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El vál lal tam egy nem min den na pi mun kát, és a ma gán éle tem is úgy

ala kult, hogy ren ge te get, ál lan dó an in gáz tam, száz és száz ki lo mé -

tert ko csiz tam, ami alap ve tõ en nem gond, sze re tek ve zet ni, fõ ként

éj jel, de az utób bi évek ben egy ki csit sok lett az ál lan dó jö vés-me -

nés. Eb ben a pil la nat ban is 450 ki lo mé ter vá laszt el a szo bám tól.

Újab ban vi szont vál to zott a hely zet, és én is tö rek szem ar ra, hogy

töb bet le hes sek az író asz ta lom nál.

MMii  éérrtt  AAmmee  rrii  kkáátt,,  aazz  EEggyyee  ssüülltt  ÁÁll  llaa  mmoo  kkaatt  vváá  llaasszz  ttoott  ttaa  hheellyy  sszzíí  nnéé  üüll??

Egy kri mi be il lõ for du lat tal azt mond hat nám, „a szá lak oda ve zet tek”.

Egy más sal pár hu za mo san több is ugyan oda, az Ál la mok ba, azon

be lül a San Franciscó-i öböl be. Rég óta fog lal koz tat Jack Lon don if jú -

ko ra és a lobotómia tör té ne te is. Mind két vo nal erõ sen kap cso ló dik

San Fran cis có hoz. Ar ról nem is szól va, hogy an nak ide jén on nan in -

dult ki az arany láz, és a föld raj zi hely ze te is egé szen spe ci á lis. A

Golden Gate-rõl ma már az emblematikus híd jut az eszünk be, ho lott

ere de ti leg azt a ten ger szo rost je löl te, ahon nan sze ren cse va dász ok,

ka lan do rok tí zez rei ha józ tak ki az új ko ri tör té ne lem so rán. Nemcsak

föld raj zi lag, ha nem szim bo li ku san is ka pu a vi lág ra, ame lyen át bár ki

el in dul hat. San Fran cis co és Oakland nem vé let le nül vált Ame ri ka

egyik leg for róbb pont já vá, és nem csak az arany láz vagy a hip pi-

kor szak ide jén. Most is kép vi sel egy faj ta prog res  szi vi tást, elég csak

az utób bi évek oaklandi lá zon gá sa i ra gon dol nunk. El sõ kör ben

egyéb ként a 19. szá zad vé gi San Fran cis cót kel lett meg is mer nem,

hogy egy hos  szas nyo mo zás után vé gül Dan Coolbirth sor sá nál és

nap ja ink nál kös sek ki.

ÉÉss  mmii  éérrtt  eeggyy  2200  éévv  kköö  rrüü  llii  ffiiúú  ggoonn  ddoo  llaa  ttaa  iitt,,  eemm  lléé  kkee  iitt  hhaallll  jjuukk??

Míg a köz élet gu mi cson to kon rá gó dik, ad dig az egyén szint jén még

min dig az a leg ké nye sebb kér dés, hogy az idõ sebb ge ne rá ció mi -

ként fruszt rál ja a fi a ta lo kat. Szin te ál ta lá nos, hogy a fel me nõk rossz

min tá it az õket kö ve tõ ge ne rá ci ók mo to ri ku san meg is mét lik, ho lott

akár meg is sza ba dul hat nánk tõ lük. A fi a ta lok idõn ként fel lá zad nak,

hol jól, hol ros  szul, újab ban úgy tû nik, hogy je len tõs ré szük in kább

ön kén tes szám ûze tés be, pas  szi vi tás ba vo nul. Dan ese té ben a csa -

lád egy ré ges-ré gi his tó ria, az apai déd apa em ber te len agy mû té te

kö rül fo rog ál lan dó an, ah hoz ha son ló an, ahogy a köz élet – amit az

idõ sebb ge ne rá ció tematizál – foly ton-foly vást az em be ri his tó ria bor -

zal ma i hoz tér vis  sza. Te gyék ezt a leg jobb szán dék kal, ez má ra tö -

ké le te sen kontraproduktív lett, s nem se gí ti, ha nem meg nyo mo rít ja a

fi a ta lo kat. Ret ten tõ té ve dés be te rel ni õket is eb be a med dõ dis kur -

zus ba ahe lyett, hogy a vi lág nap sü töt te ol da lá hoz, sa ját ér zé se ik hez

va ló kap cso ló dás ban se gí te nék õket. Kép zel jünk el egy fi a tal em bert,

aki nek foly ton azt dör gö lik az or ra alá, hogy a nagy ap ja ban kot ra -

bolt. Le het ezt tisz táz ni, de ha eb bõl egy faj ta csa lá don be lü li pro pa -

gan da lesz, ne cso dál koz zunk, ha egy szép na pon a srác be sé tál a

leg kö ze leb bi bank ba, fegy vert sze gez az õrök re, és a kas  szát kö ve -

te li. Dan azon ban még sem ezt az utat vá laszt ja.

