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Ezredvégi beszélgetés 
Lukovich Tamás 
urbanistával 

M A VÁROS? MIT 
J E L E N T A V Á R O S S Z Á M O D R A M Í N T V Á R O S -

T E R V E Z Ő S Z Á M Á R A ? 

- A város számomra nehezen leírható - hiszen 
könyvtárak foglalkoznak a definíciójával a létező 
legkomplexebb, ugyanakkor organikus, folyamatos 
változásban lévő élő szervezet. Vannak, akik számára 
gazdasági folyamatok rendszere, mások társadalmi 
kapcsolatok kisebb hálózatának, egyfajta kulturális 
miliővel rendelkező közösség szimbólumának tekintik. 
Építészek számára bizonyos épületek és sűrűsödések 
fizikai együttese. Ezek a megfogalmazások egyaránt 
igazak. Az egyiptomi hieroglifák esetében egy kör és 
abban egy kereszt a város szimbóluma, és ez mindent 
leír. A kereszt - az államigazgatástól kezdve a közösség-
szerveződésen át a gazdasági koncentrációig menően - a 
centralitás szimbóluma, a kör pedig az ősi barlang, a 
védettség, a még nem leigázott tájtól való elkülönülés, 
de ugyanakkor a regionalizmusnak is a szimbóluma. 

A város egy olyan alakulat, amely azért jött létre, 
hogy az emberek szemtől szembe találkozzanak, és 
alapvető funkciója a csere, de nem pusztán a materiális 
árucsere - például a piac - volt és ma is a lényege, 
hanem az ideák, eszmék, gondolatok cseréje is. Ezenkí-
vül lehetőséget teremt annak a fajta kreativitásnak, 
mely talán most, a 20. század végén az egyik legizgalma-
sabb kérdés a nagyvárosok jövőjének tekintetében. 

- HOGYAN ALAKULTAK KI AZOK A V Á R O S O K , 

AMELYEKBEN ÉLÜNK? 

- A mezőgazdasági forradalom után létrejött 
történelmi város még sziget volt a rurális tengerben. 
A mintegy kétezer évvel később végbement ipari 
forradalom új termelési rendszere korábban nem látott 
koncentrációt eredményezett. Létrejött az egyre 
amorfabb, egyre több betegséggel küzdő, szennyezett, 
egyre tűrhetetetlenebb lakó- és munkakörülményeket 
kínáló ipari nagyváros. Ez a második mérföldkő a 
városok történelmében. A harmadik az informatikai 
forradalom, amely létrehozta az új posztindusztriális 
világrendet, amelyben a fejlett világ nagyvárosai 
bizonyos szempontból kezdenek feloldódni, egyre 
kevesebb termelés folyik bennük. Kicsit sarkítva és 
egyszerűsítve, egyre inkább szimbolikus világban élünk 
ezekben a városokban, ahol materiális terméket már 
nem igazán állítanak elő, a hangsúly a szimbólumok 
előállítására tolódik: szerződések, biztosítási kötvények, 
részvények, pénz és azok műanyag és elektronikus 
helyettesítői, könyvek, CD-ROM-ok és így tovább. 

- MILYEN V Á L T O Z Á S O K J E L L E M Z I K A M A J 

N A G Y V Á R O S O K A T ? 

- A posztindusztriális vagy posztmodern kor nagyvá-
rosa egyre inkább fragmentált, széteső mozaikokból áll 
- a szakirodalom kollázsvárosnak is nevezi amelyet 
már csak az infrastruktúra-hálózatok fognak össze. 
A látható infrastruktúrák mellett, mint például az 
úthálózat vagy a tömegközlekedés, egyre nagyobb 
szerepet kapnak a láthatatlan infrastruktúrák, például a 
mobiltelefon, az Internet, vagy a különféle műholdas 
rendszerek hálózataira helyeződik át a hangsúly. A „kol-
lázsváros" tulajdonképpen az eddigi városértelmezések 
legátfogóbbnak bizonyult modellje, amelybe ezek a 
bonyolult és egymásnak sokszor ellentmondó jelensé-
gek is beleférnek, hiszen a kollázs egy olyan kompozíci-
ós technika, amely látszólag egymással nem sok 
kapcsolatot fenntartó elemeket rendel egymás mellé, 
létrehozva ezzel a nem várt izgalmát és a rejtett kapcso-
latok feltárását. Ez egyben az egyik legliberálisabb 
városértelmezési modell is: benne minden korszaknak 
megvan a lehetősége arra, hogy létrehozza saját 
környezeti modelljeit, ezeket egymás mellett alkalmaz-
za, egymással megtermékenyítse, tovább gazdagítva 
ezáltal az emberiség környezeti szótárát, illetve kultúrá-
ját. Ezek a különféle korszakokban, különféle erők által 
létrehozott környezeti típusok, beépítések, épületegyüt-
tesek, lakóterületi formák egymás mellett élhetnek. 
A posztmodem városban ezek a mozaikelemek, 
fejlesztési együttesek egyre inkább az úgynevezett 
témaparkokra hasonlítanak, amelyeknek őstípusa a 
vidámpark és a skanzen, a lényegük pedig az, hogy egy-
egy fő témára szerveződnek, mint a szórakozás, fogyasz-
tás vagy a kultúra. Virtuális valóságot hoznak létre, a 
tényleges társadalmi közegből egy átmeneti időre 
kiemelnek, és egyfajta kulturális gyógypasztillaként, 
térben és időben sűrítve az eseményeket, gyorsan 
fogyaszthatók. Ez az alapmodell. De napjaink felső 
középosztálybeli lakóparkjai is idesorolhatók, amelyek a 
külső budai övezetekben, de egy szélesebb Budapest 
környéki gyűrűben is megjelentek és egyre népszerűb-
bek. Azután az ipari parkok, továbbá a lassanként 
nálunk is megjelenő speciális nyugdíjas közösségek és a 
bevásárlóközpontok. Mind-mind egy ilyen virtuális 
valóságot, egyfajta elkülönülést hoznak létre. 

- E Z E K E G Y Ú T T A L ÚJFAJTA HATÁROKAT, 

M É G H O Z Z Á OLYKOR SZINTE Á T H Á G H A T A T L A N 

F A L A K A T E M E L N E K AZ E G Y E S V Á R O S R É S Z E K 

KÖZÉ, AMELYEKEN BELÜL MÁS SZABÁLYOK, 
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T Ö R V É N Y E K É R V É N Y E S E K . S A J Á T O S A N 

„ J Ö V Ő B E M U T A T Ó " A Z , H O G Y AZ EGYIK 

B R A Z Í L I A ! LAKÓPARKNAK AZ A L P H A V I L L E 

NEVET A D T Á K . . . 

- Az ipari forradalom lebontotta a középkori vá-
ros falait, hogy terjeszkedhessen, hogy minél több 
népességet, gondolatot, nyersanyagot s még sok 
mindent befogadhasson, és hozzáférhetővé tegye a 
körülötte lévő tájat. Ugyanakkor ezeket a lebontott 
falakat szépen újratermeltük magunk körül; sok-sok 
kis kört, amelyben először kisebb közösségek, most 
pedig már az egyén zárja be magát. A tematikus park is 
egy ilyen félelmetes elefántcsonttoronyként, vagy akár 
börtönként is jellemezhető. Los Angeles és környéke a 
legjobb laboratórium az ilyen jelenségek megfigyelésé-
hez. Ott a felső középosztály egyre inkább ilyen lakó-
témaparkokban él, kisebb-nagyobb mértékű elzártság-
ban. Van, ahol ez csak szimbolikus, egy-egy alacsony 
kerítés jelöli egy-egy kisebb közösség határát, és van, 
ahol ez szögesdrót, magánrendőrség és egyéb védelmi 
eszközök révén való elkülönülést jelent. Bezárják 
magukat egy művilágba. Az arányok azonban kezde-
nek felborulni: és azután felmerül a kérdés, hogy ki 
van kint, és ki van bent. 

- D E N E M C S A K AZ ELKÜLÖNÜLÉS SZÁNDÉKA, 

H A N E M A K Ö Z L E K E D É S , A F O R G A L O M S E -

B E S S É G E IS E M E L F A L A K A T . E G Y V Á R O S I 

UTCA A M Ú L T S Z Á Z A D B A N A K Á R A LAKÁS 

M E G H O S S Z A B B Í T O T T T E R E L E H E T E T T , MÍG 

MA EGY EGYKORI UTCÁRA É P Í T E T T 

G Y O R S F O R G A L M I ÚT ÁTHATOLHATATLAN 

FALKÉNT V Á L A S Z T EL VÁROSRÉSZEKET. 

- Az amerikai behaviorista-empirista iskola egyik 
legnevesebb úttörője, Kevin Lynch, a Massachusetts 
Institute of Technology professzora végezte el az első 
nagyszabású kísérleteket arra vonatkozólag, hogy az 
emberek hogyan értik a környezetüket. Olyan egyszerű 
kérdéseket tett föl, hogy miként emlékeznek rá, és 
hogyan hoznak bizonyos döntéseket. Ez egy hosszú és 
kiterjedt kísérletsorozat volt, aminek eredménye 
klasszikussá vált a szakirodalomban. Ö térképezte föl 
először azt, amit mentális térképnek nevezünk. Vagyis 
azt, hogy mik azok az elemek, amelyekből képzeletünk-
ben, illetve emlékezetünkben felépül egy város. A sok 
egyedi eltérésen túl a közös elemek nagyon egyszerűek 
és absztraktak: egyrészt útvonalak, melyek lényege a 
linearitás, valahonnan valahová vezetnek, azután a 
csomópontok. Az útvonalak lehetnek akár folyók, 
vasútvonalak, járdák, lakóutcák stb. Ezek csomópontja-
in bizonyos döntéseket kell hoznunk: hogyan tovább, 
merre tovább. Vannak továbbá az úgynevezett szélek, 
amelyek a mi mentális térképünkben egyfajta akadályt 
képeznek. Ez lehet egy hegyoldal, lehet egy autóút, 
lehet egy komoly épületsor vagy például a Duna partja. 
Egy és ugyanazon ember felfoghat egy elemet, például 
egy autópályát útvonalként, ami összeköti az A-t és B-t, 
ugyanakkor, amikor éppen nem használója, hanem 
mondjuk mellette él, akkor pedig szélként, ami elvá-
lasztja az egyik lakóközösséget a másiktól. Tehát az ott 
élők számára egy-egy fontos lineáris elem, egy út, egy 
vasútvonal elválaszt a mellette lévő területtől, különö-
sen, hogy ha ezt utólag, nem organikus fejlődés 
eredményeképpen, hanem mesterségesen erőltették 

bele a városszerkezetbe. Hagyományos lakókörnyezetek 
és közösségek bomolhatnak föl e „falak" hatására. 
Továbbá pontszerű elemek az emlékezetünkben a 
nevezetes jelzőpontok (például az Eiffel-torony, a 
Bazilika, de mikroszinten akár egy magányos öreg fa is), 
valamint egy további fontos elem még a sajátos 
karakterrel rendelkező, értelemszerűen kisebb-nagyobb 
területi kiterjedéssel rendelkező körzet is. 

- A Z ILYEN L É T E S Í T M É N Y E K , A K Á R C S A K 

A KÖRÜLHATÁROLT, ÉS N E M M I N D E N K O R , 

M I N D E N K I S Z Á M Á R A M E G K Ö Z E L Í T H E T Ő 

L A K Ó N E G Y E D E K , „TÉMAPARKOK" ÉPPEN 

A V Á R O S O K KÖZÖS T E R E I T , A K Ö Z T E R E K E T 

SZÁMOLJÁK F Ö L , S EZ N E M F E L T É T L E N Ü L 

ARRA MUTAT, HOGY A V Á R O S O K L A K H A -

T Ó B B Á V Á L N Á N A K . 

- A közterületek eltűnőben vannak, a szónak nem 
feltétlen vizuális értelmében, hiszen ha például 
elmegyünk egy-egy nagy bevásárlóközpontba, akkor 
mintha utcákon, közterületeken járkálnánk, azonban 
itt észrevétlen - és ez a veszélyes! - olyan változásokon 
megy keresztül a klasszikus városi közterület, amelyet 
még nem is igazán fogtunk föl. Az ellenőrzött társada-
lom, az amerikai szakirodalomban Surveillance Society 
kifejezéssel jelölt problémakör egyik motívuma az, hogy 
egyre inkább ellenőrzött magánterületeken éljük azokat 
a funkciókat, amelyek korábban a közösségi élet 
témakörébe tartoztak. A bevásárlás színhelye, a 
bevásárlóközpont ezentúl már nem igazán közterület; 
annak „főutcáján" csak kifinomult, de pontosan 
kommunikált játékszabályokat követve viselkedhetünk 
csak (például bizonyos napszakokban kereshetjük csak 
fel, mobiltelefonjainkat kéretik nem használni stb.). 
Vagy a különféle bankautomatákban használt műanyag 
kártyáinkon keresztül elvileg ellenőrizhetővé válik, 
hogy mikor, a világ melyik pontján, mennyit, mennyi-
ért vásároltunk, melyik nap hol voltunk. 

Azonban jó hírekkel is szolgálhatunk. A közelmúlt 
legkiválóbb városszakírói rámutattak többek között 
arra, hogy a mai globális informatikai piacgazdaság 
társadalmában a nagyvárosok egyre kiélezettebb 
versenyben vetélkednek azért, hogy a jelentőségüket 
egyre inkább elvesztő nemzetállami kereteiktől 
magukat függetlenítve, különféle globális hálózatok 
csomópontjaiként jelentős szolgáltatási, pénzügyi, 
fogyasztási központokká váljanak. Ebben a versenyben 
kiderült, hogy nem elég gyorsan, hatékonyan és igen 
intenzíven bekapcsolódni a láthatatlan informatikai 
hálózatokba, és abban létrehozni egy csomósodási, 
hanem azok a helyek lesznek igazán versenyképesek a 
21. században, ahol a globális hálózatok mellett igen 
intenzív és jó minőségű helyi hálózatok is kialakulnak, 
illetve fennmaradnak. A „helyi hálózat" persze egy 
nagyon tág megfogalmazás; beleértendő a közösségi 
szemtől szembe való találkozás összes lehetséges 
területe a kávéháztól kezdve a korzón át a különféle 
múzeumokig, kulturális létesítményekig, illetve 
rendezvényekig. A lényeg a 21. századi versenyben 
maradáshoz a kreativitás, az innováció, és ehhez 
elengedhetetlen a szemtől szembe való találkozás. Ez 
jó hír olyan országoknak és városoknak, ahol ezeknek 
a területeknek, kávéházaknak, urbánus környezeti 
tereknek nagy hagyománya van. 
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- BUDAPESTEN ÉS M Á S M A G Y A R V Á -

R O S O K B A N K É T S É G T E L E N Ü L N A G Y 

H A G Y O M Á N Y H A L M O Z Ó D O T T F Ö L , A 

K É R D É S E S C S A K E N N E K AZ ÁLLAPOTA. 

- Minden felértékelődik, ami régi; mindennek új 
értelme és értéke lesz. Nem véletlenül találkozunk 
olyan jelenségekkel, hogy az emberek például pléhdo-
bozokat gyűjtenek. Hruscsov Csajkájától a híres 
színészek gitárjáig és alsóneműjéig minden felértékelő-
dik, ami egyedi, aminek valamiféle szimbolikus, sajátos 
többlettartalma, emlékdimenziója van. Nekünk 
Európában - az egész kontinenst szimbolikus egésznek 
véve - olyan örökségünk, olyan adottságaink vannak, 
amelyek segíthetnek minket a versenyben maradáshoz: 
és ez a hely szelleme. Szinte kivétel nélkül minden 
jelentősebb európai történeti városnak van egy olyan 
sajátos atmoszférája, amelyet újból kitalálni nem lehet. 
Egy ilyen várost felépíteni, kitalálni egy személy, egy 
politikus vagy egy befektetői csoport intuitív jövőképe 
alapján lehetetlen; ezt csak folytatni lehet. Ne felejtsük 
el, hogy a város az nem más, mint az emberi kultúrának 
a foglalata. Kultúrát kitalálni nem lehet, csak folytatni. 
S itt ez az a pozitív többlet, ami alapján az európai 
nagyvárosoknak reményük lehet arra, hogy nemcsak, 
hogy versenyben maradnak, hanem valami olyat 
tudnak kínálni a globális piacgazdaságban, amitől ők 
mások, amitől ők mindig is keresettek lesznek. Ha ezt 
átgondoljuk, akkor beláthatjuk, hogy Budapestnek is 
komolyak még az esélyei, de csak abban az esetben, ha 
egyrészt minél előbb és minél intenzívebben bekapcso-
lódik ezekbe a globális hálózatokba, másrészt nagyobb 
gonddal, több erőforrással és nagyobb szeretettel 
gondoskodik arról, hogy a meglévő épületállomány, az 
a fizikai környezet - amelyen még a hulló vakolat 
ellenére is elcsodálkoznak a külföldiek - megmaradjon. 

- M I L Y E N L E H E T Ő S É G E / V A N N A K M A EGY 

V Á R O S T E R V E Z Ő N E K ? E G Y Á L T A L Á N , H O L JUT 

S Z E R E P H E Z ? 

- Attól a naivitásunktól is meg kell szabadulnunk, 
hogy a várostervező alapvető folyamatokat kontrollálni 
tud. Nem tud. Demokratikusan szervezett társadalmak-
ban olyan alapvető erők fölött sincs közvetlen kontroll-
ja, mint amilyen a népességmozgás, a bevándorlás, a 
nemzetközi munkamegosztás, a spekulatív tőkemozgás 
stb. Ha ez a kontroll még indirekt formában sem 
lehetséges, akkor hogy is tervezhetnénk régi módon 
várost? Sehogyan sem. A mozgástér beszűkült, és arra 
kell koncentrálni, hogy azon a kevés területen, ahol 
viszont lehet, nagyon hatékonyan, kompetens módon 
avatkozzunk be. Ennek az a lényege, hogy a részletek 
felől a munka hangsúlya áttevődik a stratégiai típusú 
tervezés irányába, egyfajta jövőkép felvázolásába. 

Tudatos emberi beavatkozásra mindig is szükség van. 
Számos olyan példát - fiaskót - hozhatnék, amely 
ennek a szakmának a szükségét bizonyítja. Ha nem is 
úgy, mint régen, de mindennemű piacgazdaságban 
elkerülhetetlen, hogy a döntéshozóknak egyfajta 
szakavatott tanácsadóiként működjünk. Vegyük 
például Európa legnagyobb városrekonstrukciós 
beruházását, a londoni Docklands kiépítésének 
thatcherista liberális politikai légkörben fogant 
történetét. London az 1980-as évek elején, a globális 
nagyvárosok erősödő versenyében szerette volna, 

legalábbis politikai szinten, visszanyerni régi nagy hírét 
és befolyását, és ez egy hisztérikus túlberuházáshoz 
vezetett az irodaházpiacon. Hozzávetőleg 2200 hektá-
ron várostervezők és átfogó rendezési terv nélkül 
történt a beruházás, mivel a thatcherista liberális 
politikai légkörben nemcsak, hogy Nagy-London 
tanácsát törölték el, hanem közölték, hogy az okvetet-
lenkedő urbanistákra a vállalkozói zónában nincsen 
szükség! „Ki-mit-tud" alapon ki-ki elhozza a javaslatát, 
és majd egy bizottság megmondja, hogy zöld utat kap-e. 
Fel is épült ez az új londoni negyed, amelyről utóbb 
kiderült, hogy pontosan a tervezés hiánya miatt az 
irodaépületei nagy része kiadhatatlan! Jó része talán 
soha nem fog bérlőkre találni, mert amikor a recesszió 
után - szakértők becslése szerint 10-12 év múlva -
ekkora igény lesz ismét irodaépületekre, akkor nem 
valószínű, hogy az éppen ebben a stílusban épült 
irodákra, és pont azon a helyen jelentkezik majd. 
A számlát végül mégiscsak a társadalom, a közösség 
fizeti meg, hiszen utólagosan, közpénzből kell infra-
strukturális beruházásokkal életet lehelni belé, azért, 
hogy a dolog működjön. Ezzel megdőlt az az elképzelés, 
hogy a társadalomnak, a közösségnek és a szakmának 
azért nincs beleszólása ilyen projektekbe, mert magán-
pénzből, közpénzek nélkül épülnek. Kiderült, hogy 
mindenképpen szükség van átfogó tervezésre, ennek 
hiánya súlyos fiaskót okoz, s az utólagos korrekció 
mindig drágább. 

Amellett, hogy a jövő urbanisztikája mindinkább 
stratégiai kérdésekre kell, hogy koncentráljon, a 
részletek vonatkozásában is vannak feladatai, azonban 
ez az egyedi épületek felől inkább az infrastruktúrák 
irányába tolódik el. Tehát azok felé az elemek felé, 
amelyek a nagyváros szerkezetének a legstabilabb s 
legfontosabb, legmeghatározóbb elemei. Épületek 
jönnek, mennek, cserélődnek, akár néhány évtized 
alatt is, a legtartósabb és a legmeghatározóbb elemek 
egy város történetében mindig is az infrastrukturális 
elemek: az útvonalak, a közműfolyosók, a tömegközle-
kedési hálózatok és most már a telekommunikációs 
hálózatok is. 

Érdekes azt is látni, hogy az informatikai társadalom 
korában a különféle hálózatokon keresztül szinte 
felfoghatatlanul és ellenőrizhetetlenül folyó áramlatok 
termelőerővé, sőt termelési móddá lépnek elő. A poszt-
modern építészet nem véletlenül koncentrál olyan 
épületekre, áramlat-terekre, amelyek ezeknek a 
hálózatoknak a csomópontjait jelentik: repülőterekre, 
nagy nemzetközi szállodaláncok tagjaira, konferencia-
központokra vagy jelentősebb multinacionális cégek 
irodaházaira. 

- A R É G I V Á R O S O K B A N T E R V E Z É S N É L K Ü L IS 

L E N Y Ű G Ö Z Ő S Z É P S É G Ű , L A K H A T Ó , É L H E T Ő 

V Á R O S I T E R E K A L A K U L T A K K I . 

- A múltban egy hagyományos közösség harmonikus 
utcaképének, városképének a kialakulását a tradíció 
nagyon erős genetikus kódja segítette. Manapság, 
különösen a plurális társadalmak kozmopolita nagyvá-
rosában a közös értékek eltűnőben vannak, és meglehe-
tősen reménytelenül próbáljuk ezeket helyettesíteni 
mindenféle előírással, jogszabállyal, büntetésekkel, 
bontási végzésekkel. Nyilvánvaló, hogy ez nem vezet 
sehová. Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? 
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Azt már tudjuk, hogy nem úgy, ahogy eddig, hiszen 
normatív szabályozásokkal nem sokra megyünk. 
Többféle lehetőség is kínálkozik; anélkül, hogy 
technikai részletekbe mennék, két gondolatot emelnék 
ki a legfejlettebb kortárs gyakorlatból. Az egyik az, 
hogy pontos, felesleges részletekbe menő, és a kreativi-
tást, az egyéniséget béklyóba kötő, sokszor mindenféle 
tudományos megalapozottságot nélkülöző, receptszerű, 
szigorú normatív előírások helyett útmutatást adunk a 
környezet fejlesztésében résztvevő játékosoknak, az 
építtetőknek. Például egy helyi közösség, egy helyi 
önkormányzat profi módon kommunikál arról, hogy 
mik az értékei és körülbelül mik az ajánlásai, milyen 
típusú fejlesztéseket, milyen játékszabályok alapján és 
milyen környezeti formanyelvre lefordítva szeretne 
látni. Inkább egyfajta népnevelés segítségével próbál 
értékeken s a magatartáson változtatni, mintsem 
rendőrködéssel, mert ez nem megy. 

Egy másik út - és talán ez a legerősebb trend a 
nyugati építésszabályozás gyakorlatában - az, hogy az 
építésigazgatási gyakorlatban egyre inkább célokat 
fogalmaznak meg. Nem azt, hogy hány méterre legyen 
egymástól két épület, milyen széles legyen egy járda, az 
előkert, és mennyinél nem lehet magasabb egy polgár 
házának az ereszcsatornája, hanem azt fogalmazzák meg 
intelligens módon, hogy mindezekkel milyen célokat 
szeretnének elérni. Például, hétköznapi nyelvre 
lefordítva azt, hogy az egyik polgár ne lásson át a 
másiknak a levesébe. Ezt viszont számos építészeti 
eszközzel el lehet érni. 

A harmadik út, az utópiák világa — amint azt a 
történelmi leckék mutatják - járhatatlan. Megkülön-
böztethetünk progresszív és regresszív, előremutató és 
hátramutató utópiákat, a társadalomból kivonuló, vagy 
a technológiákra hangsúlyt helyező technoutópiákat. 
Azonban az utópiák egytől egyig átverések. Átverések, 
amit úgy lehetne talán a legszellemesebben megfogal-
mazni, hogy lényegük az, ami a bűné is: a célhoz vezető 
utat szeretnénk kikerülni. Ám sok-sok negatív és 
fájdalmas tapasztalat árán meg kellett tanulnunk, hogy 
bizonyos fejlődési utakat nem lehet büntetlenül 
megkerülni. 

- A K Á R UTÓPIKUSNAK IS T E K I N T H E T Ő A Z , 

A H O G Y AZ É P Í T É S Z E K EGY R É S Z E A T E R M É -

S Z E T K I R E K E S Z T É S É R E TÖREKSZIK. 

A SOKASODÓ Á T R I U M O K ÉS A M A L L O K 

B I Z O N Y O S T E K I N T E T B E N A F E D E T T S C I - F I 

V A R O S O K M E G V A L Ó S U L Á S A F E L É M U T A T N A K . 

- Igen, de sokszor hajlamosak vagyunk sematikusan 
azt gondolni, hogy a minél több zöld meghozza majd 
azt a minőséget, amit a jövő városi környezeteiben 
szeretnénk látni. Nagyléptékű tervek esetében is 
sokan gondolják azt, hogy ezzel az egy dimenzióval a 
kérdést meg lehet fogni, illetve el lehet intézni. Hadd 
hívjam föl a figyelmet arra, hogy ez alapvetően 
kultúrafüggő, és a minőség titka a részletekben van, 
ahogy Mies van der Rohe német származású, az 
Egyesült Államokban működött világhírű építész is 
figyelmeztetett. Például az angolszász környezetkultú-
rában mindig is nagy jelentősége volt az ápolt parkok-
nak. Nemcsak a zöldterületek minőségének, hanem 
mennyiségének is: London híres kulcsoskertjeitől 
kezdve a különféle lovagló sétányokon át, a közparko-

kig folytathatnánk a sort. Ezzel szemben a mediterrán 
kultúrákból említhetjük Siena példáját, ahová 
turistaként sokan eljutnak, és csodálattal élvezik 
főterén páratlan miliőjét, míg az egész városban talán 
egy szál fa sem található. Az egész környezet burkolt, 
viszont művészi igényességgel, és mindez szintén 
minőségi városi környezetet eredményez. Egy másik 
modell, ami szintén lakható az ott élő emberek 
számára, büszkék rá és megfelel az igényeiknek. 

Különösen a modernista ihletésű, redukciós modellre 
épülő városrendezési tervekben a közparkot, a lakóterü-
leti zöldterületet a hagyományos közösségi élet színpadá-
nak szánták a várostervezők. Rá kellett azonban jönniük, 
hogy ez a fajta igazi színpad mindig is a hagyományos 
kisvárosi, kis üzletekkel övezett főutca. Az embereknek 
olyan területekre van szükségük, ahol nap mint nap 
találkozhatnak, ha röviden is, kicserélhetik gondolatai-
kat; olyan helyekre, amelyek egyrészt semlegesek, 
másrészt pedig nem keltenek félelmet. Egy elhagyatott 
közpark, egy rendezetlen, nem megfelelő színvonalon 
fenntartott zöldterület ugyanis inkább félelmet kelt és 
bűnözést vonz, mintsem a közösségi életet. 

- M E N N Y I B E N V E S Z I K S Z Á M B A A V Á R O S -

T E R V E Z Ő K A B Ű N Ö Z É S K Ü L Ö N F É L E 

N A G Y V Á R O S I T E R E K H E Z KÖTŐDŐ F O R M Á I T , 

AZ I N G A T L A N - S P E K U L Á C I Ó T , A K O R R U P C I Ó T ? 

— Korunk nagyvárosát számos erő formálja. Ezek közül 
egy igen sajátos és eddig nem sok figyelmet kapott 
tényező a bűnözés. Manuel Castells, az Egyesült Álla-
mokban élő, spanyol származású, és Párizsban híressé vált 
kiváló városszakíró szerint az új évezred nemcsak az 
információs társadalom korszaka, hanem a globális 
feketegazdaság, a globális bűnözés korszaka is. Ezt komoly 
figyelmeztetésként kell értékelni, és mindenkinek 
tekintetbe kell vennie a saját szakmája szempontjából. 
Az egyre inkább globalizálódó feketegazdaság és a 
világméretű bűnözés az információs technológiákat már 
egyfajta termelési módként kezdi használni: a pénzek 
egyre ellenőrizhetetlenebb módon, a fény sebességével 
áramlanak a szélrózsa minden irányába. A városfejlesztő 
számára az ingatlanpiacra gyakorolt hatásuk az érdekes. 
Ugyanis felállíthatunk mi mindenféle trendet, ingatlan-
piaci előrebecslést, prognosztizált jövőképet, ha ellen-
őrizhetetlen módon hirtelen olyan mennyiségű pénz 
áramlik be egy-egy nagyvárosba, amely a feje tetejére 
állítja az ingatlanpiacot. Ezeknek a beáramló pénzeknek 
lényegi vonása, hogy a helyi gazdaság és a helyi kultúra 
igényeinek nem sok figyelmet szentelnek. 

Óvatos ENSZ-becslések szerint évente körülbelül 
ezermilliárd dollárnyi pénzmosással kell számolni, s 
ennek az egyik legkedveltebb és legbiztonságosabb 
formája a spekulatív ingatlanberuházás. Szeretjük, nem 
szeretjük, ez jelen pillanatban mellékes; tény, hogy ez 
egy egyre fontosabb városformáló erő, amivel számolni 
kell. A világon hihetetlen tőkebőség van. Erre fel kell 
készülni. Reális a veszély, hogy felkészületlenül ér, ha 
csak átmenetileg is, de pillanatok alatt elönthet 
bennünket olyan jellegű tőke - elég csak a bevásárló-
központokra gondolni - , amelyet nem tudunk kezelni. 
Szó sincs arról, hogy befektetőkben hiány lenne, és ha 
egy város megfelelő kompetenciával, megtalálva a 
megfelelő hangot, el tudja magát adni a nemzetközi 
porondon, akkor a veszély fordított: föl kell készülni 
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egy nagymértékű tőkebeáramlásra, hogy azt - a 
mindenféle negatív hangsúly nélkül értett tervezés 
segítségével - megfelelő mederben lehessen tartani, 
mely nemcsak a befektetői csoportoknak jelent 
hasznot, hanem az ott élő közösségnek is. 

- H O G Y A N L E H E T EZ E L L E N F E L L É P N I ? 

E G Y Á L T A L Á N M I L Y E N ESZKÖZÖKKEL L E H E T 

B E F O L Y Á S O L N I EZEKET A FOLYAMATOKAT? 

- Nemrégiben megjelent egy nagyon érdekes könyv 
arról, hogy Olaszországban Észak és Dél viszonya 
hogyan alakult; az Észak miért működött mindig jól, és 
a Dél miért nem tudott sohasem rendesen működni. 
A könyv szerint a helyzet magyarázata a civil szervező-
dések szerepében keresendő: Északon hosszú múltra 
visszatekintő hagyománya van az erős civil szerveződé-
seknek, amelyek be tudják tölteni a hivatal, a kor-
mányzat és az állampolgárok közötti űrt, míg ez Délen 
nem tudott kialakulni, illetve ezt az űrt más töltötte be 
— és ez a maffia. (Igaz, a maffia is egy civil szerveződés: 
egy nagyon jól megszervezett militáns civil szervező-
dés...) Számunkra az lehet reményteljes, hogy a még 
mindig átmenet fázisában lévő magyar társadalomban a 
szaporodó civil szerveződések megerősödnek és képesek 
betölteni társadalmi küldetésüket. Példákat a városok 
szempontjából is lehet mondani: egészen más jellegű 
fejlődési pályát ír le Székesfehérvár vagy Szombathely, 
mint a mutatók tekintetében az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő városunk Keleten, Nyíregyháza. 

- M I T J E L E N T S Z Á M O D R A A V Á R O S T E R V E Z É S ? 

- A várostervezői hivatás egyszerre gyönyörű és 
nagyon nehéz, hiszen egy olyan társadalmi játszmának 
vagyunk a szereplői, ahol a megbízónk egy plurális 
kliens, a közösség, s elsősorban nem téglával és ha-
barccsal, hanem értékekkel, érdekekkel és ideológiák-
kal kell építkeznünk. Innentől kezdve ez az egész 
játszma nem politikamentes. Leginkább az érdekegyez-
tető szerepünket emelném ki. Sokszor megfoghatatlan, 
nem könnyen kezelhető, bonyolult szempontrendszer 
közepette érdekeket, értékeket kell egyeztetnünk. 
Mindezt úgy, hogy az egyre kiáltóbb igények kielégíté-
se, égető társadalmi problémák kezelése mellett ne 
éljük föl a jövőnket a jelenben. 

Ezt a hivatást úgy fogom föl, mint más értelmiségi 
hivatást. Szerintem - mint értelmiségi szakembernek, 
így az urbanistának is - elsődleges kötelességünk a 
világ egyre bonyolultabb eseményeinek, folyamatai-
nak, jelenségeinek megértése és értelmezése a társada-
lom számára, valamint, hogy a mindenkori uralkodó 
osztályok gondolkodásának ideologikus voltát 
nyilvánvalóvá tegyük, vagyis demisztifikáljuk. Ez a 
küldetés borzasztóan nehéz, és belátható, hogy a 
munkáját hivatásként végző urbanistát - ugyan nem a 
napi pártpolitika szintjén - örökös ellenzékiségre 
kárhoztatja. 

A B E S Z É L G E T É S T M O N O R Y M . A N D R Á S 

É S T I L L M A N N J . A . K É S Z Í T E T T E 
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Hogyan lettem arab? 

LEILA AHMED 

Tisztán emlékszem arra a napra, 
amikor színes bőrű lettem. 

ZORA NEALE HURSTON 

A 
JL JL tanárnő engem szólított 

fel, hogy olvassak. Akadozva fogtam hozzá. Erre 
elkezdett a szavamba vágni, kijavítgatott - eleinte 
halkan, de később, mivel továbbra is csak döcögősen 
haladtam, egyre ingerültebben: felállt a tanári asztaltól, 
fölém magasodva megállt, és kíméletlenül lecsapott 
minden egyes hibámra. Hirtelen haragú volt, én pedig 
felkészületlenül mentem az órára. 

- Szép kis arab vagy! - sivította végül. - Arab 
létedre az anyanyelvedet se tudod rendesen! 

- Nem vagyok arab! - kiáltottam, mert én is 
felbőszültem. - Egyiptomi vagyok! És mi egyébként sem 
ezen a nyelven beszélünk! - azzal hangos csattanással 
becsuktam a könyvem. 

- Olvass! 
Csak ültem karba tett kézzel, mint egy faszent. 
- Olvass már! 
Meg se moccantam. 
Erre kaptam egy pofont. A következő pillanat, úgy 

tűnt, örökké tart. Mintha mindent lassított felvételen 
láttam volna. 

Tizenkét éves voltam, és addig egy ujjal sem nyúltak 
hozzám a tanáraim, sőt pofont se kaptam soha senkitől. 
Miss Nabih, a tanárnőm palesztin menekült volt. 

1952-t írtunk: ez volt a forradalom éve, amikor 
megbukott Faruk király. Miss Nabih azt tette velem az 
iskolában, amit a kormány művelt velünk a hírközlő 
eszközök felhasználásával. Hű, mennyire gyűlöltem ezt 
a megállíthatatlan szöveget! Al'Qawmiya al'Arabia! AI 
Uraba! Nahnu al-Arab! Arab nacionalizmus! Arabság-
tudat! Mi, arabok! Még most is, amikor felidézem 
magamban, elfog a düh és az undor. Minden propagan-
da kellemetlen, és ez elől a propaganda elől nem volt 
menekvés. Csak bekapcsoltuk a rádiót, s máris áradt 
belőle a sok katonadal, hazafias nóta, és a rengeteg, 
végeérhetetlen beszéd: ordibáló arabkodás a dühöngő 
őrültek hangján. Az összes nyilvános helyen és az utcán 
is ez töltötte meg a levegőt - ez hallatszott ki a zöldsé-
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gestől, az újságostól, a kávéházból, az autószervizből, és 
sajnos mindig teljes hangerővel bömböltették. Mert ez 
lett a hazafiság mércéje, a hangerő. 

Képzeljük csak el, mit történne, ha mondjuk az 
angoloknak vagy a franciáknak szünet nélkül azt 
harsognák a fülükbe: „Európaiak vagyunk! Európaiak 
vagyunk! Európaiak vagyunk!" - anélkül, hogy bárki 
vitatkozhatna, tiltakozhatna vagy legalább kérdéseket 
tehetne fel. És képzeljünk hozzá végtelenül sok dalt 
Európáról. Az az igazság, hogy nekünk Egyiptommal 
kapcsolatban ennél is nehezebb sors jutott, ráadásul a 
helyzet bonyolultabb volt. Az igazi analógia az volna, 
ha az angoloknak és a franciáknak ma azt magyaráznák 
szüntelenül, hogy ők fehérek - Fehérek! Fehérek! 
Fehérek! Mert a ránk vonatkozó új meghatározás 
teljesen elszakított bennünket korábbi énképünktől, és 
szép csendben kirekesztett egy csomó embert abból a 
körből, amelyre korábban az „egyiptomi" szó vonatko-
zott. A koptok például nem voltak arabok. A koptok 
ugyanis koptok voltak - s éppen azért, mert nem voltak 
hajlandók felvenni az arabok vallását, sőt, ellentétben 
velünk, muzulmánokkal, vegyes házasságot sem 
kötöttek az arabokkal. Emiatt aztán kizárólag a koptok 
(az egyiptomi keresztény egyház hívei) számítottak 
valódi egyiptomi őslakónak; s mint ilyenek, a mi 
otthonunkban és az én Egyiptom-képemben egészen 
különleges helyet foglaltak el. A bennünket leíró új 
meghatározás alapján valahogy besuszterolták őket az 
arabul beszélők halmazába, de nem kerültek annyira a 
meghatározás fókuszába, mint mi. 

Az új meghatározás persze legközvetlenebbül a 
zsidóságot rekesztette ki az Egyiptomban élő népek 
közül, igaz, egyelőre csak burkolt formában. Annak 
ugyanis, hogy az új, forradalmi kormány nem sokkal a 
Szabad Tisztek által végrehajtott fordulat és Izrael 
Állam megalapítása után folytonosan azon lovagolt: 
mindannyian arabok vagyunk, nem volt más célja, 
mint egyhangúlag kihirdetni hovatartozásunkat: a 
palesztinok és az arabok oldalán állunk, ellenségünk 
pedig Izrael és a cionizmus. Ettől fogva ez a kérdés vált 
a sarokpontjává annak, milyen hangsúlyokkal fejezték 
ki az ország identitását a különböző vezetők, tehát az 
számított, hogy éppen arabot vagy egyiptomit mondtak. 
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Ha valaki (mint Nasszer) azt sulykolta, hogy arabok 
vagyunk, ez azt jelentette: Egyiptom konfliktuskereső, 
meg nem alkuvó politikát folytat Izraellel szemben, és 
„soha nem fog egyezkedni a cionistákkal". Ezzel szem-
ben, amikor mindenekfölött egyiptomiak voltunk 
(mint Szadat idején), akkor szabad volt szóba állni 
Izraellel. 

Új identitásunk nemcsak Izrael és a cionizmus 
ellenfeleivé tett bennünket - hallgatólagosan a köz-
tünk megbúvó cionistákkal, az egyiptomi zsidókkal is 
ellentétbe kerültünk. A közbeszéd ugyan különbséget 
tett cionizmus és zsidóság között, mégis, a „zsidó" szó 
lassan új jelentéstartalommal bővült. Hasonlóképpen a 
mi azonosságunkat kifejezni hivatott „arab" szó is az 
ellentétére (cionista/zsidó) kezdett utalni, hiszen e 
nélkül nem is lett volna értelme. 

Abban az időben zsidó és kopc számomra nem elvont 
fogalom volt, a két szó hús-vér embereket jelentett: a 
szüleim ismerőseit, akikkel összejöttek, akikről beszél-
gettek, meg a testvéreim barátait, sőt az én barátaimat 
is. Biztos, hogy gyerekként is éreztem ezeket az aljas, 
felszín alatti átrendeződéseket és érzelmi változásokat, 
melyeket az erőszakos propaganda váltott ki (vagy 
legalábbis szeretett volna kiváltani) belőlünk. Nyilván 
emiatt álltam ellen olyan erősen az ítéletnek, hogy 
mostantól arab vagyok. 

A kormány nem elégedett meg azzal, hogy a hírközlés-
ben belénk verje politikai céljait és az arabságtudatot. 
Ez idő tájt erősödött meg a politikai elnyomás is és a 
mukhabarat, a titkosrendőrség. A kormány politikai 
ellenfelei, illetve azok, akiket meggyanúsítottak, hogy 
hűtlenek a forradalom eszméihez, börtönbe kerültek 
vagy eltűntek. Olyan légkör alakult ki, amelyben a 
forradalmi eszme és az arab ügy iránti lojalitás hiánya 
ugyanolyan veszedelmesnek számított Egyiptomban, 
mint az Amerika-ellenesség vádja McCarthy idején az 
Egyesült Államokban. Csak megvetésre méltó, önura-
lomra képtelen hazaáruló kérdőjelezhette meg arab 
mivoltunkat. Ez a bonyolult örökség kuszálja össze 
egyiptomi és arab azonosságtudatomat. 

M iss Nabih pofonjára 
visszagondolva az foglalkoztat: vajon mit árult el az 
incidens szüléimről és a családomról, akiknek az 
egyiptomi azonosságról kialakult fogalmaimat köszön-
hetem. Mitől váltam annyira csökönyössé, honnan 
származott szilárd meggyőződésem, hogy én igenis 
egyiptomi vagyok, és semmiképp sem arab? Valószínű-
leg a szüleim is így éreztek - de miért? Osztálykérdésről 
volna szó? Lehet, hogy a szüleim olyan előkelő környe-
zetből származtak, hogy saját magukat egyiptominak 
tartották, míg a „tömegek" úgy tudták, mi is arabok 
vagyunk? Tényleg: mikor váltak az egyiptomiak arabbá? 
Vagy mindig is azok voltak? 

Azt hittem, a válaszért elég lesz fellapozni egy-két 
történelmi szakkönyvet, de tévedtem. Hosszú felderítő 
munka várt rám, mert az „egyiptomi vagy arab?" kér-
dését közvetlenül egyik forrásom sem tárgyalta. 
Mintha valami titokzatos dolgot szeretnék kideríteni! 
Az utóbbi években a kutatás már megpróbálta összefér-
celni az arab nacionalizmus kialakulásának történetét, 

de ennek egyiptomi vonatkozásaiba éppen csak 
belekaptak. 

A történet Szíriában kezdődik, a 19. század vége felé 
itt találkozunk az „arab" azonosságtudattal és naciona-
lizmussal. Ezt megelőzően az egész Közel-Keleten 
csupán Arábia lakóit, továbbá a sivatagi beduinokat 
nevezték araboknak. Az arab nacionalizmus gondolata 
szíriai keresztények körében, s főleg a francia misszioná-
riusok iskoláiban végzett szíriai férfiak között fogant 
meg először - részben az irodalmi és kulturális megújho-
dás mozgalmaként, részben abból a célból, hogy az 
Oszmán-Török Birodalom uralma ellen mozgósítsa a 
szíriai keresztényeket és muzulmánokat. 

