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MARNO JÁNOS

Capriccio
Nem tudom általában eldönteni, másoktól idegenkedem-e inkább, vagy a mindenkori jelen-

önmagamtól. Hogy reggelente, vagy inkább délelőttönként, mivel későn fekvő lévén, későn is 
kelek, az első kedvetlenítő élményem az, amikor a fürdőszoba tükrében megpillantom az ábráza-
tomat – ez ugye triviális. Nem gondolom, hogy mindenki számára az, ám azt sem hiszem, hogy 
egyedül volnék e gonddal az univerzumban. Az embert születésétől fogva arra nevelik, hogy legyen 
más, mint éppen ami, növekedésével így párhuzamosan nevelődik – idegenedik – el önmagától, és 
kérem olvasómat, hogy ezt az észrevételemet ne rosszallóan kritikai értelemben fogadja el tőlem, 
hanem csak tényállításként. Azt sem tudom, hogy a nem emberi élővilágban ez előfordul-e más 
élőlényeknél is, s ha igen, milyen mértékben, annyit feltételezek mégis, hogy radikálisan az ember-
nél jelenik meg ez az önelidegenítő effektus – valószínűleg ez tesz bennünket kultúrlényekké. Az 
újszülöttet, főleg, ha szülői vagy rokoni csatornán érkezik közénk, mondhatni megváltó örömmel 
fogadjuk, egyszerre látjuk meg benne az alien majdhogynem szörnyszerű csúfságát, még nem is 
evilágiságát, és a transzcendens lét sugárzó szépségét, isteniségét. Másként hat az emberre ugyanez 
mondjuk egy kórház szülészeti osztályán, ahol a közömbös látogató unottan tekint végig az újabb 
embertermésen, és valamelyest szorongva is, hiszen az unalom nem egyéb, mint a szorongás „üres-
be rakva”; amikor a sofőr várja, hogy hova lesz a fuvar. Természetesen haza, a többi: lakcím, név, 
anyja leánykori neve stb. abszolút akcidencia.