NNéé  hhaa  úúggyy  éérreezz  tteemm  ooll  vvaa  ssááss  kköözz  bbeenn,,  hhooggyy  DDaann,,  aakkii  nneekk  aa  sszzee  mméé  vveell  aa

ttöörr  ttéénn  ttee  kkeett  lláátt  jjuukk,,  ssookk  kkaall  bbööll  ccsseebbbb,,  mmiinntt  eeggyy  mmaaii  hhuu  sszzoonn  éévveess..  MMiinntt  --

hhaa  aazz  öönn  éélleett  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaatt  ookkoonn  ééss  ooll  vvaass  mmáánnyy  ééll  mméé  nnyyee  kkeenn  áátt  sszzûûrrtt

ggoonn  ddoo  llaa  ttaa  iitt,,  rreeff  llee  xxii  óó  iitt  hhaall  llaa  nnáámm  BBiibb  llii  áá  rróóll,,  JJaacckk  LLoonn  ddoonn  rróóll,,  GGoo  ggooll  rróóll,,

hháá  bboo  rrúú  rróóll,,  hháá  zzaass  ssáágg  rróóll  ééss  ííggyy  ttoo  vváábbbb..  TTee  hháátt  eeggyy  kkuull  ttúúrr  ttöörr  ttéé  nnee  ttii  eesszz    --

sszzéétt,,  sszzlleenngg  bbeenn..

Dan Coolbirth bõ ré ben ott va gyok én is, ugyan ak kor a mai hu szon -

éve se ket na gyon kön  nyû alá be csül ni. Nem aka rok az zal az egyéb -

ként helyt ál ló frá zis sal jön ni, hogy min den ge ne rá ci ót alá be csül tek,

de a hely zet most min den ko ráb bi nál drasz ti ku sabb. A mai hu szon -

éve se ket oly an  nyi ra le nul láz ta a fe let tük já ró ge ne rá ció, hogy már lá -

zad ni sincs ked vük. Kom mu ni kál ni se. An  nyit pro pa gál tuk a ször nyû

elõz mé nye ket, an  nyit ri o gat tunk a jö võ vel, hogy el ment a ked vük

min den tõl. Nem akar nak meg nyil vá nul ni, fõ ként nem elõt tünk. A Jég -

vá gó már rég a ki adó nál volt, ami kor ki jött az a fel mé rés, amely sze -

rint a hu szon éve sek min den ko ráb bi nál apa ti ku sab bak. Egyet len ko -

ráb bi ge ne rá ció szá má ra sem volt ilyen ter mé sze tes a tö ké le tes ma -

gány, a pas  szi vi tás, a be le tö rõ dés ér zé se. Sze rin tem a „csön des ge -

ne rá ció” hall ga tá sa azt üze ni: ha va ló ban olyan po csék min den, mint

aho gyan ál lít já tok, ta lán jobb len ne, ha ti is hall gat ná tok.

AA  lloobboottóómmiiaa  eell  jjáá  rráá  ssaa  ((aazz  aaggyy  mmeegg  ffúú  rráá  ssaa))  nneemm  ccssaakk  mmiinntt  eemm  bbeerr  ttee  lleenn

ggyyaa  kkoorr  llaatt,,  hhaa  nneemm  sszziimm  bbóó  lluumm  iiss  rree  ggéé  nnyyéé  bbeenn..  AAzz  eell  mmee  bbee  tteegg  nnõõ  nnaapp  --

llóó  jjáá  bbóóll  kkéé  sszzüülltt  SSzzáásszz  JJáá  nnooss  ffiillmm  jjéé  bbeenn  lláátt  ttaamm  iillyyeess  mmiitt..  AA  ttöö  mmee  ggeess