Az egyiptomiak - akik ekkoriban nem a törököktől, 
hanem az angoloktól igyekeztek megszabadulni - vagy 
közömbösen, vagy kimondott ellenszenvvel fogadták az 
„arab" identitás Szíriából érkező ötletét. Musztafa 
Kamii vezető (oszmán- és iszlámbarát) egyiptomi 
nacionalista azzal támadta az „arab" nacionalizmust, 
hogy európaiak találták ki és támogatják, s nincs vele 
más céljuk, mint az Oszmán-Török Birodalom minél 
gyorsabb megbuktatása. Az érvelés eléggé paranoiásnak 
hangzik, de lehetett benne valami. A történeti feljegy-
zések arra utalnak, hogy angol tisztek már az első 
világháború előtt szították az arabságtudatot (hogy a 
háború folyamán is ezt tették, az régóta köztudott). 

A 20. század első évtizedeiben még sem az önjelölt 
„újarabok", sem maguk az egyiptomiak nem hitték, 
hogy az új identitásnak bármi köze volna az egyiptomi-
akhoz. 1913-ban például arab konferenciát rendeztek 
Párizsban, s az eseményen egy - csupán megfigyelőként 
jelen lévő - egyiptomi nem kapott szót, mert, mint 
közölték vele, az ülésen csak arabok szólalhatnak fel. 

A 
JL JLz első világháború 

idején az „arab" nacionalizmus ismét fontos szerepet 
kapott - ezúttal is a törökök és az iszlám birodalom 
elleni mozgósítás eszközeként. Most az angolok ösztöké-
lésére szerveződött „arab felkelés" formáját öltötte az 
eszme. Az a tény, hogy az „arab" felkelést az angol 
Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia) 
vezette, napnál világosabban mutatja, milyen erős brit 
érdek fűződött az arab azonosság életben tartásához, az 
Oszmán-Török Birodalom végleges megdöntése 
céljából. Ahogy a szíriai arab nacionalizmushoz nem 
volt közük az egyiptomiaknak, ugyanúgy a felkelésben 
sem vettek részt, sőt inkább a másik harcoló félhez 
húztak. Ez az arab mozgalom ugyanis elsősorban az 
Arab-félsziget lakóiból és nomád, törzsi közösségben élő 
arabokból állt - márpedig tőlük az egyiptomiak még 
nagyobb távolságot tartottak, mint a szíriaiaktól. 
A Közel-Keleten döntő a letelepedettek és a nomádok 
közti különbség; az egyiptomiak társadalma a civilizáció 
kezdete óta ezen az alapon határolódik el az „araboktól" 
(vagyis az araboktól és a nomádoktól). 

Ráadásul ezek az arabok a gyűlölt angol elnyomók 
oldalán, az iszlám és a kalifa ellen harcoltak. Az an-
golok ekkoriban száműzték a törökökkel nyíltan 
szimpatizáló Khedive Abbaszt, majd a Nemzeti Párt 
vezetőjét, Mohamed Faridot is. Nagib Mahfúz az első 
világháborúban játszódó regényében, a Palace Walkban 
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(Bain al'Qasrain) az egyiptomi „köznép" Abbasz haza-
téréséért és a törökök győzelméért imádkozik, és a 
szereplők kijelentik, hogy a legfontosabb dolog meg-
szabadulni az angol rémálomtól, és visszaszerezni a 
kalifátus dicsőségét. A közvélekedés ismeretében az 
angolok úgy igyekeztek beállítani az arab felkelést 
Egyiptomban, hogy ne kalifaellenes harcnak tűnjön, 
hanem az istentelen, „arabokat" elnyomó ifjútörökök 
ellen vívott küzdelemnek. 

A háború után az angolok az arabokat meghívták a 
versailles-i konferenciára, az egyiptomi vezetőknek 
azonban nem engedélyezték a részvételt - az arabok 
mégsem voltak képesek hasznot húzni ebből. Az 
európai hatalmak, Anglia és Franciaország egy sor 
egyezménnyel semlegesítették Törökországot, korábbi 
területeit pedig felosztották egymás között. Ugyanis az 
angolok, akik a függetlenség ígéretével csábították a 
törökök elleni harcukba az arabokat, titkos megállapo-
dást is kötöttek a franciákkal (Sykes-Picot-egyezmény) 
a háború utáni osztozkodásról. A frissen szerzett 
területeken intézményesítették hatalmukat. Franciaor-
szágé lett Szíria, melyet két országra, Szíriára és Liba-
nonra szeltek szét, míg az angolok Irakot és Palesztinát 
szerezték meg (és továbbra is ők uralkodtak Egyiptom-
ban). A Balfour-deklaráció már korábban, Palesztina 
1917-es angol bekebelezésekor megszületett, és annak 
ellenére, hogy e területnek megvoltak a saját lakói, az 
országot másoknak ígérte oda: a zsidók „nemzeti 
otthonának" jelölte ki. (Az angolok által elfoglalt 
Palesztinában vegyesen éltek zsidók, muzulmánok és 
keresztények, de, mint közismert, nem a palesztinai 
zsidók sorsa fölött érzett aggodalom miatt nyilvánítot-
ták az országot a zsidók otthonának, hanem azért, mert 
az európai zsidóság otthonra vágyott Palesztinában.) 

A tények egy részét persze már korábban ismertem. 
Tudtam T. E. Lawrence-ről és az arab felkelésről, és 
arról is volt fogalmam, hogy az arab nacionalizmus 
viszonylag új keletű. De csak most, miután áttekintet-
tem a szíriai arab nacionalizmus keresztény misszionári-
usi gyökereit, és láttam, hogyan mozgósították az 
angolok az eszme jegyében az arabokat a törökök elleni 
küzdelemre, szóval csak most jöttem rá arra, mennyire 
az Oszmán-Török Birodalom elleni eszközként jött létre 
az új identitás. És azt is most tanultam meg, hogy 
Egyiptom nemcsak arab nem volt soha, hanem legtöbb-
ször az arabokkal ellentétes oldalon állt. A száműzött 
Abbasz és Egyiptom politikai vezetői a törököket 
támogatták, gyűlölték az angolokat, és szemmel 
láthatóan így éreztek a „tömegek" is. Még a modernizá-
lás pártját fogó értelmiségieknek is szoros kulturális, 
szellemi és személyes kapcsolataik voltak a törökökkel 
és Isztambullal - jóllehet politikailag ők is el akartak 
szakadni az Oszmán-Török Birodalomtól. 

F 
-1—/gyiptomot és az arabokat 

kezdtem tehát másképp látni, és megértettem, hogy a 
tengerek és a kontinensek nem ott vannak, ahová 
addig képzeltem őket. De ez a változás semmi sem volt 
ahhoz a felforduláshoz képest, amelyet át kellett élnem 
(földrajzi határok mozdultak el a helyükről, gyors 
társadalmi változások kellős közepén találtam magam), 

és amelyről olvastam, amikor megismerkedtem a zsidók 
sorsával Egyiptomban, illetve Egyiptom viszonyával a 
cionizmushoz és a palesztinokhoz. 

A dolgok végül lecsillapodnak. Idővel én is felfog-
tam, hogy ezek a tények is részei Egyiptom történelmé-
nek, mi több, érthetően illeszkednek az egészbe. De az 
elején minden új részlettől felizgattam magam: meg-
döbbentem, hitetlenkedtem, szégyenkeztem, elkesered-
tem, jókedvre derültem (vajon mitől?), és a végén - de 
csak a legvégén - megértettem a dolgokat. Képtelen 
voltam a fenekemen maradni, egy-két bekezdés 
elolvasása után felugrottam az asztal mellől, főleg, 
amikor a számomra észbontónak tűnő tényekkel 
szembesültem. Felugráltam, fel-alá járkáltam, és a 
frissen olvasottakat ismételgettem magamban. Az 
egyiptomiak, mormoltam, ezek szerint kairói és 
alexandriai cionista barátaikkal együtt ünnepelték 
volna a Balfour-deklarációt? Cionista társaságok 
működtek a két városban? Hát Egyiptomban cionista is 
lehetett valaki? Alexandria kormányzója, Ahmed Zijur 
pasa (később egyiptomi miniszterelnök) részt vett a 
Balfour-deklarációt ünneplő estélyen, melynek fény-
pontjaként hálaadó táviratot küldtek Balfournak? 
Hogy lehet ezt mind megemészteni? 

Lehetséges, hogy a Jeruzsálem fölött lobogó első 
zsidó zászló, melyet az angol hódítás után húztak fel, 
Egyiptomban készült? A Cicurel-házból származó 
Joseph Cicurel csináltatta egyik alexandriai üzemében 
(gyerekkoromban Kairóban az volt a Cicurel Áruház, 
ami ma a Harrods Londonban). Joseph volt a kairói 
Cionista Szövetség elnöke. De hogy lehetett egyszerre 
egyiptomi nacionalista is? Joseph, a cionista vezető 
egyúttal az egyiptomi Nemzeti Bank igazgatótanácsának 
tagja is volt - azé a banké, melyet a muzulmán nacio-
nalista Talaát Harb alapított abból a célból, hogy az 
egyiptomi gazdaság irányítását kiragadja az európaiak 
kezéből, és a helybelieknek adja át. Hasonló volt a 
helyzete a szintén egyiptomi nacionalista Leon 
Castrónak, az említett Cionista Szövetség alelnökének. 
A Vafd tagjaként - ez a párt vezette Egyiptom függet-
lenségi küzdelmét az angolok ellen - jó barátja és 
kitartó támogatója volt Szaád Zaglulnak, a párt 
vezetőjének és az egyiptomi nacionalista harc első 
számú hősének. 

F 
J—^gyre több ellentmondásos 

adatra bukkantam Egyiptom és a cionizmus kapcsolatá-
ról, illetve az egyiptomi-palesztin viszonyról. 1925-ben 
például az egyiptomi kormány elküldte képviselőjét a 
jeruzsálemi Héber Egyetem felavatására. Az illető nem 
volt más, mint Ahmed Lutfi al-Szaid, az al-Dzsarida 
című lap szerkesztője. Ez az újság egy egész egyiptomi 
nemzedék politikai tudatát alakította - apám nemzedé-
kéét - , és al-Szaid volt az, aki később elősegítette, hogy 
nők is beiratkozhassanak az Egyiptomi Egyetemre. 
A húszas-harmincas évek fordulóján, amikor a paleszti-
nok újságot adtak ki Egyiptomban saját ügyük támoga-
tására, a kairói kormány rendszeresen betiltotta az 
orgánumot, mert nem tűrte a „palesztin propagandát". 
A siratófal körüli konfliktusok idején, amikor a 
muzulmánok attól féltek, nem lesz joguk bemenni az al-
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Aksza mecsetbe (ez is a harmincas években történt), a 
kormány még azt is megtiltotta, hogy péntekenként a 
mecsetekben kiejtsék Palesztina nevét. Ugyanebben az 
időszakban számos cionista lap volt forgalomban, és a 
cionizmust nem tiltotta be senki. 

Rájöttem, hogy ezek az információk általában azért 
nem szerepelnek az Egyiptomról szóló történelemköny-
vekben, mert nem egyeztethetők össze az aktuális 
politikai vonallal. Amit ma tökéletesen természetesnek 
tartunk, annak idején szégyenletesen hazafiatlannak, a 
palesztinokkal szemben pedig megengedhetetlenül 
érzéketlennek számított volna. 

Lassanként megértettem, miért volt régen olyan 
gyökeresen más az egyiptomiak szemlélete, és kezdtem 
felfogni saját viszonyomat is a múlthoz, illetve azt, 
hogyan szőtte át a múlt az ifjúkoromat. De hiába ércem, 
mi történt velem, úgy érzem, képtelen leszek megírni. 
Bénult vagyok, és bénultságomat mint mélyen belém 
ivódott tabut próbálom elemezni. A tabu tiltja, hogy a 
kamaszkoromban főszerepet játszó arab kérdést bolygas-
sam. Ez a felismerés - ha ugyan szabad felismerésnek 
nevezni - nem tesz jót: továbbra is magamba fojtom az 
egészet, külső kényszer nélkül is. 

Tájékozódásom során feltűnt, hogy meglehetősen 
nagyszámú egyiptomi hírességet gyanúsítottak vagy 
vádoltak túlzott zsidóbarátsággal, továbbá azzal, hogy 
megbékélnek a cionizmussal, vagy legalábbis nem 
mutatnak erőt vele szemben, hogy gyenge az arab-
ságteljesítményük, hogy nem eléggé lojálisak a saját 
arab fajtájukhoz. Nem akárkiket ért a vád: Szaád 
Zaglult és a három kiváló írót: Taha Huszaint, Tevfik 
al-Hakimot és Nagib Mahfúzt. Történelmi figurákat. 
Mintha Amerika-ellenes tevékenységgel gyanúsítanák 
Truman elnököt, Faulknert, F. Scott Fitzgeraldot vagy 
Eugene O'Neillt. És persze ne feledkezzünk meg Anvar 
Szadatról - akit legalább részben amiatt lőttek le, mert 
visszakozott Nasszer fundamentalista arabkodásához 
képest. 

Jó, most már ezt is tudom. De ez sem oldja fel a 
tehetetlenségemet. 

A 
JL JLztán egy este, hazafelé 

menet, mintha megmozdult volna valami. Nem tudnám 
pontosan megmondani, hogyan kezdett megváltozni 
minden, de az biztos, hogy a változások oka a megelőző 
kellemes, eseménytelen órákban keresendő. Az évet 
Cambridge-ben töltöttem ösztöndíjasként (ott csipeget-
tem fel az írásom anyagának jó részét), és aznap elmen-
tem meghallgatni Hanan al-Sejk libanoni írónő előadá-
sát. Az írónő Londonból érkezett, és az orientalisztikai 
tanszéken beszélt. Amikor beléptem az előadóterembe, 
már ő is ott volt, és meglepetésemre felállt, hogy 
üdvözöljön. Előzőleg már találkoztunk Amerikában, de 
csak egyszer, és akkor is rövid időre és nagy tömegben 
— egyszóval nem számítottam rá, hogy megismer. Jólesett, 
hogy csak leülök, körbepillantok, és máris felismernek, 
ráadásul úgy üdvözölnek, ahogyan az én egykori vilá-
gomban volt szokás másoknak köszönni (legalábbis a 
nőknek). A terem jobban megtelt, mint máskor. Jelen 
volt Tarif és Basszim, a két orientalista professzor a 
tanszékről meg néhány diák, de rajtuk kívül csupa új 

arcot láttam a hallgatóságban, nem a megszokott 
egyetemi emberek jöttek el. Hanan hírére sokan 
összeverődtek a város arab és - ha jól ítéltem a külsejük-
ből - libanoni származású lakói közül. Nem kevés idős 
ember jelent meg, főleg nők, akik, ki tudja, miért, itt 
töltötték száműzetésüket. Eljöttek, hogy megtiszteljenek 
valakit, aki közülük való, akire büszkék; eljöttek, hogy 
meghallgassák - és hogy emlékezzenek. 

Az apró termetű, szép Hanan tiszta, halk hangon 
fogott hozzá a felolvasáshoz. A terem elcsöndesült, a 
közönség örömmel és várakozással csüggött az előadón. 
Hanan arról szólt, hogyan lett belőle író. Elénk idézte 
Bejrút utcáit, kávéházait, koszos, zsúfolt, szűk könyves-
boltjait, elmesélte, ifjúkorában hogyan fedezte fel 
magának a kortárs arab irodalom klasszikusait, az írott 
és szájhagyománnyal terjedő költészetet, és hogyan 
cserélt eszmét másokkal az almafák alatt. Hanan al-Sejk 
szinte az első pillanatban elvarázsolta hallgatóit - ahogy 
múltak a percek, az arcok szemmel láthatóan elégedet-
tebbé, nyugodtabbá váltak. Még az előadó két oldalán 
ülő Tarif és Basszim tekintete is ellágyult - tudom 
róluk, hogy nem lelkesednek a „híres arab írónőkért", 
de Hanan elbűvölte őket. 

A 
JL JLzon kaptam magam, 

hogy irigykedem: én is ilyet szeretnék írni, ami kovásza 
lesz száműzött közösségemnek. Ilyet, ami felidézi 
bennük, milyen pompás az életünk, a hazánk, milyen 
érdekesek a szokásaink, milyen nagyszerű az irodal-
munk. Milyen nagyszerű dolog - mondjanak bármit a 
kívülállók - , milyen nagyszerű dolog, a sok baj ellenére 
is, arabnak lenni. Milyen csodálatos örökséget hagytak 
ránk az eleink! Olyat szeretnék írni, ami tartja a lelket 
a honfitársaimban, ami megtart bennünket. 

A felolvasás után Hanan, Tarif, Basszim és egy másik 
kolléga, Ziba társaságában betértünk a King's kocsmába 
egy italra. Hanan írásának hangulata nem párolgott el, 
kellemesen, oldottan beszélgettünk. Egyszer csak Ha-
nan megkérdezte, min dolgozom. Bűntudatot éreztem, 
és igyekeztem megkerülni a választ. Sőt egy kicsit 
hazudtam is. 

- Egyiptom történelmével foglalkozom - mondtam 
—, a huszadik századdal. 

És egész este furdalt a lelkiismeret. Júdásnak éreztem 
magam a barátaim között. De mit mondhattam volna 
nekik - két libanoninak, egy palesztinnak és egy 
iráninak, akik közül három az izraeli agresszió vagy 
annak következményei miatt kényszerült elhagyni 
hazáját? Mondhattam volna, hogy „Hát, tulajdonkép-
pen az egyiptomi identitásúak arabságtudatának átfogó 
kérdését vizsgálom. Igyekszem alaposan áttekinteni és 
dekonstruálni. Mert emlékszem még arra..." Nem, 
nem, ez teljességgel lehetetlen. 

Pedig úgy éreztem, hogy az enyéim között vagyok, a 
saját, valódi közösségemben. De ennek „arab" mivoltunk 
lett volna az oka? Lehetséges, hogy inkább egynek érzem 
magam egy arabul szóló szaúdival, mint egy isztambuli-
val? Kötve hiszem. De nem is ez volt az én igazi problé-
mám. Rájöttem, nemcsak amiatt nem megy az írás az 
arab azonosságról, mert élnek bennem a régi tilalmak, 
vagy mert félek megtörni egy kamaszkoromban kiala-
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kult tabut. Attól féltem, hogy ha fölfejtem a szálakat, a 
szó fizikai értelmében áruló leszek. Mert mindenképpen 
azzal akartam kezdeni, hogy elemeire szedem szét az 
arabság fogalmát. Ügy éreztem, létfontosságú és szükség-
szerű, hogy megértsem, mit is éltem át, létfontosságú és 
szükségszerű, hogy megszabaduljak az elviselhetetlen 
hazugságoktól, melyek folyamatosan fogságban tartottak. 
Mindez bizonyos értelemben létfontosságú és szükségsze-
rű, ugyanakkor azt is éreztem, ha tovább megyek ezen az 
úton, az árulás bűnébe esem. De ha azután gondolok 
erre, hogy együtt töltöttem egy estét azokkal, akiket 
szeretek, akikkel rokoni közösséget érzek, és ezt össze-
vetem azoknak a sorsával, akiket elüldöztek az otthonuk-
ból és mindenféle lehetetlen életformára kényszerítik 
őket - akkor mit számít, hogy olyan szerepet kell 
eljátszanom, amelyben nem érzem: igen, ez én vagyok? El 
kell viselnem ezt a jelentéktelen mellékkörülményt, ha 
ez az ára annak, hogy kifejezzem a szolidaritásomat, hogy 
támogassam őket. 

De hát nem akarok én elárulni senkit, morfondíroz-
tam, míg hazafelé mentem, csak nem akarok együtt élni 
ezzel a hazugsággal, ami rólam szól. Nem óhajtok 
hazugságok, manipulációk foglya lenni. De megszaba-
dulhatok-e a hazugságoktól, manipulációktól, ha nem 
nézek szembe a valósággal? 

Ha még ma is Egyiptomban élnék, gondoltam, talán 
nem érezném elkerülhetetlennek, hogy kivágjam 
magam a hazugságok hálójából. Odahaza a politikai 
életben jelen van a hamisság és az erőszak, de a 
hétköznapokban csupán egy egyiptomi lennék a sok 
közül - ezzel szemben itt, Nyugaton, soha, egyetlen 
percre sem szabadulhatok meg a hazug módon összetá-
kolt arabságomtól. És bigott vagy tudatlan emberek 
társaságában ez kifejezetten bántó. 

Igen ám, de rájöttem, hogy ezt a kellemetlenséget az 
arabság nyugati fogalma okozza - és nem az, ahogyan 
az arabok látják az arabokat. Tehát két különböző, 
egymást részben átfedő, de egymással korántsem azonos 
arabságfogalom között estem a pad alá, s mindkettő 
olyan vélekedéseket és érzéseket tulajdonít nekem, 
melyek nem a sajátjaim. 

De nem szeretnék árulóvá válni csupán azért, mert 
kíváncsi vagyok rá, hogyan áll össze az arabság fogalma, 
csak mert ki akarom deríteni a történelemből, hogyan 
lettünk arabok. Pusztán tudni szeretném, hogyan zajlott 
le a folyamat - nem akarok elárulni senkit, és nem 
valami helyett, nem valami mást rejtjelezve firtatom a 
kérdést. Mert amikor az egyiptomiak a saját arab 
mivoltukról vitatkoznak (önazonosságukat „kutatják"), 
igazából rejtjelezve szólnak: arról beszélnek, mekkora 
felelősséget kell viselnünk a palesztinokért. És ezt így is 
érti minden arab és egyiptomi: burkolt véleménynyil-
vánításként értelmezik arról, hogy támogassuk vagy 
magukra hagyjuk a palesztinokat. Az én célom azonban 
az, hogy olyan tisztán, pontosan lássak, amennyire csak 
tudok - rejtjelezés, mellébeszélés és hazugságok nélkül. 

F 
Ju-ygy szó mint száz, az idő tájt 

Egyiptom részben azért tűrte el a cionizmus nyílt 
jelenlétét, azért hagyta, hogy a kormány és az uralkodó 
osztály egyes tagjai rokonszenvezzenek a cionizmussal, 

mert az egyiptomiak akkor még nem tudták, ami 
számunkra, visszatekintve, már kézenfekvő: hogy 
Palesztina létrejötte kitaszítja és kisemmizi a palesztino-
kat. Akkoriban még nem kezdődött el az európai zsidók 
tömeges bevándorlása. A tízes évek végén, illetve a 
húszas években, ha néha konfliktusok támadtak 
Palesztinában, az egyiptomi kormányzat és a hírközlő 
szervek általában egyszerre biztatták a zsidókat, muzul-
mánokat és keresztényeket, hogy közösen találjanak 
békés megoldást, sőt az egyiptomi fél közvetítőnek is 
ajánlkozott, hiszen tartott tőle, hogy a vallások és 
közösségek elítélendő összeütközése esetleg saját 
országára is átterjed. Az utóbbi aggály miatt a kormány 
és sok újság is rendre azt ismételgette a palesztinai 
erőszakos cselekmények hírére, hogy határozottan ki 
kell állni a vallási pluralizmus mellett - a kormány ezen 
felül a palesztin „propagandát" is betiltotta, hogy a 
vallási zavargásokat (elsősorban a zsidókkal szembeni 
erőszakot, amely Egyiptomban akkoriban ismeretlen 
volt) palesztin területen tartsa. 

1918-ra a modernizálódás értelmiségi hívei és 
pártjuk, a Vafd vitathatatlanul átvették az ország 
politikai vezetését. A húszas évek elején politikai 
céljuk és alapállásuk - demokratikus berendezkedés, új 
alkotmány - a kis falvak és a nagy városok lakóinak 
támogatását is megkapta, és a választásokon földcsu-
szamlásszerű győzelmet arattak. 

F 
-I—ygyiptom demokratikus 

kísérlete nehéz körülmények között ment végbe. Az 
angolok csupán részleges függetlenséget adtak az 
országnak, és maradék hatalmuk elegendő volt ahhoz, 
hogy sokszor durván beavatkozzanak a demokratikus 
fejlődésbe. Egyszer például tankokkal vették körül a 
királyi palotát, hogy a nekik tetsző miniszterelnök 
kinevezését kikényszerítsék. Eközben maga a király is 
cselt szőtt, hogy visszaszerezze hatalmának azt a részét, 
amely a kormány kezébe ment át. Az ország politikai 
fejlődése a nehézségek ellenére sem állt meg. Jelentős 
eredménynek számított az 1923-as alkotmány kihirde-
tése: az alaptörvény 3. paragrafusa egyenlő jogokat ad 
minden egyiptominak, „faji, nyelvi és vallási hovatar-
tozására való tekintet nélkül". Ezeket az alapelveket az 
1929-ben elfogadott nemzetiségi törvény is rögzítette, 
amely, mintegy pecsétet ütve az Oszmán-Török 
Birodalom formális megszűnésére, a török helyett 
létrehozta az új, egyiptomi állampolgárságot. Egyiptom 
vallási és nemzetiségi pluralizmusát jól mutatja, hogy 
amikor Zaglul 1924-ben az ország első megválasztott 
miniszterelnöke lett, kormányában zsidók és koptok is 
helyet kaptak, sőt zsidók és koptok még évtizedekig 
részt vettek az egyiptomi kormányokban. 

Mindebből látható: a politikai vezetés mélységes 
elkötelezettsége, hogy megőrizze a társadalom plurális 
jellegét, nem maradt üres jelszó. A zsidók valóban aktív 
részei voltak a közösségnek, részt vettek a politikai és a 
kulturális vezetésben, baráti és munkakapcsolatokat 
ápoltak muzulmán és kopt honfitársaikkal. 

Az egyiptomiak vélekedését a palesztin kérdésről sok 
tényező befolyásolta. Először is, akkor még szinte 
egyetlen palesztin sem tartózkodott Egyiptomban, régi 
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egyiptomi palesztin közösség pedig nem létezett (zsidó 
igen). A hatvanötezres zsidóság mintegy fele volt 
hagyományosan egyiptomi, a másik fele nem sokkal 
korábban Európából, illetve az Oszmán-Török Biroda-
lom területeiről vándorolt be. Az utóbbiak gyakran 
lenézték az őslakos zsidókat, különösen a munkásosz-
tályhoz tartozókat, akiket kultúrájuk és viselkedésük 
alapján nem lehetett megkülönböztetni a muzulmán és 
kopt munkásoktól. (A közép- és felső osztályhoz tartozó 
zsidók - akárcsak a velük egyenrangú muzulmánok és 
koptok - gyorsan eleurópaiasodtak.) 

Azt se feledjük, hogy ekkor az egyiptomiak - bár-
melyik társadalmi osztályhoz tartoztak is - , nem 
tekintették magukat arabnak, nem is volt semmiféle 
különleges kapcsolatuk az arabokkal, a palesztinai 
eseményekhez pedig nem fűződött különösebb érdekük, 
felelősséget sem éreztek iránta. 

Az egyiptomiak a harmincas években kezdtek 
együttérezni a palesztinokkal, amikor Európában 
megkezdődött a fasizmus térhódítása és az emigráns 
zsidók beáramlása Palesztinába. Ezzel párhuzamosan a 
palesztinok politikai aktivitása is megnőtt. A harmin-
cas években a híradások rendszeresen a palesztinok 
sztrájkjairól, angolellenes lázadásairól, cionisták elleni 
harcairól tudósítottak. Az évtized végére az egyiptomi-
ak végképp a palesztinok mellé álltak - a társadalom 
minden szintjén pénzt gyűjtöttek, és jótékony célú 
rendezvényeket tartottak a palesztinok javára. 

S ami a legfontosabb, a palesztinok ügyét felkarolta a 
Muzulmán Testvérek mozgalma, az a csoport, amely 
iszlám kormányt akart Egyiptomban, és eltökélte, hogy 
minden muzulmán területet felszabadít az imperialisták 
uralma alól. A Muzulmán Testvérek tüntetéseket 
szerveztek a Balfour-deklaráció évfordulóin, és rendsze-
resen szóltak Palesztináról pénteki istentiszteleteiken. 

Az efféle, vallásháborúval fenyegető tevékenységet 
az egyiptomi kormányok (nem csak a Vafd-többségűek) 
a pluralizmus nevében igyekeztek elfojtani. A paleszti-
nok helyzete, és az a kérdés, hogy milyen mértékben 
vegyen részt a konfliktusban Egyiptom, fokozatosan 
szakadást hozott létre az egyiptomi társadalomban. 
Kezdetben az uralkodó osztály nem is a „tömegekkel" 
került szembe, hanem a Muzulmán Testvérekkel. 
A mozgalom tüntetései egyre inkább abba az irányba 
mozdultak el, amelytől a kormány mindig is tartott. 
1936-ban a Muzulmán Testvérek meghirdették a zsidó 
üzletek bojkottját, s még ebben az évben megjelentek 
az első egyiptomi zsidóellenes feliratok (Port Szaidban). 
1938-ban a rendőrség összecsapott a Testvérek szervezte 
tüntetés résztvevőivel - akik közül néhányan a „Le a 
zsidókkal!" jelszót skandálták-, és megpróbálta 
megakadályozni, hogy a tüntetők bejussanak Kairó 
óvárosába. 

A 
JL harmincas években 

történt, hogy néhány értelmiségi - kezdetben valóban 
csupán két-három, arab kapcsolatokkal rendelkező 
ember - azt kezdte hajtogatni, hogy Egyiptomnak az 
arabok mellé kell állnia, és saját magát is arab ország-
nak kell tekintenie. Eszméjük gyors elterjedésében 
nyilván a Muzulmán Testvérek működése segített. Míg 

a kormány azzal kívánta megteremteni pluralista 
céljainak történelmi hátterét, hogy Egyiptom oszthatat-
lan multikulturális örökségét hangsúlyozta (a fáraók 
korának hagyományát, a Földközi-tenger világát és az 
iszlámot értették ezen), a Muzulmán Testvérek kijelen-
tették, hogy Egyiptom identitásának döntő eleme csak 
és kizárólag az iszlám. Mert, mint mondták, az iszlám 
szabadította ki az országot a pogány múltból, s az 
iszlámot Egyiptom az araboknak köszönheti. (Ezzel 
nagyvonalúan kifelejtették a történelemből azt a tényt, 
hogy az arab invázió idején Egyiptomban a kereszté-
nyek voltak többségben.) S a hála megfelelő formájá-
nak azt tartják, ha minden egyiptomi és minden 
muzulmán az arabok adósának érzi magát, és kötelessé-
gének tartja, hogy támogassa az arab földek felszabadí-
tását a gyaur gyarmatosítók uralma alól. A harmincas 
évek végére a palesztinok ügyének népszerűsége és a 
Muzulmán Testvérek befolyásának növekedése miatt a 
kormány és az uralkodó politikai pártok hangváltásra 
kényszerültek. 1939-ben a Vafd egyik vezetője szalag-
címben írta le: „Egyiptom arab!" 

A második világháború idején szükségállapotot 
rendeltek el, ami a nyílt politikai tevékenység és a 
tüntetések betiltását jelentette. A tilalom feloldása 
után a Muzulmán Testvérek szervezte palesztinpárti 
megmozdulások egyre súlyosabb ellentéteket szítottak a 
népcsoportok között. A Balfour-deklaráció 1945-ös és 
'47-es évfordulóján a tüntetés zsidóellenes erőszakcse-
lekményekbe csapott át, de más, „külföldinek" tartott 
csoportokat is megtámadtak. Zsidó, európai és kopt 
tulajdonban lévő boltokat, zsinagógákat, katolikus, 
ortodox és kopt templomokat támadtak meg és 
fosztottak ki, és az egyik zsinagógát felgyújtották. 

elsősorban történelem - magam csak homályosan 
emlékszem az eseményekre. Azt viszont tisztán fel 
tudom idézni, hogy alkonyatkor a kertben játszottam, 
amikor hírét vettük: lelőtték al-Nukrasi miniszterelnö-
köt. „Atalu al-Nukrasi!" Megölték al-Nukrasit! Ma már 
tudom, hogy a Muzulmán Testvérek ölték meg. Komor 
lett a hangulat, odahaza mindenképpen. A szüleim, azt 
hiszem, ismerték az al-Nukrasi családot. De a komorság 
mellett volt valami felvillanyozó is abban, ahogy 
apámék a merényletről beszéltek. Ma úgy képzelem, a 
felnőttek azt tárgyalták meg, mi várhat még az országra 
a válság, a zűrzavaros idők után? 

És emlékszem az 1948-as, Izraellel vívott háborúra, a 
sötétkék csomagolópapírral leragasztott ablakokra, a 
papíron lilás árnyalatban átszűrődő napfényre, és hogy 
éjszaka felébresztettek, s levittek a házunk földszintjére, 
az ablaktalan előszobába (csak egy nehéz, üvegezett 
vasajtaja volt a helyiségnek), ott, a sötétben gyűlt össze 
az egész háznép beszélgetni, míg hullottak a bombák. Ez 
pár hónappal al-Nukrasi meggyilkolása előtt történt 
(de az időrendet már nem tudtam fejből, a történelem-
könyvből kellett kinéznem). 

Azután, bosszúból al-Nukrasi meggyilkolásáért, 
lelőtték Haszan al-Bannát, a Muzulmán Testvérek 
mozgalmának alapítóját (ez sem gyerekkori emlékem). 
A Muzulmán Testvérek ma roppant erős szervezet, sok 
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taggal és titkos katonai egységekkel. A negyvenes 
években a politikai hatalom birtokosaival álltak 
terroristaháborúban. Al-Banna egyébként kórházba 
szállítás után halt meg, úgy, hogy Faruk király elrendel-
te: nem kaphat orvosi kezelést. 

Egyiptom Izrael elleni hadba lépését is Faruk király 
rendelte el. Miután az ENSZ határozatot hozott 
Palesztina felosztásáról, és 1948-ban kikiáltották Izrael 
Államot, az egyiptomi politikai vezetés (kormány és 
ellenzék egyaránt) óvatosan reagált: szóban és nem 
fegyverrel. A király azonban nagyra törő álmokat 
dédelgetett (hiszen az Oszmán-Török Birodalom már 
megszűnt): az iszlám kalifájává akarta nyilvánítani 
magát. Faruk attól félt, ha Egyiptom nem lép be a 
háborúba, akkor Abdullah jordán király (aki már 
bejelentette, hogy országa hadviselő fél lesz) minden 
dicsőséget learat a csatamezőn, és az ő álmai szertefosz-
lanak. így aztán - alkotmánysértő módon, meg se várva 
az egyiptomi kormány döntését - csapatokat küldött 
Palesztinába. Az eset után villámgyorsan összeült a 
kormány, hogy a törvényességnek legalább a látszatát 
megőrizze. Az ellenzék, különösen a liberális alkot-
mánypártiak azonban (a történelemkönyvek kifejezésé-
vel) „szűk látókörű, világi nacionalizmustól vezérelve 
nem voltak hajlandók meghallani a palesztinok 
jajkiáltását", és hevesen bírálták a kormány lépését. 

Természetesen nem arról volt szó, hogy Farukot 
különösebben meghatotta volna a palesztinok panasza. 
És nem Faruk volt az egyetlen, aki a palesztinok 
védelmezőjeként fellépve próbálta elérni politikai 
céljait. Míg al-Nukrasi többször is a gyors katonai 
beavatkozás veszélyeire hívta fel a figyelmet, Haszan 
al-Banna a mecsetekben arról beszélt, hogy a Muzul-
mán Testvérek készen állnak dzsihádot kezdeni a 
cionisták ellen. A valóságban azonban al-Banna is a 
saját pecsenyéjét sütögette. A negyvenes években 
ugyanis a mozgalom 75 000 főt számláló titkos hadse-
reget szervezett, ám Palesztinába a források szerint 
csupán 600 katonát küldött. A történészek azt állítják, 
hogy a titkos csapatokat a tervezett egyiptomi hatalom-
átvétel céljára tartogatták. 

Így vált Palesztina és a palesztinok ügye az arab világ 
politikájának olyan érzékeny pontjává, amilyennek ma 
ismerjük: közel-keleti gonosztevők és hősök ezt 
meglovagolva igyekeznek manipulálni a közvéleményt, 
és próbálják elérni saját politikai, hatalmi céljaikat. 
Hogy mindez mennyit segít vagy árt a palesztinoknak, 
azt csak ők maguk tudnák megmondani. 

u 
X. JLol álltak a szüleim 

ebben a forgatagban? Kicsi voltam, nem emlékszem már 
- egyébként sem fogtam volna fel, mit beszélnek, és 
hogy komolyan gondolják-e. Pedig sokat beszélgettek 
politikáról az ebédlőasztalnál, hétvégeken, teázáskor, 
vagy reggel, ébredés után az ágyban, amikor én is 
bemásztam közéjük. Mégis azt hiszem, tudom, hogyan 
vélekedtek. A bizonyítékom persze erőtlen, nem túl 
lényeges és korántsem perdöntő. Van azonban egy-két 
dolog, ami kétségkívül tisztán maradt meg az emlékeze-
temben. Tudom, hogy határozottan nem szerették a 
Muzulmán Testvéreket. Ilyen tartalmú kijelentést egyet 

sem tudok felidézni, de a dolog határozottan benne volt 
a levegőben. Viszont emlékszem egy oldalági roko-
nunkra, aki a Muzulmán Testvérek tagja volt, egyszer 
börtönben is ült (még Faruk király idejében), tébécé-
ben szenvedett, és amikor meglátogatott bennünket, 
apám szerzett neki orvost. Apám egyúttal azt is közölte 
vele (s ily módon mindannyiunkkal), hogy a legkevés-
bé sem ért egyet a Testvérek politikájával. - A másik 
tény, amit bizonyítékok nélkül, becsületszóra jelentek 
ki: apámék nem szerették Faruk királyt. 

És mit szóltak apámék az egyiptomi zsinagógák és 
templomok elleni támadásokhoz? Hát ahhoz, hogy 
Faruk király háborúba vitte az országot? Az egyiptomi 
események fájtak nekik jobban, vagy az, ami a paleszti-
nokkal történt? 

1941-ben Anthony Eden angol külügyminiszter 
javaslatot tett az Arab Liga megalakítására - Egyiptom 
tagságával. A javaslat éles vitákat váltott ki a megosz-
tott egyiptomiak között. Mik is vagyunk hát? Arabok? 
Földközi-tengeriek? A fáraók utódai? Az angol elképze-
lés az irakiak szándéka ellenében született meg. Irak azt 
akarta, hogy Szíriával, Jordániával és Palesztinával 
föderatív arab államban egyesülhessen. Az új államala-
kulat igen erős új hatalom lehetett volna a Közel-
Keleten, és ezt az angolok nagyon nem szerették volna. 
Az ötlet Egyiptomnak sem tetszett. Ha már eltűnt 
Törökország mint a birodalom központja, az utódálla-
mok mind maguk kívántak a térség vezető erejévé 
válni. Egyiptom - akkor a régió leggazdagabb, legfejlet-
tebb és legnagyobb lélekszámú országa - végképp nem 
óhajtotta átengedni a vezető szerepet sem Iraknak, sem 
Jordániának, sem egy esetleges államszövetségnek. Így 
aztán 1943-ban az egyiptomi kormány elfogadta az 
angol javaslatot, és 1945-ben megalakult az Arab Liga. 

Megérkeztünk hát 1945-be, és Egyiptom - területi, 
stratégiai megfontolásokból - hivatalosan arab országgá 
vált, igaz, egyelőre nem szükségképpen és kizárólagosan 
arabbá, az majd csak Nasszer idején következik be. 
A változást furcsa módon ismét Anglia kezdeményezte -
ezúttal is azért bábáskodott egy újabb arab ország megszüle-
tésénél, amiért az arab felkelésben is irányító szerepet 
vállalt: saját politikai érdekeit kívánta érvényesíteni. 

Szóval úgy esett, hogy azért váltunk arabbá, és azért 
lett az egész térség is arabbá (pedig egykor csak az Arab-
félsziget volt „arab"), mert az európaiak arabnak láttak 
bennünket - egységesen, mindannyiunkat. Mindez tehát 
európai politikai célokat szolgált: az Oszmán-Török 
Birodalom leépítését, új gyarmati területek megszerzését, 
a régi gyarmatokon érvényes mandátumok meghosszab-
bítását. Ebben a történelmi pillanatban az európaiak 
számára stratégiai és politikai szempontból az tűnt a 
leghasznosabbnak, ha arabként definiálnak bennünket, 
és ha elérik, hogy mi is arabnak hívjuk magunkat. És 
fokozatosan mind beadtuk a derekunkat, ráadásul még 
azt is képzeltük magunkról (talán helyesen, talán 
tévesen), hogy a saját érdekünkben cselekszünk. 

ü 
A beleegyeztünk, hogy az 

európaiak meghatározását szótári értelemben magunkra 
vesszük: az arab ember „sémi nép tagja az Arab-
félszigetről, arabul beszélő nép tagja". De az európaiak 
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más értelemben is arabként definiáltak bennünket. Az 
„afrikai" szóról például ezt írja a szótár: „Afrika őslakó-
ja, illetve aki a földrészen él, valaki, akinek közeli vagy 
távoli ősei Afrikában éltek, különösen: néger" - a 
meghatározásban nyoma sincs a szó pejoratív jelentés-
árnyalatainak. Hiányzik belőle az a tudás, amelyet az 
O. J. Simpson-ügy vagy az amerikai történelem 
ismerete jelent. Az „arab" szó is így járt: európai 
nyelveken erősen negatív töltést kapott. 

Az európaiak a cselekedeteikkel tették pejoratív 
árnyalatúvá a szót. Azzal, hogy lepaktáltak Abdullah 
sejkkel és Lawrence harcostársaival - függetlenséget 
helyezve kilátásba, majd megszegve az ígéretet. „Arabok" 
voltunk Versailles-ban és Sévres-ben a békekonferenci-
án, amikor az angolok és franciák a közel-keleti terüle-
tekben pusztán az Oszmán-Török Birodalom felosztandó 
maradványait látták, és úgy alkudoztak, úgy huzigálták a 
határvonalakat a térképen, mintha nem is népek és 
országok sorsáról döntenének. „Arabok" voltunk, amikor 
egy már lakott területet jelöltek ki egy másutt élő 
népcsoport későbbi otthonául. „Arabok" voltunk, 
amikor elhitették velünk, egyiptomiakkal, hogy a 
háborúban elfoglalt semleges pozíciónkért függetlenség 
lesz a jutalmunk - de ezt sem tartották be, helyette 
száműztek néhány vezetőt, és belelőttek a tiltakozni 

merészelő tömegbe. „Arabok" voltunk, amikor lefricskáz-
ták az asztalról a választások eredményét, és kierőszakol-
ták a nekik tetsző miniszterelnök kinevezését. 

Nyugaton élek, ezért én is gyakran találkozom az 
„arab" szó európai, rosszalló értelmével, mondhatnám 
úgy is, hogy gyakran esem e negatív jelentéstartalom 
csapdájába. Ez a ma is élő jelentés az oka, hogy vásárlás-
kor a nálam lévő arab újságot gyorsan eldugom, nehogy 
megtudják, én is arab vagyok - mert akkor a szokott 
bigott módon viselkednének velem. Mint az a férfi, aki 
diákkoromban leköpött a cambridge-i buszon (ez a példa 
szerencsére inkább szélsőséges, mint tipikus). Először 
mosolyogva megkérdezte, izraeli vagyok-e, majd köze-
lebb hajolva észrevette, hogy a nyakláncomon arab 
medál lóg, mire leköpött. És ez a jelentés van a diákjaim 
fejében, amikor, ha már összemelegedtünk, lefegyverző 
közvetlenséggel bevallják, hogy eszükbe se jutott volna 
engem „learabozni", amíg saját magamat nem neveztem 
arabnak - addig ugyanis azt hitték, hogy az „arab" 
igazából szitokszó. És ez a jelentés bújik meg a számtalan 
kis agresszióban, amelynek nap mint nap ki vagyunk 
téve Nyugaton, mert olyan fajtához tartozunk, melynek 
neve negatív jelentésű. 

