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MenekülóK
Valamikor úgy tudtam, hogy az emberek már leginkább letelepe
dett módon élnek: házuk vagy lakhelyük van, de legalábbis ottho
nuk, mely az otthonok lazán szerveződőhalmazában biztos helyet
teremt. Az otthonok e halmaza a közösség, melynek összetartó di
namizmusát a köz ös nyelv ny újtja - nemcsak a kimondott szavak
ban megnyilvánuló nyelv, hanem a szavakat alkotó mentalitásban,
az ezt kifejező gesztikulációs, cselekvési és tárgyi világban megje
lenő nyelv. A világot ennek a nyelvnek az otthonából otthonosan
szemléltem - minden gondjával együtt biztos világ volt ez, mely
nek veszedelmeitől maga az otthon, a stabil és he lyhez kötötten
elképzelt otthon óvott.

Az első értetlen pillantást akkor vetettem az otthonosnak kép
zelt világra, amikor választott, távoli otthonából hazatérő nagya
nyám egy képet mutatott már fiatal magamnak, melyen az oszt
rák határ felé menekülő asszonyt lehetett látni 1956 telén: nyaká
ban kendő, a kendőben csecsemő, szabad kezében valami táska
vagy batyu-féle. Nem értettem, miről van szó. Nem azt a tén yt
nem értettem, hogy nagyanyám 1956. november végén úgy dön
tött : felül a határra induló teherautóra két kiskorú gyermekével
együtt, hanem azt, hogy mi az egyáltalán: menekülni. Mert isme
rős volt ugyan a félelem - a rendőrautó fékcsiko rgásától, a fe
nyegető szavaktól, az irracionális és meg soha nem magyarázott
tilalmaktól - de mindez egy biztos és rendíthetetlen otthon k űl

seje volt csupán, me ly elől visszahúzódhattam és elrejtőzhettem a
biztonságos bensőbe. A világot ezen elrejtettségből nézve felfog
tam ugyan, hogy vannak pillanatok és élethelyzetek, amikor me
nekülni kell, ám maga a menekülés mivolta megfoghatatlanul tá
voli és mélységében érthetetlen maradt.

Világosan emlékszem, hogy az első élmény, mely valamit mint
ha megsejtetett volna bennem arról, mit is jelent a menekülés va
lójában, már jócskán felnőtt koromban ért : egy angliai utam alkal
mával valamelyik lap címoldalán életemben először képet láttam
azon vietnami menekültekről, akiket a szabad világban akkoriban
neveztek el boat-people-nek: csónakot mutatott a kép , benne élet
telen vagy halálosan kimerült testekkel. A háttérben az óceán kér
lelhetetlen végtelenje.

Azóta nemcsak én, hanem mindannyian többet tudunk a me
nekül ésr ől. Talán azok is többet tudnak erről, akik látták a bevo
nuló oroszok elől rendezetten vagy fejvesztve visszavonuló német
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és magyar katonákat, s azok is, akik ott voltak a novemberi tél
ben az osztrák határ felé bukdácsolók között. A menekülő kato
nák ritkán vitték magukkal családjukat, s fegyverüket bármikor
elhajíthatták, hogy civil ruhát kerítsenek maguknak. A novemberi
bolyongókat pedig meleg sátrak, élelem és gondoskodás fogadta
a határ túloldalán. Ezek az alkalmak mintha kivételes események
lettek volna - mintha a világegyetem, kisebb üzemzavar elmúl
tán, rendíthetetlen nyugalommal folytatta volna az otthonosságra
épülő emberi világok generálását.

A boszniai menekültek másfélék. Aki arra járt, láthatta az évek
óta vigasztalan vagonokban lakozókat Zágráb közelében, s azokat
is, akiket hol ide, hol oda irányítottak az országos rendező köz
pontok. Láthatta azokat, akik katonai behívó elől nyugat-európai
országokban tengődtek alkalmi munkákból, városról városra bo
lyongva, s olyanokat is, akik hazátlanságuk felett érzett keserűsé

güket a menekültek helyi szervezeteinek lobogóival igyekeztek
elleplezni - avagy megmutatni mindenkinek, aki csak hajlandó
volt végighallgatni gyűlölettel, szenvedéllyel, félelemmel telt szó
zataikat. Aztán megtörtént, hogy nemcsak bosnyákok és horvátok
lepték el tömegesen az utakat, hanem maguk a szerbek is - s
éppen ez utóbbiak kényszerültek az igazán hosszú menetelésre.
Menetelésük azonban, úgy tűnt, már azzal a reménnyel kecsegte
tett, hogy hamarosan véget érhet a menekülésnek e kortárs tragé
diája.

