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MINEK IS ÍROK ESSZÉKET?

Esszét írni jó dolog, hát még, ha el is olvassák . . . Nincs is baj 
az esszéírással, de tudni kell: az esszé csak kísérlet, ez az elsőd
leges jelentése. Kísérletezni is nagyszerű dolog, igazi szenve
déllyé válhat.

Nekem az esszéírás az intellektuális szabadságot jelenti. Azt, 
hogy amikor leülök esszét írni, megszűnők tanár lenni, megszűnők 
falusinak-városinak lenni, megszűnők történésznek lenni. Nyugod
tan elereszthetem gondolataimat a társadalmi elvárások és az ön
magam által viselt arcok pórázáról. Kísérletezhetek. Nyugodtan 
botladozhatok a pszichológia, szociológia, irodalom, etimológia, 
klasszikafílológia általam jobbára ismeretlen közegében. Közben 
talán esetlenül török-zúzok ezekben a cizellált és finom környeze
tekben, szándékom ellenére. De olyan mókás ez a kaland. A gyer
mekkor játékának felnőttkori újraélése, újraértelmezése. A játék 
azonban nem öncélú. Hazudnék ugyan, ha azt mondanám, hogy 
nincs önző célom is a kísérletezéssel. Érdekel mindaz, amit egy 
eredményes kísérlet -  esszé -  hozhat, de nem ez az igazi cél.

Ami igazán kísérletezésre ösztönöz, az a képmutatás, hülyeség, 
gonoszság, butaság és még egy sor ilyen minőség, amelyekkel iga
zán nem lehet semmit kezdeni. Ezek alapminőségei az életünknek 
és megváltoztathatatlanok -  ezt tapasztalom, csak ezt mondhatom 
tehát. Mindaz, amit tehetünk vele, az az, hogy megforgatjuk, kü
lönböző szempontból megvizsgáljuk, és egy gyenge pillanatunk
ban kísérletet teszünk a megoldhatatlanságok megoldására. így 
születik az esszé nálam.

A valóság megértésére és legalább elméleti síkú kijavítására tett 
kísérlet -  ezt jelenti nekem az esszé. Meg az odamondogatást is, a



bunkóság, kivagyiság, képmutatás kritikáját. De ez nem minden. 
Olyasmiről is lehet beszélni, mint az írástudók felelőssége, vagy 
mint az értelmiség tartozása azoknak, akik közül kinőttek. Ritkán 
beszélnek erről hitelesen, de legyen bármily tökéletes és eredmé
nyes akár a tudomány, akár az irodalom, az olvasó hitelesít. Ha a 
tökély hitelesítene valamit, akkor elég lenne csak az asztalfióknak 
írni, de ez nem elég. És nem is lenne érdemes kísérletezni. Az esz- 
szé egyik dimenziója az is, hogy valaki elolvassa. Ezért „bitang jó” 
esszét írni!

Rendkívül jó dolog, így mindenről leírni azt, amit gondolok, de 
még ez sem elég. Nem elég csak kísérletezni.

Az embereknek egyszerű és közérthető választ kell adni egy sor 
kérdésükre. Erre való a tudomány és talán a művészet is. A tudo
mány lényege nemcsak abban van, hogy vastag, részletesen elem
ző, rendszeres, hiteles és teljességre törekvő, de a nagyközönség 
által fogyaszthatatlan könyveket hozzon létre. A művészet pedig 
nem attól jó, hogy nehezen érthető vagy elvont. Ugyanilyen fontos 
az is, hogy komoly kérdésekre kínáljon -  lehetőség szerint -  egy
szerű válaszokat vagy kellemes pillanatokat.

Én mint történész naponként találkozom ilyen kérdésekkel. 
„Most te melyik történelmet tanítod? Mi is volt igazából 1941-től 
1945-ig: testvérgyilkos háború vagy népfelszabadító háború?; Mi 
volt igazából, de tényleg, mi volt 1944 végén és 1945 elején, nép
irtás vagy a bűnösök megbüntetése? Mi volt 1991-től 1995-ig: pol
gárháború, vallásháború?” stb.

Szeretném, ha ezekre a kérdésekre, nemcsak feltételezések és 
kísérletezések alapján válaszolhatnék. Van lehetőség részletesen is 
válaszolni rájuk, azaz csak lenne, mert a képmutatás, ormótlanság, 
hülyeség, gonoszság, butaság és még egy sor ilyen minőség alap- 
tulajdonságai az emberi nemnek a huszadik század végén is. A 
helyzet nem javul.

Marad tehát az igazi kísérlet: embernek lenni.



A TÁRGYAK DIADALA -  
A KULTÚRA HALÁLA

Avagy a felületességről ma

1.

Sötét pillanatainkban juthat eszünkbe a szörnyű vízió: világvé
ge, lángoló városok, Másnap (Day After), New York 1999 stb. Kí
nálkozó témák forgatókönyvírásra. De jóslatnak is tekinthetők. A 
jóslatok persze lehetnek csalafínták is. Denis de Rugemont szerint 
azok a jóslatok a jók, amelyek nem válnak valóra. Ez nem jelenti 
azt, hogy akkor összevissza beszélhetünk, jósolgathatunk. Vannak
-  én úgy mondanám -  gonosz jóslatok. Ilyenek a görög mitológia 
és történelem jellegzetes jóslatai. Semmi haszon belőlük, sőt ön
magukat váltják be. Mi haszna volt Laiosznak (Oidipusz apjának), 
Akhilleusznak vagy a fríg királynak a jóslatból? Az igazi jóslatok 
nemcsak hogy pofon ütik az embert, nemcsak hogy cselekvésre 
késztetik, hanem segítenek átlátni a helyzetet és megoldani a gon
dot is. Ilyenek lehetnek a tudomány megállapításai. Szokták őket 
egzaktnak nevezni, de egy előrejelzés csak előrejelzés, akkor pon
tos, ha megvalósul, de nem biztos, hogy hasznos. Ha egy előrejel
zés azt mondja: kilyukad -  pontosabban végzetesen el vékonyodik
-  az ózonpajzs, ha minden így folyik tovább, és ez meg is történik, 
akkor pontos a jóslat. Ma már tudjuk: be is vált. Mi hasznunk volt 
belőle? Semmi. Ha megrázott volna bennünket, akkor lázas tevé
kenységbe kezdtünk volna, hogy elkerüljük vagy megpróbáltuk 
volna cáfolni, ennek kudarca után pedig lépéseket tettünk volna a 
tragédia megakadályozására. És akkor nem vakulnának meg a lá
mák az Andokban, és nem lenne a bőrrák százszor gyakoribb 
Ausztráliában, mint másutt.



Egyesek erre egyből ezt mondanák: „Az élet olyan, amilyen, 
nincs esély semmire, ez már így van, te csak lépkedj az otthonod
tól a munkahelyedig (ha lehet, minél kevesebbet dolgozz), ne fan- 
taziálj, add föl az egészet, nincs semmi értelme. Alkalmazkodj a 
főnökhöz, aztán meg idd meg a napi söröcskédet, és kész.” Ez szá
momra a fenyegető árny. A kezdeményezés, a törekvés, az élni 
akarás és egyben a kultúra halála. A nemtörődömség, a felületes
ség előretörése. Nem tudom, hogy az iménti mondatok egy gonosz 
jóslatot sejtetnek-e, mint ahogy azt sem tudom, hogy ez az írás csu
pán lemondó sóhaj vagy lelkesítő csatakiáltás.

2 .

Nincs persze lehetőség arra, de értelme sincs, hogy bárki csatá
ba vigye az embereket a kultúráért. Aki csatába indul a kultúráért, 
az már nem érte harcol. Végzetesen torzítja, sőt megöli azt. És az 
sem biztos, hogy a csatavesztes a „kultúrvesztes” is. Csak halvány 
a korreláció a politikai csata és a kultúra léte között. Klasszikus 
példája ennek a görög-római eset. (Hiába handabandázott Cato, és 
nevezte a görögöket graeculusoknak, azaz görögöcskéknek.) 
Ugyanezt sugallja a kelta és a germán törzsek esete a rómaiakkal.

Nem olyan a jellege a kultúrának, hogy harccal kelljen küzdeni 
érte. A harc szót idekevemi pongyolaság, felületesség. Vannak 
ugyan harcos kultúrák, de nem ez a lényeg. Olyan ez, mintha azt 
mondanánk: harcolunk a búza növekedéséért vagy a banán érésé
ért. Volt ugyan „kenyércsata” vagy ötven évig, de az nem arról 
szólt, hogy üsd, vágd, nem apád . . .  A kultúrának ahhoz a normatö
meghez sincs köze, amit belőle csináltak a 18. századtól. A kultú
ra mélyebb gyökerű -  elementáris minőség, primáris mozgató. Egy 
kultúra nem az, amit létrehoz, nem az, aminek lennie kell, hanem 
az, ami kisüt az emberből, a „hordozódból. A kultúra lehet az az 
elvont értékrend, amely létrehozhat társadalmakat, tárgyakat és 
mindent, ami az emberre jellemző. Mégis hiba a tárgyakat túl sok
ra értékelni. Az archeológia ugyan a tárgyakat kutatja, de az igazán



jó archeológus ebből látja, „nyeri ki” a kultúrára vonatkozó isme
reteket. Ha a tárgyakat nézzük, az olyan, mintha valaki mutatva 
mondaná: nézd, ott a Hold! És mi az ujját néznénk. Jó ez a hason
lat arra is, hogy megmutassa, milyen távolságból -  és hadd tegyem 
hozzá: milyen mélységből -  sugározza ránk értékrendjét a kultúra, 
ezáltal hatva gondolkodásunkra, cselekedeteinkre, sőt érzelmeink
re és érzékelésünkre is.

A kultusz és a kultúra összekapcsolása már közhely, így csak 
annyit érdemes róla elmondani, hogy mélyből jövő, homályos és 
irracionális a gyökere mindkettőnek. A léttel szorosan kapcsolatos 
ez a gyökér. Ahogy a lét nem racionális, úgy a kultúra sem az. A 
lét irracionalitásáról Heidegger mondta el a leglényegesebbet. 
Azon kevés meghatározás közé tartozik ez, amelynek nincsenek 
igazán meg az előzményei, és nem parafrázisa egy régi gondolat
nak sem. Ez a szentencia pedig -  szabadon idézve -: miért van a 
van, miért nincs sokkal inkább a semmi? Mint minden kérdés, ez 
is hordoz magában kijelentést. A lét nem logikus. Még fontosabb 
az, ami nincs benne a kérdésben. Hogy ki mit tart a hiányzó rész
nek, az határozza meg a léthez való viszonyát. Ez a kérdés a kocsá- 
nya az ontológia fürtjének, amelyen minden vélekedés egy-egy 
szőlőszem. Minden döntés az alapkérdésben megmutatja az egyén 
alapállását -  hogy ateista, egzisztencialista, nominalista, raciona
lista vagy más-e.

A kultúrák rendszere is ilyen szerkezetű. Jobban rávilágít a lé
nyegre, ha ezt mondom: a kultúra életfilozófia. Minden kultúra -  
a saját kontextusában -  értéket hordoz magában, gazdag szimbó
lumrendszerrel kifejezve. Másként fogalmazva: információt. 
Megint másként fogalmazva: algoritmust. Élményt, félelmet, 
késztetést, célt, akaratot, m ozgást.. . Lerövidítve a felsorolást, va
lami pozitívat (nem a mindennapi szóhasználatban, de nem is a 
pozitivista értelemben). Valami létezőt, ami elég megfoghatatla
nul, de „hatóerőként” egzisztál. És akkor visszatérhetnénk megint 
Heideggerhez.



Az ember kultúrlény, lénye kultúrafüggő. Alapeleme a kultúra. 
Kívülről szemlélve: azok vagyunk, amit tisztelünk és szeretünk, 
mert ez határozza meg cselekvésünket. A kultúra „útikönyv” is, 
amely eligazít az „életutazás”-ban. A kultúra mindaz, ami egy cso
port -  és benne az egyének -  értékrendszerének kereteit határozza 
meg, keretekbe helyezi a gondolkodást és a cselekvést, és megha
tározza, mi a tiszteletre méltó, szép, hasznos, de azt is, mi az utá
latos és elvetendő.

Még közelebb visz bennünket a kultúra megértéséhez, ha a kul
tusz szó alapértelmét keressük meg. A culta latin szó jelentése: meg
művelt fö ld . És ilyenkor előbukkanhat régi olvasmányaimból, Titus 
Livius grandiózus művéből a hadvezér, aki az eke szarva mellől 
megy a háborúba. Vagy Cicero, kinek neve lefordítva olyan profán, 
hogy az már szemtelenség -  csicseriborsó. A latinok eredetileg föld
hözragadt emberek voltak. A latin szó arra enged következtetni, hogy 
a kultúra valami verítékes, fáradságos munka eredménye. És így is 
volt, a latinok megszállottjai voltak az apró lépéseknek, a közösség
ben történő szöszmötölésnek, dolgozgatásnak, még a hadseregben is 
a manipulus -  kézzel mozgatott -  volt az alapegység. A közös apró
lékos tevékenység volt a latinok kultúrájának alapja. Szántani ökörlé
pésben, ez a lényeg. Mégis elég suta meghatározás lenne, ha ebből in
dulnánk ki. A latinok mentségére legyen mondva: nem az ókor latin
jai találták ki a kultúra szót, hanem az európai értelmiség nyúlt vissza 
a latin kifejezéshez. Az ókor népei nem gyártottak annyi szót, nem 
idegenítették maguktól el a dolgot (mily szörnyű így nevezni a kultú
rát!) azáltal, hogy megnevezték. Nem találtak ki semmiféle szót a 
kultúrára sem, nem volt szükségük arra, hogy megnevezzék.

