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'A'Vakok piacán'

2Elias Canetti: Marrákes
hangjai. Útijegyzetek.

(Ford. Széll Jenő.)
Terebess Kiadó,

Budapest, 1999,26.

3Marrákesben, mint
nemrég tanúja lehettem,

Canetti közel fél
évszázad előtti látogatása

óta a helyzet mit
sem változott.

Brueghel vakjai

Elias Canetti Marrákes hangjai című úti jegyzeteiben írja: "Tavaly, ti
zenöt évi távollét után Bécshez közeledve, a Blindenmarkioté utaz
tam át, amelynek mindaddig a létezéséről sem tudtam. Neve os
torcsapásként ért, s azóta sem tudok szabadulni tó1e. Idén, amikor
Marrákesbe érkeztem, hirtelen a vakok között találtam magam.
Több százan voltak, megszámlálhatatlanul sokan, legtöbbje koldus,
nyolcas-tízes csoportokba verődve álltak a piacon, szorosan egy
más mellett. Rekedtes, szünet nélkül ismételt gajdolásuk messzire
elhangzott. Megálltam előttük, mozdulatlanul, mint ők, és mind
végig nem tudtam bizonyosan, vajon érzik-e a jelenlétem. Ala
mizsnás fatálkát tartott maga elé mind, s ha valamelyikbe pénzt
dobtak, az adomány kézről-kézrejárt; mindenki megtapogatta, el
lenőrizte a pénzt, míg végül egyikük, akinek ez volt a tiszte, a zse
bébe csúsztatta. A pénzek megtapogatása éppúgy közös szertartás,
akár a mormolás és gajdolas."!

Anagyvárosokban - kiváltképp a Földközi-tenger vidékén,
ahol az erős napfény miatt sok a szembeteg és a vak - évezredek
óta naponta ismétlődike jelenet: világtalan koldusok tömeges ut
cára rajzása és rituális kéregetése," Vajon mi az, ami e látványban
megragad, s oly mélyen emlékezetünkbe ég? Az emberi nyomorú
ság végtelen változatossága, a kihívón közszemlére tett egyéni tra
gédiák? Avagy a részvét önkéntelenül megállni késztetőparancsa?
Nyilván ez is, az is - de talán még inkább, ami a látó ember köz
napi tapasztalatából hiányzik, s leginkább ilyenkor szembesül vele:
a kiszolgáltatottak"vak bizalma" és feltétlen szabálykövetése. Vizs
gáljuk hát meg közelebbró1 a szolidáris csoportrendek e markáns
emblémáját.

A sorminták változatos jelenség- és jelentésvilágát kutatva, keresve
sem találunk méltóbb művészi példát, mint amit alkotója maga is
"képes beszédnek", látókat megszólító példázatnak szánt - noha ál
tala éppen eredendővakságunk látleletét tárja elénk... Az idősebb

Brueghel Vakok című, talán utolsóul készült remekéró1 van szó, erró1
a szelíden groteszk, allegorikus temperaképró1, melyet ma a Nápolyi
Képtár őriz. A szimbolikus sorminták egyik legszebb darabja e kö
zépkor végi realista látomás, melyaz emberi esendőségalaphelyzetét
- a "világ sorát" - sűríti fél tucat vak koldus különös alakzatába.

A Brueghel-irodalom' a Vakok keletkezését 1568-ra teszi, e mosto
hán szűkre mért, alig egy évtizedes művészi pálya utolsó tevékeny
esztendejére, ami után már alighanem csak a flamand mester roha
mos testi leépülése és korai halála volt hátra. Egy válságos, szen-
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'Néhány fontosabb
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Honnan - hová?

5Michel deGelderode:
Les aveug/es [Vakok)

1931 .Afranciául fró fla
mand drámaszerzö Bosch

látomásai ésa Brueghel
kép ihletteegyfelvoná

sosát máigse fordították
magyarra, s nem mulatták

be hazai szinpadon.

6Gert Hofmann: Vak vezet
világta/ant. Európa,

Budapest, 1989.

vedésteli korszak talán legin
kább zaklatott évei ezek, a
középkor végének megannyi
bomlásjelenségével és ígére
tes, új kezdem ény ével. A re
neszánsz -legalábbis szülő

földjén: a spanyol, német,
francia zsoldosok pusztította
Itáliában - már elvirágzott,
Európát háborúk, járványok,
ádáz hitharcok és véres trón
viszályok dúlják, miközben

a városi műveltség és jólét védettebb szigetein a humanizmus és a
reformáció eszrn éi próbálnak meggyökerezni. Brueghel hazájában
Alba herceg és a spanyol inkvizíció kegyetlenkedései nyomán
éppen e festmény születése évében tör ki a "kolduslázadás", s éri el
tetőfokát - Bosch apokaliptikus vízióit is messze felülmúlva - a
legszörnyűbb öldöklés-pusztítás. A németalföldi szabadságharc
győzelmétfestőnkmár nem éri meg, e földi pokoltól megválva bú
csúzóul csak a legyilkolt ártatlanok tízezreit, Gent és Brűsszel lán
goló katedrálisait látja .. .

Íme, ebből a baljós, " negyed ik dimenziós" háttérbőllépelénk
egymásba fogódzva, botladozva az a hat vak koldus, akiket a derék
Pieter (vagy Pierre) mester évszázadokra feltartóztatott, hogy saját
korának máig túlélő, emblematikus csoport-jelképeként megóvja
őket a jeltelen alábukástól. Tette ezt oly sikerrel, hogy festményéről

e fél tucat figura - Chelderode,? Gert Hofmann" és mások művei

nyomán - azóta a világirodalomba is diadalmasan bevonult, bi
zonyságául annak, hogy Brueghelnek csakugyan valami mara
dandó érvényűt sikerűlt tünékenyalakjaikban megragadnia.

