosz szö-
veggel. Azóta egyetlen alkalmat sem hagytam ki, hogy 
belülről lássak egy olyan országot, amelyik módszeresen 
irtja a saját állampolgárait. Fennmaradt néhány fénykép.

1982 nyara, csoportkép a Néva partján, talán én 
kattintottam el, mert mintha rajta sem lennék. Amúgy 
gimnáziumi iskola- és osztálytársak, egykori haverok, 
azóta néha felugrik, amit a fb-on posztolnak, nagyritkán 
váltunk egy-két szót osztálytalálkozókon; ki erre ment 
el, ki arra, az egyik felével van miről beszélgetnem, de 
ők is inkább jeleket adnak, hogy fejben velem tartanak, 
szóban nem vállalják, a másikkal igyekszünk udvariasak 
lenni egymással, figyelünk a szóhasználatra. Megszokott 
hazai skizó, de kezeljük az affektusháztartásunkat, civili-
záltak vagyunk. Norbert Elias elégedett lenne.

1982-ben Moszkvában egy házkutatás során a titkos-
rendőrség megtalálta Alekszandar Ahiezer, a talán csak 
Norbert Eliashoz mérhető orosz társadalomtörténész 
Oroszország – a  történelmi tapasztalat kritikája című 
művének ezer oldalas kéziratát. A  szerző egy nap és 
egy éjjel bolyongott élő zombiként a városban, táskájá-
ban az egyetlen megmaradt példánnyal, jegyzetekkel és 
hivatkozásokkal, de senkire sem merte rábízni, inkább 
elégetett mindent. Amit fejből, innen-onnan újra össze 
tudott rakni, az 1991-ben jelent meg, barátai és hívei 

1 Agota Kristof, Az analfabéta, ford. Petőcz András, Új Palatinus, Bp., 
2007. 58.
2 Kristof, Az analfabéta, 60.
3 Kristof, Az analfabéta, 30.
4 „Nem akartam megnevezni semmit” Beszélgetés Agota Kristof 
írónővel = HVG 2006. szeptember 19. (http://hvg.hu/kultura 
/20060915agotakristof)

Rettegés a barbároktól (a szabadnapos antropológus feljegyzéseiből)

KRASZTEV PÉTER
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támogatásával. A népszerű-tudományos bulvár sajtóban 
azóta úgy forog a neve, mint a  látnok-történészé, aki 
előre megjósolta a Putyin-féle autokrácia eljövetelét, és 
körülbelülre azt is belőtte, meddig fog ez tartani (van 
még belőle jócskán). A hatalmas terjedelmű mű azzal 
próbálja meg szembesíteni az oroszokat, hogy Orosz-
országot igenis meg lehet ésszel érteni , de csak úgy, ha 
eltekintünk a romantikus misztifikációktól és metaforák-
tól (alapvetés Tyutcsevtől: „Oroszországot ésszel felfogni 
nem lehet” stb.) és folyamatként értelmezzük a  törté-
nelmi tapasztalatokat, pontosabban a  folyamatok erő-
szakos és szakadozott jellegét követjük végig. Kulcsszava 
a „hasadás”, ami minden jelentős történelmi esemény-
nél megosztja az orosz társadalmat – a kereszténység 
felvételétől a „zavaros időkön” és a Nagy Péter-i refor-
mokon, valamint a 19. századi falu-város szakadáson át 
a  „nagy októberi tragédiáig” – és más társadalmakkal 
ellentétben semmiféle integratív mechanizmus nem 
alakult ki arra, hogy ezek a  törésvonalak elsimuljanak. 
Ebből adódik a máig jellemző társadalmi hasadtság álla-
pota – a haladás és tradicionalizmus, a népies-urbánus, 
a  szabadságvágy és szolgalelkűség –, minden múltbeli 
társadalmi történésről kétféle legitim értelmezés létezik, 
nincs konszenzus a  hétköznapi kultúra legalapvetőbb 
kérdéseiben. Mondhatná: eltorzult orosz alkat, zsákut-
cás orosz történelem. Kísérteties, pedig Ahiezer a vég-
telen precizitás, kifinomult és a célra kidolgozott fogalmi 
apparátus ellenére nem hogy Bibót nem olvashatott, de 
a nyugati társadalmi modernizációs szakirodalomhoz is 
csak nagyon korlátozott hozzáférése lehetett. Norbert 
Elias biztos szomorú lenne, ha megtudná, hogy Ahie-
zer nem olvasta.