Lenyűgöző az az egyszerűség és az a szabatosság, ahogy a gö
rögök körülírják a kultúrát. Szokás. A kultúra a görögök értelme
zésében az, amit az emberek egyszerűen szoktak, ami a szokásuk, 
amit, ahogy, amikor, amilyen módon, amilyen célból csinálni, 
mondani, gondolni szoktak. Még inkább lenyűgöz azonban a görög 
eredeti szó, az ethos, ebből keletkezett az etika szó, amelyet már az



ógörögök is olyan tartalmúnak ismertek, mint mi. Messze jutottunk 
tehát az eke szarvától.

Mégis a görög szó csak körülírás, az eszme megjelenésének a 
leírása. Számomra azonban ez kevés, vagyis sok. Túl formális a fo
galom, túl szűk. Ilyenkor szoktam segítségül hívni a hébert, amely 
mindössze 8-9 ezer szót használt. Jót lehet lubickolni a héber sza
vak magyar megfelelőinek tengerében. Héberül természetesen nem 
mondták sehogy a kultúrát. Semmi köze nincs a pásztorkodáshoz, 
a földműveléshez, a vadászathoz, nincs köze emberi tevékenység
hez. Nincs olyan szó, ami a mi fogalmainkhoz illeszkedik. Az ő 
életüket nem a szokások, nem a munka irányította elsősorban. A 
hébereket a „mispát” és a „khok” irányította. Persze függött az éle
tük a időjárástól is, meg minden ilyesmitől, de ami őket illeti, csak 
ez a két dolog játszott szerepet. (Ja, és az emberi természet rakon
cátlankodásai.) A mispát jelenthet ítéletet, igazságot, okot, törvé
nyességet, érdemességet, módot, rendeletet, rendhagyást, rendtar
tást, divatot, hírt, mértéket. A khok jelenthet fogadalmat, fogadást, 
esedékességet, megfelelőséget. Ez aztán a meghatározás! Ezek a 
kultúra fogalmának tartalmai.

4.

A kultúra új keletű szó. Az újkorban kezdték használni, nincs 
mély gyökere. Ma a kultúrát értéksemlegesen próbálják meghatá
rozni, olyan definíciókat adnak, miszerint „a kultúra gondolati rend
szer, amely az egyén vagy a csoport értékrendszerének a kerete”, 
vagy „a gondolkodást, cselekvést és az értékeket meghatározó gon
dolati rendszer”. Üresnek tűnnek ezek a meghatározások, de ez csak 
azért van így, mert megpróbáltak olyan definíciót találni, amely 
minden kultúrát felölelhet. Formailag ez működik is, de csak for
mailag, egyébként semmi lényegeset nem tudunk a kultúráról.

Vannak, akik két jelentését különböztetik meg. Nekem Heller 
Ágnes vélekedése tetszik. Ő megkülönbözteti az elit kultúrát -  mű
vészi szövegek, nagy esztétikai értékű épületek, szobrok, festmé



nyék. Másodszor beszél a kultúráról, mint a viselkedés minőségé
ről -  hogy valaki kulturált vagy kultúrálatlan, tud-e viselkedni 
vagy sem. Végül pedig a kultúra Heller Ágnes szerint az, hogy az 
ember képes valamiről beszélni, valamivel törődni, valamire költe
ni konkrét haszonszerzés nélkül.

A formális meghatározások tévutakra vihetnek bennünket. A 
tartalom hangsúlyozása pedig kizárhat olyan eszmerendszereket, 
amelyeket mások kultúrának tartanak, mi viszont nem. Vegyük 
számba mégis a tartalmat, a pozitívumot. Egy kultúrát alapvetően 
meghatároz, hogy mennyi benne az ösztön, a tapasztalat és az au
toritás. A tartalom ezekből áll. Lehet az értékrend és minden olyas
mi, ami értékrendet teremt -  ilyen a tízparancsolat, de nem szük
ségszerű, hogy ilyen jellegű minőség legyen. A kínaiak egészen 
másként viszonyulnak a dologhoz. Az alapvető értékrendjük a har
mónia, egyensúly, visszafogottság. Nincs benne közvetlen erkölcsi 
tartalom, de ebből az is kinő. Megint más jellegű az aztékok kultú
rája. Gyökerében a félelem kuksol. A világrend felborulásától va
ló félelem. A félelem általában véve olyan, mint egy zsarnok, meg
üli az ember minden gondolatát, különösen igaz ez az említett tí
pusú félelem esetében. Ezért kellett mindennap valakinek a szívét 
kiszakítani, hogy a nap felkeljen, és ezért fürdették időről időre 
embervérben a halálisten szobrocskáját. Nemcsak az aztékok gon
dolatvilágát uralja ez a félelem, hanem jellemző ez majdnem min
den dél-amerikai kultúrára, sőt az afrikaiakra is.

A természeti népek az objektív valóság tényeire alapozzák kul
túrájukat. A csillagok járására, a nap járására, a tengeráramlatokra 
stb. Nem nehéz kitalálni, hogy a megélhetés miatt ilyenek. A kul
túrák másik csoportja valamilyen belső és irracionális értékre ala
poz. Ilyen a kereszténység, a judaizmus, az iszlám, de léteznek 
modem -  hangsúlyozom: csak -  kísérletek, mint amilyen a kom
munizmus, anarchizmus -  legalábbis elméletben. Míg a természe
ti népek az ösztönre és a tapasztalatra alapoznak, ezek inkább az 
autoritásra -  ezért tudnak olyan csúnyán elferdülni.

A dolog persze nem ilyen egyszerű. Számba kell venni még két 
kategóriát: a deduktív tartalmat -  vagyis az ellenőrizhetetlen alap



vetését a kultúrának (amelyet Nietzsche akart ellenőrizni „minden 
dolog újraértékelésével”) és az objektív kényszert, amely a termé
szet és a társadalom tulajdonságaiban testesül meg -  léteznek tanul
mányok arról, hogyan határozta meg a rizstermesztés a Távol-Kelet 
kultúráját. Korántsem elkülöníthető a két erő, csupán a dominancia 
határozható meg. Ilyen alapon látszólag nincs mit kezdeni a kínai
akkal és az egész Távol-Kelettel. Hiszen az ő vesszőparipájuk az 
összhang, vagyis egy esztétikai kategória. Mégis tévedés lenne azt 
mondani, hogy nem törődnek a külvilággal vagy az erkölccsel.

Ennyi körültekintés illő, ha a kultúráról beszélünk, még mielőtt 
valami egyszerű és gyors definícióval elintéznénk a dolgot. Az vi
szont nem lenne becsületes, ha tovább lovagolnék a szavakon. 
Színt kell hát vallanom. A kultúrát meghatározni nem egyszerű do
log, és gyorsan egyáltalán nem lehet. Bizonytalan pillanataimban 
azon is elgondolkodom, hogy ki vagyok én, hogy ezt a dolgot meg
határozzam, harminc vagy akárhány életév után. Szóval nem aka
rom elvetni a sulykot semmilyen vaskos reduktív okoskodással, de 
nem akarok olyan szóvirágok meg idegen kifejezések mögé sem 
bújni, mint: ars vitae, espirit vagy hogy a „kultúra mélyén az em
beri élet van, a maga isteni eredetével, vagy valami irracionális a 
mélység kútjának rejtekén”. Mégis ki kell mondanom: a kultúra az 
igenlés, az élet igenlése. Nem lehet kultúrát építeni, amelynek a 
gyökerében ez nincs jelen. A tagadás esete egyszerű, mert csak va
lamihez viszonyítva lehetséges. Az emberi élet kérdése pedig a 
másik oldalról szükséges, ugyanis csak az emberi tudat -  amely 
élet nélkül nincs -  foghatja fel és élheti meg. Ha valaki a teljesen 
egzakt nyelvet szereti, az nem tud mit kezdeni az én „élet” szavam
mal, de a jelen pillanatban ez a legelemibb meghatározás, amit el 
tudok képzelni.

Véleményem szerint itt a legfontosabb megjegyeznünk, hogy a 
kultúra egy gondolati konstrukció, amely alkotni is képes, ha van
nak erők, amelyeket igénybe vehet. Ilyenkor szokták a civilizáció 
szót elővenni, mint olyat, amely a kultúra kicsit materiálisabb meg
jelenése. Bizonyára így van, de itt most nem szükséges ezzel bo
nyolítani a dolgot.



De mit kezdeni azzal, ami mindig és mindenkor előfordul min
den korban, minden népnél. Mit kezdjünk a Tagadással?

5.

Halálos kórban szenved az a kultúra, amely a tagadásra épít. De 
egészséges, ha jelen van benne a tagadás. Akármilyen gondolati 
rendszert építünk fel, az valahol kikezdhető. És ki is kell kezdeni, 
ha irracionális struktúraként fojtogat bennünket. Ezután megszűnik 
vagy módosul az érvényessége, és a haszna is változik. Megszűnik 
azonban az is, hogy legalább elvileg biztonságban érezhessük ma
gunkat. A kultúra gondolati rendszerének felbomlását sokszor kö
veti a társadalomé is, de nem mindig. Nem a gondolati konstrukció 
„finommechanikai” illeszkedése a fontos, a kultúra építménye csak 
analóg az építészet konstrukcióival. A kultúrában kiüthető egy 
alapkő, hogy ne omoljon össze minden, mégis vigyázni kell. Goe
the „lényegem a tagadás” gondolata látszólag nem tartalmaz sem
mi pozitívat, de bizony nagyon rokonszenves lehet minden fiatal
nak. Az életkorból következik ez. Minden fiatal a 13. életéve körül 
eszmél fel, és eszeveszetten tagad mindent, ami bántja, sőt min
dent, aminek nem látja értelmét. Ha a tagadás tilos, akkor a kultú
ra elöregszik és értelmetlen formaságok strukturálatlan összességé
vé válik, amelyet elsöpör egy kisebb válság is. így -  önmagának 
látszólag ellentmondó módon -  az állandó megkérdőjelezés az út
ja annak, hogy az ember birtokba vegye, sajátjává tegye a kultúrát, 
annak halott struktúrái nélkül. Ebből az is következik, hogy min
den kultúrának át kell élnie a tagadás gyakran dühödt tüzét -  a 
gyomlálást. Ez a próbája, és ez edzi.

Egy valódi, hogy úgy mondjam, nagy kultúra megengedi a ta
gadást, megengedi a különböző nézőpontokat. Ilyen volt a 
makkabeusok előtti farizeusság és a hellenizmus is sokáig, a római
ak is ilyenek voltak Commodusig, sőt talán Constantinusig, hogy 
aztán egy utolsót villanjon mindez Julianus Apostata idejében. De 
a kereszténység is ilyen volt a niceai zsinatig. Sorolhatnám még az



Omajjád dinasztia fénykorát, a reneszánszot stb. Mindezeknek a 
periódusoknak az volt a jellegzetessége, hogy nyitás történt. Leg
ismertebb példa számunkra is -  akik a 20. századi kinyilatkoztatás
szerű történelemkönyveken nevelkedtünk -  a reneszánsz. Itália 
földjére kerültek a görög könyvek, az arab könyvek -  amelyek 
azoknak a görög könyveknek a fordításai voltak, amelyeket az 
Omajjádok szereztek a görögöktől. Eljutottak oda a bankok és nem 
utolsósorban az indiai számok is -  arab közvetítéssel, Spanyolor
szágon keresztül. Aztán a „pökhendi” Picco de la Mirandola és 
Lorenzo Valla elkezdtek megkérdőjelezni jó néhány szent és sért
hetetlen hagyományt. Kinyitották az ablakot, friss levegő jött be -  
ez volt a reneszánsz. Mi történt? A kultúra lényeges részei újjá
éledtek, de sok szemét is keletkezett. Mit jelent ez? Azt, hogy az 
eredőhatása semleges? Semmi esetre sem, mert az információ, a 
tudás, a fineszek forogtak a könyvek lapjain, az emberek száján.

Az ablaknyitás igazán a felvilágosodás jelmondata, a haldokló 
Goethe szájából -  Mehr Licht! (talán így mondta szolgájának, hogy 
nyisson ablakot) - , és valóban, a felvilágosodásnak megvolt az esé
lye arra, hogy ablaknyitás legyen, de mégsem lett az maradéktala
nul. Mert úgy a 18. századtól megszületett a mai kor jellegzetes fé
tise -  régiesen mondva: bálványa -: a Mindentudó Tárgy. Attól 
kezdve az emberiség a mechanikus utópiákban gondolkodik, és a 
19. században sorra alkotta meg a mindentudó tárgyak mítoszait. A 
felvilágosodás célja végül is egy tárgy létrehozása volt, az enciklo
pédiáé. A tudás nem mint patak csörgedezett az emberek száján, ha
nem mint birtok állott a lapokon. Nem csoda, ha Nietzschét megőr
jítette ez a dolog, és kalapácsról, nyilakról, Antikrisztusról beszélt. 
Ő egy igazi tagadó volt, aki azonban csak ezen a szinten maradt, 
mert elfogyott az ereje a kalapácscsattogtatásban és a nyíllövöldö
zésben. Mások kellett hogy levonják a tanulságot munkájából.