F O R D Í T O T T A B A R A B Á S A N D R Á S 

r 
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Ú j téglák, régi falak 
KELET-EURÓPA A N E W YORK T I M E S CIVILIZÁCIÓS TÉRKÉPÉN 

MELEGH ATTILA 

A 
i i „Kelet-Európa"-

fogalom 18. századi felfedezése óta e térség ritkán tűnt 
fel kedvező színben a világ modern kori szellemi 
térképén.1 Csak rövid ideig tartó, és általában sikerte-
len események kapcsán ejtette rabul a politikai és 
szellemi közvélemény formálóit, és ezekben az esetek-
ben is mindössze egyes országok vívtak ki elismerést, és 
azt is pusztán a térség egészéről kialakított negatívumok 
fényében. Klasszikus példája ennek az 1956-os magyar 
forradalom, amely a kelet-európai „sötétség" erőivel 
való hősies küzdelemként került a világ vezető lapjai-
nak címoldalára. Ugyanígy említhetjük a nyugati 
médiumokban kedvelt „gulyáskommunizmus" kifeje-
zést, amely két negatív tónusú tagból álló szóösszetétel-
ként (kommunizmus, azaz elnyomás, gulyás, azaz 
paraszti) mindössze egy „keleti blokkbeli" országot 
tüntetett fel szürke színben, és tett viszonylag csábítóvá 
a fekete alaphoz képest. 

1989 előtt a térségnek ideológiai alapon jutott ki a 
negatív értékelés: ő volt a valóságosan is megszervezett 
totalitárius blokk a vasfüggöny keleti oldalán. A szabad 
világ versus kelet-európai diktatúra ellentétpár és 
értékhierarchia egyértelmű és földrajzilag is könnyedén 
behatárolható volt a tényleges aknazár mentén. E 
Kelet-Európa-Nyugat megosztás olyannyira domináns 
volt, hogy csak nagyon kevesen vették a bátorságot, 
hogy alapjaiban kérdőjelezzék meg a dichotómia 
létjogosultságát.2 Ám ők is csak az ellentétpár földrajzi 

A tanulmány c íme a New York Times egyik elemzett cikkének a 
címét veszi kölcsön: Jane Perlez: New Bricks, Same Old Walls For 
Europe's Poor Nations (Friday, 01/24/1997.) . Az alcím Larry 
Wolff könyvcímének parafrázisa: Inventing Eastern Europe. The 
Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford, 
Stanford University Press, 1994. E tanulmány a „Magyarország 
képe" című stratégiai kutatás számára készült, és megjelenik a 
kutatás, és az azon belül szervezett konferencia alapján készülő 
kötetben. A kutatás vezetői: Hankiss Elemér, Pók Atti la és 
Frank Tibor. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a 
barátaimnak, akik az írás korábbi változatát elolvasták és 
kommentál ták. Böröcz József és Kovács Éva rendkívül sokat 
segített a szöveg egyenetlenségeinek és koncepcionális problémá-
inak kiküszöbölésében. Emellett köszönet illeti a „Magyarország 
képe"-kutatás vezetőit, akik a szöveg megírása előtti szóbeli 
előadásomról mond tak véleményt. Ugyancsak köszönet illeti 
diákjaimat a Széchenyi Szakkollégiumban, Várhegyi Verát, 
T ö m k ő Verát, Mezősi Tamást , Mester Dórát, Simonfalvi Ildikót, 
akik óráimon végikövették az elemzést és igen hasznos ötletek-
kel, kommentárokkal álltak elő. Tő lük még nagyon izgalmas 
elemzések várhatóak a Nyugat Kelet-képét illetően. Külön 
köszönet illeti Barabás Andrást , aki a szövegben szereplő 
idézeteket pontosan és érzékletesen lefordította magyarra. 

térképének átrajzolására tettek kísérletet azzal, hogy 
„felfedezték" a közép kategóriáját, és eltávolították 
maguktól a valódi, elborzasztó „keletet".3 E nyolcvanas 
évekbeli határtologatási kísérlet már a civilizáció 
nevében zajlott. Az értelmiségi közvélemény többségé-
nek helyeslése mellett többen látni vélték egy „másik" 
civilizáció kontúrjait tőlünk keletre, főképp az orosz 
területeken. Az úgynevezett nyugati térségben is a 
civilizáció, a mindennapi életet is magában foglaló 
társadalomfejlődés problémája került előtérbe, és nagy 
ívű kísérletek születtek, hogy megértsük az „európai 
csodát" és földrajzi behatároltságát.4 Ügy tűnik, a 
nyolcvanas évtizedben ezek az ideológiai megosztottsá-
got civilizatórikus alapra helyező projektek teljes 
egészében lefoglalták az európai és amerikai kutató, 
oktató és író értelmiséget. Az ideologikus dichotómia 
új életre kelt, és legjobb esetben is csak egy „harmadik-
ként" előkerülő, de az alapfelosztásnak alárendelt 
régióval, „alternatívával" bővült. 

1989 után a dichotómia és a benne rejlő identitás-
elemek újragondolására számíthatnánk, hiszen az 
ideologikus alap megszűnt, és a nyugati „civilizatórikus" 
termékek is ellepték az egész térséget. Szellemileg igen 
izgalmas kihívás előtt állunk, hiszen a változások 
fényében újra végig kell gondolnunk az erős értékhie-
rarchiával és teleológiával megterhelt társadalmi 
összehasonlításokat és kulturális találkozásokat, illetve 
azok történetét. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy mi 
történik a fenti dichotómiával, amely a rendszerváltás 
előtt erősen befolyásolta szellemi és politikai környeze-
tünket, formálta identitásunkat. Az elemzést az is 
indokolja, hogy az utóbbi időben számos jelentős 
munka született a Kelet-Európa-, illetve a Kelet-
fogalom és a térséggel való foglalkozás történetéről.5 

A 
JL Y. kilencvenes években 

e téren bekövetkezett változások igen széles körű 
elemzést igényelnek, hiszen a Kelet-Európával való 
foglalkozás ma már igen jelentős területet ölel fel. 
Számos társadalomtudományi intézet jelöli meg e 
térséget kiemelt kutatási területként, nem is beszélve a 
főbb egyetemek megfelelő tanszékeiről. A társadalom-
tudományi írásokon túlmenően ma már kiterjedt iparág 
a térséggel kapcsolatos gazdasági szakelemzés, amely 
magában foglal befektetői háttér- és híranyagokat, 
makrogazdasági analíziseket, illetve a főbb politikai, 
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gazdasági lapok hasábjain megjelenő cikkeket. E szövegek 
és a bennük rejlő attitűdök elemzése ma még teljes 
egészében hiányzik. És ekkor még nem is beszéltünk a 
fellendülő kelet-európai turizmust kiszolgáló propaganda-
anyagok és útleírások bemutatási stratégiáiról. 

Az alábbi írás ezen gondolkodás részét képezi, és arra 
kíváncsi, hogy milyen képet alakít ki térségünkről a 
New York Times a vizsgált mintegy nyolc hónapnyi 
időszakban 1996 szeptembere és 1997 áprilisa között. 
A New York Times nem pusztán az egyik legbefolyáso-
sabb napilap a világon, hanem egy olyan amerikai 
orgánum, amely erősen kötődik térségünkhöz, hiszen 
fontos célközönsége az orosz bevándorlók és a Kelet-
Európából származó zsidóság. Talán ennek is köszönhe-
tő, hogy a lap bevallottan sokat foglalkozik a térséggel. 
A New York Times a legintellektuálisabb országos 
napilap az Egyesült Államokban, amely azért fontos a 
számunkra, mert a cikkek részben tükrözhetik a keleti 
parti nagyobb egyetemek társadalomtudományi 
közvéleményét. 

A 
JL JLz alábbi elemzés 

viszonylag újszerű kísérlet arra, hogy megfejtsünk egy 
regionális képet. Egyrészt azokat a cikkeket vettem 
alapul, amelyeknek nincs közvetlen politikai üzene-
tük, nem egyes eseményekről szóló tudósítások, 
hanem hosszabb háttéranyagok, saját szóhasználatom-
ban: „társadalmi riportok", amelyek a lap első, 
nagyobb külpolitikai rovatában jelentek meg, illetve 
olyan vezércikkek, amelyek nem egy-egy eseményt 
taglalnak, hanem általánosabb jellemzések a térségről 
vagy annak egyes országairól (53 db). Másrészt 
többféle módszert használtam, amelyek termékenynek 
tűntek a szövegek belső mechanizmusainak és ezen 
keresztül a mögöttes attitűdök, tudatszerkezetek 
elemzésében. Bőven éltem már bevett tartalomelem-
zési módszerekkel (cikkek számszerű megoszlása 
országok és témák szerint, a szövegekben megjelenő 
szereplők osztályozása, a felelősök és megoldások 
elemzése stb.). Kiemelten foglalkoztam a cikkek 
címeivel és azok tematikus és kulturális összefüggései-
vel, hiszen a címek mutathatják meg a legtisztábban a 
térséggel szemben érvényesített kulturális reflexeket, 
sztereotípiákat. Emellett kísérletet tet tem azoknak a 
mechanizmusoknak a feltárására a szövegekben, 
amelyek révén az újságírók mintegy előállítják, 
megalkotják az olvasók számára Kelet-Európát és 
annak belső törésvonalait. 

Megjegyzendő, hogy módszertani szempontból igen 
fontos lenne látni, hogy mi, a térség lakói miképpen 
járulunk hozzá saját szövegeinkkel, interjúinkkal az 
elemzett kép megalkotásához, hiszen csak ennek 
ismeretében lehet igazán értelmezni a rólunk alkotott 
képet. Ez az elemzés még igen töredékes, és csak 
hipotéziseink vannak a mi Amerika- és Nyugat-
képünkről. Feltehetőleg bizonyos tudásszociológiai 
okokból általában készségesen elfogadjuk a felsőbbren-
dű Nyugat és az attól elkülönülő, alacsonyabb rendű 
Kelet felosztást, bár megjegyzendő, hogy itthoni 
párbeszédeinkben mi is élünk a „primitív" Amerika 
fogalmával. 

Cikkek és országok 

A New York Times külpolitikai és vezércikkrovatában 
(azaz nemcsak az ún. „társadalmi riportokban", összesen 
282 cikkben) az elemzett időszakban Oroszország 
érdemelte ki a legnagyobb figyelmet, őt a balkáni térség 
követi, és csak utána jönnek az egyes „érdektelenebb" 
országok, mélyen leszakadva az előzőektől. Első pillan-
tásra úgy látszik, ezt az amerikai külpolitikai érdekek 
irányítják. A kép azonban nem ilyen egyértelmű, 
ugyanis vannak benne zavaró elemek. 

Egyrészt hiányzik a balkáni válság egyik fontos 
szereplője, nevezetesen Horvátország, amely a vizsgált 
időszakban mindössze két cikket érdemelt ki a New 
York Timesban, ami aránytalanul kevés a válság másik 
két főszereplője, Szerbia és Bosznia reprezentációjával 
összehasonlítva. „Társadalmi riport" pedig egyáltalán 
nem készült Horvátországról. Bizonyos megfontolások 
miatt Horvátország nem jelenik meg önálló aktorként a 
balkáni válságban, azaz erős szelekció érvényesül az 
események résztvevőinek szerepeltetésében.6 

Ez a sejtés fogalmazódik meg akkor is, amikor 
látjuk, hogy az ún. közép-európai országok milyen 
ritkán bukkannak fel a mintában, ami szembetűnő a 
„nem közép-európai" országok jelentősebb arányával 
szemben. A volt Kelet-Németországot leszámítva, az 
ún. közép-európai országok igen kevés cikk tárgyát 
képezik (Magyarország esetében az ötből három 
az 56-os évfordulóval kapcsolatos). A cikkek számát 
tekintve vezet Albánia, Bulgária, Románia és 
Fehéroroszország. Ezek az országok egyrészt valamiért 
eseményekben gazdag országnak minősülnek, szemben 
a politikailag érdektelen közép- és észak-európai 
országokkal. Bizonyos közép- és észak-európai országok 
ritkán vagy egyszer sem kerülnek a New York Times 
oldalaira, miközben, ha nem is törvényszerűen, az 
ortodox és balkáni országok jelentős figyelemben 
részesülnek. 

E külsődleges hipotéziseket érdemes megvizsgálni a 
„társadalmi riportok" esetében is. Itt még erősebb orosz 
dominanciára lelünk: a cikkek majd fele foglalkozik az 
orosz társadalom egyes jelenségeivel, miközben a többi 
ország jóval kisebb figyelemben részesül. Ezek között is 
Szerbia, Albánia és Bosznia vezet. A mennyiségi 
reprezentáció szigorú válogatást mutat, amit indokol-
hatnak napi politikai, de civilizatórikus és vallási 
megfontolások is. 

A Nyugat tárgya 

A New York Times Kelet-Európáról írva a „társadal-
mi riportokban" egy, a sajátjától elkülönült világról 
tudósít. A saját világ a közelebbről meg nem határo-
zott, civilizációs tartalommal bíró Nyugat, míg ezzel 
szemben egy közelebbről meg nem határozott nem 
nyugati térség áll. Az írások a „nyugati" olvasóhoz 
szólnak, az összehasonlítások mindig egy meg nem 
határozott „Nyugattal" történnek, a helyi kommen-
tárok „nyugati" véleményekkel vannak ellenpontoz-
va, és még fontosabb, hogy a „nyugati" kommentá-
rok kínálják a cikkek alapvető értelmezési keretét. 
Sőt a helyi vélekedések is általában a „Nyugathoz" 
való viszonyt elemzik. A térség, annak országai, 

18 MELEGH ATTILA 



2000 
társadalmai nem jelennek meg önálló aktorként, 
azok csupán a Nyugathoz való viszonyban kelnek 
életre. 

A fenti perspektíva gyakran már a cikkek kezdete-
kor, a kiemelt címekben és szövegrészekben is világos. 
A Bécsben akkreditált New York Times-újságíró, Jane 
Perlez két Magyarországgal foglalkozó cikkének címében 
és kiemelt szövegrészeiben is fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy a Nyugathoz, annak intézményeihez való 
viszony képezi cikkének alaptémáját.7 

Jane Perlez: Magyar tisztek új vezényszava: Nyugatra 
nézz! 
Kiemelt mondat: Az egykori szovjet szövetséges korábbi 
ellensége, a NATO harcmodorát tanulja. 
Képaláírás: A magyar hadsereg a nyugati hadművelete' 
ket tanulja. Nagy Tibor ezredes, a 25. gépesített dandár 
parancsnoka tavaly novemberben tüzérségi gyakorlaton 
vett részt egy álcázott lövészárokban. 

Jane Perlez: Levéltári adatok szerint csalóka remények 
táplálták a magyar felkelést. 
Képaláírás: Az 1956-os magyar felkelés idején a Szabad 
Európa Rádió még akkor is a Nyugatról érkező'erősítés-
sel hitegette a kormány ellenfeleit, amikor már orosz 
ta7ikok járőröztek Budapest utcáin. 

Ugyanígy járt el Michael R. Gordon, aki a Grúziáról 
szóló egyetlen cikkben is olyan szövegrészt emelt ki, 
illetve olyan képaláírást adott, amely Grúzia Nyugat 
felé való fordulását hangsúlyozza. 

Kiemelt mondat: Grúzia gyengélkedő gazdasága a 
Nyugat felé fordul. 
Képaláírás: A j öt és fél milliós, szegény Grúzia gazdasága 
az utóbbi időben az elszegényedett Oroszország helyett 
megkísérli, hogy a Nyugat felé forduljon. A grúz kormány 
nagyralátó modernizációs terveket sző, de az ország jelentős 
részén ma is állatok húzta szekereken közlekednek. 

Nincs ez másképpen puhább kulturális témák esetében 
sem, mint ahogy ez kiderül Alessandra Stanley orosz 
tévéről szóló írásának kiemelt mondatrészéből, amely 
szerint „az Orosz TV utánozza a nyugati helyzetkomédiá-
kat és szappanoperákat". 

n nemcsak a Nyugat 
szolgál hívó szóként, közösség-kijelölésként a New York 
Times olvasóinak, hanem a kapitalizmus is, vagy az út a 
kapitalizmus felé, amely szintén a Nyugatra való 
utalásként szolgál, amint az látható Jane Perlez Ukraj-
náról szóló írásából. E szöveg felvezető soraiból kitet-
szik, hogy a címben kifogásolt lassú áttérés a piacgazda-
ságra, amely szerint klikkek építenek akadályokat 
Ukrajna kapitalizmus felé vezető útján, valójában a 
Nyugat felé való nyitásra utal. 

A város valaha zárt ipari komplexum volt, amely a 
Szovjetunió legféltettebb titkait őrizte - ma azonban már 
nem gyártja a Nyugaton rettegett nukleáris rakétákat. 
Most azonban újfajta veszéllyel kell szembenéznie, s 

erről a Nyugat (és sok ukrán is) azt tartja: egész 
Ukrajnát veszedelembe sodorhatja. 

Tehát a múltbeli katonai fenyegetéssel összefüggésbe 
hozott jelenlegi, kapitalizmus körüli problémák a 
Nyugat és sok ukrán szerint is veszélyeztetik Ukrajnát, 
és amint azt a fenti idézet mutatja, a Nyugat egyet 
jelent a kapitalizmussal, a kapitalizmus irányába mutató 
változásokkal. Ily módon, minden olyan cikkcím, 
amely a kapitalizmusra, a piacgazdaságra, pénzgazdaság-
ra való áttérésre utal, „nyugati" perspektívájú. Hasonló 
azonosítás végezhető el más témák esetében is. Ilyen-
nek tekinthetők a jótékonyságra, a szexuális zaklatás 
szabályozására, a demokráciára, a karácsonyra, de még 
az adózási fegyelemre (az IMF követeli meg Oroszor-
szágtól), sőt a Freudra utaló címek is, mint az például 
látható Alessandra Stanley „Freud Oroszországban: az 
elnyomott visszatérése" című cikkéből. Ez utóbbi 
írásban a szerző némi önellentmondásba keveredve, a 
cikkben felidézett komoly kelet- és közép-európai 
hagyományokkal szemben bizton állítja, hogy a 
pszichoanalízis és bármiféle „civilizáltabb" lelki-
gondozás, ami most visszatér, mind nyugati technika, 
tehát velük a Nyugat tér vissza: 

A szovjet hatóságok három nemzedéken át tiltották a 
pszichoterápiát, melynek ma minden nyugati módszere 
virágzik Oroszországban. Versenytársai a népi orvoslás 
kétes eljárásai, a vajákosság és az okkult gyógymódok. 

Megjegyzendő, hogy az olyan teljesen „semleges", első 
látásra semmiképpen sem „nyugati" perspektívájú cikk-
címek esetében is, mint pl. Románia kommunista örök-
sége: „abortuszkultúra", a Nyugat szempontjára leszünk 
figyelmesek. Mint az a cikkből kiderül, közelebbről meg 
nem nevezett „nyugati" orvosok írják le a Romániában 
tapasztalthoz hasonló helyzetet „abortuszkultúraként". 

Románia azonban döntően az „abortuszkultúra" országa 
maradt - hogy a nyugati orvosok kifejezését használjuk 
-; a művi terhesség-megszakítások arányszáma itt a 
legmagasabb Európában. 

A 
JL V. „Nyugat" révén való 

életre keltés másik legfontosabb technikája az, hogy 
az írásban megszólaló kommentárok jelentős része 
„nyugati" intézmények képviselőitől (nyugati egyete-
mek, gazdasági és politikai elemző központok, az 
Amnesty International stb.) származnak, illetve a helyi 
megszólalók többsége is nyugati intézmények helyi 
lerakatainak alkalmazottai. Itt persze már megfigyelhe-
tő egyfajta amerikai dominancia, de az újságírók ezeket 
a véleményeket és intézményeket nem amerikaiként 
mutatják be, hanem a „Nyugat" szócsöveiként. Álljon 
itt példaként az a finom csúsztatás, amit Jane Perlez tesz 
meg az 56-os forradalom kapcsán kibontakozott 
tudományos vitákról írva. Ebben a cikkben Charles 
Gáti kifogásolja a magyar levéltárak zártságát, illetve, 
hogy a magyar kormány nem hajlandó bizonyos 
dokumentumokat közreadni. Ezt a kritikát Jane Perlez a 
következőképpen kommentálja: 
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Elmondta: így mutathatják meg a magyarok a Nyugat-
nak, hogy hazájuk igazán demokratikus állam, nem 
közönséges „posztkommunista ország". 

Tehát Jane Perlez kommentárjában Charles Gáti, a 
John Hopkins Egyetem tudományos munkatársa a 
„Nyugat" nevében fogalmazza meg a kritikáját, és nem 
egyedi véleményt fejt ki a kutatási szabadság védelmé-
ben. Sőt a kritika értelmezése is kibővül: eszerint a 
levéltárak nyitottsága a „Nyugat" által elvárt demokrá-
cia fokmérője. De nemcsak a nyugat-európai és 
amerikai megszólalók jelennek meg a „Nyugat" 
reprezentánsaként, hanem a helyiek véleményéből is 
gyakran csak az fontos, hogy ők miképpen reagálnak 
erre a közelebbről meg nem határozott saját közösségre. 
Az unatkozó orosz újgazdag feleségekről szóló cikkben 
Szergej A. Agracsov pszichológus a munkát abbahagyó 
feleségekről elmélkedve azzal az állítással indít, hogy: 
„Hetven évig idealizáltuk a Nyugatot. Most felismer-
jük, hogy a gazdagsággal tényleg nem lehet megszerezni 
a boldogságot." 

Azaz legelső, meglehetősen banálisra sikerült 
mondata nem a problémával kapcsolatos, hanem 
mintegy kijelöli a probléma „nyugati" vonatkozásait. 
Minden további megszólalása ennek a fényében 
értékelendő, ha a megjelent szöveget vesszük alapul. 

Hasonlóan tanulságos két további szövegrész, amikor 
a helyi megnyilatkozásokat vesszük sorra. Ez utóbbi 
esetekben nem személyes véleményt hallunk, hanem az 
újságíró közvetít, illetve helyezi el véleményét „megfe-
lelő" kontextusban. Az első írás, amely a volt keletné-
met vasfüggönynek emléket állító múzeumokról szól, a 
következő bekezdéssel indul: 

Németország 1990. októberi újraegyesítése óta a gazdag 
Nyugat egyetlen célt követve pumpálta dollárok 
százmilliárdjait a tönkrement Keletbe: hogy olyan 
virágzó világot varázsoljon elő, amelyben nyoma sincs 
négy évtized kommunista diktatúrájának. De itt, a 
Hannover-Berlin autópályán úgy tűnik, nem mindenki 
óhajtja, hogy eltűnjön a múlt. 

Az idézett írásban nemcsak az a fontos, hogy Nyugat-
Németország helyett rögtön a Nyugat válik főszereplő-
vé, hanem az is, hogy a későbbi (megnevezett és 
anonim) helyi megszólalók véleményei a jelzett nyugati 
támogatáshoz, a Kelet-Nyugat megosztáshoz viszonyít-
va értelmezendők, hiszen ők azok, akik valamilyen 
megfontolásból bírálják a cikkben leírt feledést, 
feledtetést. A vasfüggöny kapcsán ez persze még érthető 
is lenne, de vannak olyan szövegrészek is, amelyek 
önmagukban mutatják ezt a kényszeres Nyugathoz való 
viszonyítást. Chris Hedges 1996. szeptember 9-én 
cikket írt a Szarajevóban megtartott „Jóakarat" atlétikai 
viadalról. Az első blokkban csak nyugatiak (főképp 
megjelent sportolók) szólalnak meg, és csak utánuk 
következnek a helyiek, akik egyenként viszonyulnak 
ehhez a „nyugati" békeeseményhez, továbbá benyomást 
szerezhetünk arról a pillanatról is, amikor az ott 
üldögélő Carl Bildt fényképe megjelenik az elektromos 
kivetítőn. A szerző ezt a következőképpen írja le és 
kommentálja: 

A közönség talán akkor hördült fel a leginkább, amikor a 

stadion ülései fölött az óriási televíziós képernyőn 
megjelent Carl Bildt arca, más hírességek társaságában. 
Bildt - mint a legmagasabb rangú boszniai tisztségviselő 
- sokak számára a nyugati béketörekvések kudarcait 
jelképezi. Bildt képét fújolás és füttyszó fogadta. 

Itt nemcsak az esemény kiválasztása a fontos, azaz 
miképpen reagál a nemzetközi közösség egy helyi 
ügyekben befolyásos diplomatájára a szurkoló közönség, 
hanem az is, hogy a nemzetközi közösség rögtön 
Nyugatként jelenik meg, és az, hogy a közönség 
fújolását úgy értelmezi a szerző, hogy az a nyugati 
segítségnyújtásban elkövetett hibáknak szól. Fel sem 
merül számára, hogy Carl Bildtnek lehetett helyi 
politikai értéke, és egyszerűen ennek szólt a hangos 
nemtetszés. Ez különösen azért válik érdekessé, mert a 
cikket átlengi a szarajevói polgárok hálátlanságának a 
képzete. 

A 
X JLz előbbiekből már 

láthattuk, hogy nem a közösségükbe tartozó emberek-
ről, társadalmakról írnak a tudósítók, hanem a Nyugat 
révén életre hívott „másokról", akik nem a Nyugat 
részei. De kik is ezek a nem nyugatiak? A Nyugat 
ellentétpárja a Kelet lenne, de ez az Ázsiát is magában 
foglaló fogalom csak nagyon ritkán fordul elő a 
szövegekben, általában csak a Kelet-Nyugat megosz-
tottság formájában. A Nyugat leggyakoribb ellentétpár-
ja Kelet-Európa, bár az ellentétpár ez utóbbi tagja igen 
bizonytalan. Előfordul a Közép-Európa-fogalom, a 
„Kelet-Közép-Európa" régió megjelölés, a „volt kom-
munista" országok, a „volt szovjet blokk", konkrét 
esetekben a „balkáni államok", „balti államok" kifeje-
zés, de igen gyakran csak egyedi államok állnak 
szemben egy monolit tömbbel, a Nyugattal. Ez a 
megjelölésbeli bizonytalanság a Nyugattal szembeállí-
tott térséggel, népekkel kapcsolatban már hatalmi 
viszonyokat sejtet, amennyiben az egyik félnek ponto-
san tudjuk a nevét és szinte kizárólag azt használjuk, 
míg a másik fél névbeli identitása zavaros, és a haszná-
lat módja szinte kibogozhatatlan. 

Az eltárgyiasítás és az „önálló" léttől való megfosztás 
szempontjából ugyancsak fontos észrevenni, hogy a helyi 
megszólalók köre erősen korlátozott. Már említettem, 
hogy előnyben részesítik a „nyugati" intézmények 
lerakatainak munkavállalóit, és ez önmagában is 
árulkodó jelenség. E „társadalmi riportokban" a lehető 
legritkábban szólalnak meg helyi politikusok, helyi 
közszereplők, köztisztviselők, hacsak nem - negatív 
kontextusban - olyan véleménnyel, melyet a többiek 
kommentálnak bírálóan. Általában két interjúalany-
típus valószínűsíthető, a gyakran az újságírók által 
kitalált „utca embere", illetve a helyi értelmiség egyes 
reprezentánsai. Ezen interjúalanyok véleménye érdeme-
síti ki a New York Times újságírójának a figyelmét, és 
őket állítják viszonyba a „nyugati" témákkal. Ebből a 
szempontból mintaértékű Jane Perlez cikke Bulgáriáról, 
amely ezzel a címmel jelent meg: 

A tisztviselői által kifosztott Bulgáriának szembe kell 
néznie a gazdaság számaival. 
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Ebben a cikkben a megszólalók és idézett vélemények 
köre a következőképpen alakul. Először Kostadin 
Penkov, Anna Penkova fia, munkanélküli hangtechni-
kus szólal meg, aki - miközben segít édesanyjának fát 
gyűjteni télire az erdőben - a politikusokat hibáztatja, 
és elpanaszolja, hogy nem lehet gépet venni hitelre, 
mert a kamatok oly magasak. Ezt a szerző úgy kommen-
tálja, hogy kevesen vitatkoznának Mr. Penkowal; 
továbbá Ivan Marazov gyenge választási esélyeit latol-
gatja az uralkodó szocialistákkal szemben, akik nem 
vállalták a piaci reformokat (tehát ők lesznek azok a 
bizonyos politikusok). Majd nyugati bankárok (Western 
bankers) sora következik, akik több év bulgáriai 
tapasztalat alapján festik le a politikai korrupció sötét 
bugyrait. E kommentárok mellé felsorakoznak meg nem 
nevezett „nyugati" diplomaták is. Majd előkerül 
Krassen Stanchev közgazdász, aki egy, az amerikai és 
német kormány által finanszírozott „független" 
(independent) intézet közgazdásza. Megjegyzései után 
bukkan fel Elena Andreeva, volt kémikus egyetemi 
tanár, aki napi kenyéradagját vásárolja meg egy szófiai 
pékségben. O elmondja, hogy nem lehet büntetlenül 
fentről lefelé mindenhol lopni. Majd Vessela Slavova, 
pékségi eladónő jut szerephez, aki közli, hogy egy nap 
alatt 10 levával lett magasabb a liszt ára, és hogy nehéz 
boldogulni a tüzelőanyag, a bérleti díj és az elektro-
mos áram növekvő terhei miatt, illetve nem tudja, 
hogy még meddig fogják őt alkalmazni. Majd megszó-
lal Yordan Hristokov elnöki tanácsadó (feltehetőleg 
korábbi értelmiségi), aki a havi minimum-nyugdíjból 
vásárolható kenyérmennyiség csökkenéséről beszél. 
Majd a fűtés lekapcsolásának elemzése után szóhoz jut 
Mr. Penkov édesanyja, aki szó szerinti fordításban a 
következőket mondja: „A bolgár emberek higgadtan 
elfogadták a kommunizmus utáni változásokat. 
Felfelé kellett volna kapaszkodnunk. De ehelyett 
egyre csúszunk lefelé. Ezen a télen sokan fel-
mennek. Meghalnak, és felmennek a Mennyország-
ba." így zárul a cikk. 

Ez az írás már betekintést enged a cikkek általános 
dramaturgiájába. Most számunkra azonban csak az a 
fontos, hogy e térség reprezentánsai közül a „hétköz-
napi emberek" és az értelmiségiek, vagy valamiféle 
kulturális elit tagjai a legfontosabbak, ők nyújtják a 
helyi perspektívát a New York Times olvasóinak. Ez a 
szereposztás híven tükrözi az 1989 előtti rutinokat. 
Ezek az országok nem jelennek meg „komplett", 
„kialakult" politikai közösségekként, ahol a közsze-
replők és közintézmények egymással vitatkozó 
véleményei kínálnak keretet a vizsgált jelenségek 
megértéséhez. 

A témavilág 

A New York Times Kelet-Európával kapcsolatos 
témavilágában is a függőség érzete a legfontosabb 
reprezentációs elem, hiszen az igen gazdagnak tekinthe-
tő, egyértelműen „civilizatórikus" témarepertoár egyes 
elemei érezhetően nem itteni eredetűek, generikusan 
nem ezen térség problémái, még akkor sem, ha az itteni 
közbeszédnek is tárgyai lehetnek.8 

Ha a fenti szempontból elemezzük a cikkeket, akkor 
három csoportot látunk: 

1. Feltehetőleg az amerikai középosztályt (ez lehet az 
imaginárius Nyugat megtestesítője) érdeklő témák: 
szexuális zaklatás, gender-ügyek, pszichoanalízis, antisze-
mitizmus, nacionalizmus, fogyasztói világ Moszkvában, 
orosz fegyverek, befektetések a térségben stb. 

2. Régi sztereotípiák főképp Oroszországgal kapcso-
latban: hideg tél, miszticizmus (boszorkányüldözés), 
alkoholizmus stb. 

3. Esetlegesen kelet-európai témák: feketegazdaság, 
politikai klikkek, gazdasági visszaélések, 1956, rossz 
egészségügy és szociálpolitika stb. 

Bár ez utóbbi kategória igen erős, azonban miután 
ezek a témák is minduntalan nyugati kontextusba 
kerülnek (pl. a kapcsolódó nyugati elvárások hangozta-
tása révén), joggal állítható, hogy a térség tematikusan 
sem képes önállóvá válni. 

A 
JL X. másik feltűnő elem a 

rendkívül negatív tónus, és az, hogy a leggyakrabban 
valamilyen, a háború, a deviancia és a kriminalitás 
határán húzódó témát vetnek fel az újságírók. Sikertör-
ténet talán nincs is, egyedül a magyar '56 számíthat 
olyan témának, amelynek nincsenek közvetlen negatív 
konnotációi, sőt a hősiesség pozitív témája is előkerül. 
Azonban, mint azt fentebb láttuk, itt sem hiányzik a 
kritikus felhang. Ezt a tendenciát csak részben ellensú-
lyozzák azok az esetek, amikor az itteni emberek valamit 
megtanulnak a modern világ „követelményeiből". 

A fenti negatív tónust erősíti, hogy a címekben (és a 
cikkekben is) rendkívül erős elem a halálra és háborúra 
való utalás. Chris Hedges „Bosznia teteméről" beszél, 
ugyanő az áttelepült szerbek esetében a „fájdalom és a 
halál kertjét" emlegeti, a fentebb említett abortusz is a 
halál és a gyilkosság képzetét veti fel. Az egyébként 
kínai szimbólumnak tekintett sárkány mint az orosz 
ruhatárosok metaforája is összefüggésbe hozható a 
halállal és a szellemvilággal. Ugyanez történt Hamlet 
felemlegetésekor, aki bűzlik Szerbiában (Aías, Poor 
Hamlet! He's Turning Rotten in Serbia, amely cím a 
„valami bűzlik Dániában" parafrázisa)9. Nincs ez 
másképpen Freuddal sem, aki mint szellem tér vissza. 
A háborúra, katonaságra, fegyverekre történő utalások-
kal együtt ez már a címek többségét teszi ki. Nehéz 
attól az érzéstől szabadulni, hogy ez a térség az újságírók 
fejében a szellemek és a halottak birodalma, amely a 
horrorfilmek dramaturgiáját követve, veszélyezteti a 
nyugati társadalmak békés hétköznapjait.10 

Civilizációs térkép 

A témák gyakorisága és országonkénti eloszlása alapján 
kirajzolható egyfajta belső térkép erről a térségről. 
Megfigyelhető ugyanis, hogy az egyes témák mely 
országoknál és mely térségeknél fordulnak elő, honnan 
hiányoznak, tehát a fenti általános jellemzés milyen 
belső törésvonalakat takar. A hazai vitákon felnöve-
kedve kérdezhetjük, hogy van-e Közép-Európa, Kelet-
Európa és Balkán, ha a New York Times modern kori 
utazóinak téma- és problématérképét vesszük alapul. 
A válasz röviden az, hogy vannak belső törésvonalak, 

21 ÚJ TÉGLÁK, RÉGI FALAK 



2000 
de ezek egyrészt nem esnek igazán egybe az elvárt 
határvonalakkal, illetve az egyes régiók lefedik egy-
mást, és a törések nem akkorák, hogy ne beszélhetnénk 
egységes „Kelet-Európáról". 11 

A tématérkép elemzése során a legszembetűnőbb 
jelenség az, hogy Oroszország nemcsak a cikkek 
gyakoriságában áll az élen, hanem a felvetett témák 
tekintetében is, sőt Oroszország lefedi az összes „kelet-
európai" témacsoportot. Ezt vitapartnereim általában 
úgy értelmezik, hogy Oroszország a probléma az 
amerikai újságírók számára, és éppen az lehetne egy 
olyan ország, mint Magyarország imidzs-tervezőinek a 
feladata, hogy leválassza magát Oroszországról. Én a 
problémát az elemzés alapján szeretném átformálni. 
Először is nem Oroszország mint olyan uralja a Kelet-
Európa-témát, hanem Oroszország mintegy magába 
olvasztja, megtestesíti, reprezentálja, emblematizálja 
Kelet-Európát. Még pontosabban a New York Times 
újságírói Oroszország kapcsán adják elő a legkövetkeze-
tesebben, amit a fejükben őriznek a kelet-európai 
másságról. Feltűnő ugyanis, hogy nincs olyan témacso-
port, amit Oroszországgal kapcsolatban ne találnának 
meg az újságírók, más térségbeli országok esetében 
viszont felfedeznének. Ez nemcsak azt mutatja, hogy a 
valóság tényleg érdektelen a kép kialakítása során, 
hanem azt is, hogy nincs miről leválasztani magunkat, 
ugyanis csak olyan témacsoportokban jelenünk meg, 
amelyek Oroszország esetében is előkerülnek. Tehát 
körvonalazódik egy egységes Kelet-Európa-kép, amit 
Oroszország imidzse testesít meg, és a belső törésvona-
lak ezen belül érvényesek csak. 

Az egész térség egy témacsoportban egységes, mégpe-
dig a történelmi, elsősorban a volt kommunista múlttal 
kapcsolatos ügyekben. Önmagában ez a kategória a 
legerősebb, és ez fordul elő a legtöbb ország esetében. 
A címek és a cikkek történelmi utalásoktól és fejtegeté-
sektől terhesek. E bizonytalan elnevezésű régió a történe-
lem által meghatározott. Ebbe az általános jellemzésbe 
csak a frissen megalakult országok nem illenek bele, 
amelyek valószínűleg majd a mai „negatív" eseményeik 
alapján „érdemlik ki" később ezt a megközelítést. 

A 
JL JL történelmi témacsopor-

ton kívül az összes témában kirajzolódik valamiféle 
regionális meghatározottság. Az alrégiók bizonyos 
következetességgel követnek nagyobb földrajzi térsége-
ket, azonban a kivételek éppúgy elgondolkodtatóak, 
mint a földrajzi határvonalak. A következő főbb 
kizárólagos vagy egymást is lefedő régiók rajzolódnak ki 
a témák földrajzi megoszlása alapján: „Közép- és Kelet-
Európa" (Németország keleti régiói, Magyarország, 
Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Litvánia 
és Oroszország), „Közép-Európa" (Németország keleti 
régiói, Magyarország, Lengyelország), „Kelet-Európa és 
a Vadkelet, illetve a Balkán" (Ukrajna, Románia, 
Litvánia és Oroszország, Grúzia, Örményország, 
Azerbajdzsán, Bosznia, Albánia, Bulgária, Szerbia), 
azon belül „Kelet-Európa" (Ukrajna, Románia, 
Litvánia és Oroszország), „Vadkelet és a Balkán" 
(Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, 
Bosznia, Albánia, Bulgária, Szerbia). 

„Közép- és Kelet-Európa" meghatározó témái 
egyrészt azok az „új jelenségek", amelyeket ezen 
országoknak a „Nyugattal" való közvetlenebb kapcsolat 
folytán meg kell tanulniuk. Ezekkel szorosan összefügg a 
gender-téma, azaz a nők emancipációja, mint azt jól 
mutatja a „Közép-Európa a szexuális zaklatással ismerke-
dik" cikkcím. E „tanuló" térség általános jellemzője a 
„Nyugat" felé fordulás, a „nyugati" civilizatórikus 
kulturális vívmányokkal való nehézkes ismerkedés, és 
az azokra adott „furcsa" válaszok. Ezen társadalmaknak 
meg kell tanulniuk a N A T O katonai eljárásait és belső 
kultúráját, a nyugati médiavilágot, a verseny művésze-
tét, az adófegyelmet, azt, hogy hajléktalanoknak 
hajléktalanszállást kell építeni, a levéltárakat ki kell 
nyitni stb... E „tanuló" térségben egyedül Szlovákia, 
Litvánia és Románia nem ismerkedik új jelenségekkel, 
bár ez utóbbi ország már igazán gyárthatna magának 
fogamzásgátló tablettákat az abortusz helyett. A Lit-
vániában pusztuló zsidó könyveket pedig megfelelően 
kellene tárolni, vagy esetleg New Yorkba kell azokat 
szállítani. A térségtől keletre pedig csak Grúziára igaz 
az, hogy a „Nyugat" felé fordul. Ez utóbbi ország tár-
gyalásához azonban már más, nem ebbe a térségbe 
sorolható témák kapcsolódnak. Megjegyzendő, hogy az 
ettől a térségtől keletre és délre fekvő területeken fel 
sem merül a Nyugat felé fordulás témája. 

„Kelet-Európa" és a „Vadkelet, illetve a Balkán" 
meghatározó témája a nagyfokú bűnözés, a feketegazda-
ság, a politikai szabadságjogok veszélyeztetése, a 
korrupció, a hatalommal való visszaélés és a gazdasági 
válság. Jól mutatja e térség meghatározását Chris 
Hedges írása a sanyarú boszniai közállapotokról és 
közbiztonságról. Ebben a következőképpen fogalmaz: 

A balti államokban, a kelet-európai államok egy 
részében, de a még Moszkvában is uralkodó törvényen 
kívüli állapotok jól jellemzik azt, hogy mit várhatunk itt. 
A hatékony rendőri erők hiánya, a slampos és korrupt 
vámtisztviselők, porózus határok, széles körű szegénység 
és a háború által előidézett és életben tartott, könnyen 
előforduló erőszak jelensége kapcsolódott itt össze, hogy a 
bűnbandák virágzását láthassuk. 

Chris Hedges érveléséből kiviláglik, hogy van egy, a balti 
államokat is magában foglaló „kriminális" térség, ahol a 
legalapvetőbb jogállami keretekkel is gond van. E térség 
inverz módon jelöli ki „Közép-Európa" határait, mégpedig 
oly módon, hogy e térség mindössze ezen témák hiányával 
jellemezhető. Közép-Európának - neves értelmiségieink 
törekvése ellenére'2 - nincs saját témaköre, de megvan a 
saját helyi értéke e negatív jellemzők hiánya következté-
ben. Közép-Európa ezen belső felértékelése, helyi fegyel-
mező szerepe jól megmutatkozik az egyes balkáni és „tisz-
tán" kelet-európai országok elemzésekor. Az albán író, 
Fatos Lubonja sorsának közreadásakor Jane Perlez 
mindjárt a cikke elején összehasonlít: 

Közép- és Kelet-Európa más országaiban a posztkommu-
nista társadalom keblére ölelte a korábbi politikai foglyokat, 
főleg az írókat. Ketten - a cseh Václav Havel és a magyar 
Gönc?: Árpád - köztársasági elnökök lettek. Ámde... 

Tehát szemben Csehországgal és Magyarországgal, ahol 
a legfőbb közjogi méltóságig is eljuthattak volt politikai 
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fogoly írók, addig Albániában a sorsuk igen nehezen 
alakul az új rendszerben. Ugyanígy fogalmaz a szerző 
Bulgária kapcsán is, ahonnan nézve Lengyelország, a 
Cseh Köztársaság és Magyarország ismételten csak 
„bezzeg"-országnak tekinthető: 

Ellentétben Lengyel-, Cseh- és Magyarországgal, az 
egymást követő bolgár kormányok - s különösen a 
Szocialista Párt két évig hivatalban lévő kabinetje -
vonakodtak végrehajtani a piaci reformokat. Nem voltak 
hajlandók privatizálni, vagy leállítani a veszteséges 
állami ipart, és elriasztották a nyugati befektetőket. 

Ez a gondolat még egyértelműbben jelenik meg Jane 
Perlez azon cikkében, ahol többek között Tony Judt, 
neves társadalomtörténészre hivatkozva ő maga is 
felhúzza „a falat" Bulgária, Albánia, Románia és a 
közép-európai országok között az „Új téglák, ugyanazon 
régi falak Kelet-Európa szegény nemzetei számára" című 
írásában. Úgy tűnik, e cikkében csak összefoglalja azt, 
amit ő és újságírótársai több-kevesebb tudatossággal 
sejtetnek a témakiválasztás során. 