Vizsgálódásainkat kezdjük Robert L. Delaney szabatos képleírásával:
"Öt vak férfi balgán egy hatodikat kért fel vezetőül, aki maga is épp
oly világtalan volt, mint ők. Elindult velük a lejtőn, ami egy mély és
sáros árokban végződött,amelybe - óvatlansága áldozataként - el
sőként maga bukott bele. A képen már hátára fordulva látjuk 
Brueghelnek pompás alkalmat kínálva a rövidüléses ábrázoláshoz!
-, amint épp magával rántja balgán bízó társait, hogy balsorsában
ők is osztozzanak. Mindez nem is történhet másként, hiszen az öt, li
basorban lépdelő alak görcsösen kapaszkodik egymás vállába, bot
jába. Mind együtt egy hosszanti átlót formálnak. ami elnyújtott kiál
tásként merészen átszeli, s egységes kompozícióba rendezi a k épet."?

Ám lássuk: kik is ők valójában? Honnan jönnek, hová tartanak, és
vajon miféle kötelék fűzi őket oly szorosan egybe, hogy még buká
suk pillanatában sem engedik el egymást, míg egyik a másikát a
mélybe rántja? E kérdésekre felel, egy fikció hiteles művészi eszkö
zeivel, a kortárs német író, Gert Hofmann remek kisreg énye," mely
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7Delenay: i.m. 73. Brueghel mozdulatlan ésnéma alakjait személyes sorssal felruházva
sorra életre kelti. Mi több, különös írói leleménnyel még szóra is bírja

8Hofmann:i. m. 22. őket - a középső két alakot választván a csoport "szóvivőjének" :

"Amint látja, mindannyiunkat egyformán vert meg a sors, így aztán
csapatba verődtünk, és most oly szorosan, egyszerre lépdelünk egy
más nyomában - noha egyikünk se tudja bizonyosan: hová - ,
hogy bárki azt gondolhatja, rokonok vagyunk. Egy sokfejű, ám egy
séges, egyformán gondolkodó, a tó felé tartó család."

Ennyit tudunk hát : a tizenkét botor láb ez egyszer nem hiába té
velyeg, kivételesen konkrét úti célja van: a festő tóparti háza, hol
az átázott kapcát, harisnyát végre levehetik, ahol majd éhüket,
szomjukat csillapíthatják, és lábsebeiket gondosan ellátják, hogy
aztán modellként ismét felsorakozzanak - csetlésre-botlásra, meg
annyi fájdalmas bukásra újra a maguk formálta alakzat szerint.

"Nohát, mondjuk, ez így van. De ha egy családnak is látszunk,
nem vagyunk az. Annak idején egy erdőből jöttünk elő, egyenként,
egymás után, és mivel senkit sem vezetett határozott szándék,
együtt mentünk tovább, ennyi az egész. Azóta gondolják, hogy ösz
szetartozunk.

Akkor hát nem vagytok apák és fiúk?
Nem.
És testvérek? Még csak testvérek sem vagytok?
Nem, mondjuk, testvérek sem ."
Lám: alkalmi útitársak csak, kiket egy Ripolus nevű - hitük sze

rint nem egészen vak - férfi vezet (a festmény jobb alsó sarkában,
mandolinnal a nyakában ő az, aki már az árokba fordult!), ám akiról
rendre kiderül, hogy éppoly reménytelen örök sötétben tapogatódzik,
mint bármelyikük. Mindez, persze, nem kezdheti ki a többiek bizal
mát iránta ... Hiszen, mint egy másik, folyton úton lévő vándor, Pál
apostol írja: "hitben járunk, nem látásban" (2Kor 5,7)... Hitben, vagy
- s lám, olykor még ez is kegyelmi ajándék! - vakhitben, örök bot
ladozásban, hogy végül esés-tanulmányokhoz szolgáljunk eleven mo
dellekül.

Ám hallgassuk inkább a két "szóvivőt", hogyan is felelgetnek a
balsorsukat faggató idegennek:

"És mióta vagytok együtt?
Nem régóta.
És még mennyi ideig lesztek együtt?
Már nem sokáig.
És hányan vagytok, kérdezi Balthasar, hogy próbára tegyen ben-

nünket.
Azt nem tudjuk pontosan, mondjuk.
És korábban hányan voltatok, kérdezi, vagy azt sem tudjátok?
Heten, mondjuk, korábban heten voltunk, de egyikünket el-

vesztettük.
Mikor?
Ebédidőben.
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Sorminta - hibával...

9,Hagyjátok őket; vakok
nak vak vezetői ők: ha

pedig vak vezeti a vakot,
mind a ketten a verembe

esnek' (Károli Gáspár
fordít ása).

10,Vallon a vak vezetheti·
éa világtalant? Avagy

nem mindketten a
verembe esnek?' (Károli

Gáspár fordítása),

", És azt hiszed magad
ról, hogy tea vakoknak
vezetője , a sötétségben

levőknek világossága
vagy' (Károli Gáspár

fordítása).

És mi lett vele?
Azt nem tudjuk, v álaszoljuk."
Első hallásra együgyű szavak ezek, de kétségkívül meggyőzőek

és hitelesek - olyannyira, hogy bármely emberi nyelven beleille
nének a Brueghel-alakok szájába. Mi több, talán nem is csak az
övékbe... Hiszen e látszólag suta és alkalmi párbeszéd - ízlelges
sük csak újra meg újra! - majd' minden mondata bölcseleti hang
súlyokkal telített, s akinek van füle a hallásra, lehetetlen, hogy ki
ne hallja belőle a helytől, időtől független üzenetet.