De hadd meséljem el az egyik kedvenc tagadóm, a Hitehagyott 
történetét, a keresztény hit Tagadóját. Julianus Apostata mindössze 
két évig uralkodott naptárilag, de valójában alig többet egy évnél 
(361-363). Gyermekkorában igen derekasan adagolták neki a 
„nagybetűs Igazságot”. Már fél évszázada a cselszövő kereszté



nyék vették át a terepet a cselszövő görög-római vallásúaktól. A 
kereszténység csupán máz volt. A fiatalember látta ezt. Életkorá
ból adódóan megmondott mindent. Előre látta a „sötét középkor” 
ideológiai diktatúráját, és hangosan mondta: a keresztények ugyan
olyanok, mint a pogányok, sőt rosszabbak, mert még ráadásul kép
mutatók is. Gyújtó hatású beszédeket mondott, amelyeket a töme
gek bólogatva fogadtak, az akkori -  még egész -  birodalom keleti 
részén, ahol a keresztény államigazgatás kegyetlenül sajtolta az 
emberekből az adót a perzsák elleni harcra. Persze, nem harcoltak 
-  ki akar harcolni, ha pihenhet is, ha a pénz ott van a zsebében, az 
étel a hasában? Csak egy őrült vagy egy nagy erkölcsi érzékű em
ber ment volna harcolni a félelmetes ellenséggel -  olyan ember, aki 
ilyen vagy olyan okból tagadja az akkori rendet. Julianus elment, 
és hasba dobták egy dárdával a harcmezőn. Lehet, hogy értelmet
len volt a halála, lehet, hogy rossz helyen kutatott, amikor a római 
fénykor jellemei után nyomozott, lehet, hogy a kenetes papok meg
lágyították volna, ha tovább él, de az kétségtelen, hogy így hiteha- 
gyottan hívőbb volt a hívő hitehagyottaknál. Mégis a hitehagyott 
beszédeit csaknem kétezer év távlatából is ismerik, és még a ke
resztény kultúrkörhöz tartozó országokban is kiadják.

Örök titok, hogy mekkora a hatása az egyéneknek a történelem
re, az pedig, hogy mekkora hatást érvényesít a kultúrára, még meg- 
foghatatlanabb dolog. Apostata hatása a nulla felé tendál. De tudok 
másmilyen tagadókról is. Nem akarok -  noha találhatnék -  friss 
példákat felhozni, mivel érzelmeink túlságosan befolyásolnák íté
lőképességünket.

Antiokhosz Epiphanész két legyet is ütött egy csapásra. Lego- 
rombította a zsidókat, és megbénította saját köreit is. Az nem kétsé
ges, hogy a hellenisztikus kultúra megtűrte-e a különbözőségeket, 
az sem, hogy a zsidók is eltűrtek mindent, noha teljesen idegen volt 
tőlük az, hogy elfogadják, de az is, hogy világkultúrát hozzanak lét
re. Mégis ez az őrült a saját szobrát a Templomba tetette, és amikor 
disznót öletett, és akart etetni a zsidókkal . . . Megtehette volna, 
hogy kipréseli a pénzt, és „veszi a kalapját” . . .  De Antiokhosz a ha
talom őrültje volt, neki muszáj volt beletaposni az emberekbe. A



válasz az lett, hogy őrülten elszánt ellenféllel találta magát szem
ben. A következmény pedig az lett, hogy a zsidók rendkívül elhide- 
gültek szomszédaiktól, egészen szétszórattatásukig.

Antiokhosz esetében nem áll fenn a „fiatalság bolondság”, for- 
rófejüség esete. Antiokhosz hidegen számító, a legyőzöttek lénye
gét tagadó. Antiokhosz pusztítóan tagadó, meg akar valamit sem
misíteni -  ezért tagad. Hermokrátészhez hasonlítható, aki azért 
gyújtotta fel az epheszoszi Diana-templomot, hogy feljegyezzék a 
nevét. Ha valaki így tagad, ha „a csak azért is” tagadás a lényege, 
az veszett ember -  veszett ember.

Mindebből látszik, hogy az ember, ha befolyásos új irányt ad
hat a világnak, de ilyen ez a gondolat arisztokratáinál is. És ilyen
kor Platánt meg Arisztotelészt emlegetik, de nyugodtan ide lehet 
sorolni Kung-Fu-cét, Thomas Jeffersont, Marcus Aureliust is. 
Ezek hárman különösen jó hatásfokkal működtek, mivel nemcsak 
hogy kiváló emberek voltak, hanem a hatalomhoz is közel álltak, 
illetve birtokolták azt.

Természetes, hogy ha az emberek befolyásolják közösségüket, 
mértéket adnak az utókornak. Még az is elfogadható, ha intő pél
daként szolgálnak. így van ez rendjén, és ezt semmilyen értelmes 
tagadás nem lúgozhatja ki a kultúrákból. A kultúrák magukon vi
selik az emberek keze nyomát, valakiét jobban, másét kevésbé. 
Sajnos, a Hermokrátészokét is magukon viselik.

6 .

A tagadás manapság alapvető jellemzője a generációváltásnak. 
Mindenki mindent tagad. Egy német irodalomtanár mondta nekem, 
hogy nem ismer el semmilyen irodalmat, csak a 20. századit. Me
redek. Veszélyes. Ebben a kijelentésben az is benne foglaltatik 
explicite, hogy nem ér az egész világirodalom semmit, csak az, ami 
az utolsó vonulata.

Persze -  mint mindig -  megpróbáltam egy kicsit az illető fejével 
gondolkodni. Az olyan ember, akivel végigolvastatnak határidőre



olyan életművet, mint Schilleré, és rögtön az után Goethéét . . . 
Még szerencse, hogy egyáltalán értékel valamit, ami írva van. 
Ilyesmit csináltak Nietzschével is, erre ment rá az élete. Szinte lá
tom azt a hozzáállást, amely az antikvitást vagy professzorunknál a 
német irodalmat úgy vetíti ki a realitásba, mint könyvhegyek szabá
lyos halmazait, vagy mint x métert egy könyvespolcon, esetleg -  a 
korral haladva -  mint x számú cd-romot. Szintén sokkoló hatású, 
hogy minden „valamire való” könyvben az irodalomjegyzék immár 
komoly terjedelemben szerepel. Olyan ez, mint a 19. század tudo
mányos abszurditása -  egy kiló írás, két kiló lábjegyzet. A tudo
mány persze megköveteli a teljességre törekvést. Ez komoly köve
telmény, de esetenként a felületességet fokozza, és szőrszálhasoga- 
tásba csap át. Mert a tudomány formailag konkrét -  aminek nem 
kellene felületességet jelentenie, a kultúra pedig lényegi, ha nem is 
mindig elvont -  az összes formaságával.

Ha az ember megpróbál összefüggően írni, akkor a gondolatai 
összeszedettsége a feltétel ehhez, vagyis az, hogy „fejből” írjon. 
Viszont találhatók olyan könyvek, amelyeket nem fejből írtak. 
Ezek az olvashatatlan könyvek. Ezek azok a könyvek, amelyeket 
általában történészek „követnek el”, jó adathalmazok, de olvasha
tatlanok. Egy gyenge pillanatomban ötlet vetetődött fel bennem, a 
következő: úgy kellene az ilyen szerzőket kezelni, hogy nem vol
na szabad megengedni nekik az archívumokban jegyzetelni, az len
ne az egyetlen módja annak, hogy adatot vigyenek ki, ha megjegy
zik. így kevesebb adatot tartalmaznának a könyvek, de olvashatók 
lennének. Természetesen ez a Nietzsche-szindróma, nietzschésen 
szólva: a gyomorrontásé.

No, de nagyon leragadtam a könyveknél, pedig a kultúrának ke
vés köze van a könyvekhez manapság. Botrányos, de így igaz. Az 
emberek egész egyszerűen nem olvasnak, több okból. Először is 
azért, mert olvasni nehéz, ti. oda kell figyelni. Erre a mai embert 
nehéz rávenni. Muszáj, hogy valami harsány hangon, harsány szí
nekkel rátukmálja magát. Valami és nem valaki. Ezek az „okos” 
tárgyak. Olyan okosak, hogy túljárnak az eszünkön, amit kikap
csoltunk. Kikapcsoltuk az agyunkat, bekapcsoltuk a gépeinket.



Ideje tehát, hogy rátérjek az emberiség jelenkori legnagyobb 
bűnére, amelyből több katasztrofális következmény is ered. E l a 
felületesség. Ma nem szokás a dolgok mélyére nézni. Nem szokás 
feltenni az alapvető kérdéseket és keresni a legjobb, de még a leg
frappánsabb válaszokat sem. Elszigetelt csodabogarak olvassák az 
esszéket, vagy, mondjuk, a Magyar Szó Kilátó című rovatát. Hiá
bajelennek meg könyvek, folyóiratok, nem olvassa el őket az, aki
nek el kellene olvasnia. Óriási a produkció. Csupán Magyarorszá
gon több tucat a művészeti folyóirat, de a jugoszláviai magyar fo
lyóiratok impresszumában is ott virít: „irodalom, kultúra, tudo
mány” stb. Mindenben minden, hisz el kell adni. Ezért nem lehet 
eladni . . .  De nemcsak ez a baj. Ma mindenki író lehet, ez nem baj 
elvileg, sőt az sem baj, ha sok író lesz így. Ahol azonban minden
ki író, ott senki sem az. Mit jelent a szerzőség? Azt, hogy valami
lyen szöveg alatt ott egy aláírás? Ez majdnem semmi, hisz kicsi a 
valószínűsége, hogy az olvasóközönség vékony rétege találkozik 
vele, vagy ha fog is, lehet, hogy már elfelejtette, ki volt az. A kö
zönség leszűkül. Ebből kifolyólag az író nem lehet író. Azaz senki 
sem foglalkozhat foglalkozásszerűen írással. Nem arról van szó, 
hogy a társadalomnak el kellene tartania mindenkit, aki írónak 
mondja magát, de az, aki ténylegesen és történetesen az . . . Nagy a 
valószínűsége, hogy élete egy kisiklott élet. Ha komolyan gondol
ja az írást, és azt tartja a legfontosabbnak, rámegy az egzisztenciá
ja. Szükségszerű tehát mással foglalkoznia. Miközben az irodalmi 
lapokban „mindenki” megjelenik, és ez így megy értelmetlenül, és 
ez senkinek sem jó. És ezen senki sem változtathat. Vagyis eláraszt 
bennünket a kultúrtermékek hihetetlen produkciója -  amelyekben 
furcsa módon és fonákul a kultúra mint minőségi alkotás híg álla
potban van jelen, akadályozva ezzel a kultúra felbukkanását, nyil
vánvalóvá válását.

És most a mozifilmekkel fogok példálózni. A film maximálisan 
összetett tevékenység eredménye, az lenne a logikus, hogy igye
keznek a legjobban kihasználni. Ezzel szemben mi van? Minden 
héten moziba kerül egy tucat film, amelyben mozitündérek, magas 
színvonalú pirotechnika, találó poénok és egyéb jellegzetességek



vannak jelen -  csakhogy ez semmi. Ez a kultúrának csak a míme- 
lése. Emiatt lesz a kultúra formává, emiatt lesz halálos beteg, sőt 
maga a halott tárgy. Az 1960-as években minden évben futott egy 
jó film, a 70-es években minden hónapban, a 80-asokban minden 
héten, és a 90-esekben mindennap kettő. Vitatkozni lehet, hogy jó 
filmek-e, sőt talán kell is vitatkozni ezen, de minek? Maradjunk 
annyiban, hogy nagy költségvetéssel készülnek. Manapság nem le
het olyan társaságot összeszedni, amelynek tagjai mind láttak egy 
ilyen filmet. Következésképpen, ki sem alakulhat a beszélgetés ró
la, ezért az emberekre gyakorolt hatása minimális, kultúraformáló 
hatása pedig a nulla felé tendál.

Elemezhetném itt a nyelvek romlását, a nyelvjárások eltűnését, 
a nyelvek megszűnését, amelyek helyett az emberek nem kapnak 
megfelelő kommunikációs rendszert, hanem egy „nagy nyelv” 
romjait. Az új kísérletek, hogy nyelvet teremtsenek, csak zavart 
okoznak. Mert inkább teremti a nyelv az embert, mint az ember a 
nyelvet. Szóval most már oda jutottunk, hogy nem is tudjuk egy
mást megérteni. De gondolkodni sem tudunk.

Jellegzetes, hogy minden jövőkép a termelés mindenhatósá
gára épül. Pedig minden termék egyben szemét is, mert a gazdaság 
szereplőinek csak addig érdekes, amíg eladhatják. Nem is nagyon 
gondolkodnak azon, hogy lehet felépíteni egy olyan stratégiát, 
ahol az a cél, hogy a termék minél hosszabb ideig tartson. A felü
letesség netovábbja, hogy az ilyen termelési stratégiát teszi majd
nem mindenki „alap-filozófiá”-vá. így kultúránk az eldobhatóság 
kultúrája.

A modern kor kényszerei degenerálják az embert. Nem létezik 
létbiztonság, a munkanélküliség 10% körüli a fejlett világban. 
Ilyen nyomás alatt nem csoda, ha meghülyülnek az emberek és a 
nemzetek is. Ez nem minden. A modern világ mindent a pénz 
nyelvére fordít le. Pedig az emberi munkát nem lehet anyagra le
fordítani. Olyan ez, mintha egy matekpéldában ez állna: két alma 
meg három körte, meg két liter levegő, meg hat másodperc = hány 
gól? A pénzgazdaság fikció, amely működik, és amely találmány 
azt segítette elő, hogy felgyorsuljanak a dolgok. De ezt már elfe



lejtették az emberek, azt hiszik, hogy minden lefordítható pénzre, 
miközben otthon azt magyarázzák csemetéiknek, hogy két alma 
meg két körte nem összeadható . . .  A pénzgazdaságon alapuló élet 
csupán praktikusan működő dolog, körülbelül működik, nem fo
kozható a végletekig, mert az abszurd. Ez tragikusan vetődik fel, 
amikor radioaktív hulladékot szállít a vonat, vagy amikor azon vi
tatkoznak, hogy a magzat joga az erősebb, vagy az anya önrendel
kezési joga. Közben pedig a rohanás diktálja az élet ritmusát. 
Nincs idő, hogy elgondolkodjon az ember a végső kérdéseken. A 
modern gazdaság pénzügyi logikája egy sajátos jogi vetületet te
remt, amely teljesen idegen az élettől. Az intézmények öntörvé
nyeinek súlyos kényszerei agyonnyomják az embert. Megszűnik 
embernek lenni, szám lesz, tisztelt tévénéző, adófizető, polgár, di
ák, tanár, lakos, munkás stb. Az emberek száma, a gazdaság telje
sítménye, mind-mind a matematikai és mértani haladványok ri
deg világába csalogatnak vagy inkább kényszerítenek bennünket. 
Azt hiszem, ez az, amit a mai világ -  jelen pillanatban egyedural
kodó -  működési mechanizmusának nevezhetünk. Átfogó vizsgá
lat nélkül is láthatjuk: ez az, ami a leginkább veszélyezteti a kul
túrát és az életünket is.