zzoommbbiissooddáássrraa  ggoonn  ddooll??
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Az a bi zo nyos cse ho vi puska
MMoosstt  jjee  lleenntt  mmeegg  aa  MMaagg  vvee  ttõõ  KKii  aaddóó  ggoonn  ddoo  zzáá  ssáá  bbaann  hhaarr  mmaa  ddiikk  kköönnyy  vvee  JJéégg  vváá  ggóó  ccíímm  mmeell..  EEzz  úútt  ttaall,,

aahhooggyy  kkoo  rráább  bbaann  ííggéérr  ttee::  rree  ggéénnyy..  22000066  uuttáánn,,  eell  ssõõ  jjee  lleenntt  kkee  zzéé  ssee  óóttaa  ffuurr  ddaall  jjaa  aa  kkíí  vváánn  ccssii  ssáágg  ooll  vvaa  --

ssóó  iitt,,  kkii  iiss  llee  hheett  aazz  ááll  nnéévv  mmöö  ggöötttt..  KKee  vvee  sseenn  iiss  mmee  rriikk,,  ddee  aazzéérrtt  aazz  eell  mmúúlltt  éévveekk  bbeenn  aaddootttt  iinn  tteerr  jjúúkk  --

bbóóll  vvaa  llaa  mmiiccss  kkéétt  ttuudd  hhaa  ttuunnkk  öönn  rrõõll..  AA  DDuu  nnáánn  ttúú  lloonn  ééll,,  vvaann  eeggyy--kkéétt  ((??))  ttaa  nnyyáá  jjaa,,  vvoolltt  lloo  vvaa  iiss,,  vvaann

eeggyy  hhaa  ttaall  mmaass  kköönnyyvv  ttáá  rraa..  AA  KKéékk  aann  ggyyaall ccíí  mmûû  nnoo  vveell  llááss  kköö  tteett  éétt  eell  iiss  mmee  rrééss  sseell  ffoo  ggaadd  ttaa  aa  kkrrii  ttii  kkaa,,  

aazz  eell  ssõõ  eell  bbee  sszzéé  lléésstt,,  aa  KKúútt  aa  NNaapp  aallaatttt ccíí  mmûûtt  mmeegg  ffiill  mmee  ssíí  tteett  ttéékk,,  ééss  eenn  nneekk  bbee  mmuu  ttaa  ttóó  jjáánn  mmoonndd  ttaa,,

hhooggyy  aa  kköö  vveett  kkee  zzõõ  kköönnyy  vvee  rree  ggéénnyy  lleesszz..  EEzz  22001100  õõsszzéénn  ttöörr  ttéénntt..  AAzz  óóttaa  mmooss  ttaa  nnáá  iigg  kkee  vvee  sseett  ttuudd  --

ttuunnkk  öönn  rrõõll..  UUttaa  zzootttt??  EEggyy  ááll  ttaa  lláánn  sszzee  rreett  uuttaazz  nnii??



Igen. Azok a „mér cék”, amiket a fel nõtt tár sa da lom a ma ga fruszt rált -

sá gá ból, fé lel me i bõl pá rolt, úgy hat nak, akár a lobotómia, ugyan ak -

kor az év ti ze de ken át ér vé nyes nek hitt mantrákat egy re ke ve seb ben

hi szik igaz nak. Va gyis ma már nem vá runk tõ lük ja vu lást. Úgy ve -

szünk be min dent, hogy már a be sze dés pil la na tá ban tud juk: csak

ros  szabb lesz tõ le. Re mél he tõ leg a kö vet ke zõ lé pés ben tö me ge sen

fog juk el uta sí ta ni eze ket a szel le mi sze re ket, és job ban meg vá lo gat -

juk majd, hogy ki és mi mó do sít ja a tu da tun kat. 

MMéégg  kkéétt  ffoonn  ttooss  ééss  hhaanngg  ssúú  llyyooss  ffoo  ggaa  lloomm  vvaann  aa  mmûû  bbeenn::  aazz  eemm  lléékk  ééss

aa  ttöörr  ttéé  nneett..  EErr  rrõõll,,  mmáárr  mmiinntt  aa  ttöörr  ttéé  nneett  sszzee  rree  ppéé  rrõõll  eeggéésszz  eess    sszzéétt  ooll  vvaass  --

hhaa  ttuunnkk..  AAzz  aazz  jjóóll  eell  mmoonndd  jjaa  aa  vvéé  llee  mméé  nnyyéétt  mmiinndd  aarr  rróóll,,  aammii  sszzóó  bbaa  kkee  rrüüll..