De véget érhet-e végleg és valóban a menekülés? Véget érhet-e
akkor, ha látjuk: egyes fajtái között a felismerhetetlenségig elmo
sódó határok húzódnak? Londonban letelepedett magyar író
mondja: Anglia immár valódi hazája, s nem hiszi, hogy helytele
nül választott volna menekülésekor - s mindeközben ott, ahol
körülötte mindenki angolul beszél, ír verset és filozófiai tanul
mányt, ez az író fáradhatatlanul rája gépbe és papírra ez ismeret
len, ázsiai nyelv szavait, akkor és ott aligha érthető kacskaringós
logikáját. Ezek a versek és esszék, melyeket választott országában
alig ért bárki: vajon nem annak az útnak a folytatása, mely a két
ségbeesetten elhagyott otthonból vezetett a menekülve választott
idegen felé?

Amikor már évek óta éltem idegenben, valaki rám nézett és
azt mondta: olyan az arcod, mint egy menekülté. Igaza volt. S
csak akkor döbbentem rá, hogy nem vagyok egyedül, amikor
évek után ismét hazatértem. Mert amit rajtam látott akkori isme
rősöm, azt véltem látni a régen nem látottakon idehaza. Csak
hogy az a menekülés, mely az arcokra kiült, nyilván nem az el
űzötteké volt; inkább, így hittem, a diktatúra és a szegénység
űzöttjeié. amilyenek akkor voltunk. Csak akkor? "A társadalom
menekül" - olvasom a napokban az egyik politológustól, aki
nem oly régen még gyakran szerepelt a nyilvánosság előtt. "A
társadalom menekül, de él." Igen, menekülve is lehet élni. Éppen
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ennek vagyunk tanúi: naponta tucatjával látjuk őket, a nyomor, a
szegénység elől menekűlőket, de azokat is, akik szakmájuk, hiva
tásuk, életük céljának konkrét összeomlása elől menekülnek - is
mét csak ki az országból, el attól a tájtól, melyben ők is, mint
szinte mindannyian, megismerték a gyermekkor menedékét.

Ez az utóbbi típus is ismerős: felbukkannak azután újra, ideha
za vagy Amerikában. Nyelvük az akkori magyar nyelv, amikor az
országot elhagyták: biztos és ékes magyarság, felhőtlen artikulá
ció. Ezzel szemben tanult nyelvük rutinjában is gyötrelmes, az ér
tő fülnek akcentus elárulja anyanyelvüket, s azt a földet Európa
közepén; amikor pedig eljön az ősz, s végigsétálnak választott
otthonuk nedves avarral borított utcáján, pillanatonként rémlik
fel előttük egy másik kor, egy másik utca, egy másik ősz: a he
lyettesíthetetlen, az ősi, az igazi.

De mi lenne, ha nem abból indulnánk ki, hogy vannak konkrét
menekülők, hanem inkább abból: van valami, ami maga a mene
külés? Tudjuk: nemcsak határokon át menekülhetünk, nemcsak a
szegénység, a nyomor elől, nemcsak egy összeomló gazdaság
romjai elől, nemcsak a fokozódó hazugság elől, nemcsak egy dik
tatúrába visszazuhanni látszó, mind erőszakosabb rendszer elől,

hanem mindenekelőtt és elsősorban: önmagunk elől. Az önma
gunk elől való menekülés rafinált és komplex formáiról eleget
mond a modern lélektan - de ha ennek nem hiszünk is mara
déktalanul, hihetünk ama beszédnek, mely az ősszülőknek az
Édenből való meneküléséről tudósít. Ami ebben elmondatik,
mintha éppen arról szólna: emberi állapotunk valamiképpen egy
bevág a menekedettséggel, s mindazt, amit ebben az életben meg
tudhatunk, ez utóbbi, kitörölhetetlen emlék keserűsége hatja át.

Önmagunk elől menekülni: ez annyit jelent mint elhárítani,
hogy szembenézzünk önmagunkkal. Szembenézni önmagunkkal
sokkal nehezebb, mint szembenézni a nyomasztó szegénységgel,
a politikai erőszak előrevetett árnyékával, vagy a hivatás ellehe
tetlenülésével. Szembenézni önmagunkkal még annál is nehe
zebb, amit első nekifutásra gondolnánk, vagy amire könnyed
pszichológiai kézikönyvek, hitbuzgalmi irodalom, avagy konfúz
ezoterikum hivatkozik. Szembenézni önmagunkkal: csakis ered
ménye lehet egy hosszú s adott fázisában egyértelműen aligha ér
tékelheta folyamatnak. Mindaddig, míg maradéktalanul nem si
kerül önmagunkat megpillantanunk, marad a menekülés, illetve a
menekülés és szembenézés delikát egyensúlya, kinek-kinek más
és más mértékben. Talán a mózesi szavak - "De arcomat nem
láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben marad
jon" - arra is érthetők: saját magunkkal való szembenézésünk
véges létünk határai közt maradéktalanul biztosan nem valósul
hat meg.

