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IL MA RAKUSA

Uta zás
(Nyu ga lom)

A vas út fel ta lá lá sa ve ze t te be azt a fo lya ma tot, mely nek so rán a köz le ke dé si esz kö zök 
fer ge te ges gyor su lá sá nak le het tünk ta núi. Goe the, aki af fé le sze iz mog ráf ként ér zé kel te 
a vál to zá so kat, 1825. jú ni us 6-án a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ra ju tott Zelternek, egy Ber-
lin ben élõ ze ne szer zõ nek írott le ve lé ben: „Ma nap ság, ked ves ba rá tom, min den ult ra, 
min den fel tar tóz tat ha tat la nul transzcendentálódik, a gon dol ko dás ban csak úgy, mint a 
cse lek vés ben. Sen ki sem is me ri ön ma gát, sen ki sem fog ja fel, mi az az elem, amely ben 
le beg és mû kö dik, sen ki sem tud ja, mi lyen az anyag, ame lyet fel dol goz. (…) A fi a ta-
lo kat túl ko rán jár ja át az iz ga lom, hogy az tán ma gá val ra gad ja õket az idõ ör vé nye; a 
gaz dag ság és a gyor sa ság ej ti cso dá lat ba a vi lá got, er re tö rek szik min den ki; a vas út, a 
gyors pos ta, a gõz ha jó zás és a kom mu ni ká ció min den le het sé ges facilitásainak se gít sé-
gé vel (az érint ke zés meg kön  nyí té sé vel) igyek szik meg ha lad ni, túl ké pez ni ön ma gát a 
mû velt vi lág, ek képp ra gasz kod va a kö zép sze rû ség hez.”

Goe the kri ti kus han gú „ál ta lá nos di ag nó zi sa” fel tû nõ en mo dern nek hat, egé szen 
a leg utol só pon tig: amit ha la dás nak hi szünk, a va ló ság ban a kö zép sze rû ség hez va ló 
ra gasz ko dást je len ti. A se bes ség banalizálódásáról ke re ken száz év vel ké sõbb, 1927-
ben nem min den iró nia nél kül je gyez te meg Musil: „A vá ros ban az egyet len se bes ség, 
amit még tu laj don kép pen érez ni le het, az el éren dõ csat la ko zá sé, az át szál lás si et sé ge 
és a me net rend  sze rin ti to vább in du lás bi zony ta lan sá ga. A ne u rasz té nia ál dá sa nél kül 
már eze ket is el vesz tet tük vol na, mert leg ros  szabb eset ben a si e tõ em ber ahe lyett, hogy 
zi hál na és iz zad na, ál doz egy már ka öt ve net egy au tó ra, és az min dent rög tön el in téz 
he lyet te. És mi nél ma ga sabb ra szál lunk az erõk bi ro dal má ban, an nál nyu god tab ban 
fo lyik minden.”1

Musil nem sejt het te, mi lyen nyu god tan ül dö gél nek majd az uta sok a 900 km/h se bes-
ség gel szá gul dó utas szál lí tó re pü lõ gé pek ben, mi köz ben a se bes sé get moz du lat lan ság nak 
ér zik, és azt sem, hogy a lé gi uta zás (fõ leg az in ter kon ti nen tá lis tá vol sá gi re pü lé sek 
ese té ben) az inflight entertainment rend szer se gít sé gé vel nem-uta zás sá vál to zik. Egy 
va la mit azon ban vi lá go san lá tott és vég ze tes nek gon dolt: „hogy a mo dern élet te li van új 
se bes sé gek kel, ame lyek re nincs kifejezésünk”2. Ez, foly tat ja Musil, „el át ko zott hely zet 
egy olyan kor szak ra néz ve, amely nek nincs ide je, és biz tos ra ve szi, hogy új se bes sé get 
ad a vi lág nak; a gyor sa ság al mái a szá junk ba lóg nak, és ne ki még sem si ke rül ki nyit nia 
a száját.”3 Musil A se bes ség bo szor kány ság cí mû es  szé jé ben egy vic cel tár ja elénk, 
mi lyen ér tel met le nek bi zo nyos szó for du la tok, ame lye ket a se bes ség ki fe je zé sé re hasz ná-
lunk. „Itt vol ná nak pél dá ul a »nyakra-fõre«, a »nyakába sze di a lábát« vagy a »hanyatt-
homlok« ki fe je zé sek (…). Hány em ber hasz nál ja si et té ben õket, nem is sejt ve, mi lyen 
ne héz sé ge ket okoz ez zel a si et ség nek. Mert nyak ra-fõ re vagy ha nyatt-hom lok ro han ni 
va la ho vá, ez azt je len ti, hogy olyan va dul fel gyor sul az em ber, hogy a test mint egy a 
fe jen, a hom lo kon túl ra, a nyak pe dig a fe jen túl ra nyo mul; a si et ség az ülep nél ra gad ja 
»nyakon« az em bert, a te he tet len ség tör vé nye a fe jé nél nyom ja vis  sza, és az em ber rõl 
le nyúz zák az em bert, mint a nyúl ról a bundáját.”4