Történetesen azt, amit mind kétségbeesettebben próbál feledni
az ember: hogy a világot nem örökbe, csak elszámolandó "haszon
b érletre" kapta; hogy ittléte és minden alkalmi társulása véges
("nem régóta" és "már nem sokáig" tart), s ha olykor nem is tudja:
miért és mi végre, váltig el kell viselnie a vereséget, különben csak
szánalmas szörnyeteg lesz, akit éppúgy nem kerülhet el a végzet.

S itt álljunk meg kissé. Vegyük közelebbről szemügyre a Brueghel
kép ama második, árokba forduló alakját, akinél a sor vészesen fel
lazul, már-már szakadni látszik: azt a vicsorgón ránk meredő figu
rát, kinek arca olyan, akár egy imént e1csattant káromkodás, s aki a
hat vak koldus közül egyedül "néz" vádlón és riadtan felénk.

Hofmann imént idézett kisregényében vala
mennyi Brueghel-figurának neve van (Ma
lente, Ripolus, Bellejambe etc.) - kivéve őt,

akit a többiek is csak "a megyakított"-nak hív
nak. Ez a kiemelés pedig - melyet az arc
szembefordításával maga a festő is elvégez-
aligha véletlen. Hisz az allegória látványrend
jében a botrány nem maga az "árok" (melynek

teljes mélységét, szélességét nem látni a képen, s ahová így, úgy idő

vel mindenki al ábukik), hanem az, aki az "árok" megkerülhetetlen
tényével, tulajdon esendőségévelnem tud megbékülni. A törvény
szegő, alattomos, folyvást a maga balsorsán lamentáló "tolvaj", aki
- társaival ellentétben - vakságáért egyedül magát okolhatja. Az
önnön nyomorúságába süllyedt, végletes egoista, aki egy pillanatra
sem képes felfogni, hogy mások léte éppoly valódi és féltenivaló kincs,
akár az övé. Aki nem látja be, hogy a "világ sorából" - bármi keser
ves együtt-bukdácsolás is az olykor - senki sem válhat ki anélkül,
hogy azzal kárhozatát ne vonná fejére.

Mindez ma - egy szekularizált, siváran pragmatista, ádázul ve
télkedő korban, melynek uralkodó típusa: a saját "szükséglet-kielé
gítésére" redukált, magányos tömegember - alig átélhető közösségi
ethosz.. . Brueghel szelíd mementója - s a belérejtett jézusi példá
zat: Mt 15,14,9Lk 6,39,10 Róm 2,1911- valójában épp arra int: ne gon
doljuk önhitten elvakulva, hogy ez volna a "világ sora", hogy min
dig is így volt, s így is marad örökre. Jöhetnek még megrendülések,
nem sejtett nagy kataklizmák, amikor nem marad más esélyünk,
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12Erre int többek között a
Nobel-díjas José Sara-

mago nemrég nálunk is
megjelent regénye, a Vak
ság (Ensaio sobre a Ce
guiera. Ford. Pál Ferenc,
Európa, Budapest, 2008),
emegrázó látomás arról,
milyen mélyre süllyedhet
azember, haa civilizá-

cióegyszerre
szétfoszlik körötte.

13Bob Claessens:
Szeretem Brueghelt. Cor
vina, Budapest, 1968, 73.

mint egymásba fogódzni, s akarva, akaratlan újratanulni a kötelék
bukdácsolás összes gyönyörteli kínját. Jöhet még pillanat, amelyben
minden bölcsességünk hiú balgaságnak hat, és éltető, megtartó ereje
csak az efféle együgyű evangéliumi gesztusoknak marad.IZ

"Fogadást ajánlok - írja Bob Claessens művészettörténész,

Brueghel egy kései honfitársa-, hogy senki sem tud olyan Brueghel
képet mutatni, amelynek valamely alakja - ha maga az Úr volna is
- markánsan kiválik, elkülönül a többitől.I" Találó észrevétel, főként
az itáliai reneszánsz kihívó egyéniségkultuszának ellenfényében.
(Ahogy jellemzőadalék az is, hogy kora "romanista" kísértéseinek el
lenállva Brueghel nem hagyott hátra portré- vagy akt-vázlatot, mi
több, egyetlen, feltételezett önarcképe is "társaságban" mutatja, amint
egy szájtáti, agg "műértő" - talán mestere: Bosch? - áll szorosan a
háta mögött... ) S noha az imént a "megvakított" alakját a művész által
is hangsúlyosan kiemelt, deviáns példaként idéztük, azért a fogadást
Bob Claessens ellenében bízvást elveszítenénk. Hiszen látnivaló:
bármennyire kilóg, még ez a figura sem szakad ki egészen a sorból,
éppen mert teremtője,a festő fontosabbnak vélte a többiekkel való
összetartozását jelezni. S ez Brueghelnél nem holmi "középkori csö
kevény", a szemlélet- vagy ábrázolásmód "fogyatékossága" - hanem
nagyon is tudatos, jelképértékűgesztus: a szolidáris sorsközösség
adekvát művészimegnyilatkozása. Ha sorra vesszük zsúfolt, össz
hatásukban mégis furcsa mód harmonikusan kiegyenlített csoport
képeit - melyek sosem "tömegjelenetként" hatnak! -, valóban fel
tűnő, hogy e páratlan flamand mesternek nincsenek "magányos
hősei".Lehet-e mindezt a 16. századi Flandria városainak túlnépese
désével magyarázni, vagy azzal, hogy ez idő szerint még hiányzik
két-három nemzedék ahhoz, hogya németalföldi portréfestészet
- Rembrandt és társai felülmúlhatatlan vásznain - beérjen? Lehet
- csak éppen fölösleges ... Hisz a lényeg sokkal inkább azon kényes
egyensúlyban keresendő,melyet épp ez az "átmenetinek" minősített

