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JEANETTE WINTERSON

Művészet és élet
Úgy nőttem fel, hogy nem tudtam, a nyelv mindennapi 

használatra való. A szón nőttem fel, és nekem a szó isten 
volt. Sokévnyi világi reformáció után ma is úgy gondolok 
a nyelvre, mint valami szentségre.

A szüleimnek összesen hat könyve volt. Kettő közülük 
Biblia, a harmadik egy szómagyarázat az Ó- és Újszövet-
séghez. A negyedik a The House at Pooh Corner1. Az ötö-
dik a The Chatterbox Annual, 19232 és a hatodik Malory 
Le Morte d’Arthur3 című kötete.

Otthon könyvekre volt szükségem, ezért ki-be csem-
pésztem őket, és mivel nem volt saját szobám, nem sokat 
berzenkedtem a folyosó végi W. C. ellen. Ott, a vécén ol-
vastam először Freudot és D. H. Lawrence-t, és talán ez 
volt a legjobb hely, mindent összevetve. Egy zseblámpa 
lógott benne a csövön, és a szombatonként keresett pénze-
met hol könyvekre, hol elemekre költöttem. Anyám pon-
tosan tudta, meddig tart egy csomag Duracell, ha csak a 
vécépapír útvonalának megvilágítására használjuk.

A bugyimban bevitt minden egyes könyvnek rejtekhe-
lyet kellett találnom, és akinek szabványméretű egysze-
mélyes ágya van, és szabványméretű könyveket vesz, rá 
fog jönni, hogy hetvenhét kötet fér el egy rétegben a mat-
rac alatt. Ám gyűjteményem folyamatosan gyarapodott, 
és félni kezdtem, anyám észreveszi, hogy láthatóan ma-
gasabb lett az ágyam. Így is történt. Minden könyvemet 
elégette.

Nem mindet. Könyveim egy részét, kis adagokban, 
már korábban átvittem egy barátomhoz. Most is megvan-
nak, műanyag borítóban, a gerincük töretlen.

Aztán nagyot javult a helyzet, mert anyám jóváhagyá-
sával eljárhattam dolgozni a közkönyvtárba. Úgy gondol-
ta, munka közben nem lesz időm olvasni, ő pedig számo-
latlanul kapja a nagybetűs krimiket. És úgy gondolta, ha 
sokat vagyok könyvek között, kinövöm a rajongásomat, 
és olyan leszek, mint a nyugalmazott űrhajós, aki hanyatt 
fekve, messziről nézi a csillagokat. Gyakorlatilag akkor 
is a könyvtárban voltam, amikor nem kellett dolgoznom. 
Ki se mozdultam az olvasóteremből, ahol egy ólomablak 
alatt ültem, amelyen ez a felirat állt: „A szorgalom és az 
előrelátás meghozza gyümölcsét”.

Úgy tűnt, heti egy zsáknyi Ellery Queen4 nyugtatóan 
hat anyámra. Apám maradt a vidám füzetes képregények-
nél. A könyvtárban – ahol olvasók tömege akarta belevet-
ni magát a tengeri történetekbe és Mills és Boon5 érzelmi 
viharaiba – beigazolódott a gyanúm, hogy engem nem a 
cselekmény érdekel. Nehéz felismerés ez annak, aki át 
van itatva bibliai történetekkel, de kénytelen voltam be-
látni, hogy én a nyelvbe vagyok szerelmes, és csak alkal-
milag vonz a mese.

Újdonsült szabadságommal élve szerettem volna el-
igazodni a betűk rengetegében. Így találkoztam Gertrude 
Steinnel, a humor címszó alatt. Nem tudtam, miért kapott 
csörgősipka jelölést és került – ábécérenden kívül – Alan 
Coren6 mellé. Azon az alapon, hogy aki a westernt szereti, 
annak az kell, és a Colt nagyobbat durran, mint a szerző 
neve, a könyvtár ömlesztve kínálta szabadpolcain a nép-
szerű irodalmat. Feltűnt, hogy egyik nap kikölcsönzik 
Steint, másnap visszahozzák, de csak akkor értettem meg 
az okát, amikor egyszer én is kivettem. Jogos helyére, az 
S-hez tettem vissza, a szépirodalomhoz. Egyetlen olvasó 
méltatlankodott, hogy nem találja „Steen badar könyveit”, 
egy veterán katona.