Nem túlzás itt az életet említeni. Enyhe példája ennek az, ahogy 
a drogkereső kutyák helyett kitalálnak egy műszert, amely jobban 
érzékeli a szagokat, majd kitalálják azt az érzékelőt, amely jobban 
érzékeli a színeket . . .  Mi lesz ennek a vége? Csinálhatnak majd 
perzsaszőnyeg-csomózó automatát, amelybe azt is betervezhetik, 
hogy algoritmikusán és véletlenszám-indukcióval legyen minden 
szőnyeg egyedi. Ezt meg lehet csinálni. Ilyen alapon minden ter
méket automatizálni lehet, és ilyen alapon mindenki lehet munka- 
nélküli. Megvalósulhat a kapitalizmus neoliberális vonulatának 
idealista álma: éjjel-nappali, évszaktól független, állandóan növek
vő, steril termelés, a tökéletes tárgy -  maga a halál.



Pedig ez nem volt mindig így. Minden romantikus és hamis 
múltidézést kerülve mondom, nem volt ez mindig így. A termelés 
hajdan nem a növekedésért volt, hanem a megélhetésért. Az ősko
ri és a középkori eszközök magukon viselik használójuk nyomát. 
A kő, a fa, a bőr magán hordozza a kéz izzadsága okozta elszíne
ződést, a használója szinte hiányzik mellőle. Komótosabb volt 
minden, de nem jobb. A tárgyak kezdetben eszközök voltak, nem 
befolyásolták a kultúrát. Az ember agyában születtek meg, és őt 
szolgálták. Kezdetben a tárgyak merőben praktikus, sőt közvetle
nül haszonelvű célt szolgáltak. Egy gondolatban megfogalmazott 
cél szolgálatában állottak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kultú
ra gondolati, tehát fikció. A tárgyak akkor maradtak meg, ha alkal
masak voltak a célra. Nem volt öröm az élet. Régen az élet sokkal 
nehezebb volt, ha a fizikai munkát vesszük összehasonlítási alap
nak. Egész nap dolgoztak, ha kellett. A munka elidegenedett volt 
szintén. Nem a kapitalizmus tette azzá, hanem az évszakok. Nyá
ron a télre gondoltak, és nagyon megdolgoztak mindenért, nem 
volt mindjárt hasznuk belőle.

A kultúra és a tárgyak célja nem az volt elsődlegesen, hogy a 
világot leigázza. Szó sem volt ilyesmiről. Általuk kellett magát 
megvédenie az embernek az objektív valóság könyörtelen világá
tól. A Halotti beszéd munkásvilágnak nevezi világunkat, és talán 
még a szó szláv forrásának is a jelentésével (muka = szenvedés). 
Vannak történelmi adatok arról, ahogy teljes erővel küzdött az em
ber. És sokszor ez sem volt elég -  betegségek, farkasok. Jung szá
mol be arról, hogy Afrikában az emberek szinte önkívületbe esnek, 
amikor jön az éjszaka. Hallatszik az oroszlánok bőgése és a hiénák 
eszetlen „röhögés”-e. Ez szorongást szül, ugyanígy volt Európában 
is. Ameddig az ember nem tehetett ellene semmit, kialakította az 
élés technikáit. A kultúra volt az a közeg, amely elviselhetőbbé tet
te a halálfélelmet és mindazt, ami végigkísérte, és amitől nem sza
badulhatott az ember. A szorongás kóros következményei voltak a 
halhatatlanság keresésének a módjai -  alkímia, okkultizmus, mágia



és a tárgyakban való hit is. Az emberiség elveszett volna, ha nin
csenek tárgyai, de létrehozta a szimbólumokat is, amelyekkel úgy 
lehet bánni, akár a tárgyakkal. Ezáltal hatékonnyá tette a gondol
kodását, és formába öntötte a szellemiséget, a kultúrát.

Aztán egy ponton, a 18. század legvégén létrejöttek a tárgyak, 
amelyek hatalmat adtak az ember kezébe: a gépek. Ugyanazzal a 
lendülettel, amellyel azelőtt az életéért küzdött, igyekezett az em
ber biztonságot teremteni magának, és ez, úgy tűnt, sikerül is. Az 
igények pedig nőttek, és a várva várt földi paradicsom, a Kánaán, 
nem jött el, mint ahogy Eldorádót sem találták meg. Mindazonáltal 
továbbra sem tudott mit kezdeni az ember a halálfélelemmel. Már 
nem torokgyíkban haltak meg, de maghaltak, miközben nagynak 
érezték magukat. Közben az igények növekedése rámutatott kielé
gíthetetlenségükre, és maga a növekedés került a figyelem közép
pontjába. Pótcélként és pótcselekvésként.

Az egésznek a tragédiája az, hogy miközben az ember azon fá
radozott, hogy megvédje magát az objektív valóságtól, és ideigle
nesen sikerült felfüggesztenie a természet rideg törvényeit -  ezt so
se feledjük - ,  létrehozott egy látszólag objektív valóságot, amely 
más alapon, de ugyanúgy restriktiven működik, csak az elvei ho
mályosabbak. Ironikus az is, hogy miközben a szimbólumok és 
eszmei tartalmaik azért alakultak ki, hogy megvédjék lelki egész
ségünket, a társadalom gazdasági fejlődése fokozatosan olyannyi
ra megváltoztatta új szimbólumaival, mítoszaival az emberi életet, 
hogy az értékek, a prioritások emberellenesek lettek. És a törvé
nyek, amelyeknek védeniük kellett volna, elnyomnak vagy ölnek. 
A tárgyak pedig, amelyeknek minket kellene szolgálniuk, bennün
ket tesznek szolgává. Közben mindenki részt vesz ebben a játék
ban cinkosként -  kisebb-nagyobb mértékben.

További tragédia, hogy a „lassú élet”, vagyis a középkori és 
még régebbi viszonyok (a gyakran iszonyúan unalmas és fáradsá
gos életmód, amely joggal tűnik nekünk szenvedésnek) okán az 
ember szinte eszelősen vonzódik az „érdekességek”, vagyis az in
formáció és a gyorsaság iránt. Lélektani adottságaink miatt nem 
képes ellenállni ezeknek a késztetéseknek. Mindig több és több



kell neki. így kerülnek be a tévékészülékek a konyhába, a rádióké
szülékek a WC-be vagy a fürdőszobába, s így van ott Lady Di is 
minden újság címlapján.

8 .

Ilyen a mai világ felületességének első hatása, végső soron a -  
tágabb értelemben vett -  nekrofília. (Jobb, ha egy robot hegeszti az 
autót vagy egy robot helyettesíti a kábítószer-kereső kutyát stb.) Ez 
a modern kapitalizmus mindent átható rendszerhibája -  az alap- 
koncepció hibája. Nem csoda, ha ez az életellenesség, emberelle- 
nesség -  nevezzük akárhogy - , személyiségünk integritásának ve
szélyeztetése, ez az egzisztenciánkat veszélyeztető alapállás -  rop
pant erejű lázadást vált ki. Emlékszünk még, mi volt a liberalista 
filozófia szélén hajókázó gazdaság egyeduralmának, vagyis a 
pénzemberek uralmának a közvetett következménye: a legsötétebb 
ideológiák, vagyis a fasizmus és a kommunizmus. Ideológiai nyer
seség és igazságtalanság, rombolás. Pedig „csak” tagadás volt. 
Szinte eszelősen emelték be gondolati rendszerükbe a 19. század 
filozófiáinak hibáit. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a mai 
ideológiát neoliberálisnak szokás nevezni . . .

Tehát egy újabb romboló hatás az esetleges visszahatás. A kul
túrapótló termékek a felületes szemlélőben magát a kultúrát jelení
tik meg. így a tagadás magára a kultúrára irányul. És a felvilágosí
tás reménytelen. Miért tanulmányozza a ma embere elmélyülten a 
filozófiát, és miért gondolkodjon az alapkérdéseken?! Más szinten 
kifejezve: miért nézzen az ember szép nők helyett kevésbé szépe
ket stb. A legveszélyesebb az, hogy bizonyos mennyiségű tömeg
kultúra-termék fogyasztása után, az ember hajlamos valami nem
tömegre áhítozni. És akkor jön valami, amiből a pénzes show- 
csinálók „tömeg”-et csinálnak. Ez az angol közmondás itt a mérv
adó: ha nem győzheted le, csatlakozz hozzá. Sőt ezt még túllihegik 
is, és egyenesen abból csinálnak „kultúrát”, ami nem az, amiről a 
legtöbben azt mondják, hogy kulturálatlanság. Ez mint tagadás jött



létre, és mint tagadás tartalmaz rengeteg érzelmet. A domináns tö
megkultúra ma voltaképpen antikultúra. Minden menő pop
együttes elképesztő módon tagad minden pozitívumot, és ezeknek 
a tagadása még messzebb visz bennünket a lényegtől. Az üresség 
tagadást szül. A tagadás pedig azoknak a szándékára vonatkozik, 
akik pénzt akarnak keresni -  ez az, amit a felületes szemlélő kultú
rának gondol, és amiről azt mondják, hogy az autóipar mögött ta
lálható az amerikai exportbevételek között. Itt azonban a tagadás 
nem eredményez semmit. A hippimozgalom, a púnk, a skinhead 
mozgalom, mind limlom. Ami értékként kihámozható belőle, az 
érték lenne más kontextusban is. Jannis Joplin hangja, Morrison 
költői kvalitásai stb.

A kultúrát egy kultúrán kívüli dolog irányítja, amelynek kevés 
köze van az emberhez. Ez nem antikultúra, hanem akultúra. 
Nincs értékelhető kapcsolatban a kultúrával, következésként a ta
gadása sem kötődhet a kultúrához. Az anyagiasság ellen lázadó 
Johny Rotten mögött ott a pénzcsináló producer (Markolm 
McLaren) . . . Ehhez csak analogikusán kapcsolódik, de el kell 
mesélnem esetem Nietzschével. Jól illusztrálja ez a felületessé
get, a kultúrszurrogátumot.

Középiskolás koromban tanultam filozófiát, és a tanár 
Nietzschét említve elmondta róla, hogy a fasizmus előfutára volt. 
Nekem se kellett több: ha fasiszta, akkor megnézem, mi az. A ta
nárom bizonyára egy vulgarizáló marxista „bibliádból olvasta ki, 
amelyet talán kedvezményes áron vásárolt vagy kapott az MCM 
(Marksisticki centar mladih) jóvoltából. És bizonyára kötelezően 
forgatnia kellett. Ami pedig a fasizmust illeti, nem tudtam, mi az. 
Pedig nem voltak rossz történelemtanáraim, de bizonyára nem ma
radt sok idejük arra, hogy a sok offenzíva és ellenoffenzíva között 
elmeséljék, mi is volt az az egész. Azt sem tudtam, merre játszó
dott le mindez, és azt sem, hogy miért tört ki a II. világháború. 
Csak arra kellett vigyáznom, hogy megkülönböztessem az okokat 
meg az ürügyeket, meg azt, hogy ki vívott igazságos, illetve igaz
ságtalan háborút. Szóval ott álltam 16-17 évesen, és nem tudtam, 
mi a fasizmus, de úgy gondoltam, nem lehet valami nagyon rossz,



ha nem szeretik a tanáraim. Amikor átmentem Szegedre, egy köny
vesboltban megláttam a „fasisztáit: Nietzsche A tragédia születése 
(Mérleg Könyvek, 1986) című müvét. Egy kicsit furcsa cím egy „fa
sisztáitól. A könyv első harmadát olvasva meg voltam lepődve, 
aztán meg már az apollóni meg a dionüszoszi princípiumokra fi
gyeltem. Meggyőződtem, hogy Nietzsche „klassz gyerek”, azt meg 
máskor tudtam meg, mi is a fasizmus. Nietzschének viszont bedől
tem, sorra olvastam a könyveit, és igen soká jöttem rá, hogy az a 
magasság és friss levegő, amelybe az embert csalogatja, nem ne
kem való, azaz nem vagyok odavaló. Mindez nem a társadalom ér
deme. Nem azért nem vagyok fasisztaszimpatizáns, mert olyan jól 
megmagyarázták az iskolában, mi az. Majdnem senkinek nem ma
gyarázták meg. Amikor egyszer süteményt akart sütni a feleségem, 
kiderült, hogy nincs tojás. Mit volt mit tenni, nyakamba vettem a 
falut, és küldözgettek az emberek becsületesen az egyik helyről a 
másikra. Végre egy idős bácsikához értem, akinél volt tojás. (És 
hogy mi köze ennek a fasizmushoz, azt mindjárt megtudják.) Ami
kor megtörtént az üzlet, indulni akartam. Mivel azonban nem ittam 
vele pálinkát (mert soha nem szoktam), búcsúzóul megkérdezte: 
magyar ember létemre miért viselek szakállat, hogy ez nem is em
beri, és hogy mit csinálok a faluban. Elmondtam, hogy történelmet 
tanítok. Következett a rutinkérdés: vajon melyik történelmet? Az 
igazit, vagy azt, ami a tankönyvben áll. Mire magyarázkodni kezd
tem volna, elmondta, hogy Hitler nagyon jó ember volt, mert az ő 
idejében az emberek legalább borotválkoztak. Tessék, ez is egy 
szempont . . .  Ja, és a szamárról sem mesélt nekem senki az isko
lában, amelynek a nyakába borult a nagy filozófus, és arról sem, 
hogy miért tette ezt.