művészvalósított meg. (Mintha nem lenne minden kor, s benne min
den emberimű eleve "átmeneti"?!) Abban az egyrészt még archaiku
san közösségi, másrészt ízig-vérig modem szemléletben, mely az
egyedi, egyenértékűés egymástól elválaszthatatlan emberi lények so
kaságában legfeljebb alkalmi sorrendet, folyton változó s egymással
felcserélhetőpozíciókat lát - sosem végleges, megkérdőjelezhetetlen
hierarchiát. (Erdemes Brueghel csoportképeit a másik - jó húsz évvel
ifjabb - nagy manierista kortárs: El Greco merev és hierarchikusan
zárt csoportrendjei mellé helyezni, s menten kitűnika különbség a to
ledói jezsuita szellem izzó és testetlen spiritualizmusa és a flamand
mester szelíd realizmusa kőzöttl)

Az már meróben "világnézeti" kérdés - s ekként ki-ki magának
tartozik megfelelni -, hogy az individuum e sajátos respektusát és
közösségen belüli hangsúlyos egyenlőségét,ki miféle értékrenddel
azonosítja. Bizonnyal lesznek majd, akik ebben a legtisztább őske

resztény hagyományt látják újraéledni, a jézusi tanítás eleven para-
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Atömeges vakság,
mint metafora

14Andrei Tarkovszkij 
Tarkovszkij Koncsalov

szkij: Azikonfestő: Andrej
Rubljov. Irodalmi forgató

könyv. (Ford. Rab
Zsuzsa.) Gondolat,

Budapest, 1972, 75-76.

15Michel deGelderode:
Les aveugles, 1931.

16Blindness, 2008.
KanadaHlrazil-japán R.:

Femando Meirelles Sz.:
Julianne Moore, Mark

Ruffalo, Alice Braga.

doxonokba foglalt üdvtani, erkölcsi példázatát. (Közülük alighanem
sokaknak jut eszébe a János evangélium farizeusokat feddő igéje:"Íté
letre jöttem e világba, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak,
vakká legyenek" Jn 9,39) Mások inkább a protestantizmus puritán
öntudatát és a középkorvégi humanisták balgaságot, vakhitet támadó,
szarkasztikus bírálatát vélhetik hangsúlyosabbnak Miként bizonnyal
lesznek olyanok is, akik az újkor szabadságot, jogegyenlőségethir
dető, autonóm társadalom-eszményének korai - részben még nai
van apologetikus, részben az ember mélyebb ismeretében már eleve
szkeptikus - előképét vélik felismerni a bruegheli szemlélet mélyén.
(Hogy ez utóbbi korántsem alaptalan, elég csak napjaink szellemi, p0

litikaiéletének megannyi .Rípolusát", világtalan vakvezetőjét elnézni!)
Alighanem mindben van igazság, hiszen az elmélyült szemlélő

dés - éppen Brueghel lehet rá biztató példánk - az emberi belá
tás sokféle gyümölcsét megteremheti.

A vakok sokasága lesújtón köznapi jelenség sok helyütt ma is, ko
nokul ismétlődő elemi léthelyzet - elég csak Marrákes koldusait
vagy a mindenkori hadikórházak népét elénk idézni. Művészi lá
tomásként azonban más és több is ennél: hangsúlyos óvás, civili
zációs vészjelzés csaknem minden időben, mikor a féktelen önzés
és erőszak már-már apokaliptikus fenyegetésként eluralni látszik a
világot. Nem szűnő érvényűművészi példája ennek az építőmes

terek megvakításának jelenete Tarkovszkij Rubljovjából;14 de sokban
hasonló víziót kelt életre Gelderode Vakok című egyfelvonásosa15

(jórészt Brueghel és Bosch képeinek hatására), vagy José Saramago
már említett, Vakság címmel nemrég magyarul is megjelent regé
nye, melyért az agg portugál író jó egy évtizede Nobel-díjat kapott.
(A könyv alapján tavaly elkészült játékfilmet," ha igaz, most mu
tatják be nálunk is a mozik.)

Saramago látomása abból nyeri különös erejét, hogy a regénybeli
"fehér vakságot", amelynek látható külső jele nincs, holmi rejtélyes
eredetű, rohamosan terjedő járványként írja le egy katasztrófa-regény
nem egyszer kíméletlen részletezésével. Az alattomos kór végül egy
egész modem metropoliszt vakságra, káoszra és nyomorult pária
létre ítél- hogy aztán, éppoly váratlanul, ahogyan jött, magától el
múljék. .. A könyv mottója egy idézet a "Tanácsok könyvébó1": "Ha
nézhetsz, láss is. Ha láthatsz, figyelj oda." Az egyetlen, aki a regény
szereplői közül élhet e tanáccsal: egy szemészorvos neje, akinek lá
tása csodás módon mindvégig ép marad, habár ezt kénytelen a leg
nagyobb titokban tartani. Kezdetben csupán azért, hogy vak férje
mellett maradhasson a karanténban, majd hogy másokat is segítsen,
gondozzon, és végül kimentsen az embertelen vesztegzár s a járvány
áldozatai közt is elszabaduló terror kettős poklaból. Így lesz az orvos
feleség a karanténbeli borzalmak egyetlen szemtanúja, a cselekvő

szolidaritás egyedüli hatékony munkása, s utóbb egy maroknyi vak
- a gyilkosságtól sem visszariadó - mentőangyala.
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17Vakhorror - bcs blogja
(hltp:/Iwww.vakinfo.hu/

blogok/vakhorror)

18Téves adat, magyar
fordítása csak alig fél éve
jelent meg azEur6pánál.