Mi fog történni, ha többé nem lesznek közkönyvtá-
rak, és a világ CD-ROM-ra kerül? Hová megyünk, ha ki 
akarunk lépni a jelenből? Mi fog történni a veteránokkal, 
akik „Miss Steen”-t olvasnak, és a kislányokkal, akiket a 
látókörükön kívüli képzetek érdekelnek? A képernyő és a 
digitális lemezek lapályán mivé lesz a könyvlapok röptető 
ereje? Meséket fogunk kitalálni letűnt könyvtárakról, ahol 
furfangos manók hegy-magas állványok ütődött polcairól 
bogarásznak könyveket?

Két év zavartalan együttlétre vágytam a költőkkel, de 
megzavartak. Az anyám az olvasóteremben. Fényt derí-
tett titkos életemre és eljött, hogy megvívja velem a végső 
ütközetet a fénymásoló mellett. Azt mondta: „Az a baj a 
könyvekkel, hogy nem tudni, mi van bennük, és mire ki-
derül, már késő.”

Amikor kifogásoltam az ízlését, hogy csak bűnügyi 
történeteket olvas, azt a választ kaptam, aki gyilkosságot 
vár, azt nem érheti meglepetés. Ez a cselekményességet 
illetően megerősített véleményemben, de semmit nem ért 
a fénymásoló mellett. Anyám tudta, hogy a könyvek el 
fognak téríteni, és igaza lett. Nem sokkal később elköltöz-
tem hazulról. Semmit nem hoztam magammal: a kedvenc 
köteteim már odavesztek.

A nyelv éjjel-nappal velem van. Ez mindig így volt. A 
Biblia hosszú részeit tanultam meg kívülről kiskoromban, 
és amikor eljöttem otthonról, úgy vállaltam munkát, hogy 
továbbtanulhassak. Idézetekkel küzdöttem a magány és a 
félelem ellen. A ravatalozóban John Donne-t suttogtam a 
balzsamnak, Andrew Marvellt a holttestnek. Később rá-
jöttem, hogy Tennyson Lady of Shalottja, ritmikussága 
miatt, nyugtatóan hat a zavart elméjűekre. Magamat is 
közéjük soroltam abban az időben.

Az, hogy a művészet gyógyít, nem üres szólam. A 
művészettel, a művészetért folytatott küzdelemben szent-
ségemmé és erősségemmé vált a nyelv. Máig az, és nem 
ismerek fájdalmat, amelyet ne tudna enyhíteni a művé-
szet. Kinek a zene, kinek a festészet, nekem elsősorban a 
versben és prózában megnyilvánuló költészet az, amely 
áthatol zajon és kínon, tisztító szándékkal felnyitja a se-
bet, majd fokról fokra megtanítja neki, hogyan gyógyítsa 
önmagát. A sebeket tanítani kell rá, hogyan gyógyítsák 
önmagukat.

A lélek és a szellem nem rendelkezik a sérült test ösz-
tönével. A gyógyulás nem indul el magától, ahogy általá-
ban a veszélyt se kerüljük el. Ahogy a fájdalomnak, úgy 
a gyógyulásnak is útjába állunk – mert más tűnik logi-
kusnak. A művészetnek soha nem volt még ennyi dolga, 
de képes elvégezni. Egy olyan önpusztító társadalomban, 
mint a mienk, nem meglepő, hogy lenézik a művészet 
gyógyító erejét.