A felületesség és annak tagadása okán akaratlanul adódik a pár
huzam a kommunizmus és a fasizmus, valamint a skinhead, púnk 
és egyéb szubkulturális mozgalmak között. Vannak sokan, akik 
nem disztingválnak, mondjuk, a skinhead „eszmék” és a fasizmus 
között. Pedig kell. A kommunizmusban és a fasizmusban az a ször
nyű, hogy a filozófiai hibák és erkölcsi értelemben vett törpeség 
mellé párosul az állam, a jogrendszer és a tudomány -  gondoljunk



csak az etno-pszichológia egyes művelőire valamint az is, hogy 
a kommunizmust és a fasizmust érett, felnőtt emberek irányították. 
Az imént felsorolt „kvalitások” arra intenek, hogy csínján bánjunk 
az egyenlőségjelekkel. A skinheadek lehetnek azonban az az elve
tett mag, amit egy Bergman-film így nevez: kígyótojás.

9.

Korunk a felületesség kora és a tárgyaké. Sokkal inkább az, mint 
valaha. Lewis Mumford, a filozófiai és pszichológiai készségekkel 
bíró történész korunkat a gépekről szóló mítosz korszakának nevez
te. Megállapította, hogy a mítosz végén járunk. Igaza is lett, hiszen az 
új mítosz, az információ mítosza köszöntött ránk. A gépekről szőtt 
mítosz bárgyú mesének bizonyult. Azt ígérte, hogy az ember helyett 
a gépek majd mindent elvégeznek, hogy gondtalanabb lesz az élet, 
hogy bőség lesz. Ehelyett pontosan az ellenkezője történt. A nyomor 
soha nem volt akkora, mint a gépek mítoszának idejében. És már hal
lom az ellenpéldákat. De ha megszűnünk a fejlett világ perspektívá
jából nézni a dolgokat, akkor világos az ábra. A kb. hatmilliárd em
berből bőven számítva egymilliárd él a fejlett országokban. De ez 
még nem az az adat, ami bennünket érdekel. Nikos Pulanzos, a fran
cia szociológus húszon felüli réteget különböztetett meg a kapitaliz
musban, de ezek közül csak két-három réteg a vezető réteg. Más, kis
sé felületesebb vélemények szerint a fejlett világban is az emberek
nek mindössze 10%-a engedheti meg magának a gondtalan életet, 
10% viszont az éhhalállal küzd. A fejlett világ jóval több erőforrást 
használ, mint ami méltányos lenne, de még így is növekszik a bűnö
zés, a társadalmi deviancia, a homoszexualitás, a munkanélküliség, 
csökken viszont a népszaporulat, a zöld terület, a lelki egészség. Jel
lemző ferdítés, hogy ezt a jóléttel és a szabadsággal magyarázzák. 
Pont az ellenkezője igaz. Az ún. jóléti társadalmak olyan nyomasztó 
jogrendszereket, közgondolkodást hoztak létre, ami nemcsak hogy 
beteg, hanem egyenesen bűnös. Fonák az a rendszer, amely lefelé 
szorítja a középosztálynak nevezett embercsoportot, vagy amely



olyan őrültségekbe hajszolja az embereket, hogy sínekhez láncolják 
magukat, miközben más emberek gumibotozzák őket, vagy amely hi
ganyos paprikát, hormonkezelt húst próbál a nyakunkba sózni.

Ez a rendszer közvélekedést és filozofikus axiómákat is takar. 
Nem akarom most itt az igazság kérdését boncolgatni, mert egyér
telmű, melyik oldalon állok. Lehet, hogy tetszene ez a rendszer, 
amely a bankszámla nagysága után ítél, ha lenne óriási betétem, de 
nincs. Mindezért felötlik bennem néhány kérdés, így alulnézetből. 
(Különben nem merülne fel bennem, bizonyára.) Az nem fajsúlyos 
cél, hogy formailag változzanak a dolgok. Ilyen értelemben nem 
lényeges, hogy bármi is változzon. Az viszont lényeges, hogy leg
alább az, aki eddig elolvasta ezt a hosszú írást, meglássa, milyen 
bálványokat imád a jelen világrendszer, s hogy az milyen sekélyes 
és értelmetlen. Feltehető a kérdés: ha van valamim, nem vagyok-e 
én a valami birtoka?

10.

A mai világ fő fétisei: az intelligencia, a szépség és a pénz, a tu
lajdon. A mai ember úgy gondolja, ezek nélkül nem lehet meg, jó, 
ha minél több van neki belőlük.

Az IQ mítosza nemrégiben borította el a világot. Az intelligen
ciatesztek garmadája jelent meg és selejteződött ki rohamléptek
kel. Rájöttek arra, hogy az IQ-teszt kultúrafüggő, és hogy az, ami 
nekünk egyértelmű, másnak nem az. A bennszülött nem tudja meg
különböztetni a háromszöget a négyszögtől, a róka- meg a farkas
nyomot viszont megkülönbözteti. Kiderült, hogy a városi és falusi 
gyerekek intelligenciájának összehasonlítása torz képet ad, amely 
nem igazolható statisztikailag. Vagy ha úgy lenne, akkor a falusi 
gyerekek számszerűen kifejezve is butábbak lennének. Az embere
ket csak a környezetükkel lehet összehasonlítani. Nem összehason
líthatóak a párizsi francia és az eszkimó értelmi képességei. Tehát 
az IQ mítosza homályos. Ugyanígy homályos az a különböző tevé
kenységet végző felnőttek esetében is.



A másik mítosz a szépség mítosza. Ezt már a görögök elkezd
ték művelni. Matematikai ismérvei voltak a tökéletességnek. A tö
kély a szobrokban öltött testet. Szigorúan meghatározott volt, hány 
fej szélesség lehet a testmagasság, hogy hányszor férhet bele a 
szem hosszúsága a fejbe, hogy hol kell a szájnak lennie és milyen 
hosszú lehet. Mindennek ellenére sincs okunk feltételezni, hogy 
akkoriban élő szobrok rótták a városok utcáit, és hogy minden sar
kon Mürón diszkoszvetője gyakorolt. Egyszerűen az isteni formák, 
vagyis a harmónia szépségének hódoltak a görögök. Kezdetben 
csak a férfitestek harmóniájának. Később kezdődött a hódolat a női 
szépségnek. Ahol a nő megjelenik, megjelenik az erotika is. A kö
zépkor Szűz Mária-erotikában égett. Nem biztos, hogy tudatos volt 
ez, de a reneszánszra ez nyilvánvalóvá vált. Azok a madonnák 
olyanok voltak, mint az érett alma vagy mint a viruló gyöngyvirág. 
Nem valószínű, hogy az akkori ember a Mona Lisa hátterét és mes
teri vonásait értékelte. Rubensnél még sokkal kézzelfoghatóbb volt 
a szépség, emberszerü volt. Paradox, de a szépség a fényképezés 
után alakult át légiessé és elvonttá. A 20. század egyre-másra pro
dukálta a vékonyabbnál vékonyabb modelleket, a kékebbnél ké
kebb szemeket, a szőkébbnél szőkébb hajakat. Mindezt összesűrít
ve létrehozta az abszolút szépség fantomját, ami mellett mindenki 
csúnya, és amiért mindenki megőrül, vagy legalábbis meg kell 
őrülnie, ha ad valamit a közízlésre. Az abszolút szépség fedőnevei 
a topmodellek nevei. Ehhez kapcsolódik a szex istenítése mint 
summum bonum -  a legfőbb jó. Egy kis erotikát kevernek még a 
tévéhíradóba is. Az igazi tragédia ott kezdődik, hogy nemcsak at
létikatípusok léteznek, hanem piknikus és aszténiás (leptoszom) al
katok is. Hogyan faragja bele magát egy piknikus az atlétikus sé
mába, vagy hogyan töltse fel magát az aszténiás? Mindkét eset le
hetetlen, vagyis eleve csúnyák az uralkodó szépségeszmény alap
ján. Pedig ez nincs így. Aki már jól megnézett embert, az tudja, 
hogy a szépség nem a testalkat. Mégis ezt sugallja minden, és a 
legtöbben komolyan veszik a z t . . .

A pénz mítosza sokkal áthatóbb, mint a szépségé és az intelli
genciáé. Megfoghatatlan és nagyon vonzó. Hányszor hallottuk



már: bárcsak nyernék a lottón x milliót. Volt, aki nyert, de -  egy 
kutatás nyomon követte őket -  a többség nem lett boldog, sőt szét
robbant az addigi élete. A pénz mítosza nemcsak mítosz, hanem 
egyben működő fikció is. Ebben van az ereje. A pénz jelképezi ma
napság mindazt, amit jónak tartunk. A pénz logikája ott ketyeg a 
fejünkben, mintegy zombikat teremtve belőlünk. A fixa ideáink 
ugyanúgy uralják gondolatainkat, mint a mérgező növények nedvei 
az igazi zombikat a Kis- és Nagy-Ántillák szigetvilágában. Közben 
a pénz toxicitásával megfertőzött mérnökök azon gondolkoznak -  
zombiként - ,  hogyan helyettesítsenek minél több embert a futósza
lag mellett robottal. Közben a futószalag mellett -  zombiként - , 
utálva az egészet, a pénz reményében, a pénz bűvöletének rablán
cán dolgoznak, ugyanúgy, ahogy a bróker, a tőzsdespekuláns . . . 
Ha valaki közben ezt kiáltja: elég! -  azt nem veszik figyelembe, 
vagy őrültnek tartják.

Még inkább leleplező a tulajdon „szentsége” -  a tulajdon jelző
je az angolban a privát (szerepelhet főnévként is), és így van ez 
más nyelvekben is. De a latin eredeti privo (privare, privavi, pri
vatum) korántsem jelző, hanem ige, eredeti jelentése: megrabol 
(minden valamirevaló latin szótárban benne van). Birtokolni csak 
tárgyakat lehet -  ebből kifolyólag a birtokviszony a halál viszonya. 
Tehát nem kellene, hogy jelen legyen az emberi viszonyokban. 
Mégis jelen van.

A pénz fixa idea, de a birtok egyenesen fétis is -  a leghagyo
mányosabb értelmében. A birtok korlátozott érvényessége nyil
vánvaló a történelemben -  amikor városok égtek, világok omlot
tak össze, és nyilvánvaló ma: életünkben is. „Mezítelen jöttem ki 
az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda vissza” (Jób 
1. 21.). A pénz legradikálisabb kritikáját nem Marx adta vagy más 
rajongó vagy épp bekeseredett gondolkodó, hanem Freud pácien
sei. Freud ugyanis azt állapította meg, hogy a tudattalanban a pénz 
jelképe a fekália.



Sajátos tárgyak, de egyben fétisek is a halottak. Szimbólumok. 
Mindenki tudja mit jelent, ha valaki Titót, Sztálint vagy Martin Lu
ther Kinget tűzi a transzparensére. Ismeretes, hogy bizonyos né
peknél a haláleset önpusztítást okoz. Valahol a ruhájukat szaggat
ják meg, máshol leborotválják a hajukat, sőt olyasmit is olvastam, 
hogy Új-Guinea egyes törzseinél egy-egy ujjperecét is levágnak. 
Sajátos tárgyak a halottak, amelyekkel sokszor eljátszogatnak. Jól 
jön az, hogy lehet koszorúzni, együtt/külön, demonstratívan vala
mit, jól jön az ismeretlen katona sírja. Az ilyesminek sajnos nem 
mindig van köze a kegyelethez, lehet ez nekrofília is. Pontosabban 
szólva annak a misztériumnak a kihasználása, ami a halál, és annak 
az irracionális erőnek a megidézése, ami a halálhoz kapcsolódik. A 
gyász mély érzelmeinek a megnyitása annak lerendezése nélkül. 
Szóval lehet számítás is a „kegyelet”. Csakhogy így nem épít sem 
erkölcsöt, sem az emlékezést nem segíti. Ez a cselekvés nem más, 
mint giccs, nincs köze a kulturáltsághoz. Mégis ez terjed a médiák 
folytán. Tanúi vagyunk ennek mindennap.

Nálunk, magyaroknál lehet ilyen jellege az 1848/49-es forrada
lom halottaira való emlékezésnek. Az 1944-es áldozatokat nem so
rolom ide, mert az még tartalmaz realitást, vannak még, akik átélték 
azokat a napokat -  noha kevesen - , és vannak emlékező rokonok is. 
De ez nem igaz 1848-ra. A legtöbb ember nem is tudja, merre vol
tak akkor a felmenői. így a forradalom évfordulóit sokszor tartalmat
lan formaságra használják. Nem szándékos ez többnyire, de a felü
letesség okán és a tények ismeretének híján cselekszenek.

De hagyjuk az elméletek birodalmát, és szorítkozzunk 1848. 
március 15-ére. Tudja valaki, hogy mi történt akkor, azok közül, 
akik koszorúznak? Valami történt, de emberek nem forradalmi 
cselekmények következményeként haltak meg, és még hosszú ide
ig azután sem. A halottak akkor kezdtek szaporodni, amikor az em
berek utat adtak elfojtott indulataiknak és szenvedélyeiknek, és ez 
átterjedt mindenki másra. Az első forradalmi gyilkosságok vidéke
inken 1848. április 24-én Nagykikindán kezdődtek, de ez akkor



még egyedi eset volt. És csak júniusban alakul át a Délvidék harc
térré. Ezek a tények, de gyakran ez nem számít.