Különös, hogy a legválságosabb pillanatokban Saramago világ
talan regényhősei hetesével kapaszkodnak össze. Ezek ráadásul
nem csak afféle kényszerű túlélő-alakzatok, hanem rendre a "jók"
- az egymást segítők, a másokért is áldozatot vállalók hangsúlyos
csoport-emblémái. Ilyen az, mikor a karantént rettegésben tartó
fegyveres banditák nőketkövetelnek az elorzott élelem fejében, mire
hét lány és asszony sorakozik fel önként az orvos-feleséggel az élen;
vagy amikor a felgyújtott karanténból kitörve heten bolyonganak a
járvány sújtotta nagyvárosban - mígnem látásukat, éppoly várat
lanul, ahogy elvesztették, csodás módon sorra visszanyerik.

A legfurcsább mégis, hogy ez a rémtörténet - akárcsak a magát
máig is kommunistának valló író más regényei - tele van rejtett
evangéliumi gesztusokkal ... A szolgáló szeretet, a csöndes áldo
zatkészség, a valódi megtérések és valódi feloldozások gesztusai
ezek, csupa olyasmi, amit elfeledett vagy lesajnált isteni örökség
részünkbó1 igazán csak az efféle egzisztenciális határhelyzetek tud
nak - olykor akaratunk ellenére is - a felszínre hozni. Saramago
bizonnyal nagy formátumú író, nem csak mert tudja ezt, hanem
mert vakmerővíziójába foglalva képes azt valóságként is elhitetni,
legjobb lapjain katartikus erővel. Hogy amit és ahogy ír, sokakat
felkavar, ez alighanem csak az iménti állítás újabb bizonysága. Egy
vérbeli író, aki nem tud és nem akar kortársainak hízelegni, mindig
is erős indulatokat vált ki. Van azonban a Vakságnak egy sajátos per
cepciója: éspedig épp a vakoké, amit nem lehet ennyivel elintézni.

Tavaly ősszel egy botrányhír járta be a világsajtót, amely szerint
az amerikai vakok tiltakoznak a Saramago-regénybó1 készült film
bemutatása ellen, mivel az, úgymond, sértő módon "szömyeteg
ként" ábrázolja őket. A vakok azzal fenyegetőztek,hogy az USA 21
államában blokád alá veszik a 7S mozit, amely a Blindness című fil
met műsoráratűzte.Az ügyrőlSaramagót is megkérdezték, aki so
káig makacsul ellenállt a regény megfilmesítésének, s utóbb is csak
komoly kikötésekkel járult hozzá (nem szerepelhetnek benne
nevek, azonosítható feliratok, városhelyszínek etc.). A 86 éves por
tugál író alaptalannak és érthetetlennek találta a megmozdulást,
mivel szerinte a tiltakozók olyan alkotásról nyilatkoznak, melyet
sajnálatosan ők maguk nem láthattak. Hozzátette: fIabutaság nem
válogat vakok és látók között", s a tiltakozás szerinte nem egyéb
üres és rosszízű kampánynál. (Az Amerikában tíz éve megjelent re-·
gény különben több mint egymillió példányban kelt el.)

A hímek egy vakok által látogatott magyar portálon is élénk
visszhangja támadtY Alább kommentár nélkül idézek róla egy
blogot és néhány hozzászólást:

"Vakhorror - bcs blogja - 2008.10.30.
Ahogy a hírekben is megjelent, mostanság kezdték vetíteni José

Saramago Blindness című regényének filmadaptációját az amerikai
mozikban. A könyv nálunk is fut néhány éve," portugálull995-ben,
angolul pedig 1997-ben jelent meg. Szóval jó régi regény.
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Akkor hát miért csak most kezdtek az amerikás vak emberek
tüntetni ellene? Mivel bőszítette fel abeló1e készült film a vak kö
zösséget?

Erre a válaszra még várnunk kell egy kicsit, mert itthon még nem
vetítik. A könyvet viszont olvastam (ha az amcsik nem is). Eskü
szöm, hogy nem szándékos, de marhára kiakasztott. Mivel is?

Rendkívül eró1tetetta vakos allegória. A szerző úgy írt a vakságról,
mint egy stigmáról, ráadásul olyan vaskos pátosszal nyakonöntve,
hogy kifordult tőle úton-útfélen a gyomron. Bizton állítom, hogy a
könyv megírását nem előzte meg az ilyenkor elvárható "terepmun
ka", ismerkedés a vakok közösségeivel, a vakság orvosi, pedagógiai
és pszichés hátterével. Gyanítom, hogy nem is igen érdekelte az írót
a vakság, mint állapot. Utópiát akart. Eképp gondolkodott: ufók ki
lőve, ebola volt, dínó is... megvan! Jól megvakítok mindenkit!

Miközben az író is megvakult persze. Nem látott az orvosi tüne
tek mögé, nem vette észre, hogyavaksági krízis (gondolok itt a
későn megvakultakra) tünetei köszönőviszonyban sincsenek a re
génybeli szereplők tüneteivel.

Ezek nem vakok, hanem zombik. Javaslom José Saramago inter-
nálását egy évre a VERC5-re! Fizetem a TB-jét örömmel.