A so ká ig szin te ál ta lá nos tör té net el le nes ség épp olyan té ve dés volt,

mint an nak ide jén No bel-dí jat ad ni a lobotómia „fel ta lá ló já nak”. Az

em ber, ha meg pró bál ja el kép zel ni az éle tét, tör té net ben kép ze li el.

Az iro da lom nak volt egy óri á si san sza ar ra, hogy eb ben part ner le -

gyen, de egy pon ton az írók je len tõs ré sze ki for dult eb bõl a part ner -

ség bõl. Rá adá sul pár éve azt is tud juk, hogy a tör té net éh ség ge ne ti -

ka i lag kó dolt. Ha nem ka punk tör té ne te ket, a sa já tun kat sem tud juk

fel épí te ni. Akár te tszik, akár nem, ez van. Ro bin son tör té ne te nem

vé let le nül nép sze rû. Alig akad em ber – ha akad egy ál ta lán –, aki éle -

te so rán ne érez né ma gát leg alább egy szer la kat lan szi ge ten, olyan

hely zet ben, ahol sen ki re sem szá mít hat. Az a kér dés, hogy ak kor mi -

bõl dol goz hat: Ro bin son ese té bõl, vagy ab ból, hogy egy cso da szép

mon da tot ta lált egy poszt mo dern mû 77-ik ol da lán? Az utób bi ból

alig ha. Ez per sze so kak nak túl dar wi nis ta, túl ha szon el vû fel fo gás,

még is, aki a tör té net el len apel lál, va ló já ban fény evést pro pa gál. Az

evés rõl is gon dol hat juk, hogy rop pant gusz tus ta lan a fel sõ test nyí lás -

ba ide gen anya go kat töm köd ni, et tõl füg get le nül en ni még an nak is

mu száj, aki az egész el já rást al pá ri nak ér zi. A nyelv nem a gyö nyör -

köd te té sünk re jött lé re. Cso dá la tos esz köz, de még is csak esz köz.

De ma már ezt ta lán nem is kell na gyon hang sú lyoz ni. Las san már a

poszt mo dern „hí vei” is az zal kez dik es  szé i ket, hogy ko rai a

posztmodernt te met ni. Ez egy ki csit olyan, mint ami kor egy kór ház -

ban fek võ ag gas tyán vál lát ve re get jük: együtt hor gá szunk még húsz

év múl va is! Ha az il le tõ nem tud ta még, ab ban a pil la nat ban meg ér -

ti: jó, ha nap jai ma rad tak. Per sze a poszt mo dern még min dig kap vi -

rá got, de már nem az öl tö zõ jé be, ha nem a ra va ta lá ra.

ÍÍrrtt  ssccii--ffiitt,,  rree  mmeekk  nnoo  vveell  lláá  kkaatt,,  mmoosstt  eeggyy  ssoorr  ssookk  bbaann  ééss  ttöörr  ttéé  nnee  tteekk  bbeenn

ggaazz  ddaagg    sszzeell  llee  mmii  kkaa  llaanndd  rree  ggéénnyytt..    MMiinntt  hhaa  ooll  vvaass  ttaamm  vvooll  nnaa,,  hhooggyy  iiss  --

mméétt  rree  ggéénnyy  bbee  ffoo  ggootttt..  EEll  áárruull  rróó  llaa  vvaa  llaa  mmiitt??

Va ló já ban nem li ne á ri san ha la dok. A Jég vá gó nak két test vér re gé nye

is van. Az egyik édes test vér, a má sik fél test vér. Mind ket tõ ben szin tén

fi a tal em be rek pró bál koz nak utat ta lál ni. Az egyik, a Jack szo ro san

kap cso ló dik a Jég vá gó hoz, szin te a foly ta tá sa, a má sik vi szont, a

Hór-völgyi köd Eu ró pá ba és egy egé szen más hely zet ha son ló prob -

lé má i hoz ve zet. A há rom re gé nyen szin te pár hu za mo san dol goz tam,

s ha ma ro san ki te szem a pon tot a má sik ket tõ vé gé re is. Hogy me lyik

jön ki kö vet ke zõ nek, sok min den tõl függ, még én sem tu dom. Ér zé -

sem sze rint ez nemcsak raj tam és a Mag ve tõn mú lik majd, ha nem

az ol va só kon is.
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