
Irodalmi Nobel-díj: „A” Jelinek

Ausztriában eddig is alig volt olyan, aki nem ismerte a ne-
vét – miközben ennél jóval kisebb azoknak a száma, akik

olvastak tõle akár egyetlen sort is, avagy látták valamelyik
darabját. Most persze, amikor elsõ osztrákként megkapta az
irodalmi Nobel-díjat, keresik a boltokban a mûveit, de el-
képzelhetõ, hogy sokan csak „módiból”, s a nem túl könnyen
emészthetõ alkotások végül olvasatlanul kerülnek a polcra.
A mozik ismét mûsorra tûzték a „Zongoratanárnõ” címû fil-
met, amelyet az ugyanezen a címen megjelent regényébõl
Michael Haneke forgatott. Francia koprodukcióként, Cannes-
ban még érmet is szerzett az egyáltalán nem elkényeztetett
osztrák filmiparnak. A színházak nem forgatták fel mûsorter-
vüket. Egy-egy darabját vették csak elõ, pár elõadásra – le-
hetõleg olyat, amelynek színre viteléhez nem kell különö-
sebb erõfeszítés.

Jelinek Nobel-díja jókora zavart okozott az osztrák kultu-
rális élet irányítói, no meg a konzervatívabb ízlésû közönség
körében is. Amennyiben igaz az, hogy a mûvészet egyik dol-
ga a polarizálás, a figyelem felkeltése, akkor Jelinek Nobel-
díj nélkül is világbajnok volt. Ismertségének fõ oka, hogy
mindig élen járt a társadalom visszásságainak bírálatában, a
nõk jogainak védelmezésében. Közszereplése teljesen ellen-
tétes magánemberi mivoltával: visszahúzódó természetû,
valósággal fél a nyilvánosságtól, ritkán ad interjút, egy-egy
darabjának bemutatója után nehéz a színpadra csábítani.
Azonnal közölte, hogy a Nobel-díj átvételére sem utazik
Stockholmba, beszédét, amely nem nélkülözte Ausztria os-
torozását, kiadója képviselõjére bízta. Mégis, nincs olyan, a
jobboldaliság, a diszkrimináció, az elnyomás elleni tünte-
tés, amelyen ne szónokolt volna. A mindenkit váratlanul ért
stockholmi döntés alkalmából hirtelenjében a régi doku-
mentumfilmekbõl összevágott híradóanyag is fõként ilyen
mozzanatokból tevõdött össze. Interjút kevesebbet leltek fel
a szorgos filmkészítõk. Az elismerésérõl szóló hír világra
röppenése idején sem szívesen állt a kamerák elé, csak nagy
nehezen lehetett erre rávenni. Annyit elért, hogy Ausztriá-
ban „nem folyik a vízcsapból”, még akkor sem, ha sokan
büszkék a Nobel-díjára. Akik ellen oly elszántan küzd, még az
elidegenedett hatalmi rendszer vezetõi is – igaz: rövid habo-
zás után – belefogtak a dicsõítésébe. Mindig kicsiny, de érez-
hetõ – az õszinteség látszatát keltõ – felhanggal, mondták,
hogy Jelinek zseni, ha nem is a legkellemesebb fajtából való.

Az 1946-ban a stájerországi Mürzzuschlagban született
Elfriede Jelinek igazságtalanságokkal szembeni érzékenysége
gyermekkorában keresendõ. Huszonhárom éves koráig köz-
vetlenül befolyásolta apja lelki betegsége, amiben kétségkí-
vül szerepet játszott a második világháborús megrázkódta-
tás. A zsidó származású férfi úgy menekült meg a haláltól,
hogy vegyészként részt vett a nácik fegyverfejlesztési prog-
ramjában. Minden bizonnyal ebbe rokkant bele lelkileg-ide-
gileg. Jelinek izzó gyûlölete a fasizmus valamennyi formája
ellen, eredendõ igazságérzetén túl, minden bizonnyal innen
is ered.

A zene a mindene. Zenei gimnáziumba járt, majd a fõisko-
lára. Az orgona volt a választott hangszere, de belekóstolt a
zeneszerzésbe is. A Bécsi Egyetem színháztörténeti szakára
is beiratkozott, de ezt gyenge szervezete miatt hamar abba-
hagyja. 1971-ben végül orgona szakon diplomázott. Volt egy
év, az 1968-as, amikor teljesen visszavonult a világtól, jósze-
rével ki se lépett a szülõi házból. Ekkortájt jelentek meg elsõ
versei, miközben bekapcsolódott a diákmozgalmakba. Egyre

több mûve talált elfogadásra. Egyik elsõ hangjátékával pél-
dául a Die Presse címû újság pályázatán nyert. 1974-ben
férjhez ment a német Gottfried Hüngsberghez, aki korábban
az ellentmondásoktól ugyancsak nem mentes Werner
Fassbinder filmrendezõ köreihez tartozott. A házasság ma is
tart, igaz, sok idõt nem töltenek együtt, s a nyilvánosság elé
sem igen lép a házaspár. A hetvenes évek közepén Jelinek
belépett az Osztrák Kommunista Pártba, amelynek 1991-ig
volt a tagja. Az oly sokat ostorozott társadalom egyre inkább
elismeri írói teljesítményét, sorra kapja a német nyelvterü-
let rangos díjait. Irodalmi teljesítménye a nyelvi lelemény, a
szenvedélytõl átfûtött szózuhatag, amellyel tiltakozása tár-
gyát illeti. Az osztrák irodalomban van ennek hagyománya –
Thomas Bernhard alkotott hasonló módon. Sokan úgy vélik
ez a Nobel-díj kicsit a tizenöt éve elhunyt, és életében oly
sokat bírált Bernhardnak is szól. Jelineket eddig nem dicsér-
te az az osztrák politikai elit, amelyik most Ausztria dicsõsé-
gének nevezi. Kõkemény, következetes bírálata szinte min-
den mûvével sok bosszúságot okozott. Legutóbb
„Bambiország” címen az iraki háború volt a témája. A felsõ-
õri négyes romagyilkosság történetének feldolgozásával an-
nak idején Ausztria rasszizmusát vette célba. „Sportdarab”
címû mûve egyszerûen csak a mai álszent társadalmi viszo-
nyokat ostorozta. Társadalomkritikája mindig elevenbe ta-
lált, így senkit nem lepett meg, hogy a jobboldali Osztrák
Szabadságpárt kormányra kerülése idején megtiltotta mû-
vei elõadását Ausztriában. Mindez most nem téma: Elfriede
Jelinek az elsõ osztrák irodalmi Nobel-díjas, ráadásul nõ –
büszke rá egész Ausztria. Õ pedig rémülten visszahúzódik az
ünneplés elõl, s igyekszik megmaradni a réginek. „A”
Jelineknek.
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