Valamiért mégis ez az akcidencia ad otthont a jövevénynek, s eszerint bizony melles-
leg jövünk a világra, mellékesen ide vagy amoda, és az otthon egy időre újjászületik tőlünk, a 
magátólértetődőség evangéliuma ölt csecsemő-voltunkban testet, egészen addig az óráig, amíg a 
tekintetünk meg nem telik az éppen itt-, és nem ott-lét értelmével. És amikortól kezdődően, a hely 
szellemétől függően, nevelni kezdik belénk a xenofóbiát vagy/és a xenofíliát, az otthon szentsé-
gét vagy/és utálatosságát. Jó- (vagy rossz-?) magunknál a xenofília dívott, amit most utólag szin-
tén akcidenciának gondolok, mert a község, ahová kb. fél évvel Sztálin halála után került a csa-
ládunk, nem rajongott az idegenekért, sőt egymásért sem, a sváb, tót, cigány vagy magyar nem-
zetiségek, ám mi hozzájuk képest eleve osztályidegenként, valamint igen sokféle fajú származé-
kokként kerültünk, családi anyám foglalkozása révén, az Egészségházba, ami pedig, közintéz-
mény lévén, eleve átjáróház lehetett csak. Olvasóm képzeljen maga elé egy a múlt század harmin-
cas éveiben épült, jómódú sváb családi házat, amit a kommunista helyőrség a magáévá tett, közin-
tézményi célra, lakóit pedig nyilván kitelepítette az országból. Tehát kitelepítettként költözhettünk 
be egy kitelepített házába, idegenek az idegenek közé, gyűlöletre azonban nem emlékszem, és azt 
sem hiszem, hogy az ifjúságomra emlékezés aranyozza be a képkereteket. 1954-ben boldog gye-
rek lehettem abban a vidéki községben, apám még börtönben, előttem ismeretlenül, mivel kétéves 
voltam, amikor egy éjjel az ávós legények elhurcolták őt a kitelepítésünkből. Az ávósoktól és min-
den fegyveres testülettől okkal féltem tehát, máig az a benyomásom támad, ha rendőrt látok, hogy 
nincs is bőre az egyenruhája alatt, a rendőrszürke egyenruha annyira szerves, természetesen ellen-
szenves benyomást tett rám egyszer s mindenkorra. Az ötvenes-hatvanas években azonban az egész 
községben tudtommal csak egy rendőr lakott, egy házzal a mellettünk működő bölcsőde után, gon-
dolkodom a rendőr nevén, magam előtt látom a fejét is, sőt a két lányáét is, és nem ugrik be. A hat-
vanas években fölakasztotta magát. Pedig volt lőfegyvere. De olyasmire sem emlékszem, hogy ez 
a rendőr rossz szemmel nézett volna rám, vagy fenyegetően, úgyhogy a szememben ő egy ártal-
matlan civil emberré vált, talán ezt az ártalmatlanságát vitte túlzásba az önmagának ártással végül. 
Talán semmi egyéb oka nem volt az öngyilkosságának. Azt hiszem, ő kivételesen magyar nem-
zetiségű volt, bár a magyart mint fajt, mint fajtát nem ismerem fel, míg a svábokat vagy a tótokat 
azonnal kiszúrom. Annyira különböznek egymástól. A magyar hasonlíthat erre is, amarra is, néha 
arra gondolok, valódi magyar fajta ember nincs is, csak a nyelve sikeredett nagyon eredetire és hir-
telen meggazdagodóra, szóval egy faj, aminek nincsen genetikai közös nevezője, csupán egy ritka 
és rokontalan és filozófiákban kivételesen gazdag nyelve, úgy, hogy saját, igazán jelentős filozófu-
sa – néhány nagy teológusát nem számítva ide – nem is volt soha. És lám, egyszer csak megszüle-
tik József Attila, egy félig román, esetleg román cigány férfi és egy kun vagy székely lány házassá-
gából, és huszonévesen már ontja a gazdagabbnál gazdagabb gondolati költészetét, amit máig nem 
sikerült senkinek idegen nyelvre átültetnie, annyira ebből a magyar nyelvből bányászta össze ver-
seit ez a csodaköltő. Jó ideje már megint szeretnének sokan szabadulni tőle, a hatásától, újabban 
szokás letagadni őt, ahogy az életében is tették vele, olyan elementáris minden darabja, s egyszers-
mind olyan végtelenül gazdagon rétegzettek a versei.

Igen ám, csakhogy a túlélők, az újak, majd a még újabbak kevés hasznát látják ennek az egyszeri 
csodának, az ember többnyire csak annak tud örülni felhőtlenül, azt élvezi felszabadultan, azt cso-
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dálja meg őszintén, ami nem érthetetlen torlaszként áll az útjában, mint egy ostoba emlékmű (min-
den emlékmű ostoba torlasz, intézményes barrikád, e tekintetben kész szerencse, hogy JA szobrát 
eltávolították a politika nyilvánosházának a környékéről). 

Azonban tőle is idegenkedem. A bajuszától rettenetesen, olyan hülyén is állt neki, egy csapott 
vállú, hosszú nyakú fiú ne viseljen búslakodásra alkalmas bajuszt, és ez a bajusz néhány, főleg 
korábbi versébe bele-belepiszkít; olvasóm képzelje valamilyen levesnek itt a verset, amit kanalaz-
va összebajuszozik a költő, miközben azon méltatlankodik, hogy nem billeg rajta morzsa. Az énjé-
nek az a bizonyos utolsó morzsája. Minek tekintsük hát ezt az egyik utolsó versének a sorát is: „Mit 
úgy hívtam: én, az sincsen már; utolsó morzsáit rágom, míg elkészül ez a költemény.” (Nem biz-
tos, hogy pontosan idéztem.) Az viszont biztos, hogy amikor a bajuszomat rágva voltaképpen már 
az énemet rágcsálom, akár billeg rajta még morzsa, akár sem, akkor én destruálom magam, fel-
koncolom, felőrlöm magam, teszem hát azt, amit normálisan egy másik élőlénnyel tennék, disznó-
val, lúddal, esetleg szürkemarhával, ha az orvos utasítása azt írja elő, mert a szürkemarha húsa jó 
minőségű hús, az ára pedig még jobb minőséget sejtet, ezért az orvos a kezembe nyomja a cédulát, 
amin rajta szerepel a hentes telefonszáma is, akinél megvásárolhatom a garantáltan szürkemarha 
felsált, mondjuk, én, szürkeszamár az elmeködben. Olvasóm most egészen privát anekdoták mor-
zsáit olvassa, és hadd reménykedjem benne, hogy örömmel teszi; picikét felcsigázódva a bágyatag 
tónusból. Húsról lévén szó. Amit mi, keresztény neveltetésű kitelepítettek ösztönszerűleg megve-
tettünk, hál’istennek, hiszen megvenni úgysem tudtuk volna. A hús gyalázása általában is szarkasz-
tikussá teszi az embert, undorodóssá mindentől, ami romlandó, és mi nem az? Talán csak némely 
műanyagok, el nem bomlóak. 