A 
JL jL „Közép-Európán" kívüli 

nagy „kelet- és dél-európai" térség azonban felbontható 
két alrégióra. Az egyiket nevezhetjük az Oroszországot is 
magában foglaló „tiszta Kelet-Európának", a másikat 
pedig a szűken vett „Balkánnak" és az Oroszországot is 
magában foglaló „Vadkeletnek". Az előbbi térséget a 
rendkívül rossz egészségügy és szociálpolitika, a zsidóság 
történelmével kapcsolatos problémák jellemzik, míg az 
utóbbi a nacionalizmussal, etnikai türelmetlenséggel és 
az ezekből adódó háborús feszültségekkel küszködik. Ez 
utóbbi térségnek azonban van még egy fontos jellemzője. 
Itt nemcsak, hogy nem dolgoznak a „nyugati" jelenségek 
átvételén, hanem azokat egyenesen rosszul adaptálják, 
civilizációs lényegüktől megfosztják és mintegy kifordít-
ják. Ezt mutatja az az írás, mely szerint a szigorúan 
ellenőrzött szerbiai színházi világban olyan Hamlet-
adaptáción dolgoznak, amelyben Hamlet és Horatio a 
bajkeverő, és nekik köszönhető az, hogy a rendszer 
összeomlik, és szerephez jut Fortinbras (alias Carl Bildt), 
a „külföldi" diktátorjelölt. Vagy amikor a szintén 
Szerbiáról szóló cikkben az a legfőbb téma, hogy az 
antikommunista Bora Djordevic, a szerb tiltakozási 
mozgalom „Bob Dylanje" nacionalistává vedlik át, és az 
ortodox három ujjas jelzéssel üdvözli újévi koncertjén a 
közönséget. Ugyanezt sejteti a New York Times akkor is, 
amikor Szolzsenyicin (az egyetlen kelet-európai szerző a 
vizsgált időszakban) azt a kérdést teszi fel cikke címében, 
hogy: Milyen „demokrácia" is ez? Itt nemcsak az idézőjel 
az iránymutató, hanem a cikkel együtt közölt grafikus 
embléma is, melyben Oroszország nevét (Russia) sikerül 
úgy variálni, hogy ki lehessen olvasni a Szovjetunió 
nevének kezdőbetűit (USSR). Ez a fajta konnotáció csak 
ebben a térségben fordul elő, más esetekben ez az ellenség-
kép teljes egészében hiányzik. A témák, a tárgyalás módja 
egyértelműen mutatja, hogy ezek az országok a leginkább 
orientalizált társadalmak. A róluk szóló cikkekben az igazi 
„Kelet", az ortodoxia „ellenséges" világa sejlik fel, ami a 
„miszticizmus" melegágya is egyben.13 

E régión belüli „civilizációs falépítés" mögött 
azonban felsejlik az 1989 előtti hidegháborús logika. 
Jane Perlez „Üj téglák" című cikkében ugyanis, ha 
megvizsgáljuk azokat a szövegbeli szereplőket, akik 
kijelölik, „építik" a falat, akkor a régről ismert Nyugat 
versus kommunisták párharc tűnik elő. A „bezzeg" 
Lengyelország, Csehország és Magyarország nem 
elsősorban saját teljesítménye révén szakad el a 
„szegények" Európájától, hanem, legalábbis a szöveg 
szintjén, ez a nyugati kapcsolatoknak és szervezeteknek 
köszönhető. Ilyenek a N A T O és az EU, amelyek már 
csak a belépés időpontjáról fognak dönteni, és amelyek 
a történelmi kötődések miatt ki fogják terjeszteni „védő 
karjukat" (sic!) ezen országok irányában. De hasonló 
szövegbeli mechanizmus működik a gazdasági adatok és 
a segélyezés szintjén is, hiszen a csatolt táblázat és a 
szöveg a külföldi befektetésekre összpontosít, illetve azt 
hangsúlyozza, hogy a főbb nyugati segélyszervezetek 
elhagyni készülnek ezeket az országokat, miközben 
„Kelet" felé terjeszkednek. Hasonlóan tanulságosak a 
bolgár Natalia Kanevával és Mrs. Raykovával párba 
állított Susan Langi (sic!) nevű magyar joghallgató 
optimizmusáról szóló mondatok, amelyek az utóbbi 
megszólaló előtt álló karrier-lehetőségeket a folyékony 
angolsággal és az amerikai barátokkal hozzák összefüg-
gésbe. A cikk szerint a borúlátóan megítélt bolgár, 
román és albán helyzetért pedig a kommunista örökség 
és a posztkommunisták tehetők felelőssé. 

Felelősök és megoldások 

A felelősök és megoldások azonosításának és azok 
regionális megoszlásának vizsgálata alapján még 
pontosabban rekonstruálható a New York Times-
cikkek regionális világnézete, „Kelet-Európa"-
ideológiája.14 A regionális megosztottság itt már jóval 
kevésbé éles. Egyrészt a „kelet- és közép-európai" 
térségben, szemben az általunk „Vadkeletnek és a 
Balkánnak" nevezett területtel, nem kerül elő a 
nacionalizmus, a háború és a korrupció magyarázat-
ként, miközben az előző térséggel kapcsolatban van 
némi „nyugati bűntudata" az újságíróknak. Másrészt a 
nyugati technikák elsajátítása nem jelent megoldást a 
balkáni és Urálon túli országokban, miközben itt fel 
kellene adni a nacionalizmust, illetve paradox módon 
jó szolgálatot tehet a nem nacionalista patriotizmus is. 
Ezeken, a távolságokat jól kijelölő különbségeken 
túlmenően a forgatókönyv meglehetősen egységes az 
egész térségre vonatkozóan. 

Mint az a történelmi témák egyenletes eloszlásából 
sejthető, a helyzetért való felelősséget is jelentős 
részben a terhes múltbeli örökségnek (főképp a 
kommunizmusnak) és a hosszabb-rövidebb ideje 
állandó „helyi kultúrának", illetve „helyi tudatlanság-
nak" tudják be az elemzett szövegek. E két fő ok mellé a 
meglehetősen gyászosan szereplő (gyakran volt kommu-
nista) helyi közéleti személyiségek és politikusok 
sorakoznak. Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy a 
térség igen széles tematikus skálán elhelyezett problé-
máiért a kommunisták, a kommunista társadalmi és 
politikai gyakorlat, illetve a represszió következtében 
előálló tudatlanság, kulturális maradiság és elmaradott-
ság a felelős általában, miközben az új piacgazdasági 
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rendszer szinte hibátlan pedigrével kerül ki az elemzé-
sekből. 

A volt kommunisták a leginkább korruptak, gyanús 
a kapcsolatuk a feketegazdasággal, a kommunisták 
tiltották az abortuszt, innen van a román nők tájékozat-
lansága, és ezért olyan magas az abortuszok száma most 
is, ők nem engedték a megfelelő lelki képzést, ezért kell 
Freudnak életre kelnie ebben a térségben, illetve egy 
ortodox pap szerint ezért lehetséges a boszorkányüldö-
zés. A kommunizmus miatt nincs az embereknek 
ismeretük a kapitalizmusról, ezért van szükség annak 
oktatására, és ezért lehet őket becsapni hamis profitígé-
retekkel a piramisjátékok formájában, ők tartották 
életben az antiszemitizmust Oroszországban, erre a 
korszakra vezethető vissza a mai áttekinthetetlen 
adórendszer, és a múltbeli örökség miatt nem akarnak 
az emberek ma adót fizetni (az állam ekkor idegenedett 
el tőlük), illetve ekkor honosodott meg a csak paran-
csolgatáson alapuló katonatiszti kultúra, amely lassítja a 
NATO-hoz való csatlakozást. Még a szexuális zaklatá-
sért is felelőssé tehető ez a letűnt kor, hiszen hangsúlyo-
zottan ebben az időszakban kezdték kitenni a Playboy 
középső oldalait a közép-európai férfiak munkahelyük 
falára, ami ellen még most sem tiltakoznak e térség 
asszonyai. 

A 
JL JL helyi kultúra azonban 

sok esetben már korábban is deformálódott, és az 
újságírók szerint megfigyelhetők olyan „ősi tradíciók", 
amelyek egyrészt megalapozták a kommunizmust, 
másrészt részben okolhatók a mai nehézségekért, az 
átmenet elakadásáért. E magyarázat jellemző módon a 
„vadkeleti és balkáni", nem nyugati keresztény országok 
esetében merül fel, és részben összekapcsolódik egyfajta 
vallásos magyarázattal, képzettel. E despotizmus-
szeretetet és eredendő kulturális elmaradottságot su-
galló érvek Albánia és Oroszország kapcsán kerülnek 
elő a legnyíltabban. 

Oroszország esetében két címnél is felmerül ez a fajta 
magyarázat. Egyrészt Michael Specter az oroszországi 
alkoholizmus kapcsán olyan címet ad írásának, hogy 
Jelcin egy orosz vallás, a vodka után ered (Yeítsi?i Goes 
After a Russian Religion: Vodka), amely szerint az 
alkoholizmus nem egy társadalmi probléma, hanem 
mélyen benne gyökerezik az orosz kultúrában. Sőt, 
cikkében kifejti, hogy az oroszok nem isszák a vodkát, 
hanem vallási értelemben imádják. Másrészt 
Alessandra Stanley az újjáéledő oroszországi antiszemi-
tizmus kapcsán azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, 
hogy az egy régi orosz előítélet (A zsidók sikere visszaüt' 
het, mert újra életre kel az ősi orosz előítélet). 

Még ennél is beszédesebb azonban az az idézet, 
amelyben Michael Specter az elmaradt „orosz tél" felett 
siránkozó helybeliekről ír. Cikkét a következőképpen 
kezdi: 

Az oroszokról köztudott, hogy jellemük alapvonása a 
súlyos - más nemzeteket könnyen összeroppantó -
büntetések közös elviselésének képessége, ám az elmúlt 
esztendő még számukra is rendkívüli megpróbáltatásokat 
hozott. 

Tehát az oroszok nemcsak éltek a despotizmusban, 
hanem ahhoz hozzá is szoktak, és karakterük lényegi 
eleme még ma is ez. Szeretik a hideg telet, szeretnek 
szenvedni. Ezen idézet után már nem is lepődünk 
meg, hogy minduntalan visszatérő elem a diktatúra 
társadalmi gyakorlatának egyenes tovább élése 
demokratikus körülmények között. Nincs ez máskép-
pen Albánia esetében sem, ahol - mint megtudjuk -
a vezetőhöz való hűség ősi tradíció, és ezért nincs 
helye az olyan kritikai értelmiséginek, mint Mr. 
Lubonja: 

Abban a társadalomban, amelyben ősi hagyomány a 
vezető iránti hűség, Mr. Lubonja bíráló megjegyzéseit 
nehezen értik meg az emberek. 

Ezt a néhány ország esetében állandósult múltbeli 
terhet a New York Times újságírói szerint mindenkép-
pen magunk mögött kell hagynunk ahhoz, hogy 
térségünk megszabaduljon a jelenlegi nehézségektől. 
Ebben leginkább maga a „Nyugat" lehet segítségünk-
re, hiszen ők adhatnak hathatós segítséget, tőlük 
leshetjük el a „megfelelő" technikákat, és ők játszhat-
nak még szerepet a felvilágosító munkában a helyi 
elitek aktív közreműködésével. E térség aktív „civili-
zációs" misszióra szorul, mert e nélkül aligha találja 
meg a kivezető utat, máskülönben csak halmozódnak 
a problémák. 

Meg kell tanulni, olykor még a nyugati multinaci-
onális cégek ellenére is, a szexuális zaklatás elleni 
jogi védekezés formáit, és pereket kell indítani. Az 
unatkozó dúsgazdag orosz hölgyek alapíthatnának 
jótékonysági vagy másfajta klubot nyugati társaikhoz 
hasonlóan, Romániában el kell terjeszteni a család-
tervezés és fogamzás elleni védekezés „modern" 
formáit, az elenyésző, hallatlanul értékes vilniusi 
zsidó könyveket el kell szállítani, lehetőleg New 
Yorkba, el kell lesni a lelki- és idegbeteg-gondozás 
kurrens nyugati formáit, az orosz polgároknak 
idegenkedniük kellene a karácsonyt megszentségtele-
ní tő pénzimádattól, és egyáltalán, mindenképpen 
Nyugat felé kell nyitni. Ez bizonyos esetekben 
csodákra képes, hiszen ha egy kicsit sarkítjuk Jane 
Perleznek, a magyarországi NATO-csatlakozásra 
készülő Nagy ezredesről írott cikkét, akkor kiderül, 
hogy egy rövid nyugati tartózkodás révén még akár 
meg is tanulhatunk beszélni embertársainkkal. Nagy 
Tibor erről így nyilatkozott: 

Mielőtt az Egyesült Államokba kerültem, nem szerettem 
sokat beszélni... Tankparancsnokként dolgoztam. 
Kiadtam a parancsot, és utána meg se mukkantam. Öt 
éve öt percig se beszéltem volna. A tárgyakról sok 
mindent el tudtam mesélni, de az emberekről alig 
valamit. 

Azaz, míg korábban csak tárgyakról tudott beszélni, 
most már akár hosszabban is tud beszélni emberekről és 
emberekkel. Figyelembe véve a beszéd antropológiai 
jelentőségét és a „mi" versus „ők" viszonyban betöltött 
szerepét, Nagy ezredes nagy utat tett meg a „barbár és 
elidegenedett" „kelet-európai" állapottól a „civilizál-
tabb" világ felé, ily módon jelezve e térség jobb 
országainak előrehaladását.15 
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Következtetések 

A New York Times elemzett cikkeiből úgy látszik, hogy 
a Kelet-Európa-Nyugat felosztás a lezajlott jelentős 
politikai változások dacára tovább él. A nyitás ellenére 
a New York Times erős és világosan elkülönülő ők-mi 
ellentétpárral operál, és egészen a vizsgált időszakig 
fenntart egy alapszinten egységes „kelet-európai" 
másságképet, amelyet Oroszország emblematizál. 
Eközben a Kelet-Európa versus Nyugat beszédmód 
nem változatlan: a tárgyalás szemben a totalitarizmus-
képpel, amely erősnek és szinte megdönthetetlennek 
mutatta e „más" világot, mára gyarmatosító, misszio-
nárius jellegűnek hat több szempontból is. Először is 
Kelet-Európa a szövegekben csak a Nyugat révén kel 
életre, azaz nehezen jelenik meg önálló szereplőként, 
miközben a saját múltja és kultúrája meglehetősen 
sötét színben mutatkozik meg, illetve e térség lakói-
nak meg kell szabadulniuk ezen „hátrányoktól". Ezzel 
párhuzamosan a Nyugat mint a felvilágosodás, az 
előrelépés eszköze jelenik meg, „tanári" szerepben 
tűnik fel. Ezen autoriter, fegyelmező attitűd különösen 
érdekes az ún. „közép-európai" térség esetében. 
Szűkebb „bezzeg"-térségünk mintegy lebeg a Nyugat és 
a „keleti" Kelet-Európa között, amely kép figyelemre 
méltó az integrációs tárgyalások közepette.16 Ezzel 
párhuzamosan zajlik a történetileg a civilizáció és a 
barbárság közötti köztes térségként kezelt Kelet-
Európa egy részének egyértelmű orientalizációja, 
modern kori „keletesítése", bár a folyamat még nem 
lezárt. A Szerbia elleni bombázás e folyamatot 
valószínűleg felgyorsítja. 

F 
1 y gyarmatosító attitűd 

megjelenése azonban csak a totalitarizmus-képpel 
összevetve tekinthető igazán újnak, hiszen részben 
visszavezethető a felvilágosodás koráig. Ez nemcsak 
abból látszik, hogy egy magát „racionálisnak" feltüntető 
és a „Nyugatot" képviselő orgánum hív fel a sok 
tekintetben misztikus, irracionális, tudatlan és történel-
mi múltjával küszködő térség „civilizálására", hanem 
abból is, hogy a fentiek néhol szinte egy az egyben 
megfelelnek a Larry Wolff által elemzett, és az éppen 
„felfedezett" Kelet-Európát a 17. és 18. században 
bejáró nyugati utazók beszámolóiból feltárulkozó 
képnek.17 Álljon itt most példaként a híres-hírhedt 
Casanova beszámolójának a fenti könyvben elemzett 
egy-egy részlete.18 Casanova, modern társaihoz hasonló-
an, elképedt az itteni férfi-nő viszony láttán (és 
megjegyzendő: ki is használta azt). Már akkor is azt 
kérdezte az ide tévedő „idegen", hogy miképpen lehet a 
nők státusza oly alacsony itt „Keleten" (értsd Oroszor-
szágban és Lengyelországban) a Nyugathoz képest. 
A magas rangú Casanova hüledezve veszi tudomásul, 
hogy Oroszországban a szegénység és a helyi „furcsa" 
viszonyok következtében 100 rubelért megvehet egy 
parasztlányt az apjától (vö. férfiuralom versus szegény-
ség Oroszországban és Közép-Európában a fenti 
cikkekben). A megdöbbenést követően hősünk rááll az 
alkura, és a kiskorú lányt Voltaire műve alapján 
elnevezi Zaire-nek, akit ezek után felöltöztet „francia" 

ruhákba és a kor szellemének megfelelően olaszul kezd 
el tanítani (vö. angol tanulás a magyar tiszteknél, 
illetve mindennemű felvilágosítás a fentiekben). Ám e 
rabszolgaként kezelt lány bizonyos dolgokban nem 
tudott megváltozni, továbbra is babonás maradt 
(kártyát vetett, így figyelte saját és ura sorsát, tetteit, 
vö. boszorkányüldözés), mindenáron ragaszkodott 
urához (vö. a tekintély túlzott tisztelete Oroszországban 
és Albániában), és szerette, ha ütlegelték (vö. példázat 
az orosz tél kapcsán, illetve a közép-európai nők nem 
tiltakoznak az ellen, hogy szexuális tárgyként kezelik 
őket). E némileg, de csak némileg erőltetett összevetés 
nemcsak arra jó, hogy lássuk a képek és „élmények" 
hasonlóságát és szinte kísértetiesen egyező perspektívá-
ját, hanem arra is, hogy elgondolkozzunk a hatalmi 
viszonyokon és azon, hogy az előítéletekben mekkora 
szerepe van a férfi-nő viszonyról, a szexualitásról 
alkotott képzeteknek. 

A New York Times által kialakított képzet azonban 
nemcsak egy újság reprezentációja, hanem megjelenik 
gazdasági napilapokban és folyóiratokban, illetve, és ez 
még inkább el kell, hogy gondolkoztasson minket, 
közel áll egyes Amerikában és Nyugat-Európában 
közzétett szaktudományos történeti és szociológiai 
munkák Kelet-Európa-leírásához." Álljon itt néhány 
utalás Stephen Fisher-Galati semmiképpen sem 
reprezentatív, ám egyfajta irányzatot mindenképpen 
jelző írására. 0 a The Columbia History of Eastern 
Europe in the Twentieth Century című gyűjteményes 
kötetben arra a kérdésre keresve a választ, hogy miért 
nem volt és esetleg miért nem lesz demokrácia Kelet-
Európában, a magyarázatot főképp a kultúrában, a 
politikai kultúrában találta meg. Az okok között sorolta 
fel a széles körű írástudatlanságot a század elején, e kor 
parasztjainak antimodernizmusát, konzervativizmusát, 
e kor nacionalizmusát, az értelmiségiek hiábavaló 
küzdelmét, a mai szavazók irracionalizmusát, művelet-
lenségét, illetve a nyugatiasodás hiányát.20 Sőt az „Old 
Wine in New Bottles", azaz a „Régi bor új tömlőkben" 
alcím úgy is értelmezhető, hogy ezen esszenciálisán 
„kelet-európai" történelmi háttértől nem lehet 
megszabadulni. Tudományos művekben is felbukkan 
tehát a fenti kép, azt mintegy megerősítve, alátámaszt-
va, illetve esetleg belőlük táplálkozva. Felvetődik 
tehát az értelmiség szerepe, és „kelet-európai" értelmi-
ségiként mi is feltehetjük a kérdést, hogy mit tettünk 
és teszünk ezen Nyugat-Kelet-diskurzus fennmaradása 
érdekében. 

M int már a bevezetőben 
jeleztem, a „Közép-Európa" fogalma mellett kardoskodó 
értelmiségiek a nyolcvanas években szinte megelőlegez-
ték a fenti tárgyalásmódot azzal, hogy elfogadták, 
felhasználták és civilizatórikus alapra helyezték e 
diskurzus alapelemeit. Úgy hiszem, ezen határtologatási, 
falépítési és rombolási lendület mára csak részben 
hagyott alább. Sőt, sajnálatos módon erősen szervült a 
hazai közéleti nyelvben. Kulin Ferenc például a minap 
amellett érvelt, hogy: „Ha megelégedettséget érzek, arra 
gondolok: sikerült úgy megúsznunk ezt a tíz évet, hogy 
véglegesnek látszik a földrajzi-politikai elhatárolódá-
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sunk attól a zónától, amely egyre kiszámíthatatlanabb 
módon halad valami végzetes felé."21 E kijelentések 
kapcsán felmerül a felelősség kérdése a beszédmód 
fenntartásáért, illetve etikai problémákkal is szembe 
kell néznünk a tőlünk keletre fekvő társadalmakkal 
való szolidaritás, illetve az esetleg e térségből érkező 
menekültek dolgában.22 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a nyolcvanas évek 
kezdetétől Kelet-Európában és Nyugaton ismét a 
civilizáltság, a civilizáció képzeteinek segítségével 
próbáljuk megérteni a politikai folyamatokat a New 
York Times újságíróival egyetemben. Sőt a neves 
politikatudós, Sámuel Huntington egészen odáig megy 
legutóbbi széles körben forgatott és Magyarországon is 
nagy publicitást megért könyvében, hogy a „civilizáci-

ós" elkülönülésre kell helyeznünk az „új világrendet", 
hiszen ez a legbiztosabb rendszer a béke védelmében.23 

E művében, akárcsak a fenti cikkekben a „különböző 
civilizációkat" adottságként, külsődleges tényezőként 
veszi figyelembe. Ehhez e rövid írással én csak annyit 
szerettem volna hozzátenni (nemegyszer kérdések 
formájában), hogy erősen beágyazott történelmi 
előítéletekkel kell számolnunk, hogy nem tudom, mi 
fontosabb, a civilizáció megléte vagy rögzült képe, és 
hogy tisztáznunk kell, mi a szerepünk e képek megalko-
tásában, máskülönben mi is új téglák lehetünk a már 
régen elkészült falakban. E kérdések már csak azért is 
égetőek, mert ezen civilizációs elkülönülés hosszabb 
távon csakis a szélsőséges mozgalmakat segíthetik, és ők 
már valóságos falakat szoktak húzni. 

JEGYZETEK 

1. Lásd Larry Wolff, 1994: Inventing Eastern Europe. The Map 
of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford, 
Stanford University Press. Befejezés és Bevezetés. 

2. Itt elsősorban Joseph Brodsky és Milan á imecka írásaira 
utalhatunk. Milan Simeáka: Más civilizáció? Egy másik 
civilizáció?; Joszif Brodszkij: Miért téved Milan Kundéra 
Dosztojevszkijt illetően? In: Bojtár B. Endre-Melegh Attila: 
Hogyan is lehet valaki közép-európai? Századvég. Különszám. 
1989. 

3. Klasszikus példa uo. Vajda Mihály írása: Egy másik civilizáció. 
De ugyanígy említhetnénk az 1980 körül induló Közép-
Európa-vita szinte teljes anyagát. Erről lásd Bojtár B. Endre 
—Melegh Attila: Hogyan is lehet valaki közép-európai? 
Századvég. Különszám. 1989. Vagy: Dupcsik Csaba: Az 
európai régiók és a Közép-Európa-vita a nyolcvanas 
években. 2000, 1997. augusztus. E kérdés kapcsán külön is 
vizsgálandó, hogy milyen helyi tudásszociológiai összefüggé-
sek magyarázzák a Kelet-Nyugat-diskurzus ilyen lelkes 
átvételét. Többféle ú ton indulhatunk el. Először is, a fent 
említett viták politikai összefüggéseinek elemzésével 
felhívhatjuk a figyelmet a köztesség-koncepció kritikai élére, 
arra, hogy segítségével vezető értelmiségiek tiltakozhattak a 
térség geopolitikai helyzete ellen, illetve egy „idealizált" 
társadalomkép alapján bírálhatták az éppen regnáló politikai 
rendszert. Másodszor, mélyebb szövegelemzéssel kideríthető, 
hogy ez az erős kritika, a saját társadalom „torzként", „kettős 
társadalomként" való feltüntetése a szerzők elidegenedéséről 
árulkodik, és az ebből fakadó erős normativitás az értelmisé-
giek azon törekvését tükrözi, hogy meghatározzák a 
„megfelelő" társadalomfejlődés módját. Lásd erről: Kovács 
Éva—Melegh Attila, 1997: Whose Social History is It? New 
Discourses in Hungarian Social History. In: Sources-Travoux 
Historique. Paris, Band, 1994. Kovács Éva-Melegh Attila, 
1997. 2.: Tükör által homályosan. Kísérlet Erdei Ferenc A 
magyar társadalom a két világháború között c ímű tanulmá-
nyának rekonstrukciójára. In: Szabó Márton (ed.): Szimboli-
kus Politika. Budapest, Scientia Humana. Melegh Attila, 
1994: A nyugat bűvöletében. In: József Mart in. Értelmiség és 
politika. Széchenyi Füzetek, 8. Melegh Attila: A nyugati 
modell. Hiány, 1992. július. 

4. Kiváló példa erre a (kü lönben ausztrál) gazdaságtörténész, E. 
L. Jones könyve: The European Miracle. Cambridge, CUP, 
1981., de tallózhatunk a hetvenes években fel lendült és a 
nyolcvanas években megjelent társadalomtörténeti 
irodalomból, amely például a sajátos házasodási, családszer-
kezeti szokásokban vélte felfedezni a mindennapi kultúra 
szintjén az európai felemelkedés kulcsát. Lásd: Richard Wall 
(ed.): Family Forms in Historic Europe. Cambridge, CUP, 
1983. Vagy: Wrigley-Schoefield: The Population History of 
England 1541-1871. A Reconstruction. London, Edward 
Arnold, 1981. 

5. A vizsgálati szempontokat Edward Said, Amer ikában élő 
palesztin irodalmár fogalmazta meg először a mé l t án 
klasszikusként emlegetett „Orientalizmus" c ímű könyvében. 
E rendkívül nagy hatású munka angol, amerikai és francia 
értelmiségiek, politikusok és társadalomkutatók szövegeiben 

elemezte a „Kelettel" való foglalkozás, az orientalizmus mint 
szellemi és intézményesült folyamat belső mechanizmusait, 
vagyis azt, hogy a vizsgált befolyásos szerzők milyen módon 
„konstituálták" az egységes „Kelet" fogalmát, annak milyen 
érvényességet tulajdonítottak, ez a „felfedezés" miképpen 
terebélyesedett sajátos szerkezettel bíró hagyománnyá és 
egyben intézményesült törekvéssé, illetve milyen hatalmi 
szempontokat szolgált, szolgál. Térségünket illetően két 
szerző is kapcsolódott a Said által elkezdett vitához. Larry 
Wolff, amerikai történész azt elemezte, hogy a felvilágosodás 
korában miként hozták létre Kelet-Európa kategóriáját, és 
feltárta a főbb „kelet-európai" toposzokat a Kelet-Nyugat, a 
civilizáció versus barbárság diskurzusban, a „kitalálás" 
szellemi és politikai mozgatórugóit, illetve a „felfedezés" 
hatását az ily módon eltárgyiasított térség későbbi történel-
mére. E történeti munkához csatlakozott Maria Todorova 
bolgár történész, aki a jugoszláviai polgárháború és a 
történész körökben zajló „Európa"-vita apropóján a „Balkán-
képzet" jó százéves történetének rekonstrukciójára, identitás-
politikai összefüggéseinek elemzésére vállalkozott. Ezek a 
kritikai munkák azonban alig fedik le a Kelet-Nyugat 
diskurzus Kelet-Európával kapcsolatos történetét az elmúlt 
évtizedben, és csak érintőleg elemzik a beszédmód változása-
it a jelenleg zajló integrációs korszakban. Ez utóbbiról 
Böröcz József ír az EU-magyar „párbeszéd" kapcsán. Lásd: 
Edward Said, 1979: Orientalism. New York, Vintage Books; 
Maria Todorova, 1997: Imagining the Balkans, Oxford, 
Oxford University Press; Wolff, 1994; Böröcz József: Térkép 
e táj . Kritika, 1998. április. 

6 . Ennek közvetlen okairól Traian Stoianovich, Amerikában 
élő történész vitatható módon azt állítja, hogy a New York 
Times bizonyos lobbik akaratának engedelmeskedve 1992-
től Szerbiát náci típusú országnak állítja be, míg Horvátor-
szágot a Nyugat biztos szövetségesének tekinti. Az viszont 
egészen bizonyos, hogy Horvátország részéről érvényesült 
effajta törekvés. Lásd: Traian Stoianovich: Europe and the 
Balkans. Kézirat, 1997. 

7. A Magyarország képe című kötet tartalmazni fogja a 
feldolgozott cikkek teljes listáját, a kiemelt szövegrészekkel, 
képaláírásokkal és ábraszövegekkel együtt. 

8 . A következő témák kerültek napirendre: adócsalás, 
szívbetegek kálváriája Oroszországban, szexuális zaklatás 
Közép-Európában, cirkuszi fesztivál a Vörös téren, hajlékta-
lanok deportálása Moszkvából, politikai klikkek Ukrajnában 
és Bulgáriában, a Lumumba Egyetem oktatási profiljának 
megváltoztatása az üzleti szféra irányában, korrupció, 
abortusz Romániában, zsidó könyvek pusztulása Litvániá-
ban, a pszichoanalízis visszatérése Oroszországba, alkoholiz-
mus Oroszországban, etnikumok közötti barátkozás 
Boszniában, lerobbant bűnüldözés Boszniában, boszniai szerb 
menekültek nehéz sora Belgrádban, politikai visszaélések 
Szlovákiában, piramisjátékok összeomlása Albániában, 
kapitalizmus-oktatás Oroszországban, boszorkányüldözés 
Oroszországban, magyar tisztek átképzése a N A T O -
csatlakozás érdekében, gazdag orosz feleségek nehézségei, 
Wi t tner Mária sorsa 1956-tól napjainkig, tudományos viták 
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az 56-os forradalomról, vezető albán ellenzéki értelmiségiek 
sorsa a rendszerváltozás után és a polgárháborús időszakban, 
nyugati jótékonysági sportesemény Szarajevóban, a 
vasfüggönynek emléket állító múzeumok Németországban, 
feketekereskedelem, csempészés Oroszországban, nem volt 
nagy tél Oroszországban, intoleráns ruhatárosok Moszkvá-
ban, nacionalista Hamlet-adaptáció Szerbiában, apartheid 
Szerbiában, pénzbűvölet Oroszországban, fizetések elmaradá-
sa Oroszországban, Djilas marginalizációja Szerbiában, az 
orosz hadsereg problémái a csecsen háború után, új-régi 
falak e térségen belül, albán fegyveres ellenállás Koszovó-
ban, a Kalasnyikov-géppisztoly megünneplése, a gdanski 
hajógyár bezárása, antiszemitizmus Oroszországban, olaj bárók 
Bakuban, nyugati befektetők nehézségei Ukrajnában. 

9. Erre egy diákom hívta fel a figyelmemet, köszönet értékes 
megjegyzéséért. 

10. Megjegyzendő, hogy a horrorfilmekben a túlvilági elemek 
ténylegesen is gyakran „kelet-európai" származásúak. (Lásd 
pl. a klasszikus Cat people című filmet, a Drakula-variáció-
kat, Frankenstein-változatokat.) 

11. Az egyes témakategóriák a következők: kommunista időszak, 
régmúlt/ megtanulandó jelenség/ kommunizmus versus 
kapitalizmus/ gender/ feketegazdaság, adócsalás/ politikai 
szabadság veszélyben/ gazdasági válság/ bűnözés/ menekül-
tek/ nacionalizmus, etnikai intolerancia/ háború/ hadsereg/ 
miszticizmus/ rossz adaptáció/ normalizálódás/ szociálpoliti-
kai, társadalmi intolerancia/ egészségügyi problémák/ 
Holocaust, zsidóság, antiszemitizmus/ tél. 

12. Lásd Bojtár-Melegh, 1989; Dupcsik, 1997; Todorova, 1997. 
pp. 140-160. 

13. A tanulmány megírása után kezdődött a N A T O akciója 
Szerbia ellen a koszovói albánok védelme érdekében. Úgy 
gondolom, ez az akció mutatja az elemzett kép materializáló-
dását. A szerbiai politikai vezetés elítélésén túlmenően egész 
Szerbia ellenséges civilizációjú országként jelenik meg a 
tudósításokban. 

14. A következő felelős kategóriákat különböztethetjük meg: 
Nincsenek/ múltbeli diktatúrák/ posztkommunizmus/ helyi 
kultúra, tradíció/ gazdasági válság/ helyi közszereplők/ 
átmenet a piacgazdaságba/ nyugat/ nacionalizmus/ háború/ 

korrupció/ Oroszország. A megoldások kategóriái a 
következőképpen alakultak: Nincs/ nyugati segítség, 
beavatkozás/ nyugati technikák elsajátítása/ felvilágosítás/ 
gyors piaci reform/ demokratizálódás/ szakítás a múlttal/ 
helyi kormányzat/ nacionalizmus-feladás/ helyi tiltakozás/ 
patriotizmus. 

15. Lásd az „Emberi lét és állati lét" című fejezetet: In: Ingold (ed.): 
Companion Encyclopedia of Anthropology. Humanity, Culture and 
Social Life. London, Routledge, 1994. pp. 3-14. Erre Hankiss 
Elemér hívta fel a figyelmemet, köszönet a megjegyzéséért. 
Ugyancsak erre a civilizáció versus barbárság fokmérőre 
bukkanunk a fent említett „Új téglák" című cikkben, melyben 
a szláv neveket csak fonetikusan átírják, a magyar Zsuzsa név 
azonban már „érthető" Susanként fordul elő. 

16. Lásd Böröcz, 1998. 
17. Wolff, 1994. 
18. Wolff, 1994. pp. 50-62. 
19. A fent említett Széchenyi Szakkollégiumban tartot t 

kurzuson most folyik a Financial Times és az Economist 
elemzése. Ha az ábrákat nézzük, a kelet-európaiak e 
lapokban is általában félember mivoltukban jelennek meg 
(liliputi törpék, gyerekek stb.), illetve autoritás-kijelölés is 
folyik, hiszen pl. egy helyütt az ikon-szentként ábrázolt 
Jelcin istene feltehetőleg a nyugati pénzvilág, amely az 
angyalként ábrázolt IMF révén üzen földi h ívének. 

20. Stephen Fisher-Galati, 1992: Eastern Europe in the 
Twentieth Century: „Old Wine in New Bottles". In: Joseph 
Held (ed.): The Columbia History of Eastern Europe in the 
Twentieth Century. New York, Columbia University Press. 

21. Hovanyecz László: Egyetem és Politika között. Kulin Ferenc 
a rendszerváltásról és a református felsőoktatásról. Népsza-
badság. 1999. február 20. 

22 . Lásd még erről Todorova, 1997. pp. 140-160., aki a Balkán 
kapcsán veti fel többek között Václav Havel felelősségét. 

23 . Samuel P. Huntington, 1996: The Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order. New York, S imon and 
Schuster, 1996. p. 13. és 321. Az angol nyelvű változatra 
utalok itt, mert Hunt ington ezen kulcsfontosságú állítását 
sajnálatos módon nem teljesen pontosan ültet te át magyarra 
a könyv fordítója. 
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Spiro György A kincs 

T 
X riesztben három napig voltunk. 

Nem volt az már jó, noha addigra kiderült, hogy maradt annyi pénzünk az akkor honunkban kiváltható 
valutakeretből, hogy naponta egyszer akár frissen sült pizzát is ehettünk. Ettünk is, szám szerint kétszer, a 
három nap alatt. Sőt előzőleg Velencében egyszer igazi étterembe is beültünk, és halat et tünk, halat! Hal- és 
szemétbűzös, utcára telepített asztalnál ettünk lassan, élvezkedve, alattunk a tengeri csatorna, mint Velencé-
ben mindenütt, és úgy fizettünk, mint a Krőzusok, még borravalót is adtam. 

Trieszt már komor volt, maga az egykori sárga-fekete Monarchia, Itália derűs és színes városai után 
kegyetlen szoktatás ahhoz, amibe hamarosan visszatérünk. Próbáltuk Triesztet a magunk számára domeszti-
kálni, ott élt Joyce, ugye, meg azért még ott van a tenger, meg vannak, néztük őket kívülről, a trattoriák, de 
a sokemeletes, sötét bérházak már n e m azt az Itáliát idézték, amelyre vágytunk, és amelyet láttunk addig. 

Triesztben már nem szeretkeztünk. 
Nem mintha ott döntöt tem volna el, hogy el kell válnunk. Vagy egy héttel korábban, Perugiában döntöt-

tem el ezt, azt a várost szerettük. O t t voltam feleségemnek a férje utoljára. És valamit ki is mondtunk ott 
egymásnak. O azt mondta, álmélkodva, amiért o t thon folyamatos iszonnyá vált házasságunk feléledt Itáliá-
ban, hogy ha ott élnénk, délen, nem lenne semmi baj. Ebben benne volt, hogy nem ott élünk, és nincs 
remény. Én is kimondtam akkor valamit, mert hallgattam. Arról hallgattam, amit ő is éppen olyan jól 
tudott . Ha két ember nem imádja egymást az összes módokon bárhol a világon, bármilyen körülmények 
között, akkor nem tartoznak össze többé, és ezt végre be kell vallani. Akkor döntöt tem el, hogy elválok 
végre. Négy évvel korábban kellett volna eldöntenem, gyönge voltam, nem mertem időben bevallani 
magamnak, ő pedig, nem tehetett róla, éretlen volt ahhoz, hogy a döntést ő maga hozza meg. 

Nyomasztó volt hát Trieszt, ahol három napig kóboroltunk. Már első nap beláttuk, hogy oda nem kellett 
volna elmennünk, de hát három napra fizettük ki a szállodai szobát, azt nem lehetett veszni hagyni. Kóborlá-
saink közben elvetődtünk egy tengerparti városrészbe is, egy lerobbant, rég nem használt kikötőbe, hevenyé-
szett bódék álltak azon a téren, vagy inkább elhagyatott helyen, mindenféle kelet-európai bóvlikat árultak 
ott , és csupa jugoszláv rendszámú Fityó parkolt szanaszét. Szerbhorvátul meg albánul beszéltek, olasz szó el se 
hangzott. Ácsorogtunk a silány áruk között, és én megijedtem. 

Mondtam neki: baj lehet abból, hogy vasárnap indulunk haza. 
Nem értette. 

M ondtam neki: ez hétvégi vásár, nyilván péntek délután érkeztek ezek az 
árusok, és hétfő hajnalra vissza fognak térni Jugoszláviába, és biztos, hogy nem mindenki jött közülük 
kocsival. Ezeknek a száz százaléka csempész. Ezek meg fogják rohanni azt a vonatot, amelyre helyjegyünk van, 
és nem biztos, hogy mi fel fogunk férni. 

Ijedelmemet táplálta, hogy egy hónapig volt érvényes a vízumunk, és nem tudtam, mi lesz, ha ezt a hajszál 
pontosan kiszámított egy hónapot akár egyetlen perccel is túllépjük. 

Jó, mondta ő, majd korán kimegyünk az állomásra. 
Mondtam neki: ezek a siptárok, így hívják Őket Jugoszláviában, róluk írta Verne Gyula a Szkipetárok földjén 

című rossz regényét. Veszélyes népség. Ezek még a török korban élnek. 
Nem nagyon izgatta az információ, és Vernének azt a regényét nem olvasta. 
Kimentünk egy órával előbb. Sejtelmem beigazolódott, legalább hat szerelvényre való tömeg ácsorgott 

felpakolva, cuccokkal, szatyrokkal a peronon, és albánul meg szerbhorvátul beszéltek. Amikor az állomáson 
túl megjelent a szerelvény, a tömeg meglódult. 

Mire a vonat befutott az állomásra, a tömegben már mindenki mindenkivel verekedett. 
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Amikor a szerelvény megállt, a tömeg egyedei megrohamozták a vagonokat. Szabályos roham volt, 

kézitusa, szuronyok nélkül, de az volt. Harcoltam, mint a tébolyult. Magam előtt taszigáltam részvétlenül, 
durván, hogy legalább ő feljusson a vagonba, ha esetleg én nem, én mégiscsak tudtam egy csomó nyelvet, 
nála könnyebben magyarázhattam volna meg olasznak, horvátnak, magyarnak, miért léptem túl a vízum 
idejét. Könyökömmel oldalvást hadakoztam, és a fenekénél nyomva feltaszigáltam a vagon lépcsőjén. Vagy 
öt percnyi közelharc árán jutottam fel a vagonba én is a legitim lépcsőn, addigra a siptárok a vagon leeresz-
tett ablakain át tolták be egymást. 

A folyosón további tíz percembe telt, hogy addig a fülkéig fúrjam át magam, ahol ő leült, a második fülke 
volt mindössze a vagon ajtajától. Valami csoda folytán sikerült megőriznie maga mellett egy fél helyet, nem 
tudom, hogy csinálta, talán a szovjet tapasztalatai segítették, az sem békés tapasztalat, oda befurakodtam az 
emberhúson át. 

Nyolc emberre tervezték a fülkét, voltunk benne húszan. A lábaink előtt a padlón tízen ültek, felnőttek, 
gyerekek vegyesen. Mozdulni nem bírtunk, kint a folyosón újabb utánpótlás érkezett emberi húsból a 
lehúzott ablakokon át, és hárman közülük a mi fülkénkbe türemkedtek ráadásnak. Állt a szerelvény, nem 
indult el még, és már nem volt levegő. Emberi bűz, fokhagymaszag, dohányfüst, hányinger. Ebben a fülkében 
kell majd eltöltenünk az egész éjszakát, amíg Zágrábba nem érünk, magyaráztam neki, mert ott sokan le 
fognak szállni, ott dolgoznak belső vendégmunkásként, trógerolnak, lopnak és rabolnak. 

Nem úgy festett, hogy kellemes éjszakánk lesz. 
Biztos voltam benne, hogy mint idióta kisebbségnek, csak nekünk van jegyünk és helyjegyünk abban a 

fülkében. Igazam nem derülhetett ki, az olasz kalauzok óvakodtak megjelenni és bárkitől jegyet kérni egészen 
a határállomásig, ahol, gondolom, megkönnyebbülve leszállhattak. Háború van, ismertem fel, de ezt már 
nem mondtam meg neki. 82 augusztusa volt, épp az egyik soros világbéke dúlt. 

F 
I e l indul t a vonat, mi rajta voltunk, diadal. Velem szemben öregasszony ült, ölében 

csecsemő. A nagymamája, gondoltam. Amint a vonat meglendült, az öregasszony a fekete, mocskos trikóját 
felhúzta, alatta nem volt semmi, és lógó, kékes, fonnyadt melléből a csecsemőt szoptatni kezdte. S mikor a 
csecsemő abbahagyta, egy műanyag pohárba mindannyiunk szeme láttára kifejte mindkét mellét, s a poharat 
a padlóra tette. N e m dőlhetett el a pohár, a lábunknál tizenketten ültek egymásnak feszülve. 

A szoptató nagymama valamit mondott nekünk albánul, majd mondta szerbhorvátul is, még mosolygott is 
hozzá, szinte bocsánatkérőn, ferde mosoly volt, gyűlölködő, az utóbbi nyelven értettem, azt mondta, hogy a 
gyerek éhes. Részvétlen és néma maradtam, mint az összes nem albán a fülkében. Ez volt az első eset, hogy 
valamilyen tudásomat eltitkoltam. Bár titkoltam volna el máskor is, mindig, mindenütt , nem ilyen hülyén és 
méltatlanul éltem volna, ahogy. 

