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Egy nehezen megnevezhetőkórról

Egyetlen dgányasszony se jósolta nekem azt, hogy szülőföldemet elhagyom.
Azok pedig, akik között élek, képtelenek megérteni, hogy olyan tájékról szár
mazom, ahol nem volt gépkocsi, fürdőszoba, telefon; ahol a nyáron porzó, ta
vasszal és ősszel sáros utakon öt mérföld is komoly távo1ságot jelentett, ahol a
lakosság orvos nélkül élt, aháziszerekben, varázslatokban és ráolvasásokban
bízva. A hagyományos életmódot tönkretevő,az embereket lakóhelyükról elűző
kataklizmák méreteihez már hozzászoktunk, tényként fogadjuk el, de velem
olykor még mindíg forog a világ. Kalifornia nekem nem azt jelenti, mint lakosai
többségének, az Eszak-Amerika más tájairól idekerült emigránsoknak. Még
mindig az a kisfiú vagyok, aki a nagyvárosban tett első látogatásakor megrémült
a vécékagylóban lezúduló víz hangjától, mert azt hitte, hogya láncot megrántva
elrontotta az ismeretlen szerkezetet. Az autót, amelyet vezetek, továbbra is gya
núsan apokaliptikus állatnak tartom, a járásunkban lévő egyetlen ilyen jármű

tulajdonosa Zabíello herceg volt, s csak ő tudott vele bánni. Mégsem a technika
gyerekes csodálata az oka, hogy nem csupán elfogadom a kaliforniai civilizáci
óhoz való tartozásomat, de Európa emIítésekor bizonytalan ref1exeim támad
nak, olyasmi, mint a vállrándítás. Repülőgéppel néhány óra alatt San-Francis
c6ból a legújabb gadget-ekkel szórakozó, tehetős Nyugat-Európéban lehetek.
Esetlen elhallgatásaimban (',igen, igen, de...") nagyrészt ott a szükségszerűség

bizonygatása, mint mindenkinél, aki - akart vagy nem akart - menekülni
kényszerült Európéból. Igaz, nem ama mezítlábas analfabéták egyike voltam,
akiket a többhetes óceáni átkelés idején bezártak a fedélzet alatti raktérbe. Sta
tisztikaiIag az új, a késői kivándorlási hullám adatai között szerepelek, az euró
pai szűkmarkúság miatt elvándorló tehetségek emigrádós csoportjában. Epp
ezért méltányolom a szükségszerúséget, mind a magam, mind az írástudatlan
földművesesetében. Elhallgatásaimban azonban valami más is rejlik. Az eredeti
példány minden bizonnyal érdekesebb, mint a másolatok, és a tömény szesz,
legalábbis sokak véleménye szerint, ízletesebb, mint a vízzel felhígított. A hu
szadik század, ha az ember elgondolkozik róla, nem késztet örömteli vélemény
alkotásra, de ha már elkerülhetetlen a szembesülés vele, akkor a találkozás tör
ténjék ott, ahol elérte tébolyult teljességét. Kiváltságnak tekintem, hogy nekem

.. Részlet a Vigilia és a Kalligram Kiadó közös gondozásában rövidesen megjelená
esszékötetból
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itt Amerikában adatott meg, hogy ebben részesüljek. Olyan volt ez, mint hajdan
a totális pestisjárványtól elnéptelenedett városokban: én is gyakran éreztem úgy,
ha túlélem, akkor gazdagabb leszek egy tapasztalással, amely nélkül kortársaim
neveltetése, a retorikába vetett hit miatt, mindig elhibázott lesz.

