
A z egyes szövegeknek is megvan a maguk sorsa, nemcsak a könyveknek.
Néhány éve esszét és kiáltványt fogalmaztam arról a történelmi abszurdról,
hogy Kant (s még annyi más kiválóság) városa, az európai kultúra egyik

volt fellegvára ma, mint Oroszország Szovjetuniótól örökölt külterülete várja – ha
várja – sorsa jobbra fordulását. Azt gondoltam, leghelyesebb volna, ha Königsberg
közös uniós–orosz protektorátusként, szabad városállamként megint azzá válhatna,
ami valaha volt – de hadd ne meséljem az egész utópiát, itt a szomszéd hasábokon
megtalálja mindenki, akit érdekel, s aki nem találkozott vele Amikor fordul az ezred
c., Farkas Wellmann Endrével közös könyvünkben.

A kiáltványt sokak vitatták, sokak egyetértettek vele, s egyetlen magyar író (Konrád
György) még egyetértõ aláírásával is megerõsítette támogatását. De úgyszólván
mindenki, aki olvasta, igen sötét dolgokat jósolt azzal kapcsolatban, hogy mi lesz
Moszkva reakciója. KGB-kommandótól a Gulágig mindenfélét vizionáltak számomra
barátaim és ellenségeim, mert abban egyetértettek, hogy ez a merénylet Oroszország
területi épsége ellen nem maradhat megtorlás nélkül. Én pedig hiába berzenkedtem,
hogy akik ezt olvasták ki a szavaimból, azok nem értették meg a lényeget.

Aztán a textus megjelent oroszul is, ukránul, németül majd olaszul – és zavart
csend fogadta. Sem a KGB nem jelentkezett, és a borítékolt moszkvai dörgedelem is
elmaradt. Már túl is tettem magam az egészen, amikor nemrégen egy orosz újságírónõ
jegyzete jutott el hozzám. Itt olvasható az is, ami a hölgy véleménye –, de van a
történetnek egy egészen képtelen fordulata. Egy kollégám ugyanis megpróbálta
átültetni magyarra az orosz szöveget oly módon, hogy ehhez gépi segítséget vett
igénybe. Mellékelem ezt a nyelvi szörnyszüleményt is, mint Immanuel Kant
figyelmébe ajánlható nyelvi-filozófiai konstrukciót, példátlan kihívást az ép elme és
a fogalmi rutin ellen.

De ha jól meggondolom, Kant, Az örök béke szerzõje, még ennél is kaotikusabb,
felfoghatatlanabb és zavarosabb fejleményként tekintett volna szülõvárosa sorsára,
ha megadatott volna a jövõbe látnia. Szerencséjére ez nem adatott meg neki. Neki
sem.
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