Haladhatott a vonat tíz perce, amikor mintegy parancsszóra mozgolódás támadt a vagonban. A csomagtar-
tóba és a padlóra helyezett nejlonszatyrokból előkerültek a farmernadrágok. Rengeteg. Öltözni kezdtek. 
Módszeresen elkezdték magukra ölteni, férfiak, nők, gyerekek. Összerendezték szépen nagyság szerint a 
farmernadrágokat, és felvették először a legszűkebbet, aztán a következő méretet, meg a következőt, meg a 
következőt, meg ismét, mígnem felvették a legnagyobb méretet. A velem szemben ülő szoptatós nagymama 
hat farmert vett magára, a bő szoknyája alá, a mellette ülő tíz év körüli lány nyolcat. A férfiak kevesebbet, 
nekik nem volt mindent eltakaró, színes bő szoknyájuk. 

Se kalauz, se vámos nem merészkedett a csempész-szerelvénybe végig. 
Odakint a folyosón rossz arcú fiatal férfiak álltak, és be-belestek a fülkébe. Lassan kiderült, ez egyetlen 

család, vagy inkább törzs, mindenki mindenkinek a rokona. Ugy derült ki, hogy alapvetően albánul beszél-
tek, amit nem értek, de sok szerbhorvát szót használva. Romlott volt az anyanyelvük, megfertőzte a politikai 
többség nyelve. Mikor hozzánk, nem siptárokhoz akartak szólni - reakció nem volt, rajtunk kívül nem albán 
szorongott még a fülkében öt - , a szerbhorvátot használták, az volt nekik a világnyelv, s bár mi heten nem 
válaszoltunk, azért lát tam a szemükön: tudják, hogy értjük, mert az a világnyelv. Más világnyelv létezéséről 
nem tudtak. 

A 
JL JL fél hely ötödnyi helynek bizonyult, nem tudtunk ket ten az egy egész egy ötöd 

helyen ülni egymás mellett . Robogtunk az olasz, majd jugoszláv éjszakában, és felváltva álltunk fel és men-
tünk ki a folyosóra, ahová nem volt könnyű kijutni, mert ott is emberi húsok ültek, álltak, szorultak, minden 
kimenetelünk negyedórányi tolakvást jelentett. Nyomakodásunkra nem reagáltak ellenségesen, csak meg se 
moccantak, nem is volt helyük rá, szándékunkat értették, csak nem törődtek vele. Együtt nem mehettünk ki, 
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elvesztettük volna az egy egész helyünket. A határon sokáig álltunk, de nem jött se olasz, se jugoszláv határőr 
vagy vámos, jól tudták, miért nem. Az albán csempészvonat nem volt ellenőrizhető, nem volt ellenőrizendő, 
kívül esett a történelmi korszakon, amelyben ők, a kivételezett huszadik századi olaszok és horvátok, Isten 
választott és kedvezményezett népei éltek. 

Hajnal tájban én voltam a soros, aki a folyosóra kiküzdötte magát. 
Alltam fél lábon az ablaknál, másik lábamat az emberi húsok tömegétől nem tudtam hová letenni, és rám 

akaszkodott egy középkorú szerb nő, megszólított szerbül, noha semmi jelét nem adtam, hogy bármely emberi 
nyelven beszélnék, előhúzott a táskájából egy szerbhorvát Bibliát, és megpróbált megtéríteni. Valamilyen 
szekta tagja volt. És mondta, mondta nekem, a néma célszemélynek a tébolyát, a pokol pokoli tüzét emleget-
te, amely engem is nyaldos majd, ha nem térek meg azonnal. 

Egyszer se válaszoltam neki. O meg mondta, mondta. 
Világ végét emlegetett, utolsó ítéletet, ilyesmiket. Akkor se gondoltam, most se gondolom, hogy alapjá-

ban ne lett volna igaza. De nem válaszoltam. 

7 
L /dgrábban a ha t -nyolc farmernadrágtól és sok hónapos mosdatlanságtól bűzös 

emberek leszálltak. Kalauz, vámos, határőr ott se szállt fel. Hiszen ott már minek. Reggel volt már, végre 
egymás mellett ülhettünk aránylag kényelmesen mi, házastársak, egymásnak régóta idegenek, egymástól 
szabadulni még nem tudók, a magunk luxus, kéjes kínjaiban. 

O el volt képedve, el volt borzadva, el volt némulva. 
De azért elkezdte mondani, hogy nagymamának gondolta a már leszállt nagymamakorú nőt, és megrázta, 

hogy a csecsemőt megszoptatta. 
Mondtam neki: az a n ő fiatalabb lehet nálad. 
Nem hitte. 
Tudom, hogy igazat mondtam. 
Pontosan harmincéves volt ő akkor. 
Tizenegy évvel később halt meg ő. 
Az a csecsemő ma tizenhét éves. Lenne. Azt a csecsemőt, meg a fülkében ülő, farmernadrágokat csempé-

sző nagycsaládtagokat azóta legyilkolták, vagy most gyilkolják le éppen. És akit még nem gyilkoltak le 
közülük, az gyilkol szorgosan, amíg csak élhet, amíg le nem gyilkolják őt is. 

Öten maradtunk a Triesztben felszálltak közül akkor, akik Budapestig utaztunk. 
Bámulom most, utólag, azt az öt embert csodálkozva, bámulom egykori magunkat is új szemmel, mert 

nekünk egyéni halál, egyéni elgyászoltatás adatott meg, szemben azokkal, akik Zágrábban leszálltak. 
Feleségemnek biztosan megadatott. Jókor halt meg, hogy sokan gyászolják el őt, csakis őt, azt a gyönyörű, 

egyszeri embert, aki volt. 
Pokolian nagy kincs ez, gondolom most, bár igen félek tőle, hogy talán pontatlanul, már ami minket, a ma 

még éppen honomban élőket illeti. De az biztos: az egyetlen kincs ez, amire anyától született az életében 
igazán és tartósan szert tehet . 
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Sajó László 

B A L A S S I B Á L I N T S Í R F E L I R A T A 

A D N O T A M E G Y K A T O N A É N E K 

Vitézek, ki lehet ez széles föld felett 
különb költő énnálam? 

Holott Janus, Zrínyi, Vitéz - tudnak írni, 
Berzsenyi s még néhányan, 

Petőfi és Vörösmarty, Ady, Weöres, 
s éne világvégvárban. 

Ó, József Attila, hová lett a líra, 
kivel ember ugyan él; 

Piroscsizma-nyomba most a sódert nyomja 
sok levitézlett legény, 

Holott ki gyöngyén jár, mind az sok szép madár 
szól, ki kedvesb Istennél. 

Jaj, a prosztmodemek összeseregeinek, 
alant hatalmas tömeg, 

Agyúra verébbel, mennek a fenébe, 
Isten közéjük lövet, 

Egy se jut a mennybe, környezetet szennyez 
seggükkel törölt szöveg. 

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő 
betűkkel teleszarva, 

Az utaknak lese, kemény harcok helye 
kérődzésük visszhangja, 

Oly sok itt a vátesz, ki poétává lesz 
magyarul, az is marha. 

Nem láttak kópiát, csak fegyver-kópiát, 
valóság földi mását, 

A tornyukban ők itt nem a határt őrzik, 
ki-ki saját imázsát, 

Tör az ihlet rájok, ragadják pennájok, 
s mint farkukat, kirázzák. 
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Köztük ki strázsát áll, magas lóról leszáll, 
üdv az ítész uraknak, 

Sok lovagi tornán tartalmat és formát 
mindeneknek ők adnak. 

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért 
vagdalkoznak, futtatnak. 

Halál és szerelem, e kettő kell nekem, 
és ráadásul Isten, 

Legyen vígasztalom, végül vigasztalóm 
majd ágyúgolyó lészen, 

Kópia, löveg, sír, őrület, tömegsír, 
ennél szebb dolog nincsen! 

Érdekli is őket, csak a sakkmezőket 
nyargalják széjjel, nézik; 

A táblán nem marad bábu, a sakk maga, 
és a partit elnézik, 

Mind a többi kivül heverő holt kihűl, 
haláluk gyászvitézi. 

Ó, végbélieknek, ifjú vitézeknek 
dicséretes serege! 

Kiknek ez világon szerteszerént vagyon 
mindeneknél jó neve, 

Itt nyugszik Balassi, ez végváram, a sír, 
áldjon Isten mezőkbe! 

A M A G Y A R O K 

Berzsenyi Dánielhez 

Mi a magyar most? - Rút, sybaríta váz. (Berzsenyi) 
A magyar nép zivataros századaiból (Kölcsey) 
A magyar félhivatalos váza (Adyból) 
A magyar vélt, zavaros, száraz adataiból 

ÁLKAIOSZI STRÓFÁK 

Már születésekor romlásnak indult. 
Földönkívüli, nincsen számára hely. 
Mondd, mit ér el, semmitmondén legyint. 
Margarinos dobozokba ültet. 

Eredendően teknőcnek indult. 
Műtrágyás zsákban csíkos szatyrot cipel. 
Színes reklámszatyrokról álmodik. 
Irháját piacra hordja el. 
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Ezerpár éve épp hogy elindult. 
A magyarok Istenére fogja. 
Dózsa Györgynek csak hírét hallotta. 
Kimegy a kútra, ha nem, beleugrik. 

A romlásnak indulót Egressy, Erkel. 
A magyarok, ha végigmegy rajta, én. 
Rádől a salgó, sebét felejti Bánk. 
A magyarok sálból sálba lehel. 

A Fekete-erdőben indul. 
A magyarok plakátmagányban ázó. 
Okád, magában, ráz, ó, kéjeleg. 
Saját szarában úszó éjjelik. 

A magyarok tavaszi szél, vizet áraszt. 
A magyarok ravasz, izél, vizel, fáraszt. 
A magyarok tavaszigél, viszket, nyálaz. 
A magyarok tavalyi tél, hiszen nyár az. 

A magyarok, ha tolják, akkor indul. 
Hatökör, szeretne szántani. 
A magyarok, ha fölkel, degesz, dagad. 
A magyarok kárán más tanul. 

Egyedül négyszer százon indult. 
Tömött sorok mhidegyikében ő áll. 
Átmegy az utcán, mikor kedves. 
Körültekintőn halálra gázol. 

A startnál korán/későn indult. 
A semmi ágán ül szívesen. 
Sokszor csak úgy maga elé bámul. 
Angol budiban szart kuporgat. 

Romlásnak indulatszó baszd meg. 
A magyarok züll, rosszul él a stresszben. 
Már elfajzott, nyála csorg, ragad. 
Lecsöpögteti magát, alááll. 

Egy hajnalon a vágóhídra indult. 
A magyarok torkán vajas a kés. 
Műbélben daganatot hordoz. 
A magyarok szive meg-megállva. 
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Ajánlás 

Himfy! mit ér e posthymnus? 
Homeless, lesz'e hon? 
Siralmas énekem, oh, magyar 
Pária-siralom. 

Dús ürülékeiden indult romlásnak e táj, rég. 
Mit rákentek a századok. Isten se fossa le. 
Gyalázatod dorgálja Himfy, kuss. 
Ez a dal nem elég himnikus. 

Romldssátok feleim, szűntünkkel, mik vogymuk. 
Isten, baszd meg a. Hazudnak, reiid. 
Hajdan erőst vártunk, mi Istenünk 
Most égsz el az égi hodályban. 

E G Y Ö T V E N H A T O S V É G S Ő 
B Ú C S Ú J A 
A G Y E R E K - ÉS I F J Ú K O R T Ó L 

RÍMEK, SZÉGYENSZEMRE 

Kikötve mind örökre a hinták. 
A be- s kijárat között áporodott huzat. 
Beleszáradtak büntetésből leírt nevünkbe a tinták. 
Új garnitúra nincs, csak új garnitúrahuzat. 

Népi költő írná: elbitangolt a hintaló. 
Pedig csak (el se égett) a padláson kacat. 
Első (és utolsó) szerelmünk hírhedett hímfaló. 
Lesz őis, mint májusi lufink, ráncos cafat. 

Jövőnk, ha volt, apáink, ha voltak, elitták. 
Ha nem építették, rend szerint a rendszert szidták. 
És üvöltözték (otthon), hogy ezt is, azt is: értünk. 

Nem kérdezte senki, hogy ebből 
a ránktelepedő, őrző-védő seggből 
egy nyalást is, hol, mikor, kitől kértünk?! 
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Varró Dániel 

G O M B F O C I B A L L A D A 
T A N D O R I Ú R N A K 

Még áll a sarokban a gombfocipálya, 
Még csillog a plexi a gombok alatt... 
No de mit tesz a rongy meg a smirgli hiánya? 
Mit ér a csatár, ha tapad? 
Még gólok alusznak az ujjbegyeinken, 
De jaj, a kezünk keresőn kotorász -
Hova tűnt ez a sport, hova tűnt ez a minden? 
De hol van a tegnapi gombfociláz? 

Ó, jaj, hova tűntek a sportszerű medvék, 
Sok szakvezető, ki ha veszt se busul? 
Kék-Sárga, Lapos, Dömi - mind csupa emlék? 
Hol van Canarino, B. U. Bush úr? 
Hova tűnt az a szép vízivárosi alkony, 
Mely látta a Lánchíd utcai ház 
Teraszán Coutinho kapitányt, Jackie Charltont? 
De hol van a tegtiapi gombfociláz? 

Hova lett Szokol és Ory Luksz? Hova pöccent 
Keegan, Gary Jones, Brady, Bettega, Rep? 
Hol van ina Pelé, a Fekete Gyöngyszem? 
Hol vannak a gombszerető verebek? 
Minyutti kezéből a traubiszóda, 
Leao, Papi, Cruyff meg a többi gigász, 
S az időmilliók hova tűntek azóta? 
De hol van a tegnapi gombfociláz? 

Ajánlás 

Jó Tandori úr, csakugyan hamu, por ma 
E sport, mi fölött csak a szél citeráz? 
Hol a Nagy Vízivárosi Gomb focitorna? 
De hol van a tegnapi gombfociláz? 
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A S Z I L V A L E K V Á R 
ÉS A Z A B P E H E L Y 

Egy régi Spájzban összebújva, hej, 
két Krumplinudli és egy Kanna Tej 
közt Szilvalekvár úr és Zabpehely 

kisasszony, 

míg nyekegnek a Ház vén ajtai, 
hüppögve sírják vissza hajdani 
fogy oszthatóságuk a hajnali 

kakasszón. 

Jaj, hisz oly lágy és omlós volt kegyed, 
s lám, minőségét nem őrizte meg, 
az Időnk túl hamar lejár" szepeg 

a Lekvár, 

„minőségünk a szívben tartatik, 
s közöttünk már a romlás kajtat itt, 
kisasszonyom, s a Romlás, jaj, alig 

szelektál." 

„Bizony, Lekvár úr, mint a csillagok, 
oly fényes volt Ön is és illatos — 
sötét a színe, mint a tinta most, 

s bezápult. 

Emlékszik még? Két éve vagy tavaly 
négy Céklarépa és egy Tálka Vaj 
közt összebújva sugdolózni, haj, 

be szép volt..." 

így sírdogálnak összebújva, hej, 
két Krumplinudli és egy Kanna Tej 
közt Szilvalekvár úr és Zabpehely 

kisasszony, 

s a pír elfutja őket, restelik, 
hogy hüppögésükkel teliS'teli 
lesz már a régi Spájz az esteli 

harangszón. 
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Mi Japán? 

BALOGH B. MÁRTON 

(elindult szerencsét próbálni) 
Hol volt, hol nem volt, az Óperencián is túl, ahol a kurta farkú kismalac túr, még azon is túl, volt egyszer 

egy szigetország, melyet elleptek az egerek, ezek a csibész kis rágcsálók, és garázdálkodtak földön-égen, még a 
királyi palotában is o t t osontak, szökelltek vígan föl a ciprusból faragott lépcsőkön, egérkörmök kocogtak a 
királyi szobák illatos tatamiján, a könnyű rizspapírral fedett tolóablakok mögött is surrantak, zizegtek, 
billegtek, ágaskodtak, a teraszon szellőző krizantémok és cserepes törpefák között cincogtak, kaparásztak; és 
táncoltak a kerti teaházban, a bambuszligetben meg a fürdőház deszkapadlójában... 

Bancsi Mihály, amikor vándorútja során odaérkezett, illendően, néma meghajlással köszöntötte a királyt. 
- Tudod, fiam — szólt az öreg király zengő hangon - , nyilván tudod, hogyan szól egy tenyér, ha csattan. 

Felelj hát meg nekem: va jon minek az egér, hogyha fon? 
Minek az egér, hogyha fon? 

(a királykisasszony) 
Amikor az óvodás Bancsi Miska nagynénijénél nyaralt, a nagynéni megengedte neki, hogy 

toalettasztalkáját is kipakolja, kutakodjon a hármas tükör alatti sokfiókos birodalomban, rúzsok, csatok, 
szalagok, hajkefék, krémek, ki tudja, miféle szépítőszerek, balzsamok, női titkok és illatok között. 

Ovális papírdoboz volt . Benne régi púder maradéka, amit jól esett szagolgatni; fedelén ukijo-e: kimonós 
lány föltűzött, átszúrt hajjal, meztelen nyakán finom pihékkel. Távoli illat, mesebeli ígéret. 

(Esszegyűtötte a tanácsosait, mit tegyen.7 Senki el nem tudta találni.) 
Egy másik alkalommal - az érettségi vizsgán, vagy legalábbis akkoriban - megint felszólította Bancsit az 

öreg király. 
- Tudod-e, fiam, mi a legértékesebb dolog a világon? 
- Egy döglött macska - mondta föl szó szerint a buddhista tételt a jeles diák - , mert annak senki sem tudja 

megszabni az árát. 
A király nem is figyelt rá, hosszasan hallgatott. Párás szemmel bámult a tiszta kék égbe, nagyon messzi, a 

semmin is túl. Alig kivehetően mintha ezt mormolta volna: 
- Emigrálni az időből. 

(Hej, elveszett a drága jószüvü királykisasszony, s nem lássuk meg többet) 
Bancsi édesapja pi lótának készült, de csak néhány próbarepülésig vitte. Akkor borította el Európát a 

háború, s hacsak n e m akart volna hadigépen szállni idegen városok fölé, le kellett mondania álmáról. Talán 
így lett földrajztanár, és térképek, földtani metszetek, gazdasági grafikonok és útikönyvek között temette el 
vágyát az utazásra. Hazája nyugati határa mögül évtizedeken át semmilyen járművel sem mozdulhatott ki. 
U t á n a már nagyon késő lett. Eletének java úgy múlt el, hogy csak képzeletben szárnyalhatott, karosszékből 
ábrándozva; ifjúkori álmáról nem beszélt, de gyerekként Bancsi nemegyszer megfigyelhette: ha csöndes 
estéken elmerengett a rádió mellett, a keze ügyébe eső újságszélre öntudatlanul repülőgépeket rajzolgatott. 

Egy nap Bancsi édesapja Japánról szóló könyvet hozott haza. Hulló hópelyhek fátyolában, tágas lejtőn 
ezüst sífelvonó vitt az égbe fiúkat-lányokat az egyik képen; aztán ott volt a Szan-ai henger alakú, türkizkék 
üvegépülete az esti Ginzán, varázslatos kínai írásjelek neon-csorgásaival; s cseresznyefák rózsaszín habja fölé 
magasodva a pirosra festett Eiffel-torony. 

Bancsi Miska forgatta, simogatta a könyvet esős vasárnap délutánokon. Magába szívta illatát, mely 
különös módon emlékeztette legnagyobb kincsükére, az elemes játékautóéra, s érezte, valóban távoli, 
másfajta világból érkezett. 

A szerző Japán fürdő című elbeszéléskötete, mely ezt az írást is tartalmazza, a József Attila Kör és a Kijárat Kiadó közös gondozásában, a 
JAK-Füzetek sorozatban az idei Ünnepi Könyvhéten jelenik meg. 
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(Azt mondja a küsmalac: 

- Mikor felérsz a fának a derekáig, elérsz egy vékony ágat, de olyan hosszú az az ág, hogy vagyon 
másfél világ a hossza.) 

Oszi lejtőre látott az ablakából, aranysárga levelekkel borított gingko fákra, távolabb a parkot szegélyező 
égőpiros juharokra, s az útra, mely a parkon át a metróállomáshoz vezetett. Pálmák bozontja mögött virágos 
bokrokkal, gömbölyűre nyesett örökzöldekkel szegélyezett parányi kertekre látott, a házak erkélyein futonok 
szellőztek az őszi verőfényben. Fönn, a tiszta égen helikopter húzott el, és varjak ereszkedtek egy közeli fára, 
mely alatt, a falevelek hintette park lejtőjén egyenruhás óvodáscsoport vágott át citromsárga egyensapkák-
ban; betértek az egyik tiszta utcácskába, mely Bancsinak még pontosan ugyanolyannak tűnt, mint az összes 
többi. 

Az emberélet út jának felén állt az épület, dombon, málnaszín járdával szegélyezett park és egy villanegyed 
határán - kétszárnyú kollégium az egyetemtől háromnegyed órányira, benn a városban, Oszakában. Bancsi 
indonéz és kanadai barátjával állt az ablaknál, szegfűszeges zamatú cigaretta füstjét lehelte maga elé. Alattuk, 
az épület bejáratánál a közelben itt-ott összeszedett, majd részben elfelejtett biciklik sorai. Köröttük a 
kollégium-folyosó erjedő, eleven tenyészet; a kis szobákból kicsorduló, kiköltöztetett hűtőszekrények, 
kenyérpirítók, főzőedények, a mindenféle világtájról származó tárgyak és szobanövények dzsungele. 

A hat hónapos japán nyelvtanfolyamra, amely az egyévesre tervezett kutatási időszakukat megelőzi, 
negyvenhét országból jöttek össze, mindenféle szakmából, húszas-harmincas éveikben járnak, kezdődő 
pályájukat szakítják meg a Japánban folytatandó tanulmányok kedvéért. Bancsi újra diák lett. 

Amikor ot thon a kifutópályán fölrugaszkodott vele a repülőgép, sőt pár perccel korábban, a tranzitváró-
ban beszállókártyával a kezében, egyszerre, hirtelen döbbent rá, hogy most valóban kiszakad eddigi összefüg-
géseiből, kiszakad a világból, ahogy azt addig ismerte. Legalább másfél évig nem érinti majd a talpa Európa 
földjét. Kitépte magát az addigi folytonosságból, állásból, szerelmekből, elindult, hogy szinte újraszülessen a 
világ másik sarkában. 

(Na, a király levágatta a bihalytehent, csináltatott neki hét rend ruhát és hét pár pacskert) 
Szépség és idegenség. 
Kifinomult szépség és meghódíthatatlannak tűnő idegenség - ez volt az első benyomása. A tárgyak és a 

legapróbb térrészletek gondos, esztétikus kidolgozottsága, s hogy semmit, de semmit nem ért maga körül. 
O t t h o n arra készült, hogy meglepetés fogja érni, másfajta világba érkezik - s a meglepetés valóban bekövet-
kezett; sokkal több dimenzióra kiterjedt, mint amennyivel képes volt számolni. Más volt a busz, a busznak a 
füstje nemcsak színre, formára, de illatra is; nemcsak a füst volt más, de más volt a háttér is, ami előtt a busz 
elment: mások voltak a cipők, az emberek lába, az emberek. Mások voltak a gesztusok, a szavak nélküli 
jelzések; a mozdulatok is mást jelentettek, mint o t thon. 

Az első hetekben hiába kereste az angol nyelvű lapokban a hazájáról szóló híradásokat, az ország nevét 
sem említették; oly messze esett, oly jelentéktelenül, mintha nem is létezne. A lelki tanácsadó- és horoszkóp-
rovatokra kapott há t rá, úgy böngészte Őket, mint személyes üzeneteket, még ha eddig sohasem hitt is 
ilyesmiben; a postaládát leste: valami ismerős szóban, valamiben, ami hozzá szól, meg kellett kapaszkodni. 

Elveszettek voltak a többiek is, külföldi társai; kicsúszott a lábuk alól az ismerős föld. Ha bevonatoztak a 
városba, kiléptek a külföldiek védő köréből - ott már végképp nem működtek az ot thoni reflexek. A felirato-
kat, a beszédet egyáltalán nem értették. A legtöbbjük dédelgetett magában valamilyen önbiztató jelmonda-
tot: „Bátrakat a szerencse is segíti." 

Még nem voltak képesek kivonni az életben maradáshoz szükséges tápanyagokat az itteni levegőből - a 
pillantásokból, érintésekből, hangsúlyokból még nem tudtak léggyökereket kibocsátani; az egyensúlyban 
maradáshoz idegszálaik még nem találták az itteni kapcsolódási pontokat. 

(Na, mikor kicsit megpihent volt, erősen megvigyázkodott, s azt mondta: 
- Hát, IStenern, itt es olyan világ van, mint az alföldön. Szántanak, vetnek.) 
A Bancsiéval szomszédos szobában lakó kanadai matematikus, Keith - az első csalódottság után, hogy csak 

nyomokban találta azt a zen-kolostoros, kő- és mohakertes Japánt, amiért valójában idejött úgy vette 
kezébe ezt a világot, mint egy logikai problémát: hittel vetet te magát a megoldás nyomába. 

Néhány délutánt az egyetem könyvesboltjában töltött, kiválaszotta a legmegfelelőbb szótárakat, nyelvtan-
könyveket, az írásjelek, a kandzsik tanulásához pedig egy amerikai matematikus könyvét, rendhagyó mód-
szert, melynek segítségével két hónap múlva már mind a kétezer írásjel jelentéséről volt fogalma. S noha ez 
még csak töredéke a feladatnak, hiszen a jelek kiejtése, írása, a jelösszetételek megértése még előtte állt, 
mások erre a szintre is évek alatt szoktak felkapaszkodni. 

Az egyetemi könyvesbolt egyik sarka a nyelvkönyveken és szótárakon kívül a japáni szokásokat, a japán 
„lelket" angol nyelven magyarázó könyvekkel volt teletömve. Bancsi csodálta Keith magától értetődő 
bizalmát a jó könyvekben, a japán mentalitás szótárában, irigyelte hitét a rációban, s abban, hogy honfitársai 
már anyanyelvén kiépítettek neki egy utat ehhez a világhoz, nem elsőként kell nekivágnia. 
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A legegyszerűbb szokások leírása - az evőpálca és a papucs használata - még segített Keithnek, de 

amikor az emberi kapcsolatokra került a sor, ez már valahogy nem vált be. Az ugyan világos, hogy ez a 
társadalom egyén- helyett csoportirányultságú: a nyugati ember számára szokatlanul éles határt von bent 
és kint között, csoporttag, illetve külső személy, „idegen" között; hogy a külföldiekkel szemben érzett 
zavar, gátlásosság az Edo-korszakbeli hosszú elzártságnak köszönhető. . . Am Keith már az ismerkedésnél 
elakadt. A kapcsolatokra, az érzések, érintések, pillantások, vonzások és taszítások útvesztőire már nem 
akadt elsaját í tható algoritmus. 

(mester és tanítvány) 
Mark úgy érkezett közéjük, ahogy egy vadnyugati hősnek kell. 
Egy esőre ha j ló délután Bancsit a kollégium előtt megszólította egy pár; fényképezőgépet nyomtak a 

kezébe, hogy vegye le őket az épülettel együtt. Üdí tően ócska, régimódi köpenyeikben úgy festettek, mintha 
postakocsiról szálltak volna le éppen, egy múlt századi kalandtörténetből. Mark, az ausztrál keramikus, 
elkésett társukként ittmaradt a nyelvtanfolyamra. Felesége, a pulykatojásarcú kis nő Kiotóban bérelt lakásuk-
ban fogja őt megvárni. Bancsi meglepetésére az expozíció pillanatában egyszerre rém-pózba és grimaszba 
rándultak, könnyedén, szenvtelenül, mintha fényképezéskor ez lenne természetes. Mielőtt lepakolták volna 
Mark ódon disznóbőr kofferjét, és elindultak volna a park lejtőjén át a metróállomás felé, a nő átvette a 
gépet, és a két férfiról csinált képet. Bancsi megértette, hogy játszani kell; hirtelen ötletből úgy tettek, 
mintha elkeseredett erőfeszítéssel ki akarnák tépni egymás kezéből a bőröndöt. Mark vicsorgása hiteles a 
képen, Bancsi láthatóan billeg még, egyensúlyát keresi, küzd a nevetéssel. 

A kollégium bejáratával rögtön szemben az étterembe érünk, a kóla- és kávé-automaták, széthagyott 
újságok közé, távolabb, egy belső sarokban televízió. Mark ott verte fel a tanyáját. Késő este, amikor a 
konyha felszolgálópultjának rolóit már rég lehúzták, a társalgóvá alakult helyiségben beszélgetők is elvonul-
tak már aludni, csak cigarettáért vagy kóláért jön le néha valaki az automatákhoz, s a portánál égő villany 
fénye az ebédlő mélyét félhomályban hagyja, csak a tévé villog a sarokban; Mark többnyire ott ücsörög 
hátradőlve, mélyen lecsúszva, csizmás lábait messze kirúgja maga elé. 

Szépen kopott , patinás bőrdzsekiben kell a tévé előtt heverni a csöndessé vált ebédlőben. Bal karunkat a 
kerevet támláján végignyújtva, a jobbunkban tartott kólát vagy sört szürcsölgetni, és minden műsort végig-
nézni: válogatás nélkül a tucatsorozatokat, baseball- és szumómérkőzéseket, krimiket, szappanoperákat, 
idétlen kvízműsorokat és az éjszakai, japánul feliratozott európai művészfilmeket. Marknak ez a módszere. 
Mozdulatai stílust sugároznak; mintha ő képes lenne i t thon lenni a világban - ebben is. Bőrdzsekije a 
felszabadultság jelképévé vált a körükben. 

(egy tábla csokoládé) 
Bancsi pillantása naponta megakadt a plakáton, mely nemrég az ebédlő üvegajtajára került. Finoman 

föloldott kínai tussal, néhány ügyes vonással festettek rá előkelő, ókori római férfiút, aki vállán megcsomó-
zott lepedőt visel. Bal szemével mintha kacsintana. Vagy az csak rajzhiba? 

Japánban tégy úgy, mint a rómaiak 
- Tóga parti -

táncos bála... kollégiumában november 24-én este 

Ezekben a napokban történt, hogy Keith késő délután a városban járva szembetalálkozott egy ismerősük-
kel. A hatmilliós Oszaka belvárosának egyik forgalmas állomásán pillantotta meg, és jó darabig nem mert 
odalépni hozzá, csak bámulta: Éva volt az, a norvég lány, bájosan, karcsún. Egy nagy tábla Meiji csokoládét 
majszolt. A földön ült. 

A kijáratnál, aho l a délutáni csúcsforgalom hamuszín tömegeit on t j a ki a vonat , két-három lépcsőfok 
vezet le az utca felé nyitot t csarnokba, melyben a jegyszedő automatáknál - a virágos és az újságos 
standon még belül - a találkára várók, a rohanó lábak özönében egy csinos, rövidre nyírt szőke hajú 
lány ült a lépcsőn, a földön. Egy szál könnyű fekete ruhában oly keresetlenül elegánsan, oly kikezdhe-
tetlenül, s mégis oly botrányos fesztelenséggel rakta keresztbe lábait, bontogat ta ki az ezüstpapírból a 
tábla csokit és harapdál ta el, min tha saját nappal i jában üldögélne egy békés szombat délelőtt , erőt 
gyűjtve a porszívózáshoz. A tömeg - mesélte Keith - , a kopogó c ipőben rohanó, ezernyi szigorú egyen-
ruhás, hajszolt fizetésből élő mintegy öntudat lanul kerülte ki. Senki sem szólt, senki meg se rezzent. 
Senki sem mosolygott . Senki nem gyönyörködött és senki nem bosszankodott; nem létezőnek vet ték, 
mintha ott sem lenne. 

Valóban nem is volt ott, magyarázta el jóval később Keith. Egy egészen más tér-időben csokoládézott, 
ahonnan nem volt átjárás ide, az oszakai délutánba. Az állomásról kiözönlők és Éva között nem jöhetet t létre 
kapcsolat. 

Keith csak nézte őt földbe gyökerezett lábbal, mint egy természeti csodát. 
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Az egyik este bó'rdzsekiben tért haza a városból. Egy áruházban kisebb vagyont költött a mű-koptatot t , 

elhasználtnak készült darabra. Ha nem is ért fel Mark valódi patinás dzsekijével, Keith már csak a hi te miatt 
is kapott tőle némi lezserséget. 

(zen kóan) 
Lányok, ízek, bódulat. Tóga parti. 
Mik ezek az algával bevont, furcsa, halízű kekszek? Hogyan táncolnak Ázsiában? Milyen zenére? És hogyan 

nevet egy Fülöp-szigeteki vagy indonéz lány? Hogyan egy japán? 
Mark nem kaméleonkodott — a tóga partin nem viselt sem tógát, sem szárit vagy perui népviseletet: úgy 

öltözött, ahogy szokott. Még csak nem is táncolt. Bancsi arra lett figyelmes, hogy Mark egy doboz sört 
szopogatva csak jön-megy a mulatozók között, sorra járja az oldalt iddogálókat, az éppen nem táncolókat. 
Kérdez valamit, amit azok értetlenkedve vagy nevetve fogadnak. 

„Mi Japán? Szerinted mi Japán?" 
Bancsit zavarba hozza. O inkább táncolna, szeretne itt könnyű ismeretséget kötni - eszébe sem jut még, 

hogy ez talán nem lehetséges úgy, mint o t thon . 
- De hát még jóformán meg sem érkeztünk - vetette ellen Bancsi - , a kérdést japánul még fel sem tudjuk 

helyesen tenni. Mi Japán? „Nyihon wa nan ' deszka?" Miért kell egyáltalán ilyesmit feszegetni? 
Ám úgy tűnik, a válasz fontosabb Marknak a táncnál, a lányoknál, az egész bálnál. Bancsi felismeri, hogy 

könnyebben szabadul, ha mond valamit. 
- Japán? A Hankjú vonat - vágja ki. 
Valóban. Minden reggel várja az élményt: egyetemre menet a parkon túl a Hegyi rizsföld megállónál 

vonatra szállni. Elbűvöli a Hankjú vasútvonal mesebelien üde, mohazöld bársonyülése, melyen babaarccal 
ülnek a lányok, tisztán, rezzenetlenül, szépen lakkozottan; kifogástalan egyenruháikban a nett kisiskolások, 
sötét öltönyben, nyakkendőben a férfiak. Most még nem jut eszébe arctalan katonáknak látni a hivatalba 
sietoket, még nem bántja egyformaságuk, a különbözéstől való rettegésük; ahogy nem tudja elolvasni a 
feliratokat, hirdetéseket, még nem hallotta azt sem, hogy az alsó-középiskolás fiúk zárt nyakú fekete egyenru-
háját egykor a porosz hadseregéről másolták; nem ismeri örömeiket, rítusaikat és babonáikat; nem tud a 
kedves szokásról sem, hogy ballagáskor a fiúk felülről a második rézgombjukat levágják és odaajándékozzák 
alsóbb osztályos szerelmüknek; nem tudja, hogy őket pedig a matrózblúz miatt úgy becézik: „sirály-lány"; még 
nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. 

De azt szeretné, bárcsak minél tovább tar thatna ez az első elragadtatás, az ujjongó érzés: Minden új! 
Máshol vagyok! Hisz a káprázatnak, odaragad a tekintete a bársonyülésekre: erdei patakmederből kiálló 
mohos sziklákat lát beléjük - az idilli külső leveszi a lábáról. Csupa tiszta embert lát a vonaton maga körül; 
mint holmi fejlett Utópiában: óvodás és öreg, férfi és nő szépnek és ártatlannak hat , s ő csak azon tűnődik, 
vajon tudnak-e Ők egyáltalán valamit is az élet sötét oldaláról? 

Mark csak házalt a kérdésével tovább, k inn a folyosón is. Mi Japán a madárcsontú indiai orvosnak, aki 
vaskos leveleket ír haza feleségének a nyelv különösségeiről? Mi a harmadik generációs brazíliai japán 
lánynak, aki most, velük kezd ismerkedni nagyszülei egykori hazájával? 

- Japán? Tanulmány az el lentmondásokról - feleli Kei th . - Látszólag kedvesek az idegennel, de nem 
őszintén gondolják. Utánozzák a Nyugatot , de magukban lenézik. S hiába tagadják szexizmusukat, 
mondván, nekik nincs két külön névmásuk férfira és nőre , az életben élesen megkülönböztetik őket 
mindenüt t . 

Egy lassú-víz bolgár művészettörténész azzal tért ki, hogy majd úgy három hónap múlva fog tudni felelni. 
- Akkor hát február huszonnegyedikén újra megkérdezlek - bólintott Mark - , még éppen itt leszünk. Ne 

felejtsd el, mert én sem fogom. 

(Ha azt feleled, ez egy bot, fejbe váglak vele. Ha azt feleled, nem bot, fejbe váglak. Ha nem felelsz, akkor 
is fejbe váglak. Mondd hát: mi ez!?) 

Tényleg, micsoda Japán? 
Bancsi éjszaka is ezen törte a fejét. Szeretne spontán, intuitív választ adni, olyat, ami egész lényéből jön 

- de ilyet nem képes találni. Hiszen ő még arra sem érett meg, hogy önmagának föltegye ezt a kérdést, így 
nem csoda, hogy csak felemás választ fabrikál rá. Még odáig sem jutott el, hogy elhiggye: azonos gondja lehet 
egy kenyaival, közös lehet az érzése egy ausztrállal, jordániaival, belgával. 

A tóga parti utáni reggel összefutott Markkal, aki az alagsori közös zuhanyozóban mellette csutakolta 
magát. Mark hirtelen átdugta a fejét: „Mihály, te nem válaszoltál tegnap, ugye? Ja, de igen. Hogy vonat. Arra 
gondolsz, hogy sok kis sárga hangyaember tülekszik?" 

Bancsi most mégsem akarta megúszni. Törölközés közben - hogy imponáljon Marknak, hogy valamikép-
pen költőinek látsszon - nekiveselkedett, és kisütött egy ú jabb választ. 

Japán: egy kecses macska a császár rózsakertjében..." 
H o n n a n vettem én ezt a finomkodó ostobaságot? - tűnődöt t később, pirulva önmaga előtt, keresve az 
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emlékfoszlányokat. Honnan a macska? A rózsakert? És a császár? Hiszen épp csak kapiskálta még a különbsé-
get A kiskakas gyémánt félkrajcárja mesebeli török császárja és az itteni között. 

Ezen az őszön már nagybeteg volt Hirohito, a csöndes tengeribiológus, a hódí tó háborús Japán istenből 
emberré, ártatlan öregemberré lefokozott császára. Az általa elnevezett Sówa-korszak hatvankettedik évét 
írták, ennyi ideje viselte rangját. A napokban átmenetileg javult az állapota, kiengedték a kórházból, az 
újságok címoldalán látható volt, ahogy autóba ültetik és hazatérhet. Mindenki tudta, hogy legfeljebb hetei 
vannak már hátra. A palotában abban a szobában fog lábadozni - írták - , amelynek ablakából a felesége által 
ültetett rózsakertre láthat. „Érdekes időszakban mégy Japánba" - mondta Bancsinak egy ot thoni barátja 
mintegy útravalóul. - „Lehet, hogy korszakváltás lesz? Mialatt odakint leszel, nyilván meghal az öreg császár. 
Figyelj majd oda, hogyan fog kikelni magából ez a fegyelmezett nép. Mi lehet ez a szelídség, kedvesség? Vajon 
hová lett a háborúban vadállati kegyetlenségű Japán? Valóban megváltoztak volna? Vagy csak megjátsszák 
magukat?" 

Mark most elgondolkodott. Már fölöltözve, indulásra készen a törülközőjével játszott. 
- Mindkettő karmol - mondta aztán - , a rózsa is, a macska is. 
Bancsi sietve visszakérdezett: 
- És te mit felesz? 
Mark a hóna alá csapta a törülközőjét. 
- Tudod, régebben, ot thon azt h i t tem, hogy Japán a Fudzsi hegy. De itt meggyőződtem róla, hogy: rizs. 

Hmm. De ez nem elégít ki. Igen, rizs is, feltétlenül, de azért valamivel több annál. 

(a sarkon találkozunk) 
Bancsi egy időben sokat olvasgatott a zen-buddhizmusról, angolszászok könyveit és a klasszikussá vált zen-magyará-
zó japánokéit. Most meglepetten ismerte fel, hogy az angol szövegbe japánul átvett, azaz lefordíthatatlannak ítélt 
rejtélyes-misztikus kifejezések (melyek jócskán hozzájárultak a zen egzotikus charme-jához) valójában itt a hétköz-
napi nyelv szavai, melyekkel a nyelvtanfolyamon már az első hetekben találkoznak. „Sono mama", úgy ahogy 
vannak, változatlanul. Ahhoz tehát, hogy a zent megismerje, elsősorban a nyelvet kell tanulnia. Nem is érezte hát 
sürgősnek, hogy siessen a zen-kolostorokat megnézni. 

Megvásárolta a szükséges szótárakat, elbűvölő írószerekkel szerelte föl magát, és behúzódott a szobájába. Nem 
tudott ellenállni és megvett egy szépirodalmi művet is, egy csinos kis zsebkönyvet, teli csupa japán jelekkel. 
A nem is olyan távolinak tűnő jövőben majd képes lesz olvasni ezt a sok lenyűgözően szép írásjelet, mely mind 
olyan, mit egy-egy élőlény. Addig is forgatta, eljátszott vele. Legyen ez az első könyv, amelyből elindulok. Egy 
amerikai író elbeszéléseinek japán fordítása volt, melynek magyar változatát már középiskolás korában keresz-
tül-kasul elolvasta. Az egyik novellában szerepel egy kisfiú, akinek kedvenc feladványa: „Hány macskafarka 
kell, hogy felérjen az égig?" (Egy is elég, ha jó hosszú.) Most akkor az írásjelek tengerében megtalálhatnám ezt a 
találós kérdést, gondolta Bancsi. Az angol-japán szótárban megkereste a „macska" japán írásjelét, azután 
böngészni kezdte a novellát a megfelelő környéken, a közepe táján. A temérdek oly hasonló jel között sehol 
sem találta a macska jelét. Itt kell lennie valahol. Újra kezdte, majd a végétől visszafele, aztán végigpásztázta 
megint a novella elejétől a végéig, de úgy látszik, ez a macska ügyesen elrejtőzött. 

Segítségül hívta egy ismerősét, aki megállapította, hogy itt bizony nincs egyetlen macska sem. Most nézte 
meg Bancsi először az angol eredetit. „Mit mondott az egyik fal a másiknak?" - tett fel ott egy merőben más 
találós kérdést a kisfiú. („A sarkon találkozunk.") Szó sem volt macskáról. A rejtvény a macskafarkával csak 
egy fordító leleménye volt. 

Talán hétvégeken is a kollégiumban vagy könyvtárban ücsörgött volna, ha nincsenek körülötte, akik 
elcsábítják világot látni. A bolgár művészettörténésznek köszönhetően jutott el Kiotóba, a csak előjegyzéssel 
látogatható belső császári kertekbe; magától nem vette volna a fáradságot - utánaolvasni, telefonálni. 

Szabad napjaikon kis társaságokba verődve átvonatoztak Kiotóba. Rendszeresen végigjárták az évszázados 
templomokat, a kő- és mohakerteket, a leghíresebbeket és sok-sok eldugottabbat is; a régiségboltokat és 
galériákat, lombos kis utcákat. A hegyoldalban tűzpiros falevelek alatt sétáltak, s a völgyből vén faházak és 
felfoghatatlanul f inoman kidolgozott, filigrán üzletek közül felszálló füst fűszerezte a langyos őszi levegőt. 
Bancsi tudta, hogy most a világ legszebb városában jár. Élete egyik csúcsán érezte magát. Diák, aki új nyelv-
ben kalandozik; gyönyörű, idegen világban füröszti magát, melybe egyre mélyebben bele fog majd merülni, s 
talán át fogja tudni mosni vele teljes önmagát . 