De azonnali halálraítélt, akinek a homeosztázisa nincsen rendben, nem működőképes, ami ugye 
mégiscsak bizonyos óvatosságra inti a szubjektumot az idegenekkel szemben, habár ez az autonó-
mia kérdés is roppantul bonyolult, van, akinek életbevágóan fontos az én-, ill. szerephatárait mar-
kánsabban megjelölni, mint privát szentföldjét, máskülönben félő, hogy széjjelmállik. A politikai 
korrektséget számon kérni a tömegeken ezért is inkorrekt nagyon, vagy akár kisebb közössége-
ken, ahogy manapság lépten-nyomon ezt teszik különböző érdekű globál-intézmények. Identitás és 
homeosztázis úgyszólván szinonímái egymásnak, vagyis a testi, lelki és szellemi táplálékaink hirte-
len megvonása vagy drasztikus megváltoztatása sokkolólag hat ránk, traumatizál, és a későbbiek-
ben a sokkos állapot úgy konszolidálódik bennünk, hogy jellemileg (és ebbe a testtartást, tikkelést, 
sok minden beleértek) hozzátorzulunk a traumához, anélkül, hogy tudnánk róla. Shakespeare III. 
Richárdjának a nyitó monológja erről szól, mintha Sh. mélyinterjúban (ill. hipnózisban) beszéltetné 
a nyomorék herceget, mert az nem életszerű, hogy egy ilyen sátáni figura ennyire pontosan ismer-
né magát, ennyire önmaga előtt is nyíltan vállalná fel a gonosz szerepét, már csak azért sem, mert 
akkor nem tudna cselekedni. Az úgynevezett gonosz talán legjellemzőbb ismérve a tettrekészség. 

Igen ám, de mi készteti tettre a herceget? Túl azon, hogy neki történetesen azt a kizökkenést kell 
helyretolnia, amit a természet művelt vele. Nos, úgy gondolom, az idő. Ugyanaz az idő, ami kizök-
kent Helsingőrben Hamlet királyfi szerint, és ezért neki órásmesterré kell avanzsálnia ahhoz, hogy 
a mutatók a helyes irányba álljanak ismét, ám addig emésztenie kell a problémát, a mások bűnét, 
éppenséggel az apjáét is, akit gaz öccse „kenyérelégségében” gyilkolt le, s ezért a purgatórium-
ba került, az emésztő tűzbe; és ebben kell őt a fiának képviselnie az ittlétben, ezért emészti magát 
Hamlet végig a darabban, pontosabban addig, ameddig a véletlen rá nem kényszeríti a gyilkolásra, 
és attól fogva már egy feltartóztathatatlan katasztrófába fordul a „thriller” szekérrúdja. Ám ebben 
a fázisban csak a király próbálkozik újabb gaztettekkel, a többi szereplőt sodorják az események, 
amely sodrásnak köszönhetően egyre több és több ragyogó felismerésre jut a Hamlet-be beköltö-
zött néző-olvasó, mindenekelőtt annak a belátására, hogy magunk körülbelül az udvar és öniden-
titásunk határmezsgyéjén idegenedünk el egyre tempósabban a létezéstől, és élettől, a természet-
től, és válunk egy olyan végtelen bensőségességgé, amilyennel még a tulajdon szülőanyánk méhé-
ben sem találkoztunk. Hamlet bensőségessége par excellence metafizikai bensőségesség, és nem 
a hívőé s nem is az ateistáé, hanem a lét abszurditásának a metafizikájáé, amely a hazugságok és 
cselszövések nélkül talán soha meg sem képződhetett volna. Egy egzisztenciális metafizika, amit 
az individualitás mint a testet öltött lelkiismeret hozott magában világra. És ebben a világban való-
ban megjelenik az igazság – tragikusan. Azaz időtlenül már, mert amikor felismerődik, akkor már 
a protokollja veszi át a pálcát, visszatérünk ismét az időbe – immár megint a III. Richárdok tett-
idejébe. Amitől hogyne idegenkednénk.