Inkább az szokott lenni, hogy ilyenkor terjed a hír, „koporsós” 
misés, koszorúzásos valami lesz. Miközben azt sem tudják, hogy 
1963-ban a II. vatikáni zsinaton eltörölték a koporsós misét. De mi
nek nekünk a nemzet március 15-éjéhez komor érzéseket megidéz
ni, hiszen valóban egy lendületes, frappáns dolog volt (kokárdák is 
voltak). A mai emberek -  ha van -  kitűzik a kokárdát suttyomban, 
miközben vigyáznak arra, hogy a munkatárs ne lássa meg, és a fő
nök sem. Másnap a magyar emberek mea culpáznak, hogy ők bizony 
nem értenek egyet a „szélsőséges” magyarokkal, és hogy ők inkább 
jugoszlávok. Nem meglepő ez ismerve félős, nyegle és végletesen 
konformista közösségünket. De ez mégis szomorú. Nekrofília, 
destruktivitás. Ez a két szó jut eszembe. Kezdjük az elsővel.

Sablonos dolog az, ahogy az emberiség lóg a halottakon. A 
rockzene, az irodalom, a művészet mind-mind megteremti magá
nak a nagy halottak mítoszát. Mind közül azonban a legvisszásabb, 
ahogy a nemzeti pantheonok népesülnek be. Miért nő meg valaki
nek a népszerűsége akkor, ha meghal. Az még hagyján, hogy hasz
not húznak abból, hogy nem kell neki jogdíjat fizetni. Minden do
log akkor érdekes, ha vannak halottak, koszorúzás meg ilyesmi. El
gondolkodott ezen valaki? Én azt látom, hogy egy halottból lehet 
szimbólumot csinálni, de egy élő esetleg tiltakozhatna, vagy nem 
lehetne beszorítani a sablonba. Ezért terjed ez széles e világon. 
Mit üzen ez? Kinek kell ez? A kérdések nem fogalmazódnak meg, 
mert többnyire sodródnak az emberek (emberkék?) a ki tudja, ki ál
tal gerjesztett „közhangulatában. Hiába érvelnek sokan, hogy ez 
spirituális meg elvont dolog, a halál van megidézve, és hogy ez 
nem játék. És ha játszanak vele, nevezzük is akárminek a 
nekrofíliát, az emberek azon perverz borzadálya, hogy minden sú
lyosabbnak látszik, meg fontosabb, ha legalább egy halottal -  még 
ha szimbolikus is -  nyomatékosigák. Undorító! -  mármint az em
beriségnek ez a hajlama, mindenkit beleértve.

Nekem erről más esetek és más olvasmányok is eszembe jut
nak. Livius, a nagy római „piktor” (mivel az egész római történél-



met idilli színekbe öltöztette) mond el egy történetet arról, amit a 
rómaiak tettek, ha a győzelem sehogy sem sikerült. Akkor egy em
bert sorsoltak ki a harcosok közül, rámondták az ősi varázsigéket, 
utána az ellenség sűrűjébe küldték, ő berohant közéjük, és teljes 
erejéből vagdalózni kezdett, amíg le nem szúrták. Ekkor indult 
meg a rómaiak serege . . . Igen, a második szónál vagyunk, a 
destruktivitásnál. Aztán eszembe jutnak a pópák is, akik a II. világ
háború befejezésének 45. évfordulóján csontokat ástak ki, és cson
tokat temettek el „tisztességgel” -  90-ben - , és eszembe jutnak 
ugyanazok a pópák, akik a II. világháború jugoszláviai kitörésének 
ötvenedik évfordulóján -  91-ben - ,  megint csontokat ástak ki és te
mettek el „tisztességgel”, és aztán eszembe jut Jovo is, aki nem 
gondolkodott sokat, amikor fegyvert kapott, hogy Ivó ellen fordít
sa. Erről szól a The Cramberries ír zenekar Zombie című száma is 
-  természetesen az északír helyzetről, ahol más, de lényegében 
ugyanolyan eszközökkel érték el az „állapot’’-ot.

Aztán eszembe jut az Ótestamentum, amely azt mondja, hogy 
„A ki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét 
napig: Az tisztítsa meg m agát. . .” (4. Móz 19:11-12.) Ebből követ
kezik a Halacha (a zsidó vallási törvény), amely azt is mondja, ha
lottat kiásni és újratemetni nem lehet. Ezt a dolgot a kilencvenes 
években értettem meg, és most már tudom: a halál nem játék, a 
csontok főképpen nem játékok, a csontok annak az emléke, hogy va
laha valaki élt, és annak is, hogy „por és hamu vagyunk”. Ez nem 
játék, semmi esetre sem. Ezért még a boldog pillanataink sem iga
zán boldogok, hiszen tudjuk, egyszer végük szakad, és egyszer ne
künk is végünk lesz. Aztán ott a gödör meg a koporsó, néhányszor 
úgy, hogy csak szemléljük, egyszer pedig úgy, hogy mi fekszünk 
benne. Mit akarnak hát az emberek, amikor ezzel játszadoznak? 
Emlékeztetni bennünket. Mire? Úgyis tudjuk, nem? Mégsem értjük, 
mégsem világos a dolog, a halál érthetetlen, a halál nem logikus, a 
halál irracionális. Tehát valami irracionálist, és valami rossz érzést 
keltő dolgot vonnak be a „szent” évfordulókba. Az irracionalitás tu
lajdonsága az, hogy kiszámíthatatlanná teszi a következményeket, 
szükséges ez valakinek? Félni akar, aki a halottakkal játszik, vagy



ijesztgetni másokat? Ez nem játék semmi esetre sem. Aztán Csehov 
is eszembe jut, aki szerint ha egy pisztoly van a színpadon, akkor az 
egyszer el is sül. Mi a helyzet a halottakkal, a csontokkal?

Úgy gondolom, minden közösségnek szüksége van arra, hogy 
összefogjon, és segítsen önmagán, de ezt nem a halál apropóján 
kell tenni. A halál apropóján gyászolni kell, és ha vége a gyásznak, 
akkor marad a tisztelet, és az élet megy tovább. A gyász rendsze
rint személyes. Nincs köze a gyászhoz a Kim Ir-szen szobrán für
tökben picsogó kadétoknak, vagy a fejüket kivérző síitáknak Ali 
miatti bánatukban. Ezek a dolgok kifelé szólnak, ami teljesen ide
gen a gyásztól, az meg, hogy a tömegkommunikáció is közvetíti. . . 
A kultúra és a kulturáltság, egyszóval a közösség erejének nem az 
ilyen indulatokból és nem a ködös irracionalitásból kell táplálkoz
nia. Az akarat a lényeg, az élni akarás, egymásért és egymásnak.

12.

A „cselekvő” tárgyak közül már megszokott, és eléggé ismert 
az, amit az amerikai intellektuelek Idiot Boxnak neveznek. Nevez
hető még agymosógépnek is. Ez egy olyan tárgy, ami rákényszerít 
a figyelemre. Nagyon tetszetős, és az ember látja, hallja a kellemes 
vagy figyelemfelkeltő ingereket. A civilizáció meglovagolja az 
unalmat. A természet hallgatása, a hétköznapiság helyett mást ad. 
Mindennap újat. És a szupertárgy szolgáltatásait szívják az embe
rek megállíthatatlanul. Mindig többet és többet, mert a civilizált 
ember többet akar, a gép teljesíti mindazt, amit elvár, közben a cso
dálatos viliódzó káprázatban egyszerre azt veszi észre az ember, 
hogy kimosták az agyát, nem tud elszakadni az Idiot Boxtól, nem 
tudja, mi volt az előző pillanatban, de várja a következőt. Ha ez így 
megy tovább, nagy baj lesz.

Talán így lehet jellemezni a tévét. Vajon ilyen veszélyes-e, amint 
érzékeltettem? Különbözőek a vélemények. Szerintem a tévé telje
sen destruktív. Vegyük példának a jugoszláviait. Pár éve az embe
rek elégedetlenek voltak a valósággal. A válság már a 80-as évek-



tői lassan, de biztosan csökkentette az életszínvonalat, valamit ki 
kellett találni. Az Idiot Box kezdetben kielégítette azzal a csekély 
szükségleteket, hogy menő filmeket sugárzott, pl. a Supermant, a 
Csillagok háborúját, a Flashdance-t stb. Láthatta az ország népe, 
amikor „mi” győztünk fociban, kosárlabdában, röplabdában, vízi
labdában, unos-untalan az orrunk alá nyomta a Szeles-jelenséget, 
Ivaniseviéet stb. De a kis igények kora lejárt, csak részben elégítet
te ki őket a szórakoztatás, valami nagyobbat akartak.

Bedobták a „problémá”-t, amin rágódni lehetett, hogy „ők”, azaz 
a szlovénok, az albánok a hibásak mindenért. Kézenfekvő tehát, 
hogy miért rossz a sorunk. Közvetítette a tévé a gazimestani megem
lékezést, majd a 300 éves megemlékezést az 1690-es kiváltságlevél
ről, amely szentesítette a szerbek jogait a Szávától és a Dunától 
északra. Rendszeresen hírt adott a 45. évforduló megemlékezéseiről, 
és jöttek a pópák . . . majd a nép szentül hitte, hogy veszélyben van, 
és akik nézték, hittek. Nemcsak az ógörögöknél vannak önmagukat 
beváltó -  én így mondom: -  gonosz jóslatok. Közben rendszeresen 
villantotta a képernyő, ahogy „megtörténik a nép” (mítingeken, 
fegyveresen -  egyre megy, közben meg minden hullát át lehetett mi
nősíteni bármilyen etnikumúnak). Nem azt akarom mondani, hogy 
az Idiot Box a felelős a háborúért, a háborúért az idióták felelősek. 
Azok, akik gerjesztették, akik nézték és hitték. Ennyit erről.

A tévé azért is Idiot Box, mert az emberekkel elhiteti azt, amit 
akar, sőt azt is, amit nem akar -  és mindennek az ellenkezőjét is, 
vagyis semmit-mindent. Káoszt csinál -  mint ez az előbbi mondat. 
A 80-as évekből származik az a felmérés, mely szerint Nagy-Bri- 
tanniában a felnőtt lakosság körében az írástudatlanság 40%-os. 
(Nem vicc: negyven százalék!) A britek 40%-a valamikor, iskolásko
rában megtanult írni, és el is felejtett. El tudja olvasni, hol a föld
alatti, meg ki tudja fizetni a számláit, de ez az egész. Nemhogy 
könyvet nem vesz a kezébe, hanem még újságot sem -  Shakespeare, 
Coledrige, Keats, Byron hazájában. Lesújtó, Idiot Box-effektus.

Továbbá több generáció nőtt/nő fel úgy, hogy Otévésége, az 
omnipotens ernyő a legtermészetesebb dolog a világon. A kicsik 
képesek hat órát is tévézni naponta. Attól kezdve, hogy derengeni



kezd az öntudatuk, nézik, s közben nem tanulnak meg játszani, 
kapcsolatokat kialakítani. Emberi mivoltukban megcsonkulnak. 
Koravének lesznek. Ez az Időt Box-effektus. A fogyasztói társada
lomban a tévé erősen megcélozza a legsebezhetőbb réteget: a gye
rekeket, Kinder suprise, Nesquick, Barbie baba, Lego system. 
Olyan csomagolásban tálalják a dolgot, amitől bezsongnak, a szü
lők pedig „hülyét kapnak” az új és új kívánságoktól, amit a tévé 
gerjeszt. A legáltalánosabb tanulási mód az utánzás. Hajdanán a 
szüleik által mutatott mintát tanulták meg. Ma ez a minta nem a 
szülő, hisz a gyerek idejének nagy részét az óvodában, iskolában és 
a tévé előtt tölti. Olyanok a példaképei, amilyeneket lát, amelyek
nek semmi közük a valósághoz. Melyik gyerek mondja manapság, 
hogy az apja vagy az anyja a példaképe? A tévében naponta lehet 
erőszakot látni. A gyerek a barátján próbálja ki Búd Spencer leg
újabb ütéseit.

A képernyő egy elvarázsolt világot állít az emberek elé, ahol 
a színek sokkal élénkebbek, mint a valóságban, ráadásul ott min
denki szép. És természetesen minden fel van pörgetve (ha még
sem, akkor csalódott a néző) akár happy end, akár nem. A 
bomba nők a bomba hősök karjában kötnek ki, és ha kell, ott 
akár fel is robbannak. Ilyen kikapcsolódás után az ember újra 
„bekapcsolva” üresnek, borzalmasnak érzi az életét, a feleségét 
unalmasnak, de ez nem minden. A tudományos ismeretterjesztő 
műsorokból özönvízszerűén hömpölyögnek az adatok. Csak 
egyet tehetünk: elismerjük, hogy hülyék vagyunk a mindentudó 
dobozzal szemben.