(abnormális perverziók) 
A nyelvtanfolyam befejeztével szétszóródtak a négy égtáj felé, az ország egyetemeire. Bancsi előbb egy déli 

szigetre, majd Tokióba került. Markkal akkor találkozott utoljára, amikor nyár elején, az esős évszakban 
egyszer meglátogatta Őket Kiotóban. 

Sikerült itt, Kiotóban letelepedniük; feleségével és egy osztrák barátjukkal vén faházat béreltek a város 
peremén, a hegyoldalban. Látványosságszámba menő, ócska dzsippel szaladgáltak az ezer templom és ezer 
mohakert városában. Egy borús délelőtt Mark megmutatta Bancsiéknak a műtermét a főiskolán. 
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A közös műterem egyik felében egy külföldi lány az égetőkemencéből nemrég kiszedett kerámiáit rakos-

gatta, csészéket, tálakat, melyek már itt tanult stílusban készültek. Kint lustán hullott a szürke, soknapos eső. 
- Most mi Japán? — csapott le Bancsi a régi kérdéssel. 
- Ez! - vette a lapot Mark. Készülő művéhez vezette őket: egy embermagasságú, agyagszínű, karcsú 

négyzetes oszlophoz. Az oszlop aljára, arasznyira a föld felett egy sorozat fotót ragasztott megkötözött mezte-
len nőkről, melyeket szado-mazochista pornográf magazinból vágott ki, derékmagasságban pedig egy tükröt 
szerelt föl. Úgy képzelte el, hogy a fényképek megszemléléséhez a nézőnek majd le kell hajolnia, ám akkor 
útközben - lefelé is és felfelé is - a tükörben elkerülhetetlenül meg kell pillantania saját arcát. 

- Szembe kell néznie önmagával - magyarázta Mark. - „Ilyen vagyok: szexista, perverz disznó, aki a nők 
lealacsonyításában és kínzásában lelek gyönyört." 

Fejjel lefelé lógatott magatehetetlen lányok kínlódtak a képeken, fájdalmasan kicsavart pózokban. 
Mellbimbójukat zsineggel húzott ruhacsipeszek szorították, szeméremrésükből színes gyertya égő vége meredt 
föl, s csöpögtette bőrükre a forró viaszt; rózsaszálat tömtek beléjük, vagy vezetékes vibrátort, melyet egy férfi 
távirányítóval saját gyönyörűségére szabályozott. Egy kimonójából csak félig kiszakított, mindenestül össze-
kötözött nőből éppen kirántották a fölfűzött gyöngysort; mögötte a tatamin légiesen elrendezett 
virágegyüttes biztosította a harmóniát. 

- Figyeld meg a kötözés gondosságát! Ezeket az okos, bonyolult csomókat, az ízléssel rendezett köteleket, 
amelyek mélyen vágnak a húsba. A kötöző mestermunkát végzett. Semmi szeszély, semmi tévesztés, ugye? 
Akár az ajándékcsomagokon: kifinomult, hidegfejű, szenvtelen kötözés. Steril. Illat nélküli. A végletekig 
fegyelmezett, esztétikus romlottság. 

A legvérmesebbnek szánt perverziók képein is szemérmesen takarták a fanszőrzetet. E jelenetek a hidegvé-
rű kínzás remekműveiként hatottak. Ugyanakkor meg is mosolyogtattak, mint a kamaszagyban kifundált 
fantáziák; s végül valami taszító hidegséget hagytak vissza, a szadizmus szomorúságát. 

- Még a perverzióik is... milyen.. . abnormálisak! - szólalt meg Mark felesége. Nevettek. 
Bancsi összerezzent: egy óvatlan pillanat, és kényszeresen rásiklanak a külföldi társaságokban föl-föltámadó 

időtöltésre, a „mi és Ők" típusú szembeállításokra, a helyi furcsaságok ostorozására, frusztrációjuk szellőztetésére. 
- Igen - szólt közbe tétován - , ez az ország, akár akarjuk, akár nem, arra kényszerít, hogy sablonokat 

gyártsunk róla. 
- De már ez a kijelentésed maga is mi más: egy sablon Japánról - jegyezte meg Mark. 
Kék színű munkás kezeslábasában állt a műterem nyers beton falai között, és há tán - Bancsi csak most 

látta - angol nyelvű felirat sárgállott. A mondat a helybeliek Amerika-komplexusán viccelt, és frappánsan 
összefoglalta a nyugati, keresztény kultúrákból érkezettek itteni vallási vákuumélményét. Ugyanakkor - talán 
akaratlanul - kivillant mögüle némi sértettség is, ami természetesnek hitt misszionáriusi fölényükben érte 
őket. 

„Isten jól van, és az USA-ban dolgozik." 

(a mindig küszöbön álló) 
- Nem mulatnak - állította aznap este egyik barátjuk, egy utazóban rejtőző pszichiáter. - Én viszont még 

mindig el tudom magam mulattatni azzal, hogy megpróbálok rájönni: miért nem mulatnak. 
Markék egyik törzshelyén ültek, mulattak, hangos külföldiek karéjában, egy apró iddogálós ét teremben, 

patinás, vén faépületben. A szépen feketedett deszkafalakat, sőt a plafont is az egykor itt tanyázott külföldi-
ektől érkezett képeslapokkal tűzdelte teli a vidám tulajdonos. 

- Meddig maradsz még? - kérdezgették egymást, ahogy szokás, búcsúzóul. 
- Én hamarosan hazatérek - sóhajtott a keramikus lány, a rangidős, aki nyolc éve élt már itt. - Csak még 

be kell fejeznem pár munkát . . . Igaz, régóta ezzel áltatom magam. Nagyon szeretem ezt az országot, semmiért 
nem adnám ezeket az éveket, de itt valahogy nem tudnék i t thon lenni. Legtöbbnyire mintha láthatatlan 
karanténben éltem volna. Ideje továbblépni. Majd meglátjátok ti is. Japán nem a megérkezés, hanem az 
örökké küszöbön álló távozás országa. 

Markék, amikor lejárt az idejük, visszaköltöztek Ausztráliába. 
Keith már most, a nyelvtanfolyamot követő nyáron sem volt Japánban. 

(Tíz év zen) 
Még a tanfolyam dereka táján történt, hogy egy téli hétvégén Keithszel - előbukkanva a külföldi társaság 

langyos védelméből, fölkapaszkodva a kultúrsokk mélyéről - meditációra jelentkeztek egy zen-templomba. 
Bancsi hosszú évek óta nem a buddhizmusnak és nem is a kereszténységnek hódolt , a zen iránti diákkori 

izgalma átalakult már - most mégsem esett nehezére fölmelegítenie akkori kíváncsiságát. Keith a szakmájá-
ban végzendő kutatásnál is inkább a zen-Japánt kereste; a csöndes templomkerteket, a bölcs, megvilágoso-
dott szerzeteseket; ám eddig nem pillantotta meg azt a szabadságot, amit a nyugati zen-könyvek ígértek. 
Fejlett nagyvárost látott maga körül, ipari, jóléti világot, olykor olyan bőséget, amilyet Kanadából sem tudott 
elképzelni. Meg rabságot észlelt, a társadalom szinte feudális kötöttségeibe való beleragadottságot. 
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A templom messze Kiotón túl esett, vonatozva, buszozva, gyalogolva értek oda. Tél volt, borús szürkeség. 

Kopott kis házak és csupasz fák, falusi környék, jellegtelen a szépséges császári városhoz képest. Bancsiban csaló-
dottság motoszkált, egy sznob elégedetlensége: nem a legjobb helyen járunk, félresodródtunk valami porfészekbe. 

Kis vidéki templom volt, mely többnyire üres; a bonc most miattuk jöt t ide, mert különben a családjával 
valahol egy másik templomban lakik. Negyven körül lehetett, még fiatal ember, akin nincs semmi különös. 
Bancsi talán tekintélyesebb zen-mestert vár, öregebbet, súlyosabbat, jelentékenyebb arcút. Füstölőt és 
harangkongást, nagyobb kolostort, romantikusabb hangulatot - mintha ugyan a környezettől függene, hogy 
milyen jól meditál valaki: milyen sikeresen találkozik önmaga legmélyével. 

Egy fallal szemben ültek, attól úgy egy méterre, reggeltől estig. Azon voltak, hogy kiürítsék a fejüket 
minden gondolattól — a semmire gondoljanak. Összpontosíts a légzésedre, ne kövesd akaratlanul is felmerülő 
gondolataid menetét , passzívan hagyd Őket tovaszállni, mint a felhőket. Aki nem próbálta, annak már 
néhány perc is ijesztő lehet ebből az élményből. Fölmerül benne, hogy amit csinál, talán mégiscsak ostoba-
ság, esztelen időpocsékolás. Hisz annyi értelmes dolga lenne! Még a le-föl sétálgatást is értelmesebb tevé-
kenységnek hiszi az ember az igazi semmittevésnél. És jönnek azok a gondolatok, amelyek miatt legszívesebben 
fölpattanna. Vagy föl is pattan. 

De nem ők. Nekik - olvasmányaik nyomán - régi álmuk teljesült, hogy igazi mesterrel, igazi meditációban 
vehetnek részt. így sem volt könnyű, már fizikailag sem - különösen, hogy nem szoktak még hozzá a török-
üléshez egy hideg templom-szobában egész napon át egyenes derékkal ülve meredni maguk elé, a fal 
tövére. Aztán a következő napon is. A szellős, fából készült templomot természetesen nem fűtötték (ezt 
tudták előre), jól felöltözve ültek, és a szünetekben teával melegítették magukat. 

Ültek hát egy fal előtt. Misztikus élményt nem is vártak; ám a levegőben még a különlegesből sem lebe-
gett semmi, abból, hogy itt most valami jelentős tör ténne velük. 

A bonc a ket tőjük kedvéért dolgozta végig a hétvégét. Főzött rájuk, kiszolgálta őket, teát készített, vezette 
egész napos meditálásukat, és beszélgetett velük este, amikor mindenen túl voltak. Pontosabban nem 
beszélgetett, hiszen egy pillanatra sem fecsegett: lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint válaszolt arra, amit 
tudni szerettek volna. Csak mellékesen derült ki, hogy harminckilenc fokos lázzal is dolgozott, ha már egyszer 
a telefonban megígérte, hogy fogadja őket. 

Az egyik este Keith arról faggatta, miért vonult zen-kolostorba annak idején huszonhét évesen, frissen 
végzett elektromérnökként - hirtelen, tíz évre - , holot t nemrég nősült és éppen egyéves lett a kislánya? 
Miért vállalta, hogy elvonul, bezáratja magát úgy, hogy talán csak pár év után engedték haza először. Évente 
három napra, Újévre. 

- Miért? 
- Mert észrevettem, hogy félek a haláltól. 
- N a és? 
- Hogy a halál gondolatával megbarátkozzam. 
- Na, és most már megbarátkozott? Már nem fél tőle? 
- De igen, most is félek a haláltól. 
- Akkor mire volt jó az egész? 
- Kevésbé félek tőle, mint azelőtt. 
- Egy kicsivel? 
- Igen, egy kicsit kevésbé. 
- És erre megérte tíz évet ráfordítani? Hogy semmi mást nem csinált, csak ült egy fal előtt és a semmire 

gondolt? Meg söprögette a kolostorkertben a faleveleket? És közben o t thon mindennap eltelt egy egész nap, 
és a kislánya növekedett , és maga ebből évente három napot látott összesen, Újévkor? Megérte? Meg? 

- Igen - felelte. 
Szeme, arca, egész lénye értelmes, rokonszenves emberé, ugyanakkor, amit mond - esztelenség. Úgy 

érezték, nem volt mit félreérteni: világosan értették egymást. 
Hazafelé a vonatban Keith ezt kérdezte: Mi ez hát? Meghalni tíz évre, hogy ismerkedjen a halállal? Hiszen 

ahogy telik az idő, az ember úgyis csak megérti. Nem kell ahhoz még külön le is ülni. Tíz évet kidobott az 
életéből, csak hogy kicsit jobban megbarátkozzon azzal, amivel úgy is meg lehet, hogy közben él: élvezi az 
életét. Neurózis. 

Bancsit a hűségük döbbentette meg igazán: milyen magától értetődőnek hitte a bonc, hogy a felesége 
megvárja. Tíz évig várni. Tíz éven át tudni, hogy megvárnak. Viccelődni nem volt kedve, és nem is mesélt 
erről a kalandjukról, de nehezen szabadult a képtől: látta a férfit, aki tíz éven át töprengett a semmiről, s a 
végén szinte ugyanott állt, mint előtte. 

Keith elgondolkodott és nemsokára levonta a következtetéseit. A végeredmény egyirányú repülőjegy lett, 
vissza, Kanadába. 

Bancsi soha többé nem vett részt szabályos, templomi zen-meditációban. 
De hazatérni sem volt képes. Amikor kitelt az ideje, munka után nézett. Tíz év után még Japánban élt; 

mintha egy fal előtt ülne, nézett maga elé. Egy kérdésre kereste a választ. 
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(Déva vára) 

Külföldiként éveken át lakott itt az absztrakcióban, senki földjén, köztes térben: mint aki a sejtekbe nem 
jutott be, csak kinn lebeg a sejtközi állományban. 

Amit megértett estére, összeomlott reggelre. Ami összeállott teljes rendszerré, másnapra elillant. És még 
ez volt a jobbik eset, hiszen akadtak külföldiek, akik paranoid rendszereket izzadtak egybe és maguk 
omlottak össze. 

Amikor megérkezett, még tudta, hogy a macska, macska; és Japán - Kína. Aztán párállni kezdtek a 
kontúrok, kétségek lepték be az érzékeit, más lett még a levegő halmazállapota is, mint megszokta. Elmozdult 
lassan a világ, kifordultak a dolgok a helyükről, kibillentek vagy legalább árnyalatnyit eltolódtak, mint mikor 
dioptriás üvegen át nézzük őket; a macska már nem macska volt, és Japán nem Japán. A jóság nem jóság, és a 
gonoszság nem gonoszság. 

(zen mon-dój 
- Mi Japán? - kérdezte önmagát. És felelt rá: 
- Nem tudom. 
- Mi Japán? - kérdezte. 
- N e m tudom. 
- Mi Japán? 
- N e m tudom. 
Mi Japán? Nem tudom. 
Mi Japán? Nem tudom. 
Mi Japán? Nem tudom. 
Mi Japán? Nem tudom. Mi Japán? Nem tudom. Mijapánnemtudom. 
Mi Japán? Nem tudom. Mi Japán? Nem tudom. Mijapánnemtudom. 
Mijapánnemtudom. 
Mijamojamu. 
Mu! 

(az ártatlanság eloszlása) 
Olykor úgy képzelte el a világokat - ezt és az ot thoni t - , hogy egy-egy doboznyi játékkockából rakták ki 

mindket tőt . Olyanokból, amilyenekkel óvodáskorában játszott: sokféle négyzetes oszlopból, rövidből, 
hosszúból és laposból, gurigából, hídból és háztetőből - sokféle színűből s az itteni világ kissé másképp 
lett összerakva. Másutt vannak az átkötések, még ha ugyanakkora doboznyi játékkockát használtak is fel a 
felépítéséhez, de másképpen. Itt más színű és méretű kocka áll a ravaszság helyén, más a kiterjedése a 
hűségnek, a tapintatnak, mást jelent mulatni. így aztán az itteni ravaszságot nem is nevezhetjük „ravasz-
ságnak". Más darabkákból, más formákból, más szabályokkal jön ki ugyanaz a végeredmény: élünk és 
meghalunk. 

Vagy: a kerek-egy-világot itt más vonalak mentén szabdalták föl jóra-rosszra. 
Másként fut az ártatlanság/gonoszság eloszlási görbe. 

(egy afrikai) 
Olykor, ahogy a külföldi útjai után hazatérő Bancsival a repülőgép leszállás előtt Narita fölött körözgetett, 

újabb hurkot írva le a csillogó óceánon szétszórt kis halászhajók felett, majd visszakanyarodva, ereszkedve 
egyre lejjebb, helyét keresve, olyankor fölülről látta Japánt, ezt a hallatlan aprólékossággal kidolgozott földet, 
a f inoman odahímzett utak tiszta ezüstjével, az elevenzöld rizsparcellákkal, ahol semmi fölösleges, sehol egy 
elfelejtett mezsgye; az üde erdőfoltokat és tavacskákat, a temetőket és parányi szentélyeket; a gép ablakához 
szorított homlokkal nézett lefelé, és tudta, hogy várják odalenn. 

Máskor pedig rápillantott még ennél is magasabbról, egészben látta a tengericsikó formájú szigetláncot, sőt 
lenézett az idő felől, átugorva az utóbbi néhány tízezer évet, és szemlélte ezt a rokon népet, földijeit, akikkel 
éppen egy helyről származik ő is: Afrikából. 

(Mi a zen?) 
Egyszer a halacska elúszott a halkirálynőhöz, és megkérdezte: 
- Annyit hallottam már a tengerről. Mi az, és hol van? 
A halkirálynő így felelt: 
- Itt vagyunk a tengerben. A tengerből lettél, és itt is fogsz meghalni. A tenger van rajtad kívül és belül; 

körülvesz, mint saját léted. 

(az öreg király, az íjászat mestere) 
Még senki sem tanulta meg tőlem az íjászat művészetét, aki előbb vagy utóbb ne engem vett volna célba. 
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(szatori) 

Japánt nem fogja pánt. 

(hangya, ringló) 
Az öreg király, midőn a mézes, elvadult gyümölcsöskertben elmerült a tökéletes bölcsesség tanulmányozá-

sában, így elmélkedett: 
- A dolgok lényege üres. O, Bancsi Miska - folytatta - , a forma tehát üresség, s az üresség valójában 

forma. Az üresség nem különbözik a formától, és a forma nem különbözik az ürességtől. Ami forma, az 
üresség, és ami üresség, az forma. 

Ugyanez áll az észlelésre, a nevekre, fogalmakra és a tudásra. így hát, ó, Bancsi Miska, az üresség minden 
dolognak jellemzője, nincsen kezdetük, nincs végük, hibátlanok és nem hibátlanok; nem tökéletlenek és 
nem tökéletesek. Ennélfogva, ó, Bancsi Miska, ebben az ürességben nincs forma, nincs észlelés, nincs név, 
nincsenek fogalmak, nincs tudás. Nincs szem, forma, látás; nincs fül, hang, hallás; nincs orr, szag, szaglás; 
nincs nyelv, íz, ízlelés; nincs test, tapintás, érzés; nincs elme, tárgy, gondolat. 

Nincs tudás, nincs tudatlanság, nincs a tudatlanság megszűnése. 
Nincs pusztulás és halál; nem létezik a pusztulás és halál megszűnése; nem létezik a négy igazság, vagyis 

hogy lenne a szenvedés, a szenvedés forrása, a szenvedés megszüntetése és az ehhez vezető út. Nincs tudás és 
nincsen út a megvilágosodáshoz - vagyis a nirvánához. 

Aki elérte a bodhiszattva tökéletes bölcsességét, a tudatosságtól áthatva él. Á m ha a tudatosságtól való 
áthatottságod megsemmisül, szabaddá válsz minden félelemtől, nem érhet már el semmi változás, s a végső 
nirvánát fogod élvezni. 

(Zöld nap: Madarak, fák napja 
- Na - azt mondja a csitkó most mondd meg nekem, Mihály, mit akarsz. Itt akarsz király lenni, ebben 
az országban?) 

Bambusz pecabotját a víz fölött tar tot ta ugyan Bancsi, de csöppet sem bánta, ha nem fog halat. Április 
vége volt, Zöld nap - a néhai Sówa császár születésnapja - , afféle Madarak, fák napja, selymes idő, a sokadik 
tavasz már, mióta Bancsi itt élt. A szél már a legutolsó cseresznyeszirmokat is elvitte, virult a fű mindenfelé, 
szinte hallható surrogással bújtak ki az új levelek a bokrokon, fákon, ezer friss zöldben, üdén, húsosán. Az 
utóbbi években szeretett idejárni, és olykor elkísérte őt a királykisasszony is; ma is ő ült mellette, és japánul 
beszélgettek. 

A horgásztanya Tokió egy villanegyedében állt, patak mentén futó hosszú park egyik zugában, félreeső, 
lombos út mentén. Öreg faépület volt, régi világból ittmaradt sziget, benne kopott, családias kifőzdével, 
melyben ötven év előtti japán slágereket játszik a rádió. Fotocellás nindzsa állt előtte, csempekék, idomtalan 
jószág, aki vékony géphangon kínálgatta az előtte elhaladókat: „Nem parancsol egy kis finom pattogatott 
kukoricát?" 

A teázóból kinéző ablakon át pirospozsgás, baseball-sapkás kicsi öregapó vet te át a belépődíjakat. Csali-
masszát adott érte, egy jókora diónyit, hogy csippentgetve belőle a horogra tapasszák; meg időt is adott érte: 
egy félórát válthatott az ember magának - egy félórányi békés, üres időt, semmit, nirvánát. 

Számozott, szorosan rakott sörösláda-üléseken ültek körben az apró betonmedence partján, mely most, a 
madarak-fák napján megtelt vendégekkel: szerelmespárok, szülők gyerekkel, nagyapók unokával; a legtöbb 
láda foglalt volt, s a kis bambuszvesszők könnyű nejlonzsineg libegőikkel épp, hogy egymásba nem akadtak a 
fegyelmezett halacskák fölött. 

Zsenge lombok borultak kívülről a kis betonmedence fölé, parkbéli fák, s csak miattuk nem látszottak ide a 
közeli Sindzsuku negyed felhőkarcolói. Oldalt cserepes törpefákat raktak kis állványzatra, s egy apró családi 
szentélyt is bújtattak a horgásztelep sarkába, valódi, piros torii-kapujával, áldozati virágcsokorral; és valahogy 
idetolakodott egy közönséges lakóház erkélye is, melyen rózsaszín műanyag vállfákon lebegtek a száradó ingek. 

Fejük fölött, varjúhangok foszlányaival, ott lebegett a végtelen ég, még leméretlenül, felparcellázatlanul. 
Idill volt, zsebkendőnyi területen; talán az utolsó előtti állapot a virtuális valóságba való tovapárolgás előtt. 
Csónak itt nem borult, az Óperenciás-tenger hullámai és viharai nem csaptak idáig. Nem kellett, de nem is 
lehetett itt heves mozdulatot tenni, s csak arra kellett ügyelni, hogy a szomszédodat meg ne lökd a válladdal. 

Csakhogy most éppen ilyesmi történt . A királykisasszony, Bancsi társa, meg találta billenteni a kettőjük 
közé tett táskát, s a tetejéről egy könyv belepottyant a medencébe, a halak közé. 

(Hencidától Bonchidáig) 
Folyt a sok lé Bancsi könyvéről, miután kikapta a nyálkás vízből, s ahogy csurgatta és szemetes után 

nézelődött, búcsúzóul, száraz lapokat keresve rásiklott a tekintete erre a fürdőt vett valamire, ami könyv volt, 
és már nem volt könyv. 

Ekkoriban már egy véletlen félpillantás elég szokott neki lenni, hogy anyanyelvén írott szövegbe lapozva 
észrevegye a „japán" szót. Most is belényilallott, hogy ott bújik valahol az ázott papíron, a lap alja táján. 
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(A Kiikiillőn leereszkedtek) 

Meg is találta. Hitetlenkedve bámult az oly ismerős, j-vel kezdődő kéttagú szóra, azon a lapon az egyetlen-
re. Gyorsan ocsúdott, ahogy megszúrta e jótékony injekció, és kezdte átjárni a testét az örömhír, mert az állt 
ott: játék. 

A könyvet tűnődve a szemetesbe pottyantotta; visszaballagott a helyére. Amikor újra bemerítette a horgot 
a vízbe, megpillantotta a fák megváltozott árnyékát, s föl sem kellett néznie, hogy érzékelje: a túlparton nem 
Sindzsuku felhőkarcolóit s a tokiói fákat látná már, hanem gyerekkorának parkját egy kis mesterséges halastó 
partján; füzekkel, távolabb fenyőkkel, tölgyekkel, s a parton egy gyerek ül, horgászik, nyilván iskolából 
lassacskán hazatérőben, mert táskája mellette hever a földre dobva. 

- Nézd csak! - súgta a királykisasszony. 
Bancsi Mihály egészen finom rándulást érzett az alkarjában. Óvatosan fölemelte a botját, és kihúzta a 

zsákmányt a vízből. Már nem csodálkozott, holott a horgon nem halacska - egy vers fickándozott: 

Hó hull, sok pehely! 
mind oda hull, ahová 

épp őneki kell. 

J 
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Olvasatok Heller Agnes 
Kosztolányi'könyvéről 

ÉRTELMEZÉSTÖRTÉNET, HÉT TÉTELBEN 

VERES ANDRÁS 

í . 

Talán úgy helyes, ha kertelés nélkül megvallom: 
különvéleményem van Heller Ágnes Az erkölcsi normák 
felbomlása. Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkássá-
gában című könyvéről, amely 1957-es megjelenése óta 
általános megbotránkozás tárgya a magyar irodalmi 
közvéleményben, s melyet még szerzője is jónak látott 
utóbb megtagadni. Szó sincs arról, hogy álláspontom ne 
változott volna az idők folyamán. Helyesebb volna 
különvéleményeket emlegetni, többes számban. A 
könyvet ugyanis többször elővettem és újraolvastam/ 
értelmeztem (talán már ez se mondható szokványosnak, 
ugyanis Az erkölcsi normák felbomlása olvasásra sem méltó 
szitok-referenciaként rögzült a köztudatban). írásomban 
arra vállalkozom, hogy számot adjak különböző olvasata-
imról, már amennyire emlékezetem és a rendelkezésemre 
álló dokumentumok ezt lehetővé teszik. 

Tulajdonképpen a Kőbányai János kezdeményezésé-
re és közreműködésével született memoárkötet, a 
Bicikliző majom (Múlt és Jövő K., 1998) adta az ötletet. 
Ebben Heller Ágnes elmondja véleményét hajdani 
Kosztolányi-könyvéről is (I. m. 149-150.). Mint 
később részletesen kitérek rá, igen érdekes, de a 
tényekkel némiképp hadilábon álló véleménynek 
tartom; ugyanakkor felidézte bennem saját egykori 
kínlódásaimat. S fölmerült: miért ne próbálkozhatnék 
magam is hasonló időutazással? Bemutatni, hogy 
miképp változik meg egy könyv jelentése újra meg újra 
az olvasói szövegkörnyezet átalakulásának hatására. 

Fölöttébb sajnálom, hogy nem tudom követni a 
Bicikliző majomnak kizárólag a szerző emlékezetére 
hagyatkozó eljárását, de én kevésbé bízom meg a 
magam memóriájában. Igaz, műfaji elképzeléseim is 
különböznek Hellerétől, aki a kötet függelékében 
közreadott Történetírás vagy memoár? című írásában 
— mint azt a cím is jelzi - kategorikusan szembeállítja 
egymással a kettőt. „A memoárban nem az képviseli az 
igazságot - mondja Heller - , amit a levéltárak adatai 
visszaigazolnak. Hanem az emlékezet autenticitása. 
Hogy nem tagadom-e le magam előtt, amire kellemet-
len emlékezni? [...] Lehet hazudni az önéletrajzban, de 
az nem azonos azzal, hogy nem ellenőrzöm a tényeket 
az újságban. [...] Az önéletrajznak sokkal több köze van 
az őszinteséghez, az autentikussághoz, mint a puszta 
tényszerűséghez." (I. m. 392.) 

Közhely ma már, hogy a memoár is fiktív narrációs 
műfaj, megalkotott szöveg, amely maga teremti hősét. 
De azért nem tennék egyenlőségjelet egy emlékirat és 

egy regény szereplője közé, már csak a műfaji konvenci-
ókból adódó eltérő olvasási várakozások miatt sem. Egy 
regény alapján aligha jut eszünkbe megítélni valóságos 
személyeket, míg az önéletrajz esetében természetesnek 
találjuk; egy regény közvetlenül nem forrásértékű a 
történetíró szemében, míg a memoár az lehet. Én sem 
gondolom, hogy csupán az adatokkal való összhangon 
múlna az időutazás hitelessége, de azt igen, hogy az sem 
baj, ha ez teljesül. Illetve, ha ismert tényeknek mond 
ellent a memoárszerző, illik értelmeznie az eltérést. 

S közhely az is, hogy az emlékezet fölöttébb szelek-
tív, szükségképpen részrehajló. Heller Ágnes mintha 
valaminő őseredeti értelemben vett őszinteséget 
tulajdonítana az emlékezésnek, amihez képest eltávolí-
tó, manipulatív eszköz az adatok számbavétele. Én 
éppen fordítva gondolom: a memoáríró őszintesége 
nem adottság, hanem feladat. A dokumentumokkal 
való - olykor gyötrelmes - szembesülés pedig kifejezet-
ten segíthet abban, hogy mégse feledkezzünk meg 
múltunk kellemetlen epizódjairól. 

2. 

Először 1962 tavaszán találkoztam Az erkölcsi normák 
felbomlása című könyvvel. Harmadik osztályos gimnazista 
voltam és önjelölt költőpalánta. Természetesen utáltam 
a tökéletesen üres iskolai drillt, a piros betűs ünnepek 
megalázó rituáléját, a felnőtt világ egyszerre atyáskodó és 
monologizáló közeledésmódját. S akkor egyszerre 
fölfedeztem magamnak Kosztolányit. Nemcsak mint 
nyelvbűvészt csodáltam őt, de rímjeinek rafinált 
játékában is felszabadító erőt éreztem a mindenkori 
felsőbbség nagyképűsége, fontoskodása ellen. „Minden 
búvárnak oly nagy / a képe": ezt a sort tulajdonképpen 
nekem kellett volna megírnom. Kosztolányi-kultuszom 
nem szorítkozott verseinek imádatára és utánzására. 
Beszereztem ismert ifjúkori arcképét, s mindent tudni 
akartam róla. Nagy csalódást okozott, hogy alig találtam 
irodalmat. Az ínség is ráirányította figyelmemet Heller 
könyvére, de nem csak az. 

Egy lányismerősöm újságolta, aki a Kossuth Zsuzsa 
Gimnáziumba járt, hogy ott egy tanárnő, valami Heller 
Ágnes nevű, fél éven át tanítja Kosztolányit, igaz, sok 
rosszat is mond róla. Minthogy akkoriban az ország 
többi gimnáziumában legfeljebb két órát kapott 
Kosztolányi, a tankönyvben pedig vagy másfél lapot, 
nagyvonalúan megbocsátottam, hogy a tanárnő 
kritikával meri illetni ezt a félistent. 
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A szerző neve már nem volt egészen ismeretlen 

előttem. 1960 őszén ugyanis vendégként részt vehettem 
a Kossuth Zsuzsa Gimnázium egyik önképzőköri ülésén, 
ahol a Bűn és bűnhődés hősének, Raszkolnyikovnak a 
tettét és indítékait elemezte egy három tagú (bíróból, 
ügyészből és ügyvédből álló) Irodalmi Bíróság, s az 
érveket és ellenérveket meghallgatva szavazott az 
esküdtszékké alakult közönség arról, hogy mármost 
bűnös-e, vagy sem. Az Irodalmi Bíróság ötlete talán 
Kaverin Két kapitány című regényéből származott, 
mindenesetre az önképzőkör munkáját irányító Heller 
Ágnes karolta fel és rendezte meg. (Annyira megtet-
szett a dolog, hogy iskolámban, a Lorántffy Zsuzsanna 
utcai gimnáziumban azonnal hasonló pert akasztottam 
Julien Sorel nyakába.) 

Tehát a lehető legnagyobb várakozással vettem 
kézbe Az erkölcsi nonnák felbomlását. Ma is élénken 
emlékszem, mennyire imponált, hogy a magyar íróknak 
ajánlotta könyvét a szerző, hiszen én is a megszólítottak 
közé soroltam magam. Már csak ezért sem törődtem 
bele, hogy annyi (számomra) érthetetlen szótól hem-
zseg a szöveg; ekkor kerültem közelebbi ismeretségbe 
az Idegen szavak szótárával. Különösen sok fejtörést 
okozott a kulcsszónak számító „nihilizmus" kifejezés, 
amelyről egyfelől azt olvashattam: minden szabály, elv, 
erkölcs, törvény tagadása, másfelől viszont bizonyosan 
tudtam Kosztolányiról: dehogy tagadott minden 
szabályt és erkölcsöt, sőt maga a könyv is elismeri, hogy 
megszállottan ragaszkodott a művészi hitelességhez és a 
kisemberek világát jellemző, kis kezdőbetűs „élet" 
értékeihez. 

V ' 
JLX^önnyebb volt értelmez-

nem Kosztolányi „anarchizmusát" - itt viszont az nem 
fért a fejembe: miért baj, hogy valaki nem szereti a 
politikai hatalmat, a hierarchiát. Egyáltalán: a könyv 
szinte valamennyi megállapítása, amit sikerült úgy-
ahogy felfognom - az individualizmustól a relativizmu-
son át a dekadenciáig engem korántsem borzasztott 
el, sőt kitüntető elismerésnek tartottam. S arra a 
következtetésre jutottam, hogy amit Heller Ágnes leír, 
az teljesen igaz, csak én éppen azt szeretem Kosztolányi-
ban, amit ő elmarasztal. S hogy annyi mindent tudott 
felhozni ellene, még növelte büszkeségemet: lám, 
milyen nagyszerű mestert választottam magamnak! 
Amit Kosztolányitól a „homo aestheticus" és „homo 
morális" megkülönböztetéséről idézett (I. m. 50-51.), 
valósággal elbűvölt; én is úgy képzeltem el a költőt, 
mint az ízlés Fennkölt Lovagját, akit nem terhelnek 
csip-csup erkölcsi aggályok. Az utóbbiakat a lelkizés 
— általam lenézett — birodalmába utaltam. 

Mai szemmel nézve erős a gyanúm: a könyv egyik fő 
értékét az jelentette akkor számomra, hogy jobbnál 
jobb Kosztolányi-idézetekkel van tele; félig-meddig úgy 
olvastam, mint egy pompás aforizma-gyűjteményt. 
Tulajdonképpen Az erkölcsi normák felbomlása hívta fel 
a figyelmemet Kosztolányi értekező- és szépprózájára, 
addig kizárólag a költészetét ismertem. Készséggel 
elhittem a hosszú idézet és az azt követő kommentár 
alapján, hogy a Paulina című novella: remekmű. 
Ugyanakkor fölöttébb bosszankodtam, hogy a könyv 

nem tünteti fel az idézetek forrását. Például képtelen 
voltam megtalálni az alábbi izgalmas eszmefuttatás 
eredeti helyét (nem sejthettem, hogy egy teljesen 
ártalmatlannak tűnő, Arany Jánost védő vitacikkben 
bújik meg): 

„A kommunista Moszkvában - írta Kosztolányi 1931-
ben - manapság az a bátor ember, aki a Vörös térre 
kiállván azt kiáltja: »éljen a fasizmus!«, ellenben a 
fasiszta Rómában manapság az a bátor ember, aki a 
Palazzo Chigi felé torkaszakadtából ordít: »éljen a 
kommunizmus!« Csakhogy ezt sem Moszkvában, sem 
Rómában nem ismerik el erről a két igazán bátor 
emberről. Mindkettőt egyformán »gyává«-nak tartják, 
mert ellenkezőt hirdetnek azzal, amit ők akarnak. 
Emlékezzünk vissza, hogy a szovjet uralom idején nálunk 
is »sötétben bujkáló gyáva ellenforradalmároknak« 
jelezték azokat, akik életüket kockára téve a rendszer 
megbuktatásán fáradoztak, s az ellenforradalom idején 
azonnal »gyáva patkányok« lettek a kommunisták, kik 
börtönnel dacolva gerincesen megmaradtak elveik 
mellett... Hol itt az igazság?" (Az erkölcsi normák... 45.) 

Egyáltalán nem értettem egyet Heller Ágnes 
kommentárjával, hogy a bátorság önmagában nem 
erény (miért ne lenne az?), illetve, hogy helytelen 
azonosítani a mindenkori uralkodó renddel szembeni 
ellenállással, mert akkor egy színvonalra helyezzük a 
különböző politikai rendszereket (az ellenség nem lehet 
bátor?). Számomra - egy belügyi államtitkár apával a 
hátam mögött, akit hazaárulás vádjával börtönbe 
zártak, majd a szabadulása után ismét magas tisztségek-
be helyeztek - túlságosan is erős élmény volt a történel-
mi libikóka megtapasztalása ahhoz, semhogy ne éreztem 
volna át a megítélésnek azt a viszonylagosságát, amit 
Kosztolányi példái sugallnak. 1956. október végi, 
november eleji napjai is úgy rögzültek az emlékezetem-
ben, hogy a családi tudat színpadán ismételten átérté-
kelődtek az események: egyik nap lázadásról hallottam, 
a másikon a márciusi ifjak méltó utódairól, a harmadi-
kon ismét félni kellett. Annyit már akkor megértettem, 
hogy a történelem nevezetes napjai általában ilyenek 
lehetnek. 

3. 

Egyetemi éveim elején - 1964-ben, 1965-ben - nem-
csak elővettem újra Az erkölcsi normák felbomlását, 
de egyenesen megtértem hozzá. Magyar-tilozófia szakos 
hallgatóként, a Lukács György által emlegetett „mar-
xista reneszánsz" hitével megfertőzve, elfogadtam a 
Kosztolányi-könyv kritikájának pozícióját, még ebben a 
ma már meglehetősen komikusan ható megfogalmazás-
ban is: „Mert, bár a kapitalizmus, s különösen imperia-
lista szakasza ellenséges talaj a művészet fejlődése 
számára, mégis vannak benne rések, alagutak és 
ösvények, melyeket kikutatva a művész még polgári 
osztálytalajról is megtalálja a lehetőséget realista 
művészet létrehozására. [... De] a XX. században nagy-
realista művészet - mint erre Lukács György rámutatott 
- csak akkor jöhet létre, ha a művész maga előtt látja, 
vagy legalább nem tagadja a szocializmus elvont 
perspektíváját. Ez a fáklya hiányzott Kosztolányi 
kezéből, ezért tapogatódzhatott csak sötétben a repedé-
sek, a rések felé." (I. m. 122-123.) 
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Ekkor már nemcsak érteni véltem a kategóriák 

jelentését (még az olyanokét is, amelyeknek talán nincs 
is értelmes jelentésük, mint a „liberális anarchizmus" 
Heller Ágnes által adott értelmezése - vő. 61-62.), 
hanem rendelkeztem azzal a filozófia szakosok körében 
természetesnek mondható előfeltevéssel, hogy minden-
nél fontosabbak a kategóriák, és csak az ő révükön 
világ a világ. Ismertem ugyan Bóka László 196l-es 
Kosztolányi-tanulmányát, amely igen élesen utasította 
vissza a szigorú verdiktet, amit kiolvasott Heller 
könyvéből, tehát azt, hogy „Kosztolányi művészete nem 
egyéb, mint a polgári etika felbomlásának, a nihiliz-
musnak, a relativizmusnak, szolipszizmusnak példatára" 
(Kosztolányi Dezső. Vázlatok egy arcképhez. In: Bóka 
László: Arcképek és tanulmányok. Akadémiai K., Bp. 
1962. 397.). Én azonban úgy okoskodtam, hogy 
Kosztolányihoz mégis csak az visz közelebb, ha kategori-
ális elemzését adjuk életművének, s nem az életút, a 
külső körülmények olyasfajta megrajzolása, mint amire 
Bóka vállalkozott tanulmányában. (Nem beszélve arról, 
hogy Bóka kritikája csak ott meggyőző, ahol Heller 
biologista ízű - Kosztolányi „született jellemgyengesé-
gé"-t és hasonló képtelenségeket állító - tételeit 
támadja; de mivel ő is marxista pozíciót kíván elfoglal-
ni, nem tagadhatja a Pardon-rovatot szerkesztő Koszto-
lányi felelősségét és az író maga mentségére kiötlött 
„homo aestheticus"-elméletének nihilista vonásait.) 

r > 

Ji bármennyire skizoidnak 
tűnik is, de Heller pozíciójának elfogadása távolról sem 
jelentette számomra Kosztolányi művészetének leérté-
kelését. Ellenkezőleg. Modellértékűnek véltem a XIX. 
századi magyar irodalom egyetlen valamirevaló esztétá-
jának, Erdélyi Jánosnak a példáját, aki csak az igazán jó 
műveket húzta le, a kevésbé jókkal lehetőleg nem fog-
lalkozott. (Heller Ágnes is fölfedezte magának Erdélyit, 
róla írta szakdolgozatát.) Észrevettem, hogy Az erkölcsi 
normák felbomlása szerzőjét is hasonló mentalitás 
jellemzi. Jóllehet az elején leszögezi, hogy Kosztolányi-
nak szerény filozófiai műveltsége volt, mégis valóságos 
bölcseleti rendszert olvas ki az olykor kifejezetten 
alkalmi céllal írt szövegekből is, és a gondolati kohe-
renciát is ennek megfelelő szigorral kéri számon rajtuk. 
Az sem kerülte el a figyelmemet, hogy mennyivel 
többre tartja Kosztolányi „normafelbontó nihilizmusát", 
mint Babits ragaszkodását a liberális polgári normákhoz 
(I. m. 19-20.). Egy helyen egyenesen úgy fogalmaz, 
hogy a minden elméletet elutasító, s ezért az irodalom-
politikától magát távol tartó Kosztolányi „jóval 
kevesebbet ártott és jóval többet használt a két háború 
közötti magyar művészetben, mint Babits makacs 
liberalizmusával" (50.). Heller kritikai észrevételeit 
immár nem utasítottam el, sőt úgy fogtam fel: éppen 
velük támasztható alá leginkább, hogy mennyire 
izgalmas, érdekes szerző Kosztolányi. 

Figyelmesen olvasva a könyvet akár az is lehetett az 
ember benyomása: az író rendkívüli formátumát mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy ismételten kisiklik a 
kategoriális elemzés hálójából. Előbb az derül ki róla, 
hogy a polgári világban gyűlölt negatívumokat „eszé-
ben sincs... örök vagy végzetszerű, történelemfeletti 

jelenségeknek tartani" (22.), később viszont az, hogy 
„bármennyire is igyekszik pesszimizmusát sajátos ko-
rából levezetni, a végsőkig vitt individualizmus és a 
belőle leszűrt elméleti következtetések mégis kozmikus-
sá, abszolúttá teszik" (75.). Megtudjuk, hogy hiányzott 
belőle „minden egészséges egyoldalúság" és a kötetlen-
séget stilizálta erénnyé, ugyanakkor „ebben sem lehe-
tett következetes", mert „hiányzott belőle a dekadensek 
egyik legjellemzőbb vonása, az arisztokratizmus" (43.). 
Egyáltalán: Kosztolányi hol a l'art pour l'art hívének 
minősül (21.), hol pedig a l'art pour l'art elméletét is 
elvetőnek (50.), aki már fiatalkori levelezésében is 
elutasította a dekadenseket (97.), az Esti Koméi éneke 
viszont egyszerre irányult a társadalmi kérdéseket 
középpontba állító „nagy-realizmus" és a „formalizmus" 
(kivált a szimbolizmus) ellen (Uo.), amin némiképp 
fönnakadtam, mert e szimbolizmust itt Ady képviseli (s 
hol található nála formalizmus?), Kosztolányi pedig 
mégiscsak realistának vallotta magát (129.). 

Jellemző akkori elfogultságomra, hogy nem a könyv 
ellentmondásait láttam ezekben az egymással feleselő 
megállapításokban, hanem a Kosztolányi-mű bonyo-
lultságának megannyi bizonyítékát - összhangban azzal 
az önjellemzéssel, amit a Nero-regény szerzője Seneca 
szájába ad („...csupa ellentmondás voltam, mint maga 
az élet"). Ugyanakkor egyre kevésbé értettem, hogy 
miért éppen Kosztolányi példáját ajánlja Heller a ma-
gyar írók figyelmébe - hiszen a lángész útja követhetet-
len a többiek számára. 