Hasztalan szeretnénk elhessegetni, végül mégiscsak le kell szá
molnunk azzal a gondolattal, hogy valamiképpen megmenekül-
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hetünk magától a meneküléstől. Bármennyire visszás és szána
lomra indító is azok helyzete, akik a világban valamilyen okból
nem találják otthonukat, magunkban nem kerülheljük el azt a be
látást, hogy ha másként, más módon is, de mi magunk is menek
vők vagyunk - ha másképpen nem, önmagunk elől akkor és
míndíg, amikor éppen nem gyakoroljuk a maga teljességében
gyakorolhatatlan önmagunkkal való szembenézést. Ekként tehát
menekvők vagyunk mindannyian, s maga a menekülés - mely
minden menekvésünk vagy a menekülés minden konkrét tapasz
talata hátterében felbukkan - olyan mozzanatnak bizonyul, mely
mintegy kategoriális: létmódot kifejező.

E belátásra felépíthető a menekülés metafizikája: kiindulva en
nek mitikus megfogalmazásaiból például a Gilgames-eposzban, a
Genezisben, a görög drámairodalomban, Ágoston híres megjegy
zésében a "nyugtalan szívről", mely mindenkor Istent keresi 
Miltonon, Hölderlinen és Kierkegaardon át elérkezhetünk azon
szerzőkig, akik már kortársunkként hasonló egzisztenciális élmé
nyeket helyeztek gondolkodásuk egy-egy szeletének középpontja
ba. A schopenhaueri akarat, a bergsoni nevetés, a heideggeri
gond vagy szorongás, a levinasi vágy fogalmának új értelmezése
mind helyet kaphatnának e metafizikában. E metafizika ekkor ha
sonló lehetne a háború azon metafizikájához, melyet Ernst [ünger
nyomán Jan Patocka pendített meg, s melyről Emmanuel Levinas
egyik legmélyebb belátását fogalmazza meg 1961-ben. Miként a
háború, a menekülés is alapvető létezési mód, s azok, akik elva
kult ideológiaként a vallást az őskor kegyetlen körülményei elől

való menekülésre akarták ráfogni, talán nem is jártak messze az
igazságtól - azon lényeges különbségtől eltekintve, hogy a vallás
és ezáltal az egész emberi civilizáció eredetének tartott menekülés
nem von le semmit az előbbiek értékéből. S kiderülhet, hogy a
menekülés metafizikája maga is menekülésként ragadható meg
ám másképpen nem is tehetne szert arra az empíriára, mely nél
kül e metafizika üres spekuláció maradna csupán.

Egy lényeges kérdést azonban mindeddig nem tettünk fel: a
menekülés nem egyszerűen valami elől való menekülés, hanem
valami felé való menekülés is. A novemberi hajnalban az osztrák
határ felé bukdácsoló fiatalasszony talán saját életét mentette,
vagy jobb életben reménykedett maga és gyermeke számára; a
győri halálkamion utasai is valami másban bíztak, mint a nyomo
rúságos fulladásban; az Angliában élő, a kortárs filozófia pompás
palotái árnyékában szilaj-magyarul, magányosan bölcselkedő fér
fiú el is ismeri; könyvtárát, melyre oly büszke, aligha gyűjthette

volna össze Budapesten. Miközben pedig önmagunktól menekü
lünk, azt reméljük, különbözhetünk attól, aminek nem szeretnénk
tudni önmagunkat. Menekülésünk tehát valamire céloz: olyan va
lamire, mely visszatekintve mintha felbukkanna a gyermekkori
védettség emlékében - emlékében, melyet azonban e védettség
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elvesztésének keserűsége árnyékoz. Az, ami felé menekülünk,
nem lehet a gyermekkori védettség semmilyen jövőbe kivetített
alakja, hiszen emebben minden az elveszítettség ürömével keve
redik. Ami felé menekülünk, a kategoriáIis menekvés létmódjá
nak horizontjában metafizikailag van adva, ezen a horizonton
merül fel meghatározatlanul, újszerűen és megpillanthatatIanuI.
Felbukkanása azonban mindenkor a tudás bizonyos eredeti for
májában megy végbe, ha formátlanul is, tudottan - mindig
spontán, letagadhatatIanul, ám kibonthatóan feltételezve.

Menekvésünk célja, hogy az elveszített otthon után ismét vala
hol otthonra találjunk. De minden otthonnál erősebb a halál,
mely kivet mindenünkből és önmagunkból is - végképp meg
foszt attól, hogy önmagunkkal szembenézzünk. Várhatjuk-e tehát,
hogy a halálon innen lelhetünk igaz menedéket - hogy katego
riális menekvésünk metafizikai célja ugyanabban a közegben
bukkan fel, mint amelyben menekülésünk megtörténik? Alig hi
szem. Az, amire menekülésünk voltaképpen a maga eredendő

mivoltában irányul, nem a jobb élet, nem is drága könyvek gyűj

teménye, még csak nem is olyan körülmények összessége, mely
nek közepette hivatásunknak élhetünk. Az, ahova menekülünk,
valami sokkal több mindezeknél, és sokkal több annál is, amit
menekvő értelmünkkel minden további nélkül felfoghatunk.
Egyet tudunk róla spontán bizonyossággal: befogad.
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