A kérdésre, hogy „Mit csinálsz ma este?”, sokszor ez a felelet: 
„Tévét nézek.” Ez pedig azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, 
sőt még annál is rosszabbat. Képzeljük el azt az esetet, amikor 
megjön tucatapa a munkából, bekapcsolja az Idiot Boxot, és tömi 
magába a tucatételek falatjait, közben a képernyőt nézi. Beszélge
tés? Minek? Hisz pont az YZX csapat játssza a világ legfontosabb 
döntőjét, vagy a hírek mennek, amelyek természetesen történelmi
ek. Még az is megtörténhet, hogy az egyik elnök megtörli az or
rát. Az, hogy mit csinált aznap a feleség meg a gyerekek, szóba



sem kerül. A család legfontosabb tagja az Idiot Box. Mindenki azt 
bámulja, annak beszél, nem pedig a másik szemébe néz. Van itt 
még valami: a tévéműsorok tekintélyes része a tudattalanunk 
energiáit birizgálja -  ha nem így lenne, nem félnénk a horrorfil
mektől - ,  amelyet ugyanaz a társadalom torzított el kényszereivel, 
amely a műsort készíti. Egyszerre agymosás és agyzsibbasztás. 
Az első esetben gondolatokat vernek ki, vagy ültetnek a fejünkbe, 
a másik esetben pedig egyszerűen lecsapolják vitális energiáinkat, 
és képtelenné tesznek az érdemleges gondolkodásra. Olyan ez, 
mint amikor az éhes ember elé ételt tesznek, s nem tud másra gon
dolni. Az ember biológiailag -  szervileg -  vonzódik a harsány 
dolgokhoz. A tévé egy ideális vagy legalábbis vonzó világot, illet
ve sztorit ad elébünk, és nem tudunk betelni vele, közben pedig 
semmi érdemlegesre nem gondolunk. Nem csoda, hogy olyan so
kan csak egymás mellett élnek, nem egymással, csak esetleg 
együtt bújnak az ágyba. Esetleg. Kivéve, ha nincs a tévében 
Richard Gere vagy Mel Gibson -  a modern tucatfeleség hormo- 
nainak hercege -  vagy akármi más.

A tévé, a „modern nevelő” közli, mi a jó és mi a rossz, ő az 
„elektronikus nagymama”. Kivesztek azok a családok, amelyek 
közösen megbeszélik szabad idejüket vagy együtt étkeznek, vagy 
együtt játszanak. A tévé otthagyja nyomát mindenki személyisé
gén. Közli velünk, milyen kölnivizet, borotvát, dezodort, hasz
náljunk, mibe öltözzünk, ha menők akarunk lenni. A pszicholó
gusok közlik velünk, hogyan éljünk együtt, a jogász közli, ho
gyan váljunk el. A tévéfogyasztók mindent másodkézből kapnak, 
általában jól kidolgozva. Minden élmény másodlagos, a séta he
lyett inkább egy természetfilmet néznek meg. De hát csak azt él
hetjük át, amit első kézből kapunk. Az ember tudata is entrópi
kus, akár a világegyetem, a képernyő előtt ez fokozatosan érvé
nyesül, az egyéniség, az elvek függőben maradnak, és áramlik be 
minden az emberbe.

A tévé csak a kezdet, már betört a multimédia is az életünkbe, 
hogy még többet éljünk a fikció világában. Az új bűvös szó az 
internet, Microsoft, Windows stb. Erről az egészről csak annyit,
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hogy még soha nem szörföztem a cyber óceánon, de egyszer egy 
CD-meghajtós komputerhez jutottam. Volt a tulajdonosnak egy 
CD földrajzatlasz-szerüsége. Repülni lehetett a Közel-Kelet felett 
és minden felett, rá lehetett kattintani arra, hogy milyen állatok él
nek Görögországban, és sokuknak meg is lehetett hallani a hangját, 
nemzeti himnuszok csendülhetnek föl, és hosszú statisztikák is le
hívhatóak. Az lett a vége a dolognak, hogy hosszas rábeszélésre 
voltam hajlandó hazaindulni, miközben kifutottunk a kisbabánk 
etetési idejéből, és kész csoda volt, hogy nem zendített rá az ordí
tásra. Bizonyára készítettek már virtuális gyereknevelő-oktató 
programcsomagot is, amelyben az is ott lehet, hogy: „ne tölts túl 
sok időt a komputered előtt”.

S miközben bámuljuk a képernyőt, nyüzsögnek rajta UFO-k, a 
kézrátételes gyógyítók, a szuper focisták, szuper maroktelefonok, 
szuper autók. Eldugítják a szemünket, hisz már nem is reagálunk 
rájuk. Eközben nem megyünk ki megnézni a helyi focicsapatot, 
nem traccsolunk a szomszéddal, és nem élvezzük a gyaloglást.

Ahhoz, hogy élvezzük az életet, nem elég a tévét bámulni vagy 
az interneten „manipulálni”. Ez nem több, mint másodkézből át
élés. És mégis erre csábít minden. Már ismert az internetbetegség, 
amely megzavarja az ún. cirkadiális ritmusunkat, vagyis összeke
veri az alvási, ébrenléti, táplálkozási periódusainkat. Enyhe eset
ben krónikus fáradtság, súlyos esetben hallucinációk lépnek fel, sőt 
komolyabb lelki betegségek is.

Az is jellemző, hogy a figyelem állandó csúcson járatásával 
szétrombolják szociális interakcióinkat, és ezáltal a társadalmat. 
De itt -  a vadkeleten -  nemcsak erről lehet szó. Ukrajnában már 
közvetítettek hipnózist tévén keresztül, és ennek hatására több tí
zen nem tudtak „visszajönni”. És ez még semmi. A tévé közvetít
het tachisztoszkopikus -  az ingerküszöbünk alatt ható -  jeleket, 
amelyek arra is kihathatnak, hogy milyen jégkrémet együnk, de azt 
is, hogy kire szavazzunk . . . (Egyébként hasonló dolgot csináltak 
meg audiálisan a 60-as évek rockzenekarai is.)

Végül Luther mondja: „Amihez teljes szívedből ragaszkodsz, az 
az Istened.” Sokan nem bírják ki napi tévéadagjuk nélkül (mint a



drogosok), ahelyett, hogy szeretteik -  ha egyáltalán azok, akikkel 
élnek -  iránti felelősségüket tartanák szem előtt, meghajolnak az új 
bálványok előtt.

13.

Társadalmunk a birtok, a tárgyak társadalma. Az elanyagiaso- 
dott, a tárgyakon és a külső birtokon alapuló életmód létrehozza azt 
az iszonyú életformát, amelynek nem az a jellemzője, amilyen, ha
nem az, hogy rudimentális, féligazságokkal fertőzött, áltudomá
nyos és iszonyúan felületes. Az emberek nincsenek tisztában azzal, 
hogy a félig üres teáscsésze félig tele van, de az, ami félig hazug
ságot tartalmaz, nem igaz egyáltalán.

A felületesség együtt jelent meg az információ növekedésével. 
A középkorban az ember azt tudta, amit tudott. A könyv megjele
nésével, az ember azt tudhatta, de rendszerint nem tudta, ami a 
könyveiben volt megírva. Ez addig fajult, hogy amikor egy kér
dést tesz fel az ember valakinek, egy könyveimet kap. És addig, 
hogy amikor az egyik barátom könyvtárát nézegettem, azt mond
ta: a könyvtáram nem azt mutatja, hogy mit tudok, hanem azt, 
hogy mit szeretnék tudni. „Édesanyám, én nem ilyen lovat akar
tam” -  ez nem tudás, ez a tudás mímelése. Nem akarom a mai tu
dományosságot kikezdeni, de az etnológusok lejegyezték: azok a 
népek, akik az emlékezetükre hagyatkoznak, egész egyszerűen 
többre emlékeznek. A mindent lejegyzés kényszere magától a le
jegyzés értelmétől, az emlékezéstől foszt meg bennünket. Hason
ló a helyzet, amikor a könyveink sokasága kényelmessé tesz ben
nünket. Tudjuk, hogy bármely kérdésünkre választ találhatunk va
lamelyik könyvünkben, így nem is keressük azt. És ad absurdum: 
ma gyakori az olyan vélekedés, hogy a kérdéseinkre majd a kom
puter megadja a választ, vagy hogy majd a munkát a komputer el
végzi. Nos, ez az igazi felületesség. Miközben maximális erőfe
szítéseket teszünk azért, hogy környezetünket építsük, mi mara



dunk műveletlenek, „építetlenek”. Rendkívül plasztikus példája 
ennek az, amit a szocialista korszakban műveltek, többezres pél
dányszámban adták ki az akkori folyóiratokat és a Tito-könyve- 
ket, amelyek manapság poros emlékművekként tornyosulnak va
lamely eldugott szobában.

A felületesség teszi azt, hogy könnyedén siklunk át az évtizede
ken, és azt, hogy mindenre egy kis könyvben próbáljuk megtalálni 
a választ. És a válsz ilyen:

„Petőfi Sándor (1823-1849) Magyar költő, Kiskőrösön szül. 
Volt színész, katona és újságíró, költői hírnevét 1844-ben alapozta 
meg. Legnépszerűbb műve a János vitéz (1845). 1848-ban a forra
dalom ügyéért harcolt, számos csatadalt is írt. A segesvári ütközet
ben esett el. forradalmak, 1848, költészet U. T. -  T. I.” (A Cam
bridge enciklopédia, Maecenas Kiadó, 1992)

Azonkívül, hogy talán egyes állítások vitathatóak, ez a bemu
tatás nem mond semmit, de az ember nyugodtan ül, és biztonság
ban érzi magát, mert a „világ a kezében van”. Ha netán tényleg ér
dekli a dolog, az útbaigazítás nekem arra hasonlít, mint amikor az 
embert az egyik tolóablaktól a másikhoz küldik. És ezen a címszón 
kívül van még több tízezer címszó. Amióta az enciklopédiákat for
gatom, rájöttem egy murphys dologra -  az enciklopédiában min
den megvan, azon kívül, amit éppen keresel . . .  Ez már megszo
kott. Ha valamit meg akarunk tudni, akkor mégis keresnünk kell 
egy beavatott személyt. Mint az a diplomata, akinek köze nem volt 
a magyar nyelvhez, és amikor megkérdezték, hogyan tanult meg 
három év alatt folyékonyan és kellő akcentussal beszélni, csak 
ennyit mondott: volt egy hosszú hajú szótáram . . .

A felületesség akkor is jelen volt, amikor megpróbálták megérte
ni teljes mélységben a nyugati és keleti filozófiát. Schopenhauer 
lényegében felületes. Elképesztő az a limlom, amit összehordott. 
Különösen megdöbbentő az, amikor a szavak értelmével játszik, és 
önkényes jelentést tulajdonít nekik, önkényesen határoz meg ellen
tétpárokat. Az pedig, ahogy Kantot meg a hinduizmust vegyíti, egye
nesen értelmetlen (legalábbis számomra). A buddhai „üdvözülés” 
nem kielégítő válasz az európai embernek, így annak schopenhaue-



ri változata sem -  amely mellesleg már a keletieknek sem felel meg 
mégis megpödzötte vele sokak fantáziáját, akik haraptak a dolog

ra. O volt az, aki kitárta az európai kultúra ajtaját a hinduizmusnak, 
buddhizmusnak. A sok istenes mitológia, a judeo-keresztény gondo
latkör, majd a racionalizmus elegye nem tudta elviselni az indiai is
is filozófiát. Ha valaki Indiáról beszél, akkor nem lehet tudni, miről 
van szó, benne van minden a rituális gyilkosságoktól az upanisá- 
dokig. Ugyanez a helyzet kultúrkörünkkel. Romokban hever a kohe
renciája, minden oldalról lyukas, és telítve van a lényeget is érintő 
ellentmondásokkal. Ma az európai ember mindenre esküszik. Eskü
szik a gall kakasra, Krisztusra és az észre is, az egekig emeli 
Ciccolina hogyismondjákját, meg Ronaldo lábát, továbbá imádja az 
olimpiát, őrjöng az ökölvívókért, miközben az erőszakmentesség a 
vesszőparipája, hisz a római jogban és igazságszolgáltatásban, meg 
abban, hogy csak munkával lehet mindent elérni, vagy lopással, hal
lott valamit a wu-weiről (semmit tenni), és tetszik neki a reinkarná
ció, az ajurvéda, a Califomia Fitness, meg a kontroll kontrollja. Mi
közben nem ismeri, hogy mi mit jelent, sőt olyan szavakat pufogtat, 
mint: tolerancia, demokrácia, környezetvédelem, „lőve”. A „lőve” 
tipikus példája a felhígult szónak, amelynek nincs komoly jelentése. 
A mai emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy meddig tole
rálják, mondjuk a homoszexualitást, s hogy vajon az tolerálható-e, 
ha „buzihetet” rendeznek San Franciscóban. A „mindent minden
áron tolerálni” logikája szerint mindenki azt csinál, amit akar, de 
közben sokakban ott forr a gyűlölet. (Nem robbanhat ez fel egy
szer?) Miközben a másságra meg a toleranciára esküsznek, nem tud
ják, hogy -  nemcsak a másság a lényeg, hanem a valamilyenség is.

Keveredés, zagyvaság, ezek a szavak jellemezhetik az európai 
kultúrát. De ez nem minden. A képlékeny állapotban könnyen akad 
valaki, aki „rendet tesz a fejekben”. Ez az állapot alkalmas az egy
szerű megoldást hirdető, vállalkozókész, ambiciózus emberek 
szempontjából. Visszaemlékezhetünk, hogy a napóleoni eszmék, a 
„szent szövetség” ideológiája, a nemzetállamok eszméje, a fasiz
mus, a kommunizmus, a hippi, púnk, skinhead és az új világrend is 
kultúrszurrogátum. Nem tehető ugyan egyenlőségjel ezek közé



több okból sem. Csupán annyi a közös, hogy közhasználatra szánt 
ideológiák. Alkalmasak arra, hogy amorf tömeget irányítsanak. Az 
szinte archetipikus jelenség, hogy valamit skandálva mennek az 
emberek. Mindig lényeges az, mi módon és milyen jelszavakat ad
nak a tömegek szájába . . .

14.