A 
JL JLkkori álláspontomhoz 

hozzátartozik az is, hogy Heller Ágnes nagy tekintéllyel 
rendelkezett előttem. Igyekeztem megismerni vala-
mennyi munkáját; Lukács György jelentőségét is 
kezdetben az ő szövegei világították meg számomra. 
Egyik kedvenc tanárom volt az egyetemen B. Mészáros 
Vilma, akit baráti szálak fűztek Hellerhez. O mesélt 
nekem arról, hogy 1956 késő őszi „sajnálatos" napjai-
ban Heller Ágnes egyike volt a keveseknek, aki 
nyilvánosan kiállt agitálni a szocializmus ügye mellett -
ami ismét jópontot jelentett nálam. 1956 utáni 
félreállítását pedig (miként Lukács Györgyét is) B. 
Mészáros súlyos történelmi tévedésnek tartotta, amit a 
hatvanas évek derekán korrigálni látszott Lukács 
„visszazárása" a kommunista pártba, valamint Aczél 
György hirtelen feltámadt barátkozási kedve a Lukács-
iskola tagjaival. 

Szégyenletes, de tény: Kosztolányi Dezső hivatalos 
megítélésében jóval kevésbé voltam tájékozott. 
Elkerülte a figyelmemet, hogy például az Édes Anna 
húsz évig nem jelenhetett meg, s csak a Bóka László 
által gondozott 1963-as kiadás törte meg a hosszú 
szilenciumot (ez is cenzúrázva - két helyen megcsonkít-
va - közölte az eredeti szöveget). Arról viszont tudtam, 
hogy mekkora ellenszenv él a régi baloldali emberek 
körében az író iránt. A politikai gazdaságtant oktató, de 
lenyűgöző szellemével a filozófia szakosok több évfo-
lyamára mély hatást gyakorló Földes László tanár urat 
például arról kellett győzködnöm, hogy az Édes Anna 
első fejezetében nincs megrágalmazva Kun Béla, mert a 
menekülő, állítólag kincseket eltulajdonító népbiztos 
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históriája csak mint a krisztinavárosi polgárok által 
költött, hamis legenda jelenik meg. 

Tulajdonképpen az Édes Anna értékelésében 
fordultam először szembe a Heller-könyvvel. 1967-ben 
Kosztolányi Dezső alkotói-gondolkodói attitűdjének 
vizsgálatához címmel mintegy négy ív terjedelmű 
tanulmányt írtam (a két utolsó fejezet megjelent az 
ELTE Bölcsészettudományi Kara KISZ-szervezetének 
tudományos folyóiratában, az Acta luvenwn 1968/1. 
számában). Ebben a Kosztolányi-irodalom három 
legfontosabb marxista koncepciójaként vettem számba 
Heller Agnes, Sőtér István és Szabó György álláspont-
ját, s Hellerében ezt kifogásoltam: „a nihilista Kosztolá-
nyi-képből nem érthetők a moralista mozzanatok, s 
teljes csődhöz vezet az olyan művek elemzésében, mint 
az Édes Anna". Nem értettem egyet azzal, hogy a 
gyilkosságot „Kosztolányi művészileg nem tudja 
megindokolni" s az „egy action gratuite benyomását 
kelti" (Az erkölcsi normák... 66-67.), mert Hellernek 
ugyan nincs kétsége afelől, hogy Anna tette indokolt, 
de úgy gondolja: az ő mércéjével mérve az, Kosztolányi-
éval viszont nem. A regény értelmezésében már Bóka 
László volt a legfőbb kalauzom, akinek az 1963-as 
kiadáshoz írt előszava igen tetszett (szemben az említett 
Kosztolányi-tanulmányával), s egyetértettem a Heller 
interpretációját bíráló szavaival is. (Vö. Kosztolányi 
„Édes Anná"-ja. In: Kosztolányi Dezső: Édes Anna. 
Szépirodalmi K., Bp. 1963. 15.) 

Ugyanakkor ebben a (mindmáig leghosszabb) 
Kosztolányi-írásomban messzemenően építettem Az 
erkölcsi normák felbomlására. Örömmel idéztem Heller 
kedvező vélekedését Kosztolányi utolsó periódusáról: 
„...a hitler-fasizmus közvetlen brutalitásával szemben 
érzett undora olyan erős... hogy életében először benső 
szükségletévé válik a politikai kiállás" (I. m. 26-27.), s 
ezután következnek a Marcus Aurelius című költemény 
ismert sorai: „Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő 
kell, / őt szeretem, ki érzi a földet, / tapintja merészen a 
görcsös, a szörnyű / Medúza-valóság kő-iszonyat ját / s 
szól: »ez van«, »ez nincsen«, / »ez itt az igazság«, »ez itt 
a hamisság« / s végül odadobja férgeknek a testét." Egy 
másik helyen pedig Heller arról beszél, hogy „a kis 
PauíiJia-novella Babits Jónás könyvének 1935-ös 
előképe" (108.). El lehet képzelni csalódottságomat, 
amikor nem sokkal később rádöbbentem: a Marcus 
Aurelius is, a Paulina is a „hitler-fasizmus" előtt szüle-
tett, 1929-ben. (Heller az 1935-ös könyvpublikációk 
időpontját vette figyelembe.) 

4. 

Az én történetemben is 1968 jelenti az újabb forduló-
pontot. Számos nemzedéktársamhoz hasonlóan nálam 
is a prágai bevonulást követően kezdett leesni a 
tantusz. Méltató bírálatot írtam a Népszabadságba 
Heller Ágnes Érték és történelem című kötetéről (már a 
korcsulai nyilatkozat után, mégis megjelent), de Az 
erkölcsi normák felbomlása fölött mintha eljárt volna az 
idő. Hirtelen nyomasztóan aktuálisnak éreztem 
Kosztolányi homo aestheticusának nézőpontját, „aki 
már megváltotta magát mindenekelőtt a világmegvál-
tóktól", s szemembe ötlöttek a Kosztolányi-könyv 
apodiktikus, katekizmusszerű megfogalmazásai: „Újság-

írót a polgári újságíró-moráltól csak egy dolog mentheti 
meg: a szilárd világnézeti állásfoglalás. Szilárd világné-
zetet egyedül a szilárd politikai állásfoglalás teremthet 
meg. A szilárd politikai állásfoglalást csak a társadalom 
egy osztályához, egy rétegéhez való szoros kötöttség 
alapozhatja meg." (I. m. 21-22.) Bizonyára magam is 
nélkülöztem már a kívánatos szilárdságot. 

IS 
JLX.ezdő irodalomtörténész-

ként egyre jobban tájékozódtam az irodalmi életben, s a 
Kosztolányi-könyv sok más, nyomtatásig nem jutó 
olvasatával is megismerkedtem. Lassacskán világossá 
vált, hogy Heller Ágnes értelmezését miért gondolják 
Kosztolányi elleni támadásnak. Annak a kérlelhetetlen 
és érzéketlen marxista kirekesztésnek a folytatását 
látták benne, amit Lukács György 1945 utáni cikkei 
példáztak. Lukács szemében ugyanis könnyűnek 
találtatott a magyar irodalom túlnyomó része: Arany 
Jánostól és Madách Imrétől Babitson, a Nyugat és a 
Szép Szó körén át Kassákig, Weöresig és Németh 
Lászlóig. S kétségtelen, hogy Az erkölcsi normák 
felbomlása koncepcionálisan Lukács Györgynek még a 
húszas-harmincas években kialakított „kétszintes" 
(történetbölcseleti/világtörténelmi és politikaszociológi-
ai/magyar történelmi) fejlődés-sémájához kapcsolódott. 

A történetbölcseleti szint a „társadalmi formák" 
marxista elméletét jelenti, a polgárság egykor forradal-
mi, majd 1848 vagy legkésőbb 1871 óta reakciós 
szerepével, a kultúra egyelőre föltartóztathatatlan, 
permanens hanyatlásával (nem proletár talajról 
immár nem lehet jelentős értéket teremteni, a 
proletár művészet viszont még nem több, mint a régi 
haladó polgári művészet folytatása). Ez a szint Lukács 
számára a meghatározó, ennek rendeli alá a magyar 
fejlődésről vallott nézeteit is. Úgy gondolta, hogy 
1848, majd 1867 a két legfontosabb fordulópont 
történelmünkben: az első jelentős előrelépés, a 
második viszont jóvátehetetlen megtorpanás volt a 
magyar polgárosodás útján. A gyenge polgárság 
kompromisszumot kötött a „történelmi Magyarország" 
feudális erőivel, és e kompromisszum tartós pangásra 
kárhoztatta a magyar társadalmat és kultúrát egyaránt. 
A két fejlődés-séma részben átfedi egymást, például a 
magyar polgárság megalkuvása a feudalizmussal Lukács 
felfogásában képtelen módon egybeötvöződik az 
európai késő polgári hanyatlással. 

Aligha meglepő, hogy e sommás képnek - amely a 
fővonalnak tekintett Petőfi-Ady-József Attila-triász 
mellett csak keveseknek kegyelmezett meg - nem volt 
sikere a különben igencsak megosztott magyar szellemi 
életben. Szélesebb körű hatásáról csupán addig beszélhe-
tünk, amíg a hivatalos (pártállami) álláspont rangján volt, 
s koncepcionális keretét adta a kötelező iskolai tantervek-
nek. Bár semmiképp sem becsülném túl irodalmi közvéle-
ményünk hajlandóságát a szolidaritásra, előbb Lukács 
György, később a (részben) tanítványaiból alakult 
Budapesti Iskola politikai elszigetelésének sikerességéért az 
ő harcosan elkülönülő-elkülönítő pozíciójuk is okolható. 
(Igaz, nem válik a magyar szellemi élet dicsőségére, hogy 
amikor Hellerék egzisztenciálisan lehetetlen helyzetbe 
kerültek, nemigen siettek a segítségükre.) 
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A hatvanas évek elejétől - Lukács György 1956 

utáni politikai megbélyegzését is kihasználva - meg-
kezdődött a magyar irodalom kirekesztett nagyságainak 
visszavétele, pontosabban visszaengedése a hivatalos 
kánonba. Egyik szerény epizódja volt ennek Bóka 
László, majd Kiss Ferenc, Rába György és mások 
erőfeszítése Kosztolányi Dezső irodalomtörténeti 
rehabilitálására. A hetvenes évek második felében 
fellépő új írógeneráció, Esterházy Péter nemzedéke 
azután ismét fölfedezte magának Kosztolányit. 
A nyolcvanas évek pedig valóságos Kosztolányi-
reneszánszot hozott; még a vezető marxista irodalomtör-
ténésznek számító (de a kordivatokra is figyelő) Király 
István is jónak látta, hogy egész könyvet szenteljen az 
általa egykor csodált, ám 1945 után megtagadott 
írónak. (A Kosztolányi. Vita és vallomás című kötet 
1986-ban jelent meg.) 

A 
JL Jl. hetvenes—nyolcvanas 

évek történetéhez tartozik az új gimnáziumi irodalom 
tanterv és tankönyvek bevezetése is, amiben tevékeny 
szerepet vállaltam. A Németh G. Béla tanítványi 
köréből kikerült reformerek igazi kánonalakító buzga-
lommal fogtak neki a dolognak. Korábban mindössze 
két Kosztolányi-mű szerepelt a tantervben: a Boldog, 
szomorú dal és a Fürdés, most bekerült az Édes Anna, a 
Hajnali részegség, valamint választhatóan kötelezően a 
Vörös hervadás vagy az Őszi reggeli vagy A vad kovács és 
A villamosutazás vagy Az utolsó fölolvasás. A mi javasla-
tunk alapján szerepelt először gimnáziumi programban 
Széchenyi István (szépíróként), Erdélyi János, Asbóth 
János, Csáth Géza, Füst Milán, Szabó Dezső, Szabó 
Lőrinc, Márai Sándor, Ottlik Géza, Weöres Sándor, 
Pilinszky János és az élő irodalom, Tandori Dezsővel 
bezárólag. Meghatározó hatással volt ránk Németh G. 
Béla tragikus hangoltságú irodalom-felfogása, amely 
szerint minden jelentős műalkotás a létezés megkerül-
hetetlen tragikumával való szembenézésen alapul 
(valamennyi nagy vers az elégikus belátás, a metafizikai 
léthelyzet elviselésének költészete). Németh G. Béla 
álláspontja radikálisan kizárta az üdvtörténeti magyará-
zatokat, ugyanakkor fenntartotta a művészet jelentőség-
tudatát. 

Az erkölcsi normák felbomlásával csak 1991-ben 
találkoztam ismét, amikor az Édes Anna új kiadását 
rendeztem sajtó alá (Matúra Klasszikusok. Ikon K., Bp. 
1992.). A munkát nem akármilyen atmoszféra vette 
körül: a rendszerváltás némely fejleménye - mindenek-
előtt az Antall-kormány kokettálása a két háború közti 
időszak konzervatív eszményeivel - újra tapintható 
közelségbe hozták a mű világát. Ebben az időben 
kerültünk személyes kapcsolatba, s fogadott barátságába 
Heller Ágnes és Fehér Ferenc. 

A regény irodalmát újraolvasva meglepve tapasz-
taltam, hogy a hetvenes évekig mennyire egy csa-
páson haladtak a róla értekezők, Kodolányi János-
tól és Németh Lászlótól Bálint Györgyön át Bóka 
Lászlóig és Kiss Ferencig, s voltaképpen Heller 
Ágnes sem lóg ki a sorból. Már Kodolányi politikai/ 
erkölcsi példázatként értelmezte a művet, s motivá-
latlannak ítélte A n n a gyilkosságát (Pandora, 1927/ 

1.). Különös, de tény: senki sem tett rá kísérletet, 
hogy a regényt ihlető s Kosztolányiné által elbeszélt 
ötlet („Egy tökéletes cselédlány, aki végül is meg-
gyilkolja a gazdáit") értékösszefüggéseit végiggondol-
ja. Holott a tökéletesség távolról sem pozitív Koszto-
lányi értékrendszerében; szívesen mondogatta, hogy 
nem kell a legjobbat akarni, elég a jó is. Nem vé-
letlenül adja Moviszter doktor szájába a következő 
szavakat: „Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó 
cseléd. Legyen olyan, mint a többi: jó is meg rossz 
is." Anna mindenhonnan kilóg - tökéletessége épp-
olyan fenyegető, mint a némasága: eleve túlzás, nem 
emberi vonás. 

JL^.osztolányi freudista 
személyiség-felfogásába nagyon is belefért, hogy a 
legfontosabb indítékok kimondatlanok maradjanak. 
Anna némasága többször is átértékelődik a regénytörté-
nés folyamán. Előbb a csontig kiszolgáltatott ember 
ösztönös védekezése a számára teljesen idegen világban, 
később már félig-meddig tudatos távolságtartás a 
kisszerű környezettel szemben (egyenesen imponáló, 
hogy nem vesz részt az egymást kibeszélő cselédek és 
urak párhuzamos társasjátékában). De ugyanez a 
hallgatás - hogy nem beszéli, illetve nem beszélheti ki 
magából sérelmeit - vezet el a tragédiához: végső soron 
a gyilkosság is artikuláció. 

Másfelől a katasztrófa váratlanságának éppen az az 
értelme, hogy a regény intenciója szerint Édes Anna 
szörnyű megalázása és nem kevésbé szörnyű tette 
egyaránt elkerülhető lenne. Az embereket végzetesen 
megosztják és szembeállítják egymással szerepeik, de 
mert kölcsönösen egymásra vannak utalva, enyhíthet-
nék, elviselhetővé tehetnék életüket: a sajátjukét is, a 
másokét is. Például úgy, hogy méltányossággal, irgalom-
mal közelednek egymáshoz, s kevésbé veszik komolyan 
szerepeiket; többet: embert látnak-tisztelnek egymásban. 
Ám a regény világában (a szó szoros értelmében) 
véresen komolyan veszik a szerepeket. A Kommün 
idején is, a Kommün bukása után is. Ha teheti, Ficsor 
elvtárs éppúgy hatalmaskodik, mint Vizy méltóságos úr. 
A „világtörténelmi szerepcsere" (ahogy Kosztolányi 
nevezi a Kommünt) azért nem megoldás, mert csupán 
megfordítja a társadalmi igazságtalanságot, de nem 
orvosolja. 

Kosztolányi „anarchistának" vallotta magát. Való-
jában - amikor az igazságtalan világrend és ennek 
legszembetűnőbb képviselete, a politikai hierarchia 
ellen lázad - a keresztény álláspont egyfajta de-
konstrukcióját valósítja meg: ragaszkodik az Isten 
nélküli világban is az isteni princípiumhoz. Nemcsak az 
igazságtalanság kiküszöbölhetetlen volta vezette őt 
Isten jelenlétének tagadásához, hanem az a létezésünk 
végességéből következő ironikus helyzet is, hogy az 
emberélet egyetlen igazi egyenlőséget ismer: a halálban 
való részesülést. Kosztolányi „egzisztencializmusa" 
kifejezetten etikus töltetű: a halál felől, a halál perspek-
tívájában megélt élet jelenti számára az egyenlőtlensé-
gek abszolút korlátját. Szerinte mindössze az az egyetlen 
metafizikai érvényű igazságosság, hogy születünk és 
meghalunk. 
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5. 

Az elmondottak fényében aligha meglepő, hogy a 
Biciklizőmajorn című memoárt kézhez véve megkülön-
böztetett érdeklődéssel lapoztam fel a Kosztolányi-
könyvről szóló részt. Határozottan meglepett. A kö-
vetkező olvasható itt: 

„Kos^toíányi-könyvemet Kosztolányi elleni támadás-
ként mindenki félreértette. Kosztolányit persze nagyon 
szerettem, de dedikálása, hogy a »magyar íróknak 
ajánlom«, arra célzott: Kosztolányi elárulta '19-et, 
amelyet annyira szeretett és támogatott. Nem értették 
meg, hogy ez az allegória '56-ra mutat. Az írók ne 
árulják el '56-ot. Kosztolányi számomra egy metafora 
volt: inkább etikáról szólt, hogy az író milyen etikát 
kövessen. Számon kértem rajta egy nagyon szigorú 
etikai kódexet, amivel ma már nem értek egyet. A vi-
selkedésén keresztül egy magatartást elemeztem - úgy 
éreztem, hiba volt részéről az éles fordulat, ahogy a 
Tanácsköztársaság eszméjét egy perc alatt elvetette. Azt 
gondoltam, mindenki megérti, hogy nem Kosztolányi-
ról van szó. Nem értették meg. Az én hibám, nem 
szabad metaforákban beszélni. Hiba volt megírnom, 
rossz könyv, de igazából semmit se bántam meg! Mai 
fejemmel tudom, hogy nem volt helyes megírnom, de 
akkor nem az voltam, aki ma vagyok. Akkor az voltam, 
aki voltam." (I. m. 149-150.) 

Természetesen az nem lepett meg, hogy Heller 
Ágnes szerette (szereti) Kosztolányit, hiszen én is így 
olvastam valamikor a könyvét. De már a többi állítása 
vitát vált ki belőlem. 

A 
JL JLki valamelyest ismeri 

Kosztolányi Dezső nézeteit, életpályáját, az tudja, hogy 
nem árulhatta el 1919-ben a Kommünt, mert egy percig 
sem volt a híve. A világháború lezárását jelentő „ősziró-
zsás" polgári forradalmat fogadta örömmel, a Tanácsköz-
társaság céljaival nem azonosult - már a polgári érték-
rendbe és a többpártrendszerbe vetett hite miatt sem. 
Későbbi jobboldali fordulatát pedig a Trianon okozta 
sokk magyarázza. A békeszerződés szűkebb pátriáját, 
Szabadkát, s apját, testvéreit szakította el tőle. A 63 éves 
Kosztolányi Árpádot magyarsága miatt megaláztatások 
érték: megfosztották igazgatói rangjától, és tanári állását 
- negyvenévi szolgálat után - szerb nyelvből letett 
vizsgához kötötték. Ám Kosztolányi hamar kigyógyult az 
irredentizmusból, s politikai szereplésének hallgatólagos 
önkritikájaként alakította ki a maga (mindenféle) 
politikával szemben távolságot tartó attitűdjét. 

Az erkölcsi normák felbomlása című könyv szerzője 
még nem ostorozta az író 1919 utáni állítólagos 
pálfordulását, pontosabban magától értetődőnek 
tartotta, hogy „ugyanaz a Kosztolányi, aki a proletárdik-
tatúra alatt mint újságíró a diktatúra lelkes híve, az 
ellenforradalom első napjaiban az Uj Nemzedék 
Pardon-rovatának vezetője lesz" (I. m. 34-), hiszen 
éppen ez bizonyítja, hogy Kosztolányi is a cinikus 
polgári újságíró-morál talaján állt. Máshol viszont azt 
hangsúlyozza: „A munkásosztályhoz semmi sem köti... 
A tömegmozgalmaktól való idegenség és páni félelem, 
tehát a proletármozgalom taszító ereje köti végső soron 

mégis a polgársághoz" (23.), illetve: „Kosztolányi 
politikai relativizmusa nemcsak azon alapult, hogy 
elvetette egyrészt az imperialista háborút, másrészt a 
proletárdiktatúrát, hanem azon is, hogy egyenlőségjelet 
tett a kettő közé." (24.) Ehhez még azt tenném hozzá: 
bár Az erkölcsi normák felbomlása többször is utal arra, 
hogy Kosztolányi cikkeket írt a Kommün mellett, egyet 
sem nevez meg közülük, forrásokra sem hivatkozik - és 
bizony a szakirodalom nem tud ilyen írásokról. 

Aki pedig valamelyest ismeri az ötvenes évek magyar 
történelmét, az tudja, hogy 1957-ben aligha volt értelme 
a magyar írókat arra figyelmeztetni: ne árulják el '56-ot. 
Egyrészt a magyar írók nem szolgáltak rá ilyen figyelmezte-
tésre. A Magyar írók Szövetsége 1956. december 28-án 
tartott taggyűlésén elfogadták a Gond és Hitvallás című 
nyilatkozatot, amely hitet tett az „októberi szabadság-
harc" mellett. Annyira, hogy a Belügyminisztérium 
jónak látta 1957. január 18-án „a Magyar Népköztársa-
ság érdekeivel ellentétes tevékenység"-et folytató 
írószövetséget „ideiglenesen felfüggeszteni", azaz bizony-
talan ideig betiltani. 1957-ben a nevesebb írók még a 
passzív ellenállás útját választották. Jóllehet a hatalom 
megkísérelte az írótársadalmat megosztani s a népi írókat 
leválasztani (ennek volt látványos gesztusa a Németh 
Lászlónak odaítélt Kossuth-díj), még a népi írók sem 
hajlottak (egyelőre) megegyezésre - nem is tehették 
akkor, amikor írótársaikat tartóztatták le, és azok súlyos 
elítélésétől kellett tartani. 

M ásrészt nem valószínű, 
hogy 1957-ben elkerülte volna a Kossuth Kiadó felelős 
szerkesztőinek éber figyelmét és megjelentették volna 
Heller Ágnes könyvét, ha az - akár burkolt, „metafori-
kus" formában is - kiáll az '56-os forradalom mellett. 
Természetesen lehetséges, hogy „nem értették meg" ők 
sem, miről van szó benne valójában. De hát miért kellett 
volna arra gyanakodniuk, hogy Heller elítéli a Szovjet-
unió fegyveres beavatkozását, ha azt olvashatták itt: 
Kosztolányinak „a hitler-fasizmus közvetlen brutalitásá-
val szemben érzett undora olyan erős... hogy életében 
először benső szükségletévé válik a politikai kiállás [...] 
Semmiképp sem lehet véletlen, hogy a halálos beteg 
Kosztolányi 1935-ben arról ábrándozik, hogy ellátogat 
majd Moszkvába, a Szovjetunióba." (I. m. 26-27.) 

Igaz, mindez spekuláció, s nyilván vitatható. De az 
már nem emlékezet dolga vagy értelmezés kérdése, hogy 
Az erkölcsi normák felbomlása utolsó, 142. lapján, ahol a 
szöveg befejeződik, fel van tüntetve a könyv megírásá-
nak időpontja, ez pedig: 1955. október-december! 
(Érthetetlen, hogy Heller Ágnes megfeledkezett erről.) 
Joggal feltételezhető, hogy 1955 végén a szerző még 
aligha láthatta: a magyar írókat utóbb '56 védelmében 
kell megszólítania. 

6. 

De hát akkor miért ajánlotta Kosztolányi-könyvét 
Heller Ágnes a magyar íróknak? E kérdésre válaszként 
két hipotézisem is van. 

Induljunk ki a könyv megírásának 1955. októberi-
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decemberi időpontjából. Heller Ágnes ekkor már 
Lukács György egyik legismertebb tanítványa, aki 
kitartott mestere mellett azután is, hogy Lukácsot az 
1949-50-es ún. „irodalmi vitát" követően félreállítot-
ták. 1955-ben már más szelek fújnak: a hetvenéves 
Lukács György megkapja második Kossuth-díját, az 
Akadémia ünnepi ülésszakot rendez tiszteletére. Heller 
Ágnes 1956 elején komoly posztokat foglal el a filo-
zófiai életben: egyetemen tanít, tagja az MTA Filozófiai 
Bizottságának, szerkesztője az induló Fibzófiai Szemlé-
nek (minderről a Bicikliző majomban is szó esik a 124. 
lapon). A Petőfi Kör vezetői, amikor előkészítik az 
1956. június 15-i filozófusvitát, Lukács mellett 
Hellerrel tárgyalnak a várható vitakérdésekről. (Vö. 
Bohó Róbert visszaemlékezését: A Petőfi Kör vitái II. 
Filozófusvita. Kelenföld K.-ELTE, Bp. 1989. 12.) 
O foglalja össze a vita tanulságait is a filozófus közvéle-
mény számára a Balogh Elemérrel közösen jegyzett 
cikkükben (Uo. 109-114.). 

Milyen nézőpontot foglalt el akkor Heller Ágnes? 
Csernisevszkij- és Kosztolányi-könyvéből, kisebb 
tanulmányaiból egyértelmű a kép: Lukács Györgyöt 
tekintette szellemi vezérének, méghozzá Az ész trónfosz-
tását író, az irracionális filozófiákat támadó Lukácsot. 
A Petőfi Kör filozófusvitáján, amelynek csaknem egyet-
len napirendi pontja Lukács (és Fogarasi György) politi-
kai rehabilitálása volt, más tanítványok (Hermann 
István, Mészáros István) mellett Heller is felszólalt. 
Azt hangsúlyozta, hogy a dogmatizmus diszkreditálta 
a marxizmust a magyar nép előtt, s most vissza kell 
szerezni a marxizmus becsületét. Az 1949-es Lukács-
vita után nem a filozófia szakadt el az élettől, hanem 
„az élet szakadt el a filozófiától... semmibe véve azokat 
a tudományos meglátásokat és eredményeket, amelye-
ket a filozófia és általában az elméleti tudomány 
létrehozott". Ahogy a múltban, a jelenben is Lukács 
elvtárs művei képviselik a helyes irányvonalat, „az 
objektív igazságot". A tanítványokat klikkesedéssel 
vádolóknak pedig ekként replikázott: nem azért 
fogadják el igazságnak azt, amit Lukács elvtárs mond, 
mert a tanítványai; „a dolog fordítva áll": éppen, mert 
tudják, hogy „amit Lukács elvtárs ír, az igaz és helyes, 
ezért... tanítványai". (I. m. 85-88.) 

foglalt el akkor Lukács György? O maga a Megélt 
gondolkodás című önéletrajzi vázlatában az 1953-as 
politikai nyitás utáni magatartását kétfrontos harcként 
írta le: „Ezáltal a helyzet világos: Rákosi ellen, az illúzió 
ellen, hogy rendszere partikulárisán immanensen 
»reformálható«, valamint a polgári-liberális reformten-
denciák ellen (melyek Nagy Imre közvetlen környeze-
tében is el voltak terjedve). [...] Ezért az akkori 
oppozícióval kapcsolatban önálló (sőt elszigetelt) 
álláspont." (Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon. 
Magvető K„ Bp. 1989. 83-84.) Lukács tehát nem 
tartott Nagy Imrével, sőt ismételten szóvá tette, hogy 
Nagy Imrének nincs igazi politikai programja. (Ismere-
tes, hogy Nagy Imre és Lukács György kölcsönösen 
nem kedvelték egymást - ami nem tartotta vissza Nagy 
Imrét attól, hogy 1954-ben, az MDP III. kongresszusa 

előtt Lukácsot a párt Központi Vezetőségébe javasolja 
- s csak Rákosi vétóján múlt, hogy ez nem sikerült - , 
később pedig, 1956. október 25-én népművelési 
miniszterré nevezze ki, mint ahogy Lukács Györgyöt 
sem térítette el attól, hogy a miniszteri posztot 
elfogadja.) 

Lukács akkori, az „oppozíciótól", azaz az irodalmi 
ellenzéktől különálló, „sőt elszigetelt" pozícióját jól 
érzékeltetheti Az ember tragédiája ellen elkövetett 
merénylete, ami távolról sem volt irodalmi belügy. 
Kétségtelen, már ifjúkorában sem kedvelte Madách 
művét: A modem dráma fejlődéstörténete című monográ-
fiájában (1911) „dialogizált tanköltemény"-nek 
nevezte, s kétségbe vonta drámaiságát; egyik 1918-as 
írásában pedig a bizánci jelenet metafizika iránti 
érzéketlensége miatt háborgott. A Rákosi-érában Az 
ember tragédiája „reakciós" műként volt számon tartva 
és a színházak nem tűzhették műsorra. Hétéves eltiltás 
után, 1955. január 7-én végre ismét bemutathatta a 
Nemzeti Színház. Hamarosan kiderült, hogy megkésett 
történelmi pillanatban: éppen akkor, amikor Rákosi-
nak sikerült Nagy Imrét félreállítania. Az MDP 
Központi Vezetőségének március eleji ülésén „jobbol-
dali opportunistaként" bélyegezték meg Nagy Imrét, s 
szinte másnap újra betiltották Az ember tragédiájának 
előadását. Ebben a kritikus helyzetben jelent meg két 
folytatásban (március 27-én és április 2-án) a Szabad 
Népben Lukács György Madách tragédiája című írása, 
amely igen határozottan utasította el a mű és írója 
világképét. Lehet, hogy Lukács csupán „több évtizedes 
különvéleményét" kívánta elmondani, de a cikke úgy 
hatott akkor, mint a betiltás ideológiai igazolása. 

A visszarendeződés sokkal inkább aktivizálta a 
reform híveit az újságírók és az írók körében, mint az 
1953-as nyitás. Kitűnő hivatkozási alapot adott a 
szovjet külpolitika, kivált Hruscsov látványos bocsánat-
kérése a jugoszláv vezetőktől, amire május 26-án, két 
héttel a Varsói Szerződés aláírása után került sor. Nagy 
Imrét ettől kezdve egyre többen keresték fel, köztük 
voltak a Rákosi-rendszer olyan dédelgetett kedvencei 
is, mint Aczél Tamás, Benjámin László és Déry Tibor, 
akiket a törvénytelen letartóztatások megismerése 
lelkiismereti vizsgálódásra késztetett. A különféle 
megszorító intézkedések, leváltások és kizárások ha-
tására október közepén a kulturális élet 59 kiemelke-
dő személyisége (valamennyien párttagok) Memorandu-
mot írt alá, amelyben tiltakozott Az ember tragédiája 
színpadról való letiltása ellen is. Az írószövetség 
november eleji párttaggyűlésén Zelk Zoltán felolvasta a 
Memorandumot, s nagy többséggel megszavazták 
elküldését a legfelső pártvezetésnek. Ez pedig példa 
nélkül álló kihívás volt Rákosi és politikája számára 
(voltaképp e tettével lépett ki az irodalmi ellenzék 
először a porondra), s a retorziók sem maradtak el. 

Lukács György távol tartotta magát az irodalmi 
ellenzéktől. A Megélt gondolkodást kommentáló, 
Lukáccsal készült életút-interjúban a következő 
olvasható erről: „Amikor az 50-es években beindult az 
írói mozgalom Rákosi ellen, ebben sem vettem már 
részt, nem nagyon magasrendű okokból, hanem abból a 
taktikai megfontolásból, hogy én jobban ismerem a 
pártot, mint a többiek, és tudtam, hogy ha az írók 
tömegesen megmozdulnak valamilyen irányban, akkor 
ezt frakciózásnak tekintik. Mármost ha megfenyegetik 
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valamelyiküket, hogy kizárják a pártból frakciózás 
miatt, akkor mindenki vissza fog vonulni... Minthogy 
azonban én nem akartam visszavonulni, részt se vettem 
az egész dologban. így hát szerepem az 56-ot megelőző 
irodalmi felkelésekben a nullával egyenlő." (Megélt 
gondolkodás... 286.) 

A 
JL JL távolmaradás sajátos 

indoklása is megérdemelne néhány értelmező szót; itt 
most azt hangsúlyoznám inkább: az sem valószínű, hogy 
az irodalmi ellenzék elfogadta volna a Madáchot 
ledorongoló Lukács közeledését. Igaz, nincs adatom 
akkori vélekedésükről. De arról igen, hogy Nagy Imre 
részben ezért vonakodott fölvenni Lukáccsal a kapcsola-
tot. A kettejük között közvetítő Fehér Ferenc írt erről: 
„Nagy megbízhatatlannak találta Lukácsot, mert azt 
hitte [...] a Rákosi-korszakban még azoknak az íróknak 
az érdekében sem emelt szót, akikkel jóban volt vagy 
akiket tisztelt, mint például Déry. [...] Ugyanakkor tett 
egy olyan helytálló negatív megjegyzést Lukácsra, mely 
rendkívül sokat elárul politikai személyiségéről. »Es a 
végső csepp - mondta - a Madách-cikk volt.« [...] Ezt 
akkoriban Nagy úgy értékelte, hogy Lukács szövetségre 
lépett sztálinista ellenfeleivel (ami... nem volt igaz), de 
ugyanakkor nagyon helyesen azt is észrevette, hogy egy 
régi vágású bolsevik mennyire érzéketlen a nép nemzeti 
érzései iránt..." (Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Egy 
forradalom üzenete [Magyarország, 1956]. Kossuth K., 
Bp. 1989. 260-261.) 

Érdemesnek látszik néhány mondat erejéig a már 
említett 1956. júniusi filozófusvitát is felidézni. Itt 
többen önkritikát gyakoroltak, amiért Lukácsot 
korábban támadták; a szakma mindent elkövetett, hogy 
elégtételt szolgáltasson neki; a dicshimnuszokban az 
volt az egyetlen disszonáns elem, amikor hangot kapott 
többek félelme, hogy ezután a tanítványok fogják 
megszállni a filozófiai élet kulcspozícióit. Nem kétséges, 
hogy Lukács György megkövetése a Rákosi-korszak 
kritikáját jelentette. De látni kell, hogy őt itt a dog' 
matikus gyakorlatot csupán félszívvel elvető filozófus 
társadalom emelte pajzsára, amely számára Lukács 
jelentette a kisebbik rosszat. Jellemző, hogy csak 
egyetlen valaki volt a közönség soraiban, aki legalább 
egy névtelenül elküldött cédulán próbálta firtatni a 
Madách-cikket. A jegyzőkönyv ekként rögzítette 
Lukács válaszát: „egy cédulát kaptam, amely megkérdez, 
miért írtam meg a Madách'cikket, az ott adott értékelés 
az én meggyőződésem-e. Erre egészen röviden felelek: 
30-40 év óta meggyőződésem az, amit ott írtam és régi 
meggyőződésemet igyekeztem akkor marxista módon 
megfogalmazni. (Taps.)" (A Petőfi Kör vitái II... 67.) 
És nem akadt senki, aki megkérdezte volna Lukácsot: 
vajon 30—40 évvel korábban is betiltották Az ember 
tragédiája előadását? 

Itt csupán egyetlen szálat próbáltam fölfejteni az 
akkori történésekből. Nyilván még továbbiakat 
kellene ahhoz, hogy Lukács György és tanítványai 
1955-ös, 1956-os helyzetét pontosan láthassuk. Annyi 
bizonyosnak tűnik, hogy közös szellemi pozíciót 
foglaltak el: kétfrontos harcot folytattak, a marxizmus 
tekintélyét kívánták helyreállítani, méghozzá elvhű-

en, pártosan - ahogy az kommunistákhoz illik. 
(Hermann István még meg is előzte mesterét, amikor 
1955 februárjában Az ember tragédiája előadásáról 
írva, nemcsak a rendezést marasztalta el, hanem magát 
a művet is.) A kétfrontos harchoz tartozott az irodal-
mi ellenzékkel folytatott vita is. Lehetségesnek 
tartom, hogy a Kosztolányi-könyv kifejezetten a 
korábbi elveikkel szembeforduló, a párt ellen „frakciózó" 
újságíróknak és íróknak szóló figyelmeztetésnek készült. 

Nemcsak a megírás időpontja valószínűsíti ezt, 
hanem tartalmi szempontok is. Az „erkölcsi normák 
felbomlása" olyan politikai-világnézeti válság tünet-
együttese, amihez hasonlót élt meg a magyar értel-
miség is az ötvenes évek közepén. (Heller Ágnes-
nek szinte valamennyi könyve - még ha elvontabb 
tárgyú is - konkrét életproblémákból indul ki.) Az sem 
lehet véletlen, hogy mindenekelőtt a polgári újságíró-
morált pécézi ki, s Balzac Elveszett illúziók című regé-
nyének hősével, Lucien de Rubemprével példálózik, 
aki minden aggály nélkül előbb dicsérő, majd pocskon-
diázó cikket ír barátja könyvéről, hogy azután egy 
harmadikban összebékítse a kettőt, s ráadásul mindhá-
rom esetben nem átallja élvezni a dolgot (Az erkölcsi 
normák... 30-31.). Heller szerint Kosztolányit is 
prostituálta az újságírás, cinikus közömbösség alakult ki 
benne írásai tartalma iránt, az elv helyett csupán az elv 
megfogalmazása érdekelte. 

Könyve végén a szerző már Kosztolányi példájával 
riogatja megcélzott olvasóit: „a Kosztolányi-típusú 
erkölcsiség és elmélet száz és ezer alakban ma is él 
tovább. Akik egyik nap az egyik elvet és másnap ennek 
ellenkezőjét vallják egyforma energiával és meggyőző-
déssel, nézzenek tükörbe: a kapitalista újságíró-morál 
néz vissza rájuk. Akik mindig a közvélemény szelébe 
fogják vitorlájukat, nézzenek tükörbe: az aeol-hárfa 
erkölcsiség néz vissza rájuk. [...] Akik elválasztják a 
művészethez való következetességet a világnézethez 
való következetességtől, nézzenek tükörbe: Esti Kornél 
és Nero néz vissza ráj uk.. ." (I. m. 141.) Tény, hogy sem 
Lukácsot, sem Heilert nem lehetett akkor azzal vádolni, 
hogy sűrűn váltogatták volna meggyőződésüket, vagy 
hogy a közvélemény uszályába kerültek volna. Az 
erkölcsi normák felbomlása intenciója egyértelműnek 
tűnik: az a magyar író, aki beletekint és végiggondolja 
az itt elemzett veszélyeket, komoly esélyt kap rá, hogy 
kilábaljon politikai-világnézeti válságából. 

7. 

Annak lehetőségét sem zárnám egészen ki, hogy Heller 
eredetileg nem ilyen közvetlen módon szánta politikai 
példázatnak művét, s az ajánlás a könyv elején és a 
felszólítás a könyv végén csupán aktualizáló szándékkal 
történt, utólag került rá az építmény homlokzatára. 
E mellett szól az időbeli távolság („Kosztolányi élete és 
művészete egy letűnt rendben játszódott le, s a mi 
művészeti problémáink mások, mint az övéi voltak" 
- figyelmeztet maga Heller; I. m. 141.) és a példázat 
érvényességének tágassága: Az erkölcsi normák felbomlá-
sa a modern polgári művészet egészét jellemző „antinó-
miákat" kívánja bemutatni. (Ebből állítólag kettő van: 
az első egyszerre állítja azt a művészetről, hogy öncélú 
és hogy bármiféle gazdasági-társadalmi érdeket kiszol-
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gál; a második pedig, hogy az ember benső énjének, 
élményeinek kifejezője és a valóság fényeinek ábrázoló-
ja. - Vö. 110.) Igaz, ennek bizonyító erejét valamelyest 
lerontja, hogy Heller akkori nézőpontjából minden 
polgárinak számított, ami nem képviselte az egyedül 
üdvös (ámbár meglehetősen kifejtetlenül hagyott) 
proletár világnézetet. 

r> 
J , bármelyik hipotézist 

fogadjuk is el, a Bicikliző majom által sugallt kép 
alapvető korrekcióra szorul. Elmondható, hogy ha 
nem is Az erkölcsi normák felbomlása, de amit róla 
állít Heller Ágnes, valóban az ő '56-tal kapcsolatos 
nézeteit, illetve ezek radikális átformálódását reprezen-
tálja. A magyar társadalomról és történelemről kevés 
jó olvasható a memoárban - az egyetlen nagy 
kivétel: az 1956-os forradalom, amely a magyar 
nemzet legnagyobb kollektív tetteként jelenik meg. 
Heller utólag kialakított és ma is fenntartot t vélemé-
nyeként természetesen akceptálható és akceptálandó 
ez. Csak az a bökkenő, hogy - amennyire tudni lehet 
— 1956-ban merőben más volt a szerző álláspontja, s 
ez a két eltérő álláspont valamifajta szembesítését 
igényelné. 

A Bicikliző majom sem hallgat a nézőpontváltás 
következtében átértékelésre szoruló történésekről. így 
például beszámol arról, hogy „Az '56-os esztendő elején 
a magyar élet csúcsán táncoltam, az élet hirtelen 
földobott a hullámok tetejére. [...] A filozófiában 
életről-halálról döntöttem." (I. m. 124 ) Később 
elbeszéli, hogy október 23-án új szocialista pártot akart 
alapítani (126.), sőt még az is olvasható, hogy a 
forradalom leverése után belépett a végül mégsem 
általa alapított MSZMP-be (133.). De e momentumok 
meglehetősen rövidre zárva merülnek föl: a filozófiai 
élet előkelő posztjának elfoglalását hírül adó mondat 
után nyomban arról esik szó, hogy néhány hónap 
múlva lemondott a Filozófiai Szemle szerkesztéséről, 
1958-ban pedig az egyetemről is kirúgták (124 ); az 

MSZMP-be való belépést még meg sem emészti az 
olvasó, amikor már a kizárásról értesül (139-141.). 

A kommentár is rendre elmarad - így pedig érthetet-
len, hogy ha úgy igaz, ahogy a memoár állítja, s „'53-
'54-ben megtudtuk, mi is történt pontosan. Ekkor már 
látni lehetett a rendszer természetét: aki nem látta: vak 
volt és süket" (108.), akkor miért ragaszkodott Heller 
mégis ehhez a rendszerhez, miért akart még a forrada-
lom kitörésének pillanatában is szocialista pártot 
alapítani, s egyáltalán, hogyan kerülhetett a filozófiai 
életben olyan pozícióba, ahol „életről-halálról" 
dönthetett? S ha egyszer „világos" volt előtte, hogy 
- mint írja - „itt egy forradalmat vertek le" (133.), 
miképp léphetett be mégis a Kádár János vezette 
pártba? Távolról sem mindegy, hogy Heller akkoriban 
viselkedett-e következetlenül, vagy egykori ténykedése 
csak utólag minősül következetlennek, az emlékező mai 
felfogásának perspektívájából. 