A nyelv nem ké pes tar ta ni a ver senyt az új se bes sé gek kel, kon zer va tív mó don ki tart 
a ma ga le he tõ sé gei mel lett: „A nyelv ben sem mi sem lett gyor sabb, mint a gon do lat, 
vagy mint a vil lám, és sem mi sem lett las sabb, mint egy csiga.”5 Eb ben Musilnak két-
ség te le nül iga za van. A nyelv a ma ga mód ján – akár csak a kép zõ mû vé szet – még is csak 
tett egyet-mást, hogy meg ra gad ja a se bes ség per cep ci ó ját. A kép zõ mû vé szet ben a kí sér-
let min de nek elõtt a moz gás fo lya ma tok szét bon tá sá ra (mint pél dá ul az an gol Edward 
Muybridge fá zis-fény ké pe in) vagy pil la nat nyi lát vá nyok ös  sze sû rí té sé re és egyet len 
tab lón va ló ös  sze ho zá sá ra (gon dol junk Umbert Boccioni A bi cik li zõ di na miz mu sa cí mû 
1913-ban ké szí tett ké pé re, vagy Giacomo Balla ugyan ab ban az év ben lét re ho zott Az 
au to mo bil gyor sa sá ga cí mû ké pé re) irá nyult. A nem egy ide jû lát vá nyok egyidejûsí-

1  Robert Musil: A se bes ség bo szor kány ság, in: Uõ., Es  szék, Kalligram, Po zsony, 2000. 431-432. Györffy 
Mik lós for dí tá sa.

2 Robert Musil: i. m. 431.
3 Robert Musil: u. o.
4 Robert Musil: i. m. 431.
5 Robert Musil: i. m. 432.
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tése ugyan úgy fog lal koz tat ta a ku bis tá kat, mint az olasz fu tu ris tá kat. Az „egy ide jû ség 
mû vé sze te” az óta óri á si lé pé se ket tett. Az új mé di u mok nak, nem utol só sor ban a cyber 
mû vé szet nek kö szön he tõ en olyan vi zu á lis szi mu lá ci ók vál tak le he tõ vé, ame lyek kvá zi 
vég te len, idõt len fo lya ma to kat szug ge rál nak.

A nyelv azon ban szük ség sze rû en szukcessziv jel le gû. A se bes ség be nyo má sát ké pek 
és ha son la tok vagy szin tak ti kus el já rá sok (staccato-technika, táv ira ti stí lus stb.) ál tal kelt-
he ti föl. A se bes ség té má já val kap cso lat ban ér de mes idéz nünk egy vo nat uta zás imp resz-
 szi ó it, me lyek rõl Victor Hugo szá molt be 1837. 
au gusz tus 22-én fe le sé gé nek írott le ve lé ben: 
„A vi rá gok a me zõk szé lén nem vi rá gok töb bé, 
ha nem szí nes fol tok vagy in kább pi ros és fe hér 
csí kok; nem lé te zik töb bé pont, min den csík ká 
vál to zik; a ga bo na föl dek hos  szú, sár ga sá vok; 
a ló he re föl dek mint ha hos  szú, zöld haj fo nat ok 
vol ná nak; a vá ro sok, a temp lom tor nyok és a fák 
tánc ra per dül nek és mint az õrül tek, ös  sze ke ve-
red nek a horizonton…” Hugo egy olyan táj lát vá-
nyát ír ja le, me lyet a vo nat gyors ha la dá sa meg-
vál to ztatott, és amit le ír, így nem más, mint egy 
film. Ref le xi ó já nak té má ja nem ma ga a se bes ség, 
ha nem az ész le lés nek az az új mód ja, ame lyet a 
se bes ség ered mé nyez. Ray Bradbury Fah ren heit 
451 cí mû re gé nyé ben a se bes ség oly an  nyi ra 
ru tin ná vált (a hõ sök szá má ra), hogy az el tor zult 
ész le lés ma gu kon a tár gya kon is ural ko dik: „Azt 
hi szem, a ve ze tõk nem tud ják, mi lyen a fû vagy 
a vi rág, mert so ha sem haj ta nak elég las san, hogy 
meg fi gyel hes sék a fü vet és a vi rá go kat, mond ta a 
lány. – Ha mu tat na egy ve ze tõ nek egy zöld fol tot, 
azt mon da ná: »Ó, igen, ez fû!« Egy pi ros fol tot? 
Ez ró zsa kert! A fe hér fol tok – há zak. Bar na fol-
tok – tehenek.”6