De vajon a haláltól, a vélhető nemléttől, ami megelőzte is már az ittlétemet – és hatalmas kérdés, 
hogy ugyanaz fogja-e követni is: a haláltól is főképpen idegenkedem? Nem tőle várom-e inkább 
a teljes meghittség, jobban mondva dehogyis a teljes, nem, a végtelen meghittség helyreállását? 
Ma történetesen vérvételre mentem a ragyogó napsütésben, és visszafelé tartva már a még erősebb 
ragyogásban megint JA metaforája ugrott be, az én, melynek utolsó morzsáit rágja. Nos, első ízben 
értettem meg itt az én kizárólagos ittlétét, mert időbeniségét, tehát azt is, hogy JA, félig tudva, félig 
tudattalanul, az ént egy individuum időtartamára érthette csak, amely az öröknemlétben értelmét 
veszíti evidensen. Megjegyzem, bámulatos itt is ez a költő, az én, melynek utolsó morzsáit rágja, 
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voltaképpen parafrázisa egy mindennapi beszédfordulatnak, lásd: kenyerem javát már megettem. 
Figyelmesebben olvasva, magunkban mondogatva sorra fedezhetjük fel a verseiben ezeket a min-
dennapi beszédfordulatokat, illetve a beszédfordulatok parafrázisait, elemző változatait, például 
a Bogár lépjen nyitott szemedre mondatban a szembogár kifejezés játékba hozatalát, amit a naiv 
olvasó ugyan nemigen vesz észre tudatosan, ám ettől a kép ereje nem szökik meg, legföljebb meg-
hökkenti az olvasót a versalany agresszivitása. Átkozódása. A destrukció azonban halálos gyen-
gédséget implikál ezek szerint magában – mint ahogy ez általában is így van a destruktivitással. 
Emlékeztetnem kell olvasómat a fentebb már mondottakra, hogy amikor eszünk, olyankor – lévén 
táplálékunk nagy részét élőlények adják – egyszerre könyörtelen vadsággal, harapással, vagdalko-
zással, mohósággal, ugyanakkor az ízlelés velünk született kifinomultságával gondoskodunk a vil-
lánkra felszúrt falat értékesüléséről, arról, hogy bennünk nemcsak a temetőjét, hanem az újrate-
remtőjét is megismerhesse az a bizonyos falat. Véremmé válva még búcsút inthessen saját kiontott 
vérének, mert vérem gyanánt még nem azonosult velem, még nem vált a sajátommá, ahogy nem-
rég olvastam valami tudományos ismeretterjesztő cikkben: a vér a legtörékenyebb szervünk (!), és 
hát hogy is ne volna az, ha benne volna meg valóban szakadatlanul áramló arányban a máslét és az 
énlét, én és a világ, és a kettőnk viszonyában hűségesen benne rejlő halál. Ami ugye velem együtt 
a világot is felfüggeszti végül.