Minthogy írásomnak Az erkölcsi normák felbomlása a 
tárgya, s nem a Bicikliző majom, igyekszem nem túlságo-
san belebonyolódni a memoár problémáinak feszegeté-
sébe. Én a Kosztolányi-könyvről szóló passzust látom 
metaforának: arról szól, hogy a múltunk árnyékát nem 
annyira túllépni nehéz, mint amennyire azt az árnyékot 
felidézni. S ahogy a memoárt lapozgatva elvonul 
előttem Heller Ágnes viszontagságos élete, és teljes 
együttérzéssel olvasom, hogy „a világ megértését... a 
marxizmussal" együtt elveszítette, az újbaloldali 
messianizmusból való kiábrándulással pedig azt, hogy 
„ügye" legyen, valamiképp Kosztolányi szavai kezdenek 
zakatolni bennem: „A homo morális kegyetlen önma-
gához és másokhoz. [...] A homo morális szakadatlanul 
ellentmond önmagának. A homo morális az erkölcs 
nevében arra akar rávenni bennünket, hogy adjuk oda 
kabátunkat másoknak, aztán ugyancsak az erkölcs 
nevében arra akar rávenni bennünket, hogy húzzuk le 
másokról a kabátot. [...] A homo morális mindig 
paradicsommal kecsegtet, és mindig siralomvölggyé 
változtatja a világot. (...) A homo morális csak fut, fut, 
és nem tud megállni." (Egy ég alatt. Szépirodalmi K., 
Bp. 1977. 588-589.) Lehet, hogy tényleg Kosztolányi-
hoz vezet minden út. 

HIBAIGAZÍTÁS 
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Az elhangzott vers 
A D N O T A M : HANS-GEORG G A D A M E R : H A N G ÉS N Y E L V 

SZILÁGYI ÁKOS 

ZJ 
JL JLangjában él a költő. 

Akkor is, ha a vers már nem szájról szájra szálló ének, 
hanem szemről szemre terjedő szöveg, amit olvasni kell 
és mondani lehet: emlékezetből recitálni, papírról 
felolvasni, szavalva előadni. Az, hogy mondani lehet, 
nem jelenti azt, hogy kell is. A szövegvers nem szorul rá 
az előadásra, a külső hangban való megjelenítésre és 
megelevenítésre. A maga módján e nélkül is megjele-
nik és tökéletesen eleven. Az olvasó persze esetenként 
érezhet késztetést arra, hogy valamely vers lüktető 
ritmusát, mágikusan ható szóvarázsát olvasás közben 
megszólaltassa, mintegy külsővé tegye, amit belső 
fülével hall, ez azonban nem jelenti azt, hogy elszakadt 
a szövegtől, vagy hogy a szöveg rászorulna az ő fizikai 
hangjára. 

A szövegvers leválaszthatatlan az írás médiumáról, 
akár vízről a hal. De tátogása nem néma. Hangtalan 
beszéde tisztán hallható annak, aki néma olvasásával 
megérti és átéli költőileg megformált jelentését. írásban 
születik, írva vagyon és írásban marad. (A nyomtatás ehhez 
képest nem jelent minőségi változást, ezért ezt is az 
írásbeliség átfogó fogalma alá sorolom ezúttal.) A szöveg 
nem csigaháza a versnek, amelyből elő-előbújik vagy 
kipiszkálható. A szövegvers akkor sem néma, ha sorai 
nem tolulnak ajkainkra, s egy árva hangot sem csalnak 
ki belőlünk. Sőt, megfordítva: a szövegvers megszólalta-
tása, amikor ez az előadóművészet önálló értékrangjára 
tart igényt, éppenséggel mindig problematikus. Leg-
alábbis nem magától értetődő. A szöveg ritmusát saját 
ritmusa szerint követő, a szövegben mintegy elidőző, az 
olvasottakhoz újra meg újra visszatérő, értelmezve 
megértő és a jelentésbe képzeletileg belehelyezkedő szem 
számára íródott szöveg finom tagoltsága az előadásban 
könnyen elhomályosulhat, olykor követhetetlenné 
válik, érzéki-szellemi elevensége eltompul, játékossága 
felismerhetetlen. A szövegvers belső hallásunknak szóló 
bonyolult dallamvezetése és ritmikai képlete kihangosítva 
durva „effektnek" tűnik (vagy szertefoszlik a kifejezéste-
lenségben), a vershelyzet és a költői szerep imaginárius 
képe pedig kínosan és mesterkélten hat, amikor színészi 
eszközökkel megelevenítik, színpadi helyzetként és 
drámai szerepként konkretizálják. 

A szövegvers, akárcsak a szépirodalom bármely más 
műfaja, eredendően az íráshoz tartozik: írásban és írásból 
születik, és nem vezethető vissza semmire, ami a hangzó 

Az írás a 2000 Könyvek sorozatban épp most megjelent Szittya-
szótyár című verseskötet és C D utó-hangjaként született. 

szó világában megelőzné. A látszat ellenére ebben a 
tekintetben nincs lényegbevágó különbség a modern 
hangvers és a szövegvers között. Romantikus téveszme 
csupán, hogy a hangvers visszatérés a szövegvers előtti 
„ősköltészet" zengzetes és hangzatos világába. Valójá-
ban a hangvers írását (!) nem megelőzi a hang (hacsak 
nem a belső hang, a zenei ihletettség értelmében, ám ez 
bármely szövegversre igaz lehet), hanem követi. A hang-
vers sem valamilyen hangcsoport, zenei szóképződmény 
vagy szóritmikai alakzat lejegyzése. A hangvers is a 
papíron születik, és papírról felolvasva (vagy kívülről 
megtanulva - emlékezetből) szólaltatják meg. Nem 
improvizáció, legalábbis nem több benne az imp-
rovizatív elem, mint bármely szövegversben, ha az az 
elmondásban hangtestet ölt. A hangvers költői formája 
is a legszigorúbban kötött, alakilag is szövegszerű, tehát 
szövegszerűen rögzíthető és azonosítható, még ha ez a 
forma - a szövegvers más típusaitól eltérően - ebben 
nem merül is ki, túlmegy az írott-nyomtatott szövegen, 
ami szövegszerűen láthatatlan (alig vagy csak kottával, 
a dallamra utalással jelezhető), és a belső hallás számára 
legtöbbször követhetetlen. 

A 
JL JL hangvers olyan szöveg-

vers, amely csak a fizikai hangban - részben énekhang-
ban - megtestesülve teljesül ki, válik tökéletesen 
„láthatóvá" és hallhatóvá. Közlése ezért nem szorítkoz-
hat a hagyományos szövegközlésre, s ezért kéredzkedik 
hangkazettára, CD-re, CD-ROM-ra, ezért jön kapóra 
számára az Internet multimédiális közlésmódja. 

A szövegvers előtt sok minden létezett és létezhetett, 
éppen csak hangvers nem, mivel a hangvers a hagyomá-
nyos szövegversből „nőtt ki", fatörzsből, ugyebár, 
„gyönge ága". A hangvers tulajdonképpen nem több 
mint hagyományúm szövegvers, egyike a költői hagyo-
mánytörés modern útjainak, amely maga is szerteágazik. 
A hangversnek mint „ősinek" és „elementárisnak" a 
szembeállítása a hangból „kivetkőzött", „enervált" 
szövegverssel a jól ismert romantikus képletet követi. 
Abból a kétségbeesésből fakad, mely a modernitás 
meghasonlásainak és kínjainak feloldására egyetlen 
megoldást ismer: a menetirány megfordítását. A ro-
mantikus költő a Természet szívparancsával („Hátra arc 
- irány a Paradicsom!") akarja „felülírni" a Történelem 
technicista észparancsát („Előre, mindig csak előre -
irány az ismeretlen!"). Csakhogy az, ami megelőzte a 
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szövegvers - az irodalmi versműfaj - kialakulását, sem 
szövegvers, sem hangvers nem lehetett. Ez a különvált-
ságnak olyan fokát és egyben reflektáltságát előfeltéte-
lezte volna, ami ebben az állapotban nem létezhet, 
különben éppen az hiányozna belőle, amiért a romanti-
kusok dicsőítik. Még különvált költészetről sem lehet 
beszélni. Sőt, a költészet különválása, öntudatra 
ébredése elképzelhetetlen a „leválasztás" ama techniká-
ja nélkül, amelyet írásként ismerünk. Igaz, a „leválás", 
„szétválás" szellemi mozgása nem a technikából 
következik. Éppen fordítva: a technika az, amelyet 
mozgósít és amelyben mozgásformát talál magának az 
általános szellemi mozgás, mely meghasonlásról 
meghasonlásra halad. 

D bajos lenne elképzelni 
a „korábbi" vagy „ősibb" állapotot, az „orális" költésze-
tet úgy is, mint amiben „szöveg" és „hang" - úgymond 
- „még" együtt voltak. Mert bár a „korábbi állapot" 
kétségkívül leírható együtt-létként, szinkretizmusként, 
ez az együtt-lét mégsem azoknak az elemeknek az 
együttléte, amelyek a szinkretikus egység későbbi 
felbomlása és az elkülönböződés során keletkeztek és 
reflektálttá váltak. Nem ezeknek az egysége bomlott föl, 

minthogy nem is ezek az elemek alkották az egységet. A 
szinkretikus egység lényegileg tagolatlan: nem elkülö-
nült részelemekből tevődik össze, hanem hasítatlan és 
reflektálatlan egész- Ekként elgondolni persze aligha 
lehet (soha nem is gondolták el így, legfeljebb mitiku-
sán elképzelték és elbeszélték), viszont a szétesés folytán 
létrejött és öntudatra vergődött részelemek visszavetíté-
se a „régi egységbe" egyszerűen konstrukciós gondolathiba. 
(Nemhiába fáradozott annyit az efféle metafizikai 
konstrukciók lebontásával a dekonstrukció, anélkül 
persze, hogy helyébe mást konstruált volna.) 

A modern hangvers is szövegvers tehát, de olyan 
szövegvers, amely rászorul a hangban való megtestesü-
lésre. A „rászorulás" metaforája félrevezető. Tökéletlen-
séget sugall (ahogyan a hangverset csakugyan elég 
gyakran „tökéletlen szövegversként" értik félre a 
botfülűek), mintha csak hiányozna belőle valami, s 
ezért kénytelen lenne az előadás - a fizikai hang, a 
dallam, a mimus - mankóira támaszkodni. Olyan ez, 
mintha a madarat nem azzal különböztetnénk meg más 
lényektől, hogy szárnyai vannak, melyek levegőbe 
emelik, hanem azzal, hogy a földön szilárdan megvethe-
tő lábak hiányában nem képes fölegyenesedve járni, 
ezért szorul rá szerencsétlen szárnyas erre a szárnyasze-
gett megoldásra: kénytelen repülni. A hangvers olyan 
szövegvers, amelynek az a szövege, hogy „nem akar" vagy 
„nem tud" szövegvers lenni, az a szövege, hogy túl 

Ö V A L A T T 

8x10 döntő ok 
Miközben a sajtó szüntelenül Jugoszlávia széteséséről papol, az elektronikus világhálón a pozitív gondolkodás 
hódít: a böngészők bármikor rábukkanhatnak arra a listára, amely a jugoszláv lét előnyeit veszi sorra. És a felsorolás 
nemcsak a múltba réved, hanem a délszláv térség ma is elérhető, mindenki által élvezhető napi örömeit is előszám-
lálja. Mivel Magyarországon - nyilvánvaló pénzügyi okok miatt - jóval kevesebben legeltetik a szemüket az 
Interneten, mint ahányan szeretnék, kötelességünknek tartottuk, hogy a tanulságos szöveget közzétegyük. 

Miért érdemes szerbnek lenni? 
1. Mert akkor az ember mégsem horvát. 
2. A kosárlabda-válogatott miatt. 
3. Számos háborús bűnös lesi a szavazatainkat az 

elnökválasztáson. 
4. Külföldön örömmel tapasztalhatjuk, hogy a televízió 

kedvező színben tünteti fel az országot. 
5. Hatszáz évvel ezelőtti csatákat vívhatunk a 

törökök és jugoszláviai kollaboránsaik ellen, 
és meg lehetünk győződve róla, hogy mindez 
ma történik. Ráadásul nem is tévedünk 
nagyot. 

6. Mindig félelem nélkül lehet Görögországba vagy 
Ciprusra utazni. 

7. Csevapcsicsa, sligovica. 
8. Csevapcsicsát és sligovicát még a gazdasági embargó 

idején is lehet enni-inni. 
9. A miénk az egyetlen európai ország, amelyre bombákat 

szór a NATO. 
10. Hébe-hóba kifizetnek az embernek egy hágai repülő-

utat. 

Miért érdemes horvátnak lenni? 
1. Mert akkor az ember mégsem szerb. 
2. A labdarúgó-válogatott miatt. 
3. Úgy tehetünk, mintha a horvát nyelv különbözne a 

szerbtől, pedig nem is különbözik. 
4. Dubrovnik miatt. 
5. El lehet álmodozni a független Horvátországról. 
6. Hébe-hóba el lehet énekelni, hogy Danke, Danke, 

Deutschland, aztán folytathatjuk a? álmodozást a 
független Horvátországról. 

7. AJ: országnak ezer esztendős a kultúrája, bár a kutya se 
ismeri. 

8. A demokratikusan megválasztott államelnök nem 
szégyelli, hogy horvát. 

9. A dicsőséges második világháborús múlt miatt. 
10. Az országnak ezer esztendős a kultúrája, bár a kutya se 

ismeri. 

Miért érdemes bosnyáknak lenni? 
1. Szerbián kívül a világ minden pontján menedékjogot 

kérhetünk. 
2. Az ember úgy tehet, mintha létező állam polgára volna. 
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„akar" menni a szövegen. A hangzást mint a szövegen 
való zenei túlmenést valósítja meg szövegként - hangorna-
mentikától a hangmágiáig, sínkattogástól a katonai 
csinnadrattáig, vastapstól a slágermelódiáig, gregorián 
énektől a papagáj rikácsolásig - a líra két abszolútumá-
nak - a szerelemnek és a halálnak - leghagyományo-
sabb narratíváiban (ima és erőfeszítés, ölés és ölelés, 
temetés és siratás, egyesülés és szakítás, vád és panasz 
stb.). A hangvers túl akar menni a papíron, az olvasó 
szemtől és a belső hallástól el akar jutni a fülig és a 
külső hallásig, jóllehet ebben a túlmenésben és 
külsődlegességben szinte kizárólag olyan eszközöket 
használ, amelyek a - zenei dallamról a reneszánsz 
korában leváló - szövegversben a nyelvi „anyagból" 
magából formálódtak ki a belső hallás örömére, s 
mintegy az elveszett külső dallam kompenzálásaként. 
A hangvers a hagyományos szövegverset magában a 
szövegversben kiképződött tisztán nyelvi eredetű 
zenei-ritmikai eszközök felfokozásával és abszolutizálá-
sával haladja meg vagy alakítja át. Ezeket az elvont 
zenei-ritmikai elemeket „ugrasztja ki" mintegy a 
szöveg bokrából, és emeli elsó'dleges formateremtő 
elvvé, a hangzó szó zenei-ritmikai szintjének rendelve 
alá minden más szintet, azaz ebből a szintből bontva 
ki a költői jelentések egész világát. A külső hangban 
- a zenéhez hasonlóan és gyakran át is csapva a zenei 
elembe - közvetlenül a belső realizálódik, noha - a 

zenéhez képest - az érzéki elvontság hasonlíthatatla-
nul alacsonyabb fokán, mivel a szavak értelme és a 
költői képek mindeközben nem lobbannak ki. A szó-
jelentés és a költői kép azonban mind motivikusan, 
mind kibomlásuk logikája szerint a zenei-ritmikai 
alapminta alárendelt vagy a zeneivel egyenrangú 
elemévé válnak. 

M ég ahol a hangos szöveg 
túlcsordul önmagán és teljesen lírai vagy operai módon 
átcsap éneklésbe, zenei dallamba, még ott sem szűnik meg 
a hangvers szövegszerűsége. Mert az énekdallam ilyenkor 
sem kívülről jön (mintha a szerző verszöveget írna 
valamely ismert vagy általa komponált zenei motívumra), 
hanem az átlelkesült nyelvi anyagból „jön elő", bontako-
zik ki, tisztul te a zenei motívum, mintegy előáll a szöveg 
szellemének parancsára. (Nem nevezem ezért hangversnek 
azokat a produkciókat, amelyekben a szövegversen nem a 
szövegvers eszközeivel lendülnek túl, hanem olyan 
külsődleges technikákkal, effektusokkal, hangeszközökkel, 
amelyek nem belülről, a nyelvi anyagból, a jelentésképtől 
elválaszthatatlan szóhangok és hangszavak világából 
keletkeznek, hanem kívülről lépnek szembe a nyelvi 
anyaggal, leplezetlenül manipulálva vagy destruálva a 

3. A kebab miatt. 
4. Az ember úgy tehet, mintha Szarajevó kozmopolita 

európai nagyváros volna, pedig minden helybeli tudja, 
hogy nem az. 

5. A dupla adag kebab miatt. 
6. Felkeresheti az országot Frangois Mitterrand, Bemard 

Henry-Lévy, Susan Sontag és Bili Clinton - aztán 
mégse történik semmi. 

7. Ingyenes körutazás bármely muzulmán országban. 
8. Gyerekkönyvek szerzője bombázza az ember hazáját. 
9. Az ENSZ-ben meg lehet bbogtatni az ország zászlaját 

(bár másutt nem). 
10. A külföldiek pénzt adnak, és nem firtatják, 

mire kell. 

Miért érdemes szlovénnak lenni1 
1. A gyönyörű szép szlovén nyelvet beszélhetjük, és 

biztosak lehetünk benne, hogy ez rajtunk kívül az 
égvilágon senkit sem érdekel. 

2. Minden „jugoszlávnál" felsőbbrendűnek érezhetjük 
magunkat. 

3. Munka után szabad az italozás. 
4. El lehet dicsekedni, hogy „az Alpok napos oldalán" 

élünk, bár tudjuk, az országban korántsem aranyoz be 
mindent a napfény. 

5. Úgy tehetünk, mintha egyenrangúak lennénk egy 
némettel, de közben a markunkba röhögünk, men 
klassz szláv gyerekek vagyunk. 

6. Hazánk kitűnő kapcsolatokat ápol Olaszországgal és 
Ausztriával. 

7. Egy kis jugónosztalgiát is megengedhetünk magunknak. 

8. Gótul nélkül sikerülhet szbváx házastársra lelnünk, és így 
gyermekeinkkel gyarapíthatjuk a szlovénül beszélők számát. 

9. Nem kell szégyenkeznünk, ha külföldre utazunk. 
10. Egy szlovént senki se zaklat (mert fütyülnek rá). 

Miért érdemes macedónnak lenni? 
1. Az ember csak annyit mond: „Macedón vagyok!", és 

máris biztos lehet benne, hogy se bolgárok, se görögök, 
se szerbek, se albánok nem fogják megölni. 

2. A friss paradicsom, a görögdinnye és a jó dohány miatt. 
3. Az ember Nagy Sándor leszármazottjának tekintheti 

magát, és tojik a görögök fejére. 
4. Milyen szomorú a népzenénk, és milyen jókat lehet 

búslakodni tőle! 
5. Az ország kitűnő kapcsolatokat ápol szomszédaival, 

elsősorban a görögökkel és az albánokkal. 
6. Lépten-nyomon amerikai katonákba botlunk hazai földön. 
7. Hazánkat büszkén nevezhetjük egykori jugoszláv 

tagköztársaságnak. 
8. A friss paradicscnn, a görögdinnye és a jó dohány miatt. 
9. Felemelt fejjel hirdethetjük, hogy a mi anyanyelvünk 

nem a bolgár. 
10. Az egész világ izgatottan ügyel az ország stabilitására, 

kivéve a szomszédait. 

Miért érdemes montenegróinalc lenni1 
1. Büszkék lehetünk hősi múltunkra, és arra, hogy a 

törökök nem ültek a nyakunkon öt évszázadon át. 
2. Históriás énekeket dalolhatunk arról, hogy büszkék 

vagyunk hősi múltunkra, és hogy a törökök nem ültek a 
nyakunkon öt évszázadon át. 
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hangzó vagy látható szöveget. Az ilyen típusú hang-lát-
vány-performance-ok nem maradnak meg az irodalom és 
az irodalmi esemény határai között, még ha ettől nem is 
feltétlenül értéktelenebbek azoknál.) 

A 
X. V. hangvers végeredmény-

ben tehát olyan szövegvers, amelynek költői hatóerejét 
a belső hang közvetlenül külsővé, a beszédhang zenei 
hanggá való átváltozása, a zenei metamorfózis adja. De 
ez a megtestesülés és átváltozás akárhányszor történik is 
meg, mindig az efemeritás, az egyszeriség, az esendőség 
benyomását kelti, mert az egyes személy hangjához és a 
közösségi megmutatkozás erőfeszítéséhez kötődik. A 
hangvers teljes szövege ugyanis nem a puszta hangzásban 
tárul elénk, hanem a kimondás életeseményében, a költó'i 
hang személyes jelenlétében, ami viszont a hallgatóság 
közvetlen részvételét is feltételezi a Urai átváltozás profán 
misztériumában: a performance-ban. (Ebben az értelem-
ben a hangvers megszólaltatásának minden technikai 
rögzítménye csak másodlagos, steril, művi és szellemte-
len lehet: emlékeztet az eseményre, de nem maga ez az 
esemény. A kazetta-, a CD-, a rádiófelvétel, a klipp 
nem a hangvers eseményköltészetének a médiuma, 
hanem e médium halovány másolata vagy más-léte 

csupán. Kissé ahhoz hasonlatosan, ahogy a színházi 
vagy a zeneművészeti események jelennek meg a róluk 
készült rögzítményekben. Minden esetben elmondható 
róluk: ez nem az• Más kérdés, hogy a technikai másola-
tokra, reprodukciókra szükségünk van, nélkülük 
ugyanis a hangvers puszta létét sem lehetne tanúsítani. 
A hangvers hallgatójának azonban tudnia kell, hogy 
amit a szövegolvasás kéj magányában CD-ről hallgat, az 
csupán digitálisan tanúsítja, hogy itt és itt, ennek és 
ennek a költőnek létezik egy ilyen és ilyen verse. Ámde 
ez nem az.) 

A hangvers bizonyos értelemben elfajzott szövegvers. 
A szöveg mágikus archaizálásával („primitivizálásával", 
„elhülyítésével", „infantilizálásával") ironikusan és 
fantasztikusan feltartóztatja (legalábbis úgy tesz, mintha 
feltartóztatná) a szövegvers eltökélt formai fejlődését az 
érzéki szemlélet számára mind követhetetlenebb 
fogalmi absztrakciók irányába, s ezzel a torlasszal 
felduzzasztja és önálló életre kelti a hagyományos 
szövegvers merőben nyelvi-zenei és nyelvi-ritmikai 
elemeit. A hangvers a szövegvers akusztikai kicsúcsoso-
dása vagy - ha úgy tetszik - túlhabzása és túlfejlődése, 
ami tökéletesen megfelel az ilyen költészet ironikus 
jellegének. A másik kicsúcsosodás, amire az imént 
közvetve utaltam már, a szövegvers érzéki hangtestétől 
(a belső hangtól, a belső füllel követhető dallamtól) 
való radikális fogalmi elvonatkoztatás, ha tetszik, a 

3. Oroszország az anyácskánk, bár ő nem tud róla, hogy 
mi vagyunk az édes gyermeke. 

4. Montenegróban egyszerre virágzik az ortodox egyház, a 
sztálinizmus és Oroszország szeretete - de azért egy 
montenegrói juszt is haladóbb gondolkodású, mint egy 
szerb. 

5. A kecskesajt, a bárány sült és a grappa miatt. 
6. Becsületünk védelmében legalább egy személyen 

vendettát hajthatunk végre. 
7. A nők nyugodtan megölhetik a férjüket, és mindenki 

tudni fogja, miért. 
8. Aki cigarettát tud kicsempészni Olaszországba, úgy 

élhet, mint egy király. 
9. Még akkor se kell dolgozni, ha kell. 

10. Nem kell dolgozni • • • 

Miért érdemes albánnak lenni1 
1. Bármikor át lehet úszni Olaszországba. 
2. Jó a felhozatal elnökjelöltből. Az egyik a teljes vagyo-

nunkat lopta el, a másik a családunkat irtotta ki-ha 
nem tetszenek, még mindig nyitva az út Koszovóba, 
hogy harcoljunk a szerbek ellen. 

3. Felemelő érzés, hogy a sasok országának gyermekei 
vagyunk. 

4. Bármikor át lehet úszni Olaszországba. 
5. Bármelyik helyőrségből szerezhetünk fegyvert, ha meg 

akarjuk védeni a becsületünket. 
6. Aki ne adj' isten vendetta áldozatává válik, azt az egész 

népes família hősként fogja tisztelni. 
7. Jó érzés Európa legszegényebb országa állampolgárának 

lenni. 

8. Még jobb érzés a legtisztább természeti környezetben 
élni. 

9. Bármikor át lehet úszni Olaszországba. 
10. Felemelőérzés, hogy a sasok országának gyermekei 

vagyunk. 

Miért érdemes jugoszlávnak lenni1 
1. Büszkék lehetünk arra, hogy se szerbek, se horvátok, 

szlovénok, bosnyákok, macedónok, montenegróiak 
vagy albánok nem vagyunk - pedig legalább az egyik 
említett népből származunk (vagy többől). 

2. Nem kell szégyellni egy kis jugónosztalgiát. 
3. A régi Jugoszlávia bármelyik pontjáról származhat a 

házastársunk - és még ma is úgy érezhetjük, az ország 
nem hullott szét (főleg, ha épp külföldön járunk). 

4 . Egyaránt élvezhetjük a szerb, horvát, bosnyák, 
szlovén, macedón, montenegrói vagy albán zenét. 

5. Az embernek nem kell szégyellnie titóista múltját. 
6. Nemcsak a második világháborús partizándalokat, 

hanem az 1980-as évek rock and roll slágereit is 
énekelhetjük. 

7. Nyugodtan lehetünk kozmopoliták, és köphetünk a sok 
forrófejű nacionalistára. 

8. Lépten-nyomon külföldi szociológusokat fogadhatunk, 
akik etnikai hovatartozásunkat kutatják. 

9. Meghívják az embert, hogy szólaljon fel külföldi 
Jugoszlávia-konferenciákon. 

10. Jó az esély egy Soros-ösztöndíjra. 

F O R D Í T O T T A B A R A B Á S A N D R Á S 
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szövegvers zenei formafejlődésének feltartóztatása, a 
láthatatlan és hallhatatlan szöveg jelentéstömbjének 
metafizikai ( tehát nem nyelvi-zenei) „kivájása" és 
megformálása. E két túlfejlődés, kétféle „elfajzás" a 
költői formajáték szintjén - a fogalomjáték és a zenei-
ritmikai játék érintkezési pontjain - átmehetnek ugyan 
egymásba, mégis ellentétes irányba húzzák a szövegver-
set, ha abban talán egyek is, hogy a túlzás esztétikájának 
- a legtágabb értelemben vett giccsnek - költői 
formaképződményei, s ez a legjobb, amit elmondhatunk 
róluk. Mert ez az, ami művészileg életben - az életben 
- tartja őket. A hagyományos szövegvers robotosainak, 
akik még e kis túlzásra sem képesek vetemedni, ennyi 
sem adatik meg a modernitás lezárulása után. A „hang-
vers" és „fogalomvers" reflektált túlzásainak burjánzó 
életével szemben ők naivan és ártatlanul kitartanak a 
„normális" szövegversnél, s ezzel az irodalmi formahalál 
csöndes dokumentálását választják. 

ZJ 
JL JLangjában él a költő. 

Akkor is, ha a vers már szöveg, amit olvasunk. Hiszen a 
hang belső is lehet. Végtére is nem a költőnek, hanem 
a versnek kell megszólalnia. Ebben az értelemben nincs 
hangtalan vers. Legfeljebb olyan vers van, amely sen-
kiben nem szólal meg, mert halva született. A hallgatás, 
a csönd, a némaság a költészetben mindig beszédes és 
hangos. A vers különben is akkor szólal meg, amikor 
szerzője elhallgatott. Vagyis befejezte a művet. A vers 
nem a szerző hangján, hanem a maga hangján szól (ezt 
neveztem az imént a költő hangjának). Akkor is, ha -
mint a hangvers esetében - a szerző saját fizikai hangját 
kölcsönzi a vers megszólalásához, mintegy a vers szelle-
mének médiumául szegődve. Ez - az• Ezt lehet mondani 
a hang megszólalásakor, de azt sohasem, hogy ez - ő. 

Kétszeresen is hangjában él azonban az a költő, 
akinek szövegversei a külső hangzásban teljesednek be, 
aki olyan szöveget ír, amely túlmegy a szöveg egyetemes 
és személytelen médiumán, hogy az esendően egyszeri-
ben és esetlegesben kössön ki. A hangköltőről beszélek 
természetesen, akinek versei kinyomtathatók és 
szövegszerűen azonosíthatók ugyan, de csak kimondva, 
elénekelve, suttogva, ki-belélegezve valósulnak ineg. 
Olyan különös szövegek, amelyeknek létmódja a 
kimondásban, az elhangzásban, és ezáltal az elmúlás-
ban-eltűnésben van. 

Persze, a hangvers is lehet hangtalan. Csupa hang, 

csupa csengés-bongás, fület tépő technikai trükk, 
mégsem szólal meg. A költő nem azon van, hogy 
mindenáron hatásos legyen - lenyűgözzön, elké-
pesszen, meghökkentsen hanem azon, hogy hangot 
találjon. Márpedig hangot találni csak másokkal 
lehet. Másként a költő helyét elfoglalja a hangtech-
nikus, a trükkmester, a hangpreparátor, a hang-
szerész. A hang nem puszta eszköz, nem semleges 
közeg, nem anyag, amivel azt teszünk, amit akarunk 
vagy amire a technika képes, hogy hatást vagy 
jelentést csikarjunk ki belőle. 

A 
JL JL hangvers hangja nem 

lehet géphang. De a hang nem lehet az „enyém", a 
„tiéd" vagy az „övé" sem. A hang kisajátíthatlanul 
közös. Az eleven intonációban él csupán, mely mindig 
összekapcsol és egyesít másokkal. A hangban a közösség 
szelleme jelenik meg. Amíg van hang. Ha a közösség 
szelleme végképpen halott, nem lesz se hang, se vers, 
bár talán mindent elárasztanak a hangok, és egyebet 
sem tesz mindenki, mint hangol és fülel. Ám a sivatagi 
világ iszonyú szomjúságát nem lehet homokkal enyhíte-
ni. Bár ez csak addig probléma, amíg van szomjazó -
van ember. Igazat kell adnunk a huszadik század 
legnagyobb zsarnokának, aki így oldotta meg, igaz, 
gyakorlatilag, a metafizika alapdilemmáját: „Van ember 
- van probléma, nincs ember - nincs probléma." Csak 
addig lesz szomjúság, amíg az ember maga is nem vált 
homokká, amíg lesz, aki szomjúságot érez. A homok 
nem szomjazik már semmire. Egyre pereg, csak pereg. 
Időtlenül, örökkön-örökké, oda és vissza, ahogy a 
technozene, a technofilmek és a virtuális techno-
játékok homokja pereg - iszonyú hangerővel hengerel-
ve le minden ellenállást, mégis anélkül, hogy bárhol, 
bármiben nyomot hagyna. Ha tehát manapság egy 
magunkfajta élőhalott keresi a hangot, hangverset ír, 
megszólal, vagyis kidugja fejét a homokból, akkor 
mindig a tiltakozás és ellenállás hangját szólaltatja meg. 
Mert a megszólaláshoz egyszerűen nincsen más hang. 
A még szomjazók hangja ez, ha tetszik, a hanggá vált 
szomjúság. Egy szál hang bolyong, keresi a hangot 
ebben a hangos verseskötetben, pontosabban, talán egy 
hang árnyéka csupán (hiszen minden hangmásolat -
árnyék!), hogy életre hívja vagy éltesse azt a közösséget 
- hangközösséget - , amelyből saját életét nyerte - ha 
igaz. Ha nem hangzott el már minden! 
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Hosszú beszéd egy 
rövid beszédről 
BÁTHORI CSABA 

A 
JL JL tizenkilencedik század 

közepén kirobbant amerikai polgárháborúban a 
rabszolgatartó déli államok és az északi Unió csapatai 
álltak szemben egymással. A harc négy esztendeig 
tartott, és 620 ezer halottat követelt az akkor 30 milliós 
lakosságú kontinensen (összehasonlításul: a második 
világháborúban a 160 milliós lakosságú Egyesült 
Államok 400 ezer katonáját veszítette el). A küzdelem 
az északi államok győzelmével végződött. 

A háború harmadik esztendejében, 1863. november 
19-én az Egyesült Államok 165. elnöke, Abraham 
Lincoln beszédet tartott a kis Gettysburg városka 
katonai temetőjében, ahol majd a július első napjaiban 
elesett mintegy 50 ezer halottat ünnepélyes külsőségek 
között helyezik örök nyugalomra. Lincoln beszéde a 
legrövidebb ünnepi szónoklat, amelyet a politikai 
történelemben ismerünk. Kétszázhetvenkét szóból áll, 
három percig tartott elmondani. Jelentősége mégis 
felmérhetetlen: Lincoln ebben a három percben 
másodszor alapítja meg — sőt lehet, hogy valójában itt 
alapítja meg - az Amerikai Egyesült Államokat. 

A beszéd teljes szövege így hangzik: 

„Négyszer húsz és hét esztendeje atyáink ezen a földrészen 
új nemzetet hívtak életre a szabadság égisze alatt, és annak 
az alapelvnek a betartására kötelezték, amely kimondja, 
hogy minden ember egyenlőnek születik. 

Most egy hatalmas polgárháború kellős közepén állunk, 
amely arról dönt, vajon ez az állam - vagy minden ily 
módon keletkezett és ezt az alapelvet valló állam - tartósan 
fennmaradhat-e. Mi ennek a háborúnak az egyik nagy 
csataterén gyűltünk össze. Azért jöttünk ide, hogy egy 
darabját - végső nyughelyül - felszenteljük azok számára, 
akik itt vesztették életüket azért, hogy ez a nemzet életben 
maradjon. Nagyon is helyes és méltányos, hogy ezt tesszük. 

De mélyebb értelemben mi nem szentelhetjük meg ezt a 
földet, nem áldhatjuk meg, nem szentelhetjük fel. Azok a 
derék férfiak, elevenek vagy holtak, akik itt harcoltak, már 
megszentelték azt olyan módon, amihez mi még megközelí-
tőleg sem vagyunk képesek valamit hozzátenni vagy abból 
valamit elvenni. A világ aligha fogja tudomásul venni, nem 
sokáig fog emlékezni arra, amit mi itt mondunk - de nem 
feledkezhet meg arról, amit ők megcselekedtek. Sokkal 
inkább a mi dolgunk, az elevenek feladata, hogy életünket 
annak a befejezetlen műnek szenteljük, amelyért az itt 
elesettek oly áldozatkészen harcoltak. Sokkal inkább a mi 
dolgunk, hogy annak a nagy feladatnak szenteljük magun-
kat, amely még előttünk áü - hogy tiszteljük a holtakat még 

nagyobb odaadással azért a célért, amelyért ők a legnagyobb 
odaadásra voltak hajlandóak -, hogy itt ünnepélyesen 
kijelentsük: ezeknek az embereknek a halála nem hiábava-
ló, azért történt, hogy a nemzet, Isten segedelmével, 
megérje a szabadság újjászületését, és hogy a nép kormány' 
zása a nép által és a népért ne tűnhessen el a föld színéről." 

Lincoln beszédéből — aki egyébként két esztendővel 
később a türelmetlenségnek, politikai merényletnek 
esett áldozatául - szeretnék dióhéjban kiemelni néhány 
figyelemre méltó elemet. Ezek az elemek a demokrati-
kus politikai hatalomgyakorlás fontos jegyei, és 
kárhozatos volna azt gondolni, hogy a politikai 
cselekvés tartósan elválasztható az etikus cselekvéstől. 
Úgy gondolom, mióta és mivel Abraham Lincoln 
létezett, és megadta a demokratikus politikai magatartás 
mértékrendjét, helytelen más, alacsonyabb mértékeket 
alkalmazni bármilyen demokratikus politikai magatar-
tással szemben. 

F 
J—/lőször is szembeötlik, hogy 

Lincoln nem tesz különbséget győztes és legyőzött, 
barát és ellenfél között. Noha szólhatna fölényesen, 
diadalmas pózban, nem teszi: megadja az ellenfélnek a 
lehetőséget, hogy elviselje vereségét. Tudatában van, 
hogy a másik is ember, megérdemli a részvétet; más-
részt: a mértéktelen diadalittasság még saját győzel-
münk méltányosságán is csorbát ejthet. Kíméletességé-
re jellemző, hogy amikor a déli konföderáció elnökét, 
Jefferson Davist hazaárulás vádjával többen bíróság elé 
akarták állítani, Lincoln megelégedett azzal a megjegy-
zéssel: „A legjobban tenné, ha venné a lovát és eltakarodna 
az országból." Vagy amikor a Johnson-szigeten bebör-
tönzött két hadifogoly feleségei kegyelemért folyamod-
tak és személyesen megjelentek a Fehér Házban, 
egyiküknek azt mondta (miután férjét szabadon 
engedte): „Ön azt állítja, hogy a férje jámbor ember. Nos, 
ha viszontlátja, mondja meg neki: én ugyan vallásokról 
nem ítélkezem, de úgy gondolom, hogy az a vallás, amelyik 
lázadásra buzdítja és harcra uszítja az embereket a kormány 
ellen, mert az véleményük szerint nem segít egyeseknek 
eléggé abban, hogy mások verejtékével megszolgált 
kenyerüket megehessék, nem az a vallás, amelyik a 
mennybe segíti az embert." Látjuk tehát: a demokrácia a 
mértéktartás nyelvén beszél, hangütése mindig méltá-
nyos, nyitott és barátságos. 
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2000 
Másodszor: Lincoln burkoltan utal arra, hogy egy 

demokráciában még az alkotmánynál is fontosabb 
azoknak a természetjogi alapelveknek a tiszteletben 
tartása, amelyek minden írott alkotmányt megelőznek. 
Az elnök „trükkje" abban áll, hogy az Egyesült Államok 
létrejöttét nem az 1787-es alkotmánytól datálja, hanem 
az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásától. 
Mintegy szembeállítja a Függetlenségi Nyilatkozatot az 
alkotmánnyal, az előbbit tekinti születési okmánynak 
éppen azért, mert abban fektették le azokat az alapelve-
ket, amelyekben a tizenhárom akkori állam megegyezett. 
Az alkotmányra hivatkoztak a polgárháború folyamán a 
rabszolgatartó déli államok is, és köztudomású, hogy az 
ellentét valójában a rabszolgatartás kérdésében éleződött 
ki. A „négyszer húsz és hét" esztendő fordulat közvetve a 
Bibliára utal, és egészen természetesnek hangzik az 
egyházilag ugyan elkötelezetlen, de mélyen vallásos 
Lincoln szájából. Az elnök mintha azt mondaná: a fiatal 
államnak bibliai kort rendelt az Isten. Tehát: a demokra-
tikus politikus nem a betűt, hanem a szellemet tartja 
elsődlegesnek, és tudja, hogy ő legfeljebb csak egy betű 
az alfa és omega közötti sűrű sorban. 

Harmadszor: Lincoln nyíltan nem említi sem a 
rabszolgatartás intézményét, sem a gettysburgi csatát, 
sem az Uniót, amelynek ő az elnöke. Számára nem az a 
döntő, hogy a rabszolgaság a déli államokban megszű-
nik-e, vagy sem (hozzátehetjük: a rabszolgaság legna-
gyobb ellenzője volt). Fontosabbnak tartotta az Unió 
egységének a megőrzését. Egy helyütt azt mondja: 
„Ebben a konflktusban az a legfőbb célom, hogy megőriz-
zem az Unió egységét, és nem az, hogy megmentsem vagy 
megszüntessem a rabszolgaságot. Ha megtarthatnám az 
Uniót anélkül, hogy akár egyetlen rabszolgát felszabadítok, 
megtenném. Ha megtarthatnám úgy, hogy felszabadítok 
minden rabszolgát, megtenném. És ha megtarthatnám úgy, 
hogy néhányat felszabadítok, másokat pedig nem, azt is 
megtenném. Amit a rabszolgakérdésben és a színes bőrű-
ekért teszek, azért teszem, mert azt hiszem, ez segít az 
Unió fenntartásában..." 

Az Unió egységének megőrzését Lincoln azért 
hangoztatja, mert úgy látja: minden elszakadási 
törekvésnek erkölcsi alapja kell, hogy legyen. Ebben a 
polgárháborúban nem az elszakadás joga az alapkérdés, 
hanem egy olyan jog törvényességének megtagadása a 
déliek részéről, amelyet Isten és a természetjog szentesí-
tett: nevezetesen, hogy minden ember egyenlőnek 
születik, és nem szabad rabszolgaságba taszítani vagy 
abban tartani. Ne feledjük: az Amerikai Egyesült 
Államok létrejötte egy eszmén alapult, és azt volt 
hivatott bizonyítani, hogy a demokrácia, tehát külön-

böző származású, vallású, osztályú, etnikumú emberek 
politikai önrendelkezése csak békében és személyes 
szabadságban lehetséges, hogy minden egyén egyenjogú 
polgárként részt vehet a közéletben. Ezért Lincoln 
szemében azok az államok, amelyek ki akartak lépni az 
Unióból, elárulták ezt a nagyszerű eszményt. 

T> 
A beiktatásának hónapjában, 

1861 februárjában, útban Washington felé, Lincoln ezt 
mondja Philadelphia polgárainak: „Sokszor kérdeztem 
magamtól, milyen nagy alapelv vagy eszme fogta egybe 
olyan tartósan ezt az államszövetséget. Nemcsak a 
gyarmatoknak az anyaországtól való elszakadása volt a 
fontos, hanem a Függetlenségi Nyilatkozatban megnyilvá-
nuló remény, amely nemcsak Amerika lakosainak ígért 
szabadságot, hanem a jövő összes országának... Nos, 
barátaim, megmenthető-e még ez az ország ezen az alapon? 
Ha igen, úgy a világ legboldogabb emberének tartanám 
magam, hozzájárulnék a megmentéséhez. De ha nem 
menthető meg a Függetlenségi Nyilatkozat elvei alapján, az 
csakugyan borzasztó volna. És ha ez az ország nem 
menthető meg azon elvek értelmében, akkor csaknem azt 
mondanám, öljenek meg itt helyben, semmint hogy 
feladjam a harcot." Lincoln gettysburgi beszéde azt is 
tartalmazza: a demokráciát állandóan újra kell teremte-
ni, az nem automatikusan működő alkotóelemek 
gépezete. A hatalom embere nem a demokráciára 
hajlik, hanem az önkényuralomra. A formák működte-
tése közben folyton emlékeznünk kell arra, hogy mi a 
formák eredeti értelme. Ugyanolyan veszély, ha a 
demokrácia üres intézményrendszerré fakul, mint ha 
önkényuralommá korcsosul. 

Egyébként, befejezésül: Lincolnról még annyit: 
szálfatermetű ember volt, cilinderében az eget verte, 
környezete szerénynek, tanulékonynak, nyugodtnak, 
kiegyensúlyozottnak, humorosnak, önkritikusnak, 
hiúságtól mentesnek ismerte, mindenki csak „honest 
Abe"-ként, „becsületes Abe"-ként emlegette. Ritkán 
lehetett könyv nélkül látni. Munkakönyve - ha annak 
idején létezett volna ilyen - nem az elnöki foglalkozást 
mutatta volna az első rubrikában: ügyvédként kezdte, 
lassan küzdötte fel magát magasabb polcokra. Megvá-
lasztása után sem hagyta cserben azokat, akik bíztak 
benne: értelmükre és ítélőképességükre hagyatkozott. 
Egyszer azt mondta:,Megtéveszthetünk ugyan mindig 
néhány embert, sőt néha minden embert, de tartósan 
minden embert soha nem téveszthetünk meg." 
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