Hozzász61ások:
2008.11.09 - orschie
Na, hát hitelesen a vakságról szóló irodalmi művet tényleg ke

veset olvasni, magam is törtem most a fejem egy darabig, hogy mit
is írjak erre. Nekem most Reményik László Feketeleves című regé
nye jutott eszembe, abban szerintem talán elég hitelesen jelenik meg
a látását elvesztett ember gyötrődéseés bezárkózása, persze páro
sulva a regények szerenesés fordulataival. De összességében sze
rintem jól megjeleníti a problémát és a megoldás egy lehetséges,
noha kissé idealizált útját. Senki ne a szó szerinti igazságot keresse
a könyvben, hisz ez egy regény, a lényeg, hogy innen szép igazán
talJ?ra állni.

Udv! Orschie

2008.10.31 - jamesbond
Üdv! Segítek megvakítani!
Mert sokember azt semtudja, hogy mi ez a sérülés!
Na akkor mi lenne, ha én még rátennék egy két példát ide?
húhúhúhújj!
lenne itt nemulass, és kiakadás!
majd leírok ha nem baj egykét gondolatot, hogy miket képzel

nek, meg miket szólnak be az embemek.

2008.10.30 - K. F.
Sok a pénzed, ha az ő tb-jét akarod fizetni :)
Félre a hülyeséget, végre talán ezt elolvasva rájönnek emberek

pár dologra velünk kapcsolatban, hisz itt is él nagyon sok tévelkép-

437



Abizalom láthatatlan
erőtere

19Lásd aVigilia 2008. ok
tóberi "Bizalom-számát"

Skrabski Árpád, Kopp
Mária, Balázs Zoltán és

Gőrfől Tibor írásaival.

2°Nádas Péter: Kalan
dozás abizalom forrásvi
dékein. Élet ésIrodalom,

2008. szeptember 19., 22.

zelés rólunk. Az elolvasást a te bejegyzésedre értettem, nem a
könyvre, bár ezek szerint sok írónak és rendezőnek azért igen el
kellene, olvasni, hogy mit nem szabad leírni és filmrevinni.

2008.10.30- bcs
Nem, nem, félreérted. A vakság, művészi eszköz az allegória ki

bontásához. Csak rosszul használta ezt az eszközt szerintem [az
író], sorscsapásnak állította be, mindent elpusztító kórságnak. Ezt
nehezményeztem.

(A regény kikölcsönözhetőaz MVGYOSZ hangoskönyvtárából,
vagy megvásárolható síkírott formátumban ... )"

Világunk zaklatott és feszítő ellentmondásokkal teli. Meglehet,
sosem volt másként, s az egyes embemek, a családoknak, a szűkebb

és tágabb közösségeknek míndíg is elég okuk volt bajos jelenük és
kétes jövőjük miatt aggódni. Mégis, lehetetlen nem észlelni, hogy az
utóbbi évek, hónapok, hetek sokféle szorongása mindinkább össze
adódik, egymást gerjeszti, és hovatovább nem szűnő rengés-soro
zatként háborgatja e bolygót. Holott a globális hitelválság, a bankok
és részvénypiacok csődje, a biztosítási és nyugdíj-alapok, az önkor
mányzatok, az államháztartás, a nemzeti valuták és a nemzetközi
intézmények látványos megrendülése inkább csak látványos, fel
színi tünetegyüttese egy hasonlíthatatlanul mélyebb, mondhatni
"strukturális" alaphiánynak: annak, hogy a harmadik évezred ele
jére mintha világszerte vészesen megfogyott volna valami, amit a
trezorok helyett a lelkek mélyén érdemes keresni. Bizalmi tartalé
kainkról beszélek, azok éltető és megújító erejéró1az üzleti, politikai
és a magánéletben egyaránt. Hiszen e mostani globális értékomlás
oka - mint azt mára az érte leginkább felelős döntéshozók is elis
merik -'- nem egyéb, mint a mérhetetlen bizalmi deficit, amit egy
túlhajtott, egoista világ(t)rend idézett elő azzal, hogy aki csak teheti,
mások rovására vagy ami ugyanaz: a jövő kontójára igyekszik élni,
gyarapodni. Márpedig ez kiszámíthatóan véges játszma, ami idő

ről-időrea legügyesebb "túlélő-művészeket" is maga alá temeti.
Érthető, ha az idők (vészljelei sokakat megszólalásra bírtak, s a

krízisnek alig néhány hónap alatt könyvtárnyi irodalma támadt. El
mélyült, gondolatébresztő írások kaptak helyet e hasábokon," de
másutt is: így az Élet és Irodalom egy szeptemberi számában, mely
ben Nádas Péter a "bizalom forrásvidékét" igyekezett feltérképezni
egy nagy ívű kultúrtörténeti esszében."

Nádas azzal indítja töprengéseit, hogy: "Furcsa dolognak kell
lennie, ami egyformán fontos a szerelmeseknek, a kormányoknak
és az űzletfeleknek." A bizalom, állítja, nem csak az emberek,
hanem az állatok - és kiváltképp az emlősök! - életében is nagy
szerepet játszik, nem csak létével, ám épp annyira a hiányával is.
Mint írja: "állatok és emberek nem csak bizalommal vagy bizal
matlansággal vannak egymás vagy az univerzum iránt, hanem
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olyan drámai helyzetet tudnak teremteni, amelyben szabadon mű
ködik két csodás képességük, a mimézis és a mimikri. El tudják osz
latni mások bizalmatlanságát. Fel tudják kelteni mások bizalmát.
Vissza tudnak élni mások bizalmával. Élni tudnak a bizalom lát
szatával. Felülnek a bizalom látszatának. Bizalmat nyerni, bizalmat
veszíteni vagy szándékosan visszaélni a bizalommal, minden élő

lény pszichikus működéséneknapi tapasztalata, csinálja és elszen
vedi. Óvatosságáról senki nem tud mások érdekében lemondani.
Legnagyobb szégyenükre még a szerelmesek sem."