Ami engem illet, amikor esténként megtértem bérelt 
szobámba, könyveim közé, megkönnyebbülést és örömöt 
éreztem, nem fásultságot és kimerültséget. El akartam ke-
rülni a Jude the Obscure7 sorsát, bár e könyv elolvasása 
hasznos figyelmeztetés volt. Amit én akartam, jog szerint 
nem illetett meg, és bár ugyanezen az alapon megtagadni 
se lehetett tőlem, nagyon kifinomult büntetések vannak 
azok számára, akik ragaszkodnak önmagukhoz és az el-
képzeléseikhez. A képzelet végtelen birodalma tette lehe-
tővé, hogy családi és társadalmi korlátaimon fölülemel-
kedve, kötetlenül ismerkedjem a mások világképével. A 
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könyvek világa tágas, és e tágasságban szabadon szárnyal 
az olvasó.

1978-ban minden földi javamat beraktam kombi Mini 
Morrisom hátuljába, és elmentem Oxfordba. Az első né-
hány hétben az volt a gyanúm, hogy valami óriási tréfa 
közepébe csöppentem. Nem elég, hogy mindenki könyve-
ket olvasott, de el is várták tőlük, és még pénzt is kaptak. 
Tényleg nem a vécén kell előtanulmányokat folytatnom 
esszémhez?

Három évet töltöttem azzal, amit a modern kormányok 
egyre kevésbé akarnak: sokat olvastam, és önállóan gon-
dolkodtam. Az új, intenzív kurzusok passzív, anyagias 
gondolkodású fiatalembereket nevelnek, akik mindent 
eszköznek tekintenek egy bizonyos cél érdekében, és 
ezért – ésszerűtlen módon – nem hisznek a másvilágban. 
Pedig, ha ez az egy életünk van, akkor ez minden bizony-
nyal maga a cél, nemde?

A XIX. századi gürcölő legalább az örök életben bíz-
hatott. A XX. századi robotoló már csak abban, hogy ki-
húzza a nyugdíjig.

Én lassan szeretek élni. A modern élet túl gyors nekem. 
Lehet, hogy azért, mert időt megtakarító eszközök híján 
nőttem fel és most, amikor már megengedhetem őket ma-
gamnak, nem látom értelmét, hogy autózással, repülőzés-
sel, mobiltelefonálással és számítógépes kommunikáció-
val töltsem a napjaimat.

Valós dolgok közt élek, amelyeknek megvan a maguk 
tempója, amit nem lehet siettetni. Ahogy kertet ápolok, 
zöldséget termesztek, felaprítom a fát, behordom a szenet, 
ahogy főzök (lábasban, serpenyőben), vásárolok (keveset 
és gyakran), könyvet olvasok, zenét hallgatok, megírok egy 
könyvet, az nem két elektromos impulzus között történik. 
Azt mondják, értékrendem, életmódom idejétmúlt, és kivé-
teles helyzetemnél fogva engedhetem meg őket magamnak. 
Kivételes helyzet könyveket írni, melyeket olvasni fognak, 
de miért lenne helyénvalóbb kevésbé idejétmúlt, nagystílű 
életmódra költeni a pénzem, ahelyett, hogy békét és csöndet 
vennék rajta?

A fejlődés megöli a békét és a csöndet. A dédszüleim, 
akik napi tizenkét órát dolgoztak egy lancashire-i pa-
mutszövőben, legalább kisétálhattak a faházuk mögötti 
magaslatra, ahol csend volt alattuk, és körben a dombok 
zöldjét látták. Amikor egyszer kiborultam a túlzásba vitt 
vallási buzgalomtól, e dombok közé bújtam, ahol az utca 
fölső végén fű nőtt a sziklák repedéseiben, és ha zúgott 
valami, az a szél volt. Ide most tehermentesítő út épült, 
nem a dombok testén át (úgy túlságosan drága), hanem az 
oldalukba, mert ki törődik a dombokkal, amikor autózni 
lehet? A gyáriaknak sztereójuk és műholdas tévéjük van, 
és amit eddig a csend nyújtott nekik, azt most a zajtól kap-
ják meg. De vajon megkapják-e?