Ugyanabban az évben, 1982-ben, született meg az 
István a  király, ami kellően populáris formában újra 
bedobta a köztudatba a hasadás dilemmáját. Sokáig csak 
a magyarkodást és egy méretes színpadi giccset láttam 
benne. Amikor aztán a 80-as évek második felében már 
beazonosítottam a problémát, mindenben a népi-urbá-
nus ellentétet vizionáltam. Lehet, hogy mindenki ezt 
csinálta, és végül attól maradt fenn…

A következő képen Lena, Tomasz, Jevgenyij és 
én állunk egy moszkvai utcán 1987 nyarán, a  képet 
Gyima készítette, aki azóta menő fotós Moszkvában. 
Amikor 1985 telén megismerkedtünk, még szó sem 
volt peresztrojkáról, akkori feleségével, Marinával egy kis 
lakásban éltek, volt valami kamu állásuk, piszok büdösek 
voltak a papiroszitól, és közép-ázsiai füvet szívtak, tiltott 
irodalmat gépeltek selyempapírra négy-öt példányban, 
akkor éppen Vojnovicstól Csonkin kalandjait. Így utólag 
olyanok, mintha Ulickaja Imágójából léptek volna elő: 
fél lábbal mindig a  sitten, alkalmanként kényszergyógy-
kezelésen, a  barátaik el-eltünedeztek, majd váratlanul 
előkerültek, folyamatosan a  kommunistákat gyalázták, 
és vicces történeteket meséltek balfasz kágébésekről 
és agyatlan funkcikról, egyszóval példás ellenzéki életet 
éltek. Lénával és Tomasszal mindig ott lógtunk náluk, 
rósejbni, vajaskenyér; sajt és konzerv csak akkor került, 
ha vittem. Marina később a  Memorial csoport aktivis-
tája lett, a  kommunizmus áldozatainak emlékét doku-
mentálták, nehogy valakinek eszébe jusson visszasírni. 
Ahiezer, ha ismerte volna őket, bátran rájuk bízhatta 
volna a kéziratot. 

Jevgenyijjel, azaz Zsenyával Marináék valószínűleg az 
életben nem akadnak egymásra a  tízmilliós Moszkvá-
ban, ha nincs egy magamfajta outsider, aki a maga heb-
rencs módján tesz a kétpólusú világra. Igazából nem is 
nagyon beszélgettek a kezdeti replikaváltásokat követően, 

bemérték egymást, maximum a  közös fotó kedvéért 
voltak hajlandók összeállni. Zsenya épp akkor végzett 
újságírás szakon, de már a moszkvai pátriaárka hivatalá-
ban alkalmazták sajtósként, napi több órát hajlongott az 
ikon előtt, és erősen hazafias érzelmeket táplált. Mind-
eközben kivételesen finom tollú, szellemes és pontosan 
fogalmazó szerző volt, megrögzött antikommunista, de 
ez főleg a  bolsik ateizmusának szólt, Oroszhon világ-
hatalmi helyzetéért hálás volt nekik. Oroszország és 
a demokrácia nála nem fért meg egy lapon, monarchis-
ta volt, aki hitte és vallotta, hogy az uralkodó hatalma 
az istentől ered. Akkor találkoztam vele utoljára, amikor 
a kép készült.

A 2005-ben megjelent Projekt Rosszija című terjedel-
mes pamflet olvasása közben viszont végig Zsenya járt 
a  fejemben, mit is csinálhatott az elmúlt huszonnyolc 
évben. A könyv szerző megjelölése nélkül jelent meg, 
állami postával jutott el az ország összes közintézmé-
nyébe és aktív politikusához. Az írásból árad a  legsú-
lyosabb ortodox fundamentalizmus, ugyanakkor egy 
sajátos, fraternizáló irónia korszerűvé és befogadha-
tóvá teszi a nyelvezetet. A demokrácia- és elitkritikája 
pengeéles, a civilszervezet- és a nyugatellenes kitételek 
részben védhetők, még az átfogó eszmék (ideológia) 
nélkül hagyott társadalom miatti aggodalom sem vér-
lázító önmagában. A felvilágosodás, az individuális sza-
badságjogok és a piacgazdaság ócsárlása viszont elviszi 
a lázálom irányába, igaz, nem többé és nem kevésbé, 
mint a hazai jobboldal egyik fő ideológusát, Bogár Lász-
lót. Zsenya, mert magamban így neveztem el a Projekt 
Roszija szerzőjét és Bogár szövegeit kényelmesen lehet 
párhuzamosan olvasgatni: a  hazai változatban kicsi-
vel erősebb az „organicista-szecesszionista” hevület, 
a rajongás a premodern naturális gazdálkodás iránt és 
a  fóbiás irtózás a  műanyagoktól és zsidóktól (utóbbi 
szó kimondását kerülve, persze). Az új orosz ideológia 
a szovjethatalmat keresztezné a „trónnal és az oltárral”, 
amivel visszalépne a  felvilágosodás előtti korokba, az 
istennek tetsző ösvényre terelné az emberek tudatát. 
A  lényeg ettől még, persze, nem változik: elindulni 
a  civilizációs folyamattal szembe, megtalálni a pontot, 
ahol elvétettük az utat, majd onnan újragombolni a tár-
sadalom dzsekijét. Gumiljov, Dugin és még legalább 
tucatnyian ontják az orosz társadalomra a tudatmódo-
sító áfiumot, és ebből a tripből mintha nem lenne visz-

szatérés. Norbert Elias és Ahiezer egymás kezét fogva 
vernék a fejüket a falba. 