Ez után a különböző kultúrák, vallások és társadalmi rendszerek
"bizalom-felfogását" elemzi az antik görög, a zsidó, a keresztény tra
díción át a mai nyugati és keleti társadalmi normákig. Mindró1 van
egy-egy frappáns megjegyzése vagy gondolatébresztőfejtegetése,
mégis talán azt a részt érdemes leginkább idézni, melyben a fogalom
eltérő jelentésárnyalatait veti össze a különböző nyelvekben:

"Magyarul a bizalom azt jelenti, hogy valamirőlnincsen minden
elemében alapos tudásunk, kedvező tapasztalatok alapján vagy
kedvezőtlen tapasztalatok ellenére mégis ráhagyatkozunk. A ma
gyar fogalom egyszerre áll a hit és a balhiedelem közelében. De
nem feltétlenül, és nem minden nyelven van így. Franciául a biza
lom fenoménját (confiance) a hűséggel, az elkötelezettséggel, a je
gyességgel, sőt a hittel hozzuk kapcsolatba. A latin szó (confidentia)
köztes állapotban mutatja be a tüneményt, az ígéret még nincs be
váltva. Németül (Vertrauen) nincs türelmi idő, minden fenntartás
nélkül, azonnal és egyenesen frigyre lépünk a szóban a fenoménnal.
Nem volt mindig így.A középfelnémetben a valamivel való eljegy
zettséget (vertriuwen, vertruwen) vagy elegyedést tuermdhlen) jelen
tette/ Luther ilyen értelemben helyezte az ófranciához hasonlóan a
hit közelébe. A német kifejezés feltételezi az előzetes etikai döntést.
A magyar a szükségesség és a kényszer között helyezi el. A francia
a reménység és a beteljesedés közelében."

Nádas ugyan ezúttal nem tér ki rá külön, de nyilvánvaló, hogy
bizalmi "részvényeink" életre szóló aranyfedezetét - jó esetben 
még kisgyermek korunkban szerezzük a bensőséges kötődés s a fel
tétlen ragaszkodás képességeivel együtt, amely utóbb felnőttként

is fontos érzelmi alapmintája marad hitünknek, reményeinknek és
szeretetünknek. " ... ha olyanok nem lesztek, mint a gyermek. .." (Mt
lO,3)- visszhangzanak kétezer év óta a jézusi szavak, s mégis alig
alig gondolunk mélyebben értelmükbe. Holott vannak elemi kész
ségek, tudások bennünk, melyek elevenen tartásához lélekben újra
meg újra gyermekké kell lennünk, avagy inkább mindhalálig őriz

nünk kellene eredendő gyermekségünket.
A gyermekfolklór - mely képeinek tanúsága szerint Brueghel

mestert is élénken foglalkoztatta - számos olyan"vakjátékot" ismer,
melyet éppen eszköztelenségük és váratlan komikus fordulataik miatt
előszeretettel játszottak a hagyományos gyermekközösségek. Ezek
egyike a pár évtizede még nálunk is közkedvelt "kicsapósdi" vagy
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21 Benedek László: Játék
éspszichoterápia. Könyv

fakasztó Kiadó,
Budapest, 2005

SidibelAbbes
"alvószentjei"

22Edward Wetermarck:
Rituel and Belief inMo
rocco. London, 2 vols,

1926. Wilfrid Blunt: Black
Sunrise. The Life and

Times ofMoulai Ismail,
Emperor ofMorocco,

1646-1727. Meuthen,
1950.; Bamaby Roger-

son: Marrakesh Fez
Rabat. London, 2000.

"Isten ostora", amelynek "vak" változatát úgy kell játszani, hogy az
egyetlen látó magával ragadja az őt behunyt szemmel követő többit,
mígnem a szeszélyes irányváltások s a sűrű botladozás miatt földre
nem kerül mindenki. A szemét minden résztvevőcsak "föltámadás
kor" nyithatja ki, e szabály szigorú betartását az "Istenbírája" fel
ügyeli, aki a csalót akár több fordulóra is kitilthatja a játékból.

Vak helyzetgyakorlatok - mintáikat gyakran a gyermekfolklór
ból merítve - mára sokféle csoport-terápiában igazolták jótékony
hatásukat. Benedek László nemrég újra megjelent, méltán népszerű

kézikönyve" is legalább fél tucat bizalomerősítőgyakorlatot ismer
tet, melyet a résztvevők párokban, vagy kisebb-nagyobb terápiás
csoportokban végeznek ("harangjáték", "bizalomséta", "szembekö
tősdi", "kézzel látók", etc.), Ezek, bár módszereik és alkalmazási
körük esetenként más és más, valójában mind a bizalmi alaphely
zetek spontán újratanulását célozzák, közvetlen testi kontaktus
révén, a ráhagyatkozás és felelősségvállalás váltakozó szerepeiben.
Esetenként épp gyerekkori traumák, súlyos bizalmi megrendülések
gyógyrnódjaként - hogy "olyanok lehessünk, mint a gyermek".