A csönd és a zaj számomra nem egyenértékű. Gyerek-
koromban, amikor fürdőszoba, központi fűtés, telefon, le-
mezjátszó, autó és pénz nélkül nőttem fel, a csönd ingyen 
volt és közel. Ma árucikk, és drágább, mint egy jó helyre 
szóló londoni operajegy.

A legnagyobb zajt, amire gyerekkoromból emlékszem, 
egy csörgődob és egy férfikórus keltette. Ez talán megma-
gyarázza, miért szeretem a nőket, és miért nem szeretem a 
Verdi-operákat. A zaj volt az egyik legfontosabb tényező, 
amiért nemrég úgy döntöttem, hogy elköltözöm London-
ból.

Ezen nem azt értem, hogy London a daloló tesztoszte-
ronok és csilingelő női párjuk célpontja lett. Úgy értem, 
idegenkedem egy olyan várostól, amelytől idegen a csönd.

Hogyan éljek?

Amikor az Art & Lies8-t írtam, azt mondtam, hogy az 
egyszerre kérdés és keresés. Händel, Picasso, Szapphó 
mind egy holt várost és egy elviselhetetlenné vált életet 
hagy el. A jövő Londonja holt város, értékek nélküli hely. 
Szerintem nem lehet (és nem tisztességes) olyan könyvet 
írni, amely úgy akar másokra hatni, hogy magára az íróra 
nem hat. Nem az életemet írtam bele az Art & Lies-ba, 
ahogy azt általában a szerzőkről gondolják. Az Art & Lies 
íródott bele az életembe. A „Hogyan éljek?” kérdését elő-
ször magamnak kellett feltennem.

A könyvek mozgósítják írójukat. Az írónak önmaga 
teljességével kell műve mögé állnia, de a mű több lesz 
nála. Az írás valaminek a kifejtése – ahhoz hasonlítha-
tó, ahogy a borsót, babot hüvelyezzük. A még feltáratlan 
dolog megmutatása, a titok kibontása burkából. A szüle-
tő műnek feszítő ereje van, olyan új gondolatokat, kép-
zeteket pattint ki alkotójából, amelyek addig sejtésként 
lappangtak. Minél jobban bízik az író abban, amit csinál, 
annál közvetlenebb összjátéka a szavakkal. A kötéltáncos 
bizalma a kötélben – meggyőződés, amely fegyelmezett-
ségéből következik. A nézőknek csak egy kötél. Az írónak 
viszont fogódzó és csatlakozókábel egyszerre. Végigmen-
ni rajta és eltűnni: megéri a porban, láthatatlanságban töl-
tött órákat.

A kötél kézimunka, az író sodorja menet közben, ahogy 
a Sexing the Cherry9-ben Fortunata elvágja és újraköti, mi-
közben leereszkedik, hogy kimeneküljön a házból, amely 
rajong a mennyezetért, de semmibe veszi a padlót. Lehetet-
len? Persze, de a művészet is az. Létezésének nincs biológiai 
oka; nincsenek laboratóriumok a kísérleteihez; a világ nem 
nagyon fogadja el; nincs képzés, amely szavatolná, hogy 
fennmarad; nincs közmegegyezés a fontosságáról; nincs 
benne sok pénz; és akiknek többet hoz, azok is rosszabbul 
állnak, mint a hulladékkereskedők és a profi labdarúgók. 
És mégis… Talán, mert az emberiséget gyötri a lehetetlen, 
vagy még a XX. század végén se hiszi el teljesen, hogy az 
igazi élet mikrocsipekből, kötvényekből és osztalékból áll?