Az európai barátok, Amerikával szemben táplált haragjukkal és az öreg
kontinens barátságosságára való hivatkozásukkal? Nyilván gyógyíthatatlan
európai vagyok, és tudom, hogy miről beszélnek. Soha, senki nem tudta
meghatározni, mi a boldogság, de valószínűleg a boldogság egyik feltétele,
hogy ne lépjünk túl egy bizonyos szerény emberi mértéket. A boldogság az
a sokféle apró benyomás is: egy várfok, egy fa, egy kiskutya, egy zöldséget
áruló borzas nő - amelyeket akkor is észlelünk, ha oda se figyelünk. Végez
zenek el egy kísérletet: munkába menet úgy válasszák meg az útvonalukat,
hogy egyszer nagy épülettömbök között menjenek, máskor pedig egy lánnás
vásártéren át, olyan úton, mint a párizsi St. [aques utca. Ugyanaz a tíz perc
lehet meddő és éltető. Kivétel vagyok talán, akinek szüksége van a részletek
kel való érzéki kapcsolatra? Sok boldogságot nyújtottak nekem Párizs utcái,
a francia táj völgyei és dombjai, ahol a lombok közül kivillanó palatetők. a
mezők, a hidacska. a berek pattanásig feszül tek megismételhetetlen, egyedi
létezésük töménységétől. Minden kilométer a látni és tapintani való dolgok
özönét zúdította rám. Más ez, mint háromszáz kílométert suhanni Kalifornia
autósztrádáin a fenyegető, szömyűségessé vált látképek között, a csupasz
hegyekre terülő hihetetlen színű fények között, Európában nincs ehhez ha
sonlítható fenséges, grandiózus látvány, ehhez képest legvadabb tájai is ki
csinyek és lakályosak. De emlékszem, hogya vad, romantikus tájak utáni
vágyakozást művészi és irodalmi divatok szülték, hogy amikor még baltát
alig ismerő ősrengetegek vették körül a mezőket, akkor az emberek nem
ittasultak meg tőlük, ellenkezőleg, a leigázott, megszelídített természetet il
lették hódolattal. Aszélesen kitáruló tájjal kontrasztot alkotó apró emberala
kok: ez az, ami a tennészetes Iestöíségre legérzékenyebb festők vásznain is
mindig örömöt szerez nekünk. Es amikor majd eltűnnek ezek az apró ember
alakok? Amikor mindegyikük csak gépen ülő szemlélő lesz? Európa tájai a
földrész egész múltjának, szélsőségeinek metaforája, metaforája érzelmi kö
tődéseinek mindahhoz, ami ostobán lokális, metaforája annak, ahogyan a
városok és apró hercegségek egymáshoz tapasztva lassanként nagyobb egy
ségekké állnak össze. Amerika metaforája: a város-absztrakció és a természet
absztrakt teátruma, mint olyasmi, ami mulandó. Minden rajta kívül van, és a
repülőgép utasa a televíziót bámulja, miközben alatta hegyláncok, sivatagok,
megművelt síkságok vonulnak el. Ennek az országnak lakosait "ontológiai
anémia" kínozza, a betegség legfőbb okait valószínűleg abban kell keres
nünk, hogy itt az emberek életéből gyermekkoruktól kezdve hiányoznak az
apró részletek, mivel mindent előre gyártott állapotban kapnak (a gépkocsi
ugyanis előre gyártott elemmé teszi mindazt, amit az ablakából látunk). E
betegség egyik tünete a belső üresség vákuuma, az idült éhségérzet. mint
amikor a szervezet táplálék híján saját tartalékait emészti föl, vagyis más
képpen megfogalmazva az az érzés, amikor az illető arra ítéltetett, hogy hi
ábavalóan törekedjék önnön középpontja felé, amikor is sosem győződhet

meg arról, hogy valóban létezik-e, és azonos-e önmagával.
Pedig hát az európai kifinomultság semmire sem jó, és csak a meg

másíthatatlant álcázza. A középkori városkák pezsdítő részletei lassacskán a
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múzeumi látnivalók sorába szorulnak, amelyekhez az autósztrádákról útjel
zések vezetik el a turistákat. Valóban megható Júlia erkélyét bámulni Vero
nában, de hogy eljussunk oda, ahhoz át kell vágnunk egy másik, a valóságos
Veronán, amely nem sokban különbözik egy texasi vagy kaliforniai városká
tól. A múzeum, az valami más. Es az amerikai turista tétovázik a meddőn

megszokott és a még nem egészen megszokott határvonalán, bosszankodva
az átmeneti fázison, amelyet az európaiak volán melletti viselkedése is jelez:
ez akkor múlik el náluk, amikor a használati tárgyat többé nem tekintik
személyes hatalmuk és fölényük fitogtatására alkalmas magánharckocsinak.
Szaporodik majd az autósztrádák száma, és egyre több olyan utcácskát, ahol
egykor megszokott mindennapi élet zajlott, az emléktárgy-gyártók és a kétes
értékű műalkotások készítői foglalják el.

Visszafordíthatatlan vagy legalábbis csaknem visszafordíthatatlan folya
mat ez. Beleértve az Amerikában már ismerősbetegségeket vagy egy, a többit
szülő betegséget is. Ami több, mint a magányosság, mert idegenség önma
gunkkal és embertársainkkal szemben. Jó, nevezzük elidegenedésnek, bár ez
az elcsépelt szó már nem jelent semmit. Amíg beteljesedik, lesznek még fél
eszközök, fél-eszmélések, menekülés a szónoklatokba. Ha ez a helyzet, akkor
valósággal kiváltság Kaliforniában élni, és mindennap hörpölni a tökéletes
elidegenedés italát. Mert feltételezve, hogy az emberi faj sokkal leleménye
sebb, mint gondolnánk, csak akkor kezdhet kikeemeregni a maga állította
kelepeéből. ha a már kibírhatatlan fájdalom kényszeríti rá.
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