Mi nél in kább nö vek szik az uta zás se bes sé-
ge, an nál meg ra gad ha tat la nabb lesz ér zé ke ink 
szá má ra a kül sõ vi lág. Be zár va egy au tó ba, egy 
intercity exp res  szben vagy re pü lõ gé pen utaz va a 
kül vi lá got leg jobb eset ben el fu tó ké pek gya nánt 
ér zé kel jük. Szí nek, for mák, szer ke ze tek vo nul-
nak el elõt tünk, mint ha egy fil met lát nánk: „az 
ész le lés me cha ni kus sá vá lá sa” és „a va ló ság 
rob ba ná sa” (Peter Weibel) egy be esik. Vagy 
más kép pen ki fe jez ve: „… a ké pek ki ne ma ti kus 
vo nu lá sa ma ga mö gött hagy ja az anya gi va ló ság 
sta ti kus sá gát és szi lárd sá gát” (Paul Virilio). Ezt a 
gyor su lás ról szer zett ak ko ri ta pasz ta la tai alap ján már Goe the is el pa na szol ta I. La jos nak: 
„Az em ber, mint egy be cso ma golt áru, át szá guld a leg szebb tá ja kon. A vi dé ke ket és az 
or szá go kat nem is me ri meg töb bé. A szil va il la ta oda.”

Va ló ban, a se bes ség lá zá ban hol ma rad nak a ta pin tás sal és a szag lás sal szer zett 
él mé nyek? A ta pin tás nak, a szag lás nak és a hal lás nak alig van már ke res niva ló ja, és ha 
még is, ma gá ra a szál lí tá si esz köz re vo nat koz nak, amely je len lé te ál tal gyö ke re sen el vá-
laszt ben nün ket a kül vi lág tól. Az ér zé kek el vesz té sé vel kell fi zet nünk a va lót lan ság ér zé-
sé ért. Ez az ér zés nagy erõ vel tör rám tá vol sá gi re pü lé sek so rán. A tér és az idõ rend je 
ör vény le ni kezd, a szen der gés (ami be a mo tor mo no ton za ja ta szít) és a féléberség köz ti 
ál la pot ban la pos pil lan tá so kat vet ve a kép er nyõk re, ame lye ken a re pü lés út vo na la kö vet-
he tõ, más kor já ték fil mek vil lóz nak raj tuk, apa ti ku san élem meg, hogy „be cso ma golt 
áru” va gyok a senkiföldjén. Az al vás a leg kel le me sebb mód ja, hogy eb bõl az álom hoz 
ha son ló ál la pot ból a va ló sá gos álom ba me ne kül jek. És a leg ke vés bé sem biz tos, hogy 
a cél ál lo más ra va ló meg ér ke zés iga zi éb re dést hoz. Nem csak az idõ el to ló dás, an nál is 
in kább a né hány óra alatt be kö vet ke zett „szín vál tás” vár fel dol go zás ra. Bel sõ ház tar tá-
som nak hos  szú idõ re van szük sé ge eh hez. Na po kig olyan va gyok, mint egy al va já ró, 

6 Ray Bradbury: Fah ren heit 451, Bu da pest, Gön cöl Ki adó, 2003. 11. Ló ránd Im re for dí tá sa.
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mint ha (ahogy az in di á nok mond ják) el hagy tam vol na a lel ke met. Nem ér zem úgy, hogy 
a mostban va gyok, ta lán nin cse nek is ér zé se im. Az át me ne ti ség rab ja va gyok, és nem 
sza ba du lok a gon do lat tól, hogy van eb ben az uta zás ban va la mi vir tu á lis. És az em lé ke-
im ké sõbb iga zol ják is ezt: az uta zás egy film hez ha son la tos, amely ben vé let le nül én is 
sze re pe lek.