A művészetért élni (Vissi d’arte, vissi d’amore10 – 
ahogy Callas énekli Puccini Toscájában) annyi, mint 
kérdéseket feltenni. És ha valaki, mint én, hisz benne, 
hogy aki a művészetért él, az mindent egyetlen célnak 
rendel alá, a „Hogyan éljek?” nagyon szigorú kérdéssé 
válik. Mert akkor mindig a szerint kell választani, hogy 
a legnagyobb összpontosítással a legtöbbet tudjam kihoz-
ni magamból. Ha a páromnak egészségügyi okokból a 
tengerparton kellene élnie, senkit nem lepne meg, hogy 
vele tartok. Akkor miért lep meg bárkit is, hogy a mun-
kám érdekében nyugodtabb életet választok? Nyugodtab-
bat – mihez képest? Az operán és a helyi boltokon kívül 
máshova nem járok. Összejövetelekre se, nálam szoktak 
lenni. Az időbeosztásom egyszerű: felkelek, tüzet rakok, 
és mialatt a gondolataimmal együtt beindul, megdarálom 
a kávét és lemosdom. Be kell vallanom, nem kedvelem a 
fürdőszobát, talán, mert tizennégy éves koromig nem volt 
nekünk. Nem szeretném, ha az olvasó azt hinné, büdös 
vagyok. Kényesen ügyelek a tisztaságomra. A kényelmi 
berendezések már kevésbé érdekelnek; azért van benti vé-
cénk, mert a párom ragaszkodik hozzá.

Emlékszem egy újságíró vendégem megjegyzésére, 
amelyet a vörösen lobogó tűzre tett: „Ez a hatás kedvéért 
van?” Azt feleltem, Angliában valahogy melegen kell tar-
tani magát az embernek, amire megkérdezte, miért nem 
telik nekem – ahogy ő mondta – „rendes fűtésre”. Noha 
számottevő különbség van D. H. Lawrence és köztem, 
osztom a nézetét, hogy van valami erkölcstelen a központi 
fűtésben. Iszonyúan felbőszült, ha fűtőtest mellé ültették, 
és mint Richard Aldington11 elmondta, inkább kihúzódott 
a hallba, minthogy ismeretlen eredetű hő melengesse a 
férfiasságát. Kislánykorom óta én gyújtok tüzet magam-
nak, és remélem, ez így lesz a halálom napján is. Nekem 
semmit nem nyújt a radiátor és senkire nem emlékszem, 
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akinek a fehér zománcfestéket nézve beindult volna a 
képzelete.

Jóérzés és látomások. A tűz vigasza ősi dolog, és a fej-
lődés roppant lassú folyamat. Nem akarok végképp elsza-
kadni eredendő környezetünktől, a földtől, az évszakoktól, 
a többi élőlénytől, és lemondani bizonyos szertartásokról, 
a papírról és gallyakról, a nemzedékek óta változatlan le-
térdelésről, és az első lángok okozta kortalan örömről.

Vannak, akik azt mondják, elvágtam magam a világtól, 
de mihez kötődnek ők?

Én a talpam alatti talajhoz és a két kezembe vett sza-
vakhoz. A számat, a májamat, a beleimet, a zsigereimet, az 
agyamat, a véremet, az ágyékomat tápláló szavakhoz.

Ráadásul, ha a múlt nagy alakjaira gondolnak, olya-
nokra, mint Szapphó, Muraszaki12, Emily Brontë, úgy 
találják, hogy valamennyien örökösök is, nemcsak kezde-
ményezők, és művük csak azért jöhetett létre, mert a nők 
között elterjedt az a szokás, hogy természetesen írjanak; 
így, ha csak a költészet előjátékaként is, az önök ez irányú 
aktivitása felbecsülhetetlen volna…