Ideje befejeznem ezt az egy helyben toporgó esszécskét az idegenségről versus bensőségesség-
ről, minél többet gondolkodom ugyanis a kérdésen, annál bonyolultabbnak s annál fölöslegesebb-
nek, sőt félrevezetőnek találom a kérdést. Veszem mondjuk az egy-másfél éves kisgyerek példáját. 
A kicsi kapaszkodik az anyja kezébe, úgy szeretne eljutni a helyiségbe belépő ismeretlen emberhez, 
mert az kalandot ígér neki, az ösztöneinek, vonszolja hát az anyját magával, ám ha az anya elen-
gedné a kezét, dühödten és kétségbeesetten visszakozna; s itt hadd zárjam rövidre: talán egész éle-
tünkben ezt a kettős (ambivalens) játékot folytatjuk; elhatolni az ismeretlenig, és onnan sóvárog-
ni a meghittség, az ismerőseink után, vagy megragadni a bölcsőnk körletében, azon ábrándozva, 
vajha Bambergben élhetnék, nem azt érezném-e az eredeti, a domináns otthonomnak? Bambergben 
többszörösen erős élményt adott Schubert vagy Wagner vagy Mozart muzsikája, mintha közvetle-
nül a vidék, a táj nyílt volna szóra a műveikben. Ilyesmit én még idehaza sohasem tapasztaltam. És 
soha még annyira nem élveztem a magyarul írás gyönyörét, mint ott, ahol magyar szót egyáltalán 
nem hallottam. Afféle szellemi-idegi alámerülés volt ez a nyelv tengerében, ahol minden sokkal 
mozgékonyabb, finomabb, színesebb és némább, mint idefönt a szárazon, ahol ismeretlen vagy/és 
tartalmatlan fogalommá válik az idegenség. A víz alatt semmi sem idegen. Egyetlen veszély, hogy 
elfogy a kéjúszó levegője, és megfullad – de hátha abban is örömét leli?

Mintha a magzatvízben hullana el, benne az abszolút tengerben, ebben a hatalmas, egymásból 
táplálkozó húsfalatokkal teli, sós párájú (mert jól megsózott) húslevesben, a formák és formátlan-
ságok csodálatos egyvelegében. A tengerben teljes a káosz és éppoly teljes a kauzalitás. Nekünk 
pedig jutott ez a szárazföldi főemlősöket összegyűjtő pokol, nem tudom, mi célból, miféle bünte-
tésből – ha a mitológiai Paradicsomot nem veszem készpénznek, mivel ott nem esik szó tengerről, 
csupán arról az átkozott fáról, amely tiltott gyümölcsöt terem. Az elidegenítő tudás gyümölcsét, 
hogy a fogyasztása után többé soha ne érezhesd magad istenigazában otthon, megismétlem: Isten 
Igazában Otthon, jó lelkiismerettel legalábbis ne. 

Idegenkedve olvasom, amit írok, és idegenkedve írok olvasmányaimról. Miért? Talán mert 
Rodostó kutyafasza emigráció ahhoz képest, mint amiben én idehaza, 65 évesen élek. Nagynéném 
a bútorzat tört síkjain porlad, lusta vagyok törölgetni őt a könnyeimmel együtt, mert vénségemre 
a nagy szárazságtól könnyen lábad könnybe a szemem. Nincsenek politikai illúzióim sem, az én 
emigrációmnak semmi távlata, sem időben, sem térben, magamban néha ott tartok már, hogy a tes-
temben sincsenek reális alternatívák. Ezt nagynénémmel a torkomban is érzem. A garatomban. A 
Fejedelemről se hírem, se hamvam (belőle), hiába rajongtam érte nyolcévesen és kilencévesen, de 
még tízévesen is, mára szerteillant a képzete, mint egy nyáréjjeli illat, amit a csillagos egű erdőben 
fedeztem föl egykor az orromban és a garatomban. Nem az erdő illata volt az, nem a saját bőrö-
mé vagy valami lehetséges vadállaté, abszolút ismeretlen illat volt az, de arcom járataiban mégis 
a legotthonosabb, legmagátólértetődőbb tüneménynek – szóismétlés – tűnt akkor nekem; az én 
Fejedelmem illata. Fejem és arcom üregeiben, a szagokért, ízekért, képzetekért, gondolatokért fele-
lős idegek saját-illata, amit életében talán nem is feltétlenül szagol ki az ember. Nem mondanám, 
hogy a felszabadulás illata. Mert akkor még azt gondolhatnám, hogy elnyomásból jöttem annak 
idején a világra, elnyomásból elnyomásra, és nagyon nem az ínyemre.