Visszatérve a  barbárokhoz: nem szükséges félnünk 
a barbároktól, hogy azokká váljunk. Az igazi barbár nem 
az, akik jön valahonnan, és ránk ijeszt. Vámbéry állításá-
ból egy kis csavarral kihámozhatjuk a lényeget: elég csak 
egy pillantás kívülről, és máris meglátjuk a velünk, vagy 
bennünk élő barbárt. Tőle nem feltétlenül félünk, hiszen 
a  hasadt társadalmainkban ő a  mi rosszabbik énünk, 
vele szemben határozzuk meg magunkat, de nélküle 
se idehaza, se Oroszországban nem lenne világos az 
identitásunk. Ö az, aki kilépne a humanizmus korában 
indult civilizációs folyamatból, egy boldog, új barbárság 
ígéretével. A civilizáció intézményi vívmányaiból azonban 
ő is részesülne, ezért itt mindenből kettő van: írószer-
vezetből, művészeti akadémiából, színházi egyesületből, 
politikai irányzatból, sajtóból, történelemből, tüntető 
civilszervezetekből, gyógyászatból stb. És ezek nem 
érintkeznek egymással, amivel csak mélyítik a hasadékot, 
az egyre mélyülő hasadék viszont egyre több párhuza-
mos intézményt követel. A mechanizmus, amely a két 
oldalt integrálná, ahogy Ahiezer mondja, még az igény 
szintjén sem jelenik meg. 

Van egy szó, a megbonthatatlan, mely a nyelvünkben 
csak egyetlen dologra volt alkalmazható: (fiatalabbak 
kedvéért) a  szovjet-magyar barátságra. Ma azt gondol-
hatnánk, hogy ez a  nyelvi abszurdum az orosz minta 
követésében, a  gazdasági függés visszaállításával értel-
meződik újra. Pedig nem: mi ketten együtt képezzük 
ezt a  mintát, melyben egy apró és egy óriási hasadt 
társadalom egymásra talált, ahol a civilizációs, vagy akár 
modernizációs folyamatokból kimaradt tömegek barbár-
ság iránti vágya bármikor mobilizálható az elképzelt múlt 
jövőbe vetített képével.
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beszélgetésének szövegét a német Lettre nyomán közöljük
SALMELA, ALEXANDRA   (1980) szlovák írónő, Finnországban él, finnül 
és szlovákul is publikál, első regényéből közlünk egy újabb részletet
ŠTEGER, ALEŠ   (1973) szlovén író, költő, szerkesztő, irodalomkritikus, 
a Beletrina kiadó egyik alapítója, legújabb regényéből közlünk egy részletet
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nyelvű folyóirat számára írt cikkének magyar változatát közöljük
SZILASI LÁSZLÓ   (1964) író, irodalomtörténész, a Szegedi 
Tudományegyetem tanára, készülő kisregényének egy fejezetét közöljük
TAKÁTS JÓZSEF   (1962) irodalomtörténész, politikai eszmetörténész, 
kulturális várostervező, a Pécsi Tudományegyetem tanára
TARANENKOVÁ, IVANA   (1976) szlovák irodalomtörténész, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, a kortárs 
szlovák irodalomról Radoslav Passiával közösen írott monográfiájának egyik 
fejezetéből közlünk részleteket
TÓTH KRISZTINA   (1967) író, költő, műfordító
VARGAS LLOSA, MARIO   (1936) Nobel-díjas perui író, esszéista
VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS   (1959) publicista, író, filmrendező, politikai és 
kulturális kommentátor. A Magyar Narancs alapító főszerkesztője volt. Készülő 
prózakötetéből közlünk néhány részletet
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ŽUCHOVÁ, SVETLANA   (1976) szlovák írónő, pszichológiát tanult 
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Ebben a kivételesen gazdag sorozatban  
minden európai országból és kultúrkörből  
egy kortárs regény jelenik meg.

A sorozat legújabb kötetei:
 • Veronika ŠIKULOVÁ (Szlovákia): Menettérti
 (Mészáros Tünde fordításában, Závada Pál utószavával)

 • Kjell WESTÖ (Finnország): Ahol egykor jártunk
 (Papolczy Péter fordításában, Dalos György utószavával)

 • Mircea CĂRTĂRESCU (Románia): Káprázat. A test
 (Koszta Gabriella fordításában,  
 Papp Sándor Zsigmond utószavával)
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