Mert meggyőződésem, hogy ha még száz évig élünk – és 
most közös életünkről beszélek, valóságos életünkről, nem 
arról, amit külön-külön élünk végig mint egyedek –, és 
meglesz az évi ötszáz fontunk meg a saját szobánk; ha szo-

kásunkká válik a szabadság és a bátorság, hogy azt írjuk, 
amit gondolunk; ha sikerül egy kicsit elszakadnunk a közös 
nappalitól, és nemcsak azt vesszük észre, hogy az emberek 
milyen kapcsolatban vannak egymással, hanem azt is, hogy 
milyen viszonyban vannak a valósággal; és ha önmagában 
nézzük az eget is, a fákat és minden mást; ha keresztül tu-
dunk nézni a Miltontól megénekelt kísérteten, mert egyetlen 
ember sem zárhatja el a szabad kilátást; ha szembe merünk 
nézni azzal a ténnyel, mert tény, hogy nincsenek oltalma-
zó karok, amelyekbe belekapaszkodhatunk, hanem egyedül 
megyünk, és hogy nemcsak a férfiak és nők világához van 
közünk, hanem a valóság világához is – akkor eljön az al-
kalom, hogy a halott költő, Shakespeare nővére újra felöltse 
testét, melyet már annyiszor le kellett vetnie. Ő, aki éppúgy 
a névtelenektől nyer életet, mint a bátyja, azoktól, akik az 
elődei voltak, meg fog születni. Mert előkészület nélkül, a mi 
erőfeszítéseink nélkül, eltökéltségünk nélkül, hogy meg kell 
születnie, nem remélhetjük, hogy meg is születik; így lehe-
tetlen. De fenntartom, hogy el fog jönni, ha munkálkodunk 
érte, és az ilyen munkának szegényen és névtelenül is van 
értelme.13

Itt az én helyem a történelemben.
Fordította és jegyzetekkel ellátta

Szilágyi Mihály

  1 A. A. Milne: Micimackó kuckója (ford. Karinthy Frigyes).
  2 A Chatterbox (1866–1955) gyerekeknek szóló brit irodalmi és művészeti hetilap volt, amely könyvalakban is kiadta évfolyamait.
  3 Le Morte d’Arthur [Arthur halála]: Sir Thomas Malory régi latin könyvek és francia lovagregények alapján írott, 1485-ban megjelent legendári-

uma Arthur királyról és a kerekasztal lovagjairól.
  4 Ellery Queen: Frederick Dannay (1905–1982) és Manfred B. Lee (1905–1971) közös írói álneve, melyen harmincöt detektívregényt jelentettek 

meg (tizenhárom magyar fordításban is olvasható).
  5 Gerald Mills és Charles Boon által 1908-ban alapított londoni könyvkiadó, mely az 1930-as években a szentimentális regényekre szakosodott. 

1971 óta a nemzetközi Harlequin cég egyik vállalata.
  6 Alan Coren (1938–2007) angol humorista. Szatirikus írások, szórakoztató regények és gyermekkönyvek szerzője, a Punch magazin szerkesztője, 

BBC-rádióműsorok közreműködője.
  7 Jude the Obscure: Thomas Hardy utolsó regénye, melynek Jude Fawley nevű, munkásszármazású főhőse sikertelenül próbál meg értelmiségivé 

lenni a viktoriánus Angliában (magyar címe: Lidércfény, ford. Pálóczi-Horváth Lajos). 
  8 Jeanette Winterson Art & Lies [Művészet és hazugságok] c. esszéregényében Richard Strauss A rózsalovag c. operája III. felvonásbeli triójának 

mintájára „fakadnak dalra” modern alakká átlényegített hősei: Händel, Picasso és Szappho. 
  9 [Cseresznyeoltás]: Jeanette Winterson 1989-ben megjelent regénye. 
10 „Tisztán éltem, híven szerettem...” (Az opera szövegkönyvét Várady Sándor fordította magyarra.) 
11 Richard Aldington (1892–1962) angol író és költő, az Egy hős halála c. regény szerzője (Magvető, 1976; ford. Réz Ádám). 
12 Muraszaki Sikibu (978–1016) japán író, költő és udvarhölgy. A „világirodalom első regényének” tekintett Gendzsi szerelmei szerzője. 
13 Virginia Woolf: Saját szoba (Európa Könyvkiadó, 1986; ford. Bécsy Ágnes).
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