Egy el len pél da. Ami kor az egye te men szla visz ti kát hall gat tam, al kal mam nyí lott rá, 
hogy cse re di ák ként egy évet Le nin grád ban tölt sek, és a Zürich–Bécs–Prága–Varsó–
Breszt–Moszkva–Leningrád utat vo nat tal tet tem meg. Hos  szú út volt, több szö ri át szál-
lás sal. Elég las sú ah hoz, hogy a tá jak vál to zá sát meg fi gyel jem, és hogy min den újabb 
ha tár át lé pés sel nö ve ked jék ben nem a tá vol ság ér zé se. Ce zú ra ként él tem meg, ami kor a 
len gyel-orosz ha tá ron fek võ Breszt vá ro sá ba ér tünk: itt rak ták át a sze rel vényt a széle-
sebb nyom tá vú szov jet sín re. Fe led he tet len a sze re lõk ka la pá cso lá sa, a ju hász ku tyák kal 
jár õrö zõ ha tár õrök. A je le net örök re be vé sõ dött em lé ke ze tem be, mert ér zé ke im ébe rek 
vol tak (igen, ri a dó ké szült ség ben). Bar na szén- és sa vany kás fém szag volt, né ha síp je lek, 
éles ki ál tá sok hal lat szot tak, köz ben re kedt ku tya uga tás. Kis sé kel le met len volt a ha tár, 
de ez meg fe lelt a va ló ság nak: olyan or szág ba ér kez tem, amely oly nagy gond dal fel-
ügyel te pol gá ra it, hogy min den egyes író gé pet nyil ván tar tás ba vet tek. En nek el le né re 
vi rág zott a szamizdat…

Le nin grád ban az tán meg ta pasz tal tam, hogy az orosz em be rek idõ ér zé ké nek szé les sé-
ge meg fe lel az orosz táj nagy sá gá nak. Ha a ba rá tok ös  sze ta lál koz tak „a kony há ban”, a 
be szél ge té sek be le nyúl tak a ké sõ éj sza ká ba. So sem ér zé kel tem si et sé get vagy ide ges ke-
dést. „Ázsi ai” nyu ga lom mal fo gad tak min dent és min den kit. Ma már Orosz or szág ban is 
gyor sab ban ke tyeg nek az órák. Aki si ke res akar len ni, sza lad a ren ge teg ten ni va ló után, 
má so dik és har ma dik ál lást vál lal, szün te len ide ges ke dés ben te lik az éle te. Egye dül a 
„szi va cso san mo no ton” or to dox li tur gi ák nem hagy ják ma gu kat ki bil len te ni a nyu gal-
muk ból, aho gyan az imád ko zók, a kol du sok és a ré sze gek sem.

Mik te hát a las sú uta zás elõ nyei? Az él mény ér zé ki sé ge, tér be li-tár gyi as szem lé let, 
az éber fel fo gás, a most ér zé ke lé se. Wolfgang Büscher nem vo nat tal, ha nem gya log 
kelt út ra Ber lin bõl Moszk vá ba, és 2001 au gusz tu sá tól ok tó be rig tar tó há rom hó na pos 
út já ról meg in dí tó be szá mo lót írt. Eb ben iga zo ló dik, amit Goe the mon dott a ter mé szet rõl 
(1828-ban egy Eckermann-nal foly ta tott be szél ge tés ben): „Las san és el né zõ en kell bán-
ni a ter mé szet tel, ha el aka runk hó dí ta ni tõ le valamit.”7 Büscher gya log lá sá nak tem pó ja 
iga zo dik a ter mé szet hez, a lá tott dol gok hoz, sa ját kí ván csi sá gá hoz, és nem utol só sor ban 
ah hoz a szán dék hoz, hogy be jár ja Na pó le on és csa pa tai út ját. A gya log szer rel út nak 
in du ló ri por ter leg alább egy pog  gyászt visz ma gá val – ben ne bo rot vál ko zóesz kö zök, 
jegy zet fü ze tek, tér ké pek, há ló zsák –, és ne fe led kez zünk meg a csiz má ról sem, amit a 
lá bán vi sel. És amit át él, azon raj ta van a köz vet len ség pe csét je:

„A sá padt nyá ri ég alatt men tem a ha tár fe lé. Az akasz tot tak sé tá nyán egyet len fa sem 
állt, és Ba rát ság út já nak hív ták. Egye ne sen ki ve ze tett az Ode ra part já ra. Az ár nyék ta lan 
iz zás és a szál egye ne sen fu tó sé tány mint ha kós to lót ad tak vol na a ke let vég te len sé gé-
bõl, ami rám várt. Fél órá ja ha lad tam ugyan azon ga bo na föld men tén, az elõtt nap ra for gó-
föl dek mel lett ha lad tam el. Fi a ta lok sze lel tek el mel let tem ra gyo gó an ki po fo zott au tók-
ban, mint ha me ne kül né nek. A kiettzi te me tõ ben hár sak és gesz te nye fák alá he ve red tem, 
és el néz tem, ho gyan kú szik fel egy csi ga Emil és Minna Munk sír kö vé re, az as  szony 
hu szon két év vel él te túl a fér jét. – Sen ki sem he de rí tett rám, ami kor át kel tem az Ode-
rán. A fo lyó gyors volt, bõ vi zû, fris sen le tört ága kat so dort to va, me lye ket út ja so rán 
Szi lé zi á ból ho zott ma gá val. Zu bog va, ör vé nye ket vet ve höm pöly gött a né met ol da lon 
el ha gyot tan ál ló, po ros pók há lók kal le pe csé telt ka szár nyák és a ke le ti ol dal dé li nap fény-
ben szen de reg ve égõ ha tár te rü le tei kö zött. Né hány per cig lép te im ko po gá sát hal lot tam 
a hí don, azu tán be tet tem a lá bam Len gyel or szág ba. Fel tûnt egy vö rös tég lák ból épí tett 
ha tal mas erõd, fönt, a fal leg ma ga sabb pont ján egy fi úcs ka ült, és bá mul ta a fo lyót.”

Büscher a le he tõ leg rész le te seb ben be szá mol azok ról a fel is me ré sek rõl, ame lyekkel e 
koc ká za tok kal és elõ re nem lát ha tó ese mé nyek kel te li gya log lás aján dé koz ta meg – fel is-
me ré sei nem csu pán a gya log szer rel be járt ke le ti vi dé kek rõl szól nak, ha nem a gya log lás 
mé di u má ról is. Köny ve ez ál tal sok kal több, mint egy ver zá tus ri por ter úti be szá mo ló ja: 
az ész le lés is ko lá ja, olyan mû, amely a szó leg iga zibb ér tel mé ben vé ve lé pés rõl lé pes re 
ve zet be Len gyel or szág, Fehéroroszország és Nyu gat-Orosz or szág szé les vi dé ke i nek 
je le né be, tör té nel mé be és föld raj zá ba.

Nem rég azt mond ta egy ba rát nõm, aki a Pi re ne u sok tól gya log za rán do kolt el San ti a-
go de Compostelába, a dé li ve rõ fény ben vé gig a ré gi Já kob-uta kon: a lá bam ban van Spa-

7 Eckermann: Be szél ge té sek Goet hé vel, Eu ró pa Ki adó, Bp., 1989. 386. Györffy Mik lós for dí tá sa.
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nyol or szág. Ter mé sze te sen fáj tak a lá ba im, de annyi min dent él tem át, oly cso dá la tos 
em be rek kel ta lál koz tam. Min den új nap kez det volt, és egy szer csak a kon ti nens vé gé re 
ér tem, ott áll tam a ten ger csil lám ló tük re elõtt. Va ló ság gal meg tisz tul tam.

Az ilyen gya log lás, ami a las sú sá got (lenteur) ös  sze kö ti a vág  gyal (languer), nem a 
nap tár hoz és az órá hoz iga zo dik, reg gel tõl es tig tart, nap fel kel té tõl nap száll tá ig, és a cél-
ja ma ga az út. Nomadikus, ka tar ti kus, nem ter he li sem mi fé le tu laj don. Aho gyan Peter 
Handke A ké pek el vesz té se avagy Ke resz tül a Sierra de Gredoson cí mû re gé nyé ben 
ol vas ha tó egy kó bor ló as  szony ról: „Igen, sa ját ma ga és má sok szá má ra is úton volt, és 
já rá sá nak rit mu sa sze rint szün te le nül úgy érez te, hogy má sok kal van. Tá vol ma rad ni min-
den tu laj don tól, olyan tá vol, amen  nyi re csak le het. Ép pen elég so ká ig volt tu laj do nunk. 
És az idõk so rán ke vés do log aka dá lyoz ta an  nyi ra a szem lé lõ dést, a szem revé te le zést 
– szé les pers pek tí vá ban – , mint a tu laj don. És mi köz ben kép te len né vál tunk egy tárgy 
szem lé lõ dõ meg te kin té sé re, mi ma gunk is le mond hat tunk ar ról, hogy fi gye lem be ve gye-
nek – hogy szó ba ke rül jünk.”

Kön  nyû a pog  gyász, de erõ tel je sek a lép tek, me lyek a ta lajt ta pos sák. A szem lé let nek 
a fel zár kó zás hoz van kö ze, csak így vál hat evi den ci á vá. És hogy az uta zás el vá laszt ha-
tat lan a va ló sá gos meg erõl te tés tõl, fé lel mek tõl, a nél kü lö zés tõl, ez te szi iga zá ból a bel sõ 
és a kül sõ tér fel fe de zé sé vé.

A gya log szer rel meg tett uta zá so kat min dig meditatív ter mé sze tû nek érez tem, ahogy 
Já rás cí mû el be szé lé sem su gall ja: „A lép tek nem gyor sak. A te kin tet kör be jár és meg-
pi hen. A re ket  tye em ber ma gas ágai – a kéz meg fog ja õket. A fény meg ha tá roz ha tat lan. 
Te hát a szem egy rö vid, fe ke te pil la nat ra le csu kó dik. A lép tek el bi zony ta la nod nak, 
amint a tal pak alatt meg moz dul nak a kö vek. Csak a láb ra le het szá mí ta ni, amely to vább 
ta po ga tó zik a ki tû zött irányban…”

Uta zás és nyu ga lom – ezen a pon ton pa ra dox mó don ös  sze ta lál koz nak. (Más kép pen, 
mint ha „be cso ma golt áru ként” New York ba re pül nék.) Szert te szek a las sú ság ra. Nem 
üz le ti uta zó va gyok. Nem is gyógy ke ze lés re uta zom, hogy meg vá sá rol jam ma gam nak a 
re cept re fel írt nyu gal mat. Me gyek, ol va sok, fek szem. A min den nap ok ban kis fül ké ket 
ala kí tok ki ma gam nak, hogy a sa ját tem pó mat, a „sa ját idõ met” él hes sem. You’re be ing 
very slow, mond ja va la ki. That’s right, vá la szo lom, szé gyen ke zés nél kül. És: One thing 
at the time.

Mel les leg: ho gyan is ne egé szí te né ki egy mást a se bes ség és a las sú ság, ahogy a 
moz gás és a nyu ga lom is ki egé szí tik egy mást. Egye dül az ult ra el len te het nénk el len ve-
té se ket. Et tõl már a velociferikus Fa ust fel ta lá ló ja, Goe the is óvott, és ha son ló kép pen 
óvott tõ le 1922-ben, a há bo rú utá ni gyor su lás hisz té ria kö ze pet te Rainer Maria Ril ke is a 
Szo net tek Or fe usz hoz XXII. ver sé ben:

Mi hajt va-haj szo lunk.
Ám de – hogy el su hant –
a Moz du lat lant
rez zen ti csak ko runk.

Bár mi, ha si e tõs,
már mú lás ra mu tat;
mi szí vünk ben idõz,
majd be avat.

Fi úk! Ne emés  sze
mer sze tek se bes ség,
hiú re pü lés se.

Nyug szik ím a vi lág:
ho mály és fé nyes ség,
könyv és virág.8

Schein Gá bor for dí tá sa

8 Ha la si Zol tán for dí tá sa.