A hét "alvó remete" legendája ma is elevenen él Marokkó számos
kultuszhelyén: Centában. és Fezben, Rabatban és Marrákesben, s
eredete bizonnyal jóval az iszlám, sőt a kereszténység előtti időkre

nyúlik vissza. A 18. század kezdetén, berber-pogány rítusaitól meg
fosztva, utóbb ezt a hagyományt foglalta az ortodox iszlám ká
nonba Mulai Iszmail marokkói szultán, a "hétalvó" pogány mágust
hét virrasztó muszlim szentre cserélve az egyhetes vallási ünnep
kitüntetett hőseiként. Közülük máig is Sidi Bel Abbes, egy 12. szá
zadi nagyhatású hitszónok, tanító és gyógyító remete örvend a leg
nagyobb tiszteletnek, ő Marrákes védőszentjema is, kit a muzul
mán néphit - nyilvánvalóan tévesen - Szent Ágostonnal azonosít,
bár valójában assisi Szent Ferenc kortársa volt. A messzi északról,
Ceutából érkezőSidi BelAbbes eredetileg Marrákes falain kívül te
lepedett le, kietlen remete-laka azonban csakhamar tömeges za
rándokhely lett. Látván népszerűségétés sokféle jótéteményeit a
nagy almohád uralkodó, [akub el Manszur végül a városba hívta,
hogy bőkezű adományaiból mecseteket, medreszeket és ispotályo
kat alapítson. A muszlim szent a vakok sorsát kiváltképp a szívén
viselte; egy közkeletű legenda szerint esténként titokban ma is fel
keresi mecset környéki koldustanyáikat, csak hogy lássa: kapott-e
enni mind és van-e tisztes éjjeli szállása.P Mutatis mutandis, ők ma
a város "alvó szentjei". (Ezért vagy másért, nem tudni, itt minden
esetre a legnagyobb nyomorban sem alszik az utcán senki, s az isz
lám segélyszervezetek különös gondot fordítanak a világtalanokra.)

Az óváros főterén: a Dzsemma el Fnán s a mecsetek környékén a
tikkasztó déli órákat leszámítva ma is tömegével rajzanak a vakok.
Jórészt idősebb férfiak, akik - a legendabeli "alvó remeték" és a vi
gyázó muszlim szentek oltalmát remélve - jobbára maguk is héttagú
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23.ÉSkorábban hányan
voltatok? - kérdezi Baltha

sar. Heten, mondjuk, ko
rábban heten voltunk, de
egyikünket elvesztettük.'

"kolduló rendek"-be állnak össze . (Canetti tehát alighanem elszá
molta magát, amikor "nyolcas-tízes csoportokba verődve" írja le alak
zataikat. Egyébiránt különös egybeesés, hogy Gert Hofmann írói kép
zelete szerint korábban Brueghel vakjai is heten voltak." akár csak
Saramago regényében "a jók", az egymásért áldoza tot vállalni tudók.)
A zsúfolt, félmilliós Medina utcáin persze, magányos vak is fel-fel
bukkan, ám ezek is mind férfiak, nőt vagy gyereket sehol sem látni a
koldusok között.

Már csak ezért is állított meg utamban a rendhagyó jelenés: egy
idős vak asszony látványa - hol másutt, mint a Sidi
BelAbbes nevét viselő mecset előtt! Egyedül jött, ko
pottas kázsminvörös burnuszban, fejére vont csuk
lyával, két kezét maga elé tartva, az egyikben jókora
bottal, mely minden második lépésnél nagyokat dön
dült a kövezeten. Ramadan utolsó napja volt, s ő

szemlátomást a déli imára igyekezett, átlósan végig
kopogtatva a teret, nyílegyenesen a mecset kapuja felé
tartva, miközben arcát, melyet csak félig fedett a csuk
lya, rendületlenül az égnek emelte. Odabenn a mecset
hűvösében már jó néhányan várakoztak, s a tér körüli
árkádok alatt is népes rajokba gyűltek a sánták, va
kok, tolószékesek és a városrész más páriái. S lám,
mégis: a vakító verőfényben jó fél perc is eltelt, amíg
e csoszogó-kopogó, kísértetforma lény egymaga ural

ta a más kor élénk forgalmú, mecset előtti a teret. Senki nem lépett
hozzá, s ő sem várt senkitől segítséget. Reflexeim kezdetben felé in
dítottak, ám a rosszalló tekintetek kereszttüzében hamar beláttam:
idegen férfiként e megszentelt helyen és órában egy mégoly elesett,
százéves anyókával sem érintkezhetem. Elnéztem hát, tétlenül, akár
a többiek. Néztem, ahogy egy lépést sem vét el, egyetlen koppantást
sem a bottal, miközben a mecset szikrázó arabeszkekkel ékes kapuja
óriás mágnespatkóként vonzotta mind közelebb magához . Már nem
tűnt szánni valónak - ellenkezőleg: lépésról-lépésre növekvő csodá
latot keltett bennem rendíthetetlen bizalma, ez a látókat megszégye
nítő "vak hit", hogy útj ában nem tart óztathatja fel senki és semmi, s
végül ott, ahol ő sejti, kitárt kapu várja.

Honnan ez a tévedhetetlen magabiztosság? - töprengtem.
Válaszként a Nád as-esszé címe ötlött fel bennem, ahogy tekinte

tem a mecset előtti csobogóra tévedt. Igen, alighanem a "bizalom
forr ásvid é k é r ől" , amely szent hely, eredendően isteni tájék és mind
közül talán a legbőkezűbb kegyelmi ajándék. Láthatatlan, ám annál
valódibb tér, bensőnkben feltáruló mélység és magasság, melyből,

íme: a világtalanoknak is új világ nyílhat.
Miu tán a kázsminvörös bu muszt a mecset elnyel te, pá r percig

még elálldogáltam a téren, verőfényben, csukott sze mmel, ma
gamban azért fohászkodva: bárcsak a biza lom e gyermeki bizo
nyossága vezetné lépteimet - látó létemre is - minden utamon.
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