Közelről láthattuk egy formális „kultúra” -  vagyis kultúrszur- 
rogátum -  összeomlását és megkérdőjelezését. A jugoszláv eset az 
a bizonyos állatorvosi tankönyvből kiollózott ló, aminek minden 
baja van. A jugoszlávság összes formája egy sajátos politikai elme- 
betegség. Volt egy látható, de hamis kultúra, s volt egy titkos, de 
igazi „kultúra”. Az üres fogalmak, a propaganda, a felületes embe
rek és a valahol megbúvó erőszak -  minden együtt volt. Évekig 
nyomták az ormótlan szövegeket ilyen stílusban: „Van egy ország, 
van egy félsziget. Van egy ország a félszigeten, a hegyes-völgyes 
félszigeten, a Balkánon. Büszke hegyek büszke vidéke. A büszke 
hegyek népe is büszke. Az ország független, a nép független, min
denki független és mindenki büszke, mert a büszke ország a büszke 
félsziget szívében van, tehát büszke.” Mikor az ember ilyen szöveg 
után hazatámolygott, más sem forgott a fejében, mint az, hogy büsz
ke, és a gyerekek dallal az ajkukon szaladtak a gyepen: „Od Varda
ra pa do Triglava”, és azt hitték, minden a legnagyobb rendben van.

Aztán levezették nekik a testvériséget is. „Minden ember 
egyenjogú, mindenki egyenjogú, mindenki egyforma. Egyformák 
vagyunk. Csak fogjuk meg egymás kezét, és járjuk a kólót. Min
denki egyforma, mindenki kólót jár. Miért ne járná a kólót minden
ki, aki testvér? Legyen mindenki testvér, legyen mindenki jugo
szláv!” És büszkék kellett hogy legyünk a kólónkra meg a kék fia
inkra, akik az ország hírnevét öregbítették a különböző sportese
ményeken. És könnyeket kellett hullajtani minden valamirevaló ju- 
goszlávnak, amikor meghalt a legeslegnagyobb jugoszláv, a buz
góbbak még bömböltek is közben.



Ezek voltak a manifeszt -  felületi -  jelenségek. Ezen a szinten 
Jugoszlávia a negációja volt a királyi Jugoszláviának. Nem valami 
komoly okból, hanem csak azért, mert erre volt szüksége, hogy ön
magát igazolja, és nem utolsósorban a hatalom birtoklása miatt. 
Ilyen szempontból Jugoszlávia tagadás volt. De nemcsak ezen a sí
kon érvényes ez. Jugoszlávia tagadása volt a nemzetállamoknak is. 
Valami módon megpróbált felülemelkedni a szerbségen, a horvát- 
ságon stb. Ez érthető volt, hiszen Draza Mihailovié és Pavelié is el
lensége volt, de ez nem minden. Noha formailag nem volt nemzet
állam, lényegileg mégis az volt. A politika terén szinte a trendek
kel dacolt. Amikor a világ tömbösödött, Jugoszlávia a tömbönkí- 
vüliség élére állt, és látszólag csak törte a borsot a tömbök orra alá. 
Aztán meg szétesett.

A dezintegrációs folyamat voltaképpen a jugoszlávság sablo
nos, de üres formáinak tagadása volt. Megvolt az esély arra, hogy 
a tagadás lényegi legyen, és eltüntesse az üres szólamokat. De az 
üres szólamok hangoztatói bizonyultak hangosabbnak, és sikerült 
rájátszaniuk a korlátolt -  így is mondhatnám: kultúrálatlan -  tömeg 
indulataira -  azokra az indulatokra, amelyeket a hagyományos 
„aranykori” jugoszlávság gerjesztett. Nem nehéz megállapítani, 
hogy a jugoszlávság csak a mímelése volt a franciaságnak, a brit- 
ségnek. Nem volt reális tartalma, csak forma volt . . . Formalitás. 
Nem világos még, mit hoz létre a jugoszlávság tagadása, de nem 
várható semmi érdemleges.

Csábító itt Huntingtont idézni és a kultúrák háborúját emleget
ni. Közben lehetne az ortodox (pravoszláv) és a nyugati (katoli
kus-protestáns) világ összetűzéséről beszélni. Lehetséges ez, de 
nem biztos, hogy van értelme. Az egyik új elmélet szerint, és ezt 
kötik Huntingtonhoz: a kultúra lesz a 21. század háborúinak oka. 
Nekem ez mondvacsinált ok. Különösen igaz ez az ortodox és a 
nyugati világra. Ilyen megvilágításban érdekes Konrad Lorenz fel
vetése: az emberek nem azért háborúznak, mert különböző csopor
tokba tartoznak, hanem azért oszlanak különböző csoportokba, 
hogy háborúzhassanak. Ha nem is így áll, érdekes megismerkedni 
Jung víziójával a háborúról. Valamikor a második világháború



előtt azt álmodta, hogy Siegfried kocsiján lefelé száguld a hegyről. 
És valóban a háborúk megállíthatatlanul szökkennek szárba a gyű
lölet magvaiból. Itt a gyűlölet a kulcsszó, és nem a kultúra. Noha 
kimutatható, hogy némely háborút tudatosan készítettek elő, az 
mégis kérdés, hogy mi volt a motívuma ennek. Hatalom, pénz, hó
dítás, nagyravágyás? Mindezek a fogalmak elszigetelten függenek 
a szavak hangalakjain, miközben jelentésük homályos. Jelentésük 
a tudattalanunk homályában lapul. Ezért a történelem voltaképpen 
a tudatalattink vetülete a valóságra. Ezért a játék a csontokkal, de 
az atomfegyverekkel is. Mi a biztosíték, hogy nem vagyunk mi is 
játékok? Van arra biztosíték, hogy mi másként cselekednénk? Va
jon az biztosíték, hogy Ivó meg Jovo együtt ropták a kólót? A té
nyek önmagukért beszélnek . . .  És félhetünk. Pedig nem kellene. 
Ha tudatunkkal kézben tudnánk tartani viselkedésünket, akkor nem 
lenne okunk félni. Csak egy mód van erre -  a mélyen befogadott 
kultúra életigenlésével és elveivel . . .

15.

Az egzisztenciális félelem mellé társul az elképesztő méretű 
nemtörődömség, amely hirtelen átcsaphat aktív félelembe. Ilyen 
körülmények voltak a legutóbbi délszláv háború alatt. Voltaképpen 
egy pillanat volt az egész. Eközben ott duruzsolt a képernyő. A mai 
világban is mindenütt jelen van a telekommunikáció, ilyen-olyan 
műsorok mennek. Közben aki használja őket, olyan illúzióban él
het, amilyenben akar. Mi is az igazság?

Úgy vélem, ma három valóságsíkot különböztetünk meg. Kettő 
közülük örök, létezik, amióta ember az ember. Talán a legfontosabb 
az imaginárius, vagyis az általunk megélt valóság, a pszichológiai 
valóság, amelyből soha nem törhetünk ki, és amely olyan dolgokat 
tud megmutatni vagy elfedni, hogy az szinte hihetetlen. Bizonyít
ják ezt a projektív technikák, melyek Ágnes asszonyos (Arany ver
séből) jelenségeket produkálnak. Legyen ez azonban bármilyen 
fontos, fel kell tételeznünk egy reális valóságsíkot. Ez az a sík,



ahonnan a kényszerek és a késztetések érkeznek. Ha túlontúl kriti
kusak vagyunk, akkor igazán nem mondhatunk róla semmit. Min
dennapjainkban azonban többnyire venni tudjuk az objektív való
ságot, és viszonylag jól tudunk vele kapcsolatot tartani.

Ez a séma volt érvényben mindmáig. Igaz, hogy a könyvek 
megjelenésével előfordult, hogy valaki bevont másokat a maga 
imaginárius valóságába közvetlen kapcsolat nélkül, sőt az is, hogy 
megkísérelt sajátos valóságot teremteni. Ez bizarr James Joyce 
esetében, de Michael Ende és Tolkien már új valóságot kreáltak -  
ezek azonban elszigetelt esetek. Mégis rokoníthatók a komputer
programok íróival. Valóságuk -  noha nem olyan intenzív -  hason
lít a játékprogramok valóságához. Ez a sokat emlegetett virtuális 
valóság. Ebben megfoghatatlan módon keveredik az objektív és az 
imaginárius valóság. Ezt erősítik meg a filmek. Különösen a 
Batman és a Superman típusú filmek, amelyekben objektívvaló- 
ság-szerűen oldanak meg mindent. Mindezek a figurák megjelen
nek a videojátékokon, és már-már összefolynak a valóságsíkok. 
Nem megfogható a virtuális valóságban, hogy mi az, ami más fan
táziájából származik, és mi az, ami reális. Könnyen mondhatjuk, 
hogy minden normális ember különválaszthatja, de mi van a gye
rekekkel? Egyszer egy riportot hallottam a rádióban a videojáté
kokról. A kisember elmondta a szinteket, és mesélt arról, hogy öli 
a szörnyeket, és hogy ő is meghal. Mikor már kellően belebonyo
lódtak a játékba, a riporter megkérdezte: és milyen ez a valóság
ban? Mire a gyerek: -  Valóság? Az micsoda?!

De ez nem minden. Az információ kultusza és az információ 
nem igazít el bennünket, sőt döntésképtelenné tesz. Az agy maga 
úgy működik, hogy szelektál. Nem keresi az információkat, hanem 
megpróbálja kizárni a lényegtelen információkat. Ezzel szemben a 
tudomány fordított alapelvű. Ez rendben is van, de az élet nem a 
tudományról szól, mégis az internet is a „mindent megmutatni” el
vet alkalmazza. A mindent tudás nem omnipotenssé tesz, hanem 
impotenssé, a sok információ nem visz bennünket közelebb az 
igazsághoz, hanem eltávolít bennünket. Erre Szent-Györgyi Albert 
mutat rá az Őrült majom című könyvecskéjében. Egy franciával



beszélt egyszer Vietnamról, mondja, aki közölte vele, hogy nem le
het leverni a vietkongokat, mert halálig harcolnak. Mégis elkezd
ték a háborút az amerikaiak, és az elnöknek bizonyára az asztalán 
volt az összes jelentés, amelyből ő azt olvasta ki, hogy van értelme 
a dolognak -  tehát a sok információ téves következtetést okozott, 
így az informatika -  a lényeg halála. Még az agy idegélettana is 
arra törekszik a korai gyermekkorban, hogy kigyomlálja a felesle
ges idegsejteket. A tudás pedig valami ósdi és ősrégi alapokra épít, 
a tapasztalt tanítóra, és az elvre, miszerint „tudom, hogy semmit 
sem tudok”.

Van azonban a virtuális valóságnak még egy szegmense, amely 
benne mocorog az agyunkban, mint a kultúra vagy pont ahelyett. 
Az egyik programozó ismerősöm azt újságolta, hogy végre talált 
egy megfelelő állást. Akkor megy be az ember, amikor dolgozni 
akar, és addig dolgozik, ameddig akar. Tetszett neki, végre -  ember
ként -  nyugodtan alhat, megreggelizhet, és sietség nélkül mehet a 
munkahelyére, a fizetség pedig a teljesítménytől függ. Már pár hét 
után elkezdett panaszkodni, azon kapta magát, hogy még szabad 
idejében is, még álmában is a programon gondolkodik, és így kiált 
fel: Ezek elérték, hogy amikor pihenek, akkor is nekik dolgozok.

A virtuális valóság egy kvázivalóság. Elvben fejlesztheti az ima- 
ginárius valóságérzetünket, képességeinket. Teljesebb és árnyaltabb 
képeket kaphatunk az objektív valóságról is. Elvileg. Sajnos, az a 
helyzet, hogy könnyebb ezeket a képességeket összetörni. Köny- 
nyebb az interneten demagógiákat terjeszteni, mint felvilágosításo
kat -  ebben a tekintetben hasonló a régi módszerekhez. Szinte meg
foghatatlan a különbség a lényeg és a vulgarizált tömegideológia 
között. Ismét az ősrégi kérdés előtt állunk: mi az igazság és mi nem, 
mi a jó és mi nem . . .  És megint a régi módszerhez kell folyamod
nunk, ami kb. így hangzik: „Keress egy tanítót, akinek hiszel, és 
akiben megbízol.” Logikai indukcióval soha nem juthatunk el idá
ig. Lehet, hogy azért sem, mert valaki megnyom egy gombot, meg
húz egy ravaszt, miközben nincs tisztában azzal, mi is a valóság.



Úgy látom, az euro-amerikai kultúrában okkal vagy ok nélkül, a 
félelem kezdi mozgatni a közvélekedést. Félünk az ökológiai ka
tasztrófától, félünk a terrorizmustól, a gazdaság regressziójától és 
legfőképpen az anarchiától. Ezek a félelmek lassan szorongássá 
válnak, vagy -  ami ugyanilyen rossz -  átcsapnak a mindent tagadó 
hedonizmusba. A szorongás következményeként jelenik meg a jogi 
szabályozás mindenhatóságába vetett hit, miközben a jogszabályok 
mindenbe beavatkoznak. Valahol már egy csavart sem húzhat meg 
az ember a gépkocsiján. Kötelező márkaszervizbe vinni a gépet. 
Legalább van autója -  mondhatnák a cinikusok, de ez nem így ve
tődik föl. Miközben a liberalizmus dominál -  elméletben - , nem 
dolgozhat az ember annyit, amennyit akar, nem élhet emberként. 
Hiszen az emberi élet egy kicsit több, mint megkeresni és elkölteni 
a pénzt. Közben talán az átlagember meg sem tudja fogalmazni, mi 
az, ami zavarja, pedig ez sokat segít (tapasztalatból tudom). Lehet, 
hogy még nem is hallott arról, hogy mi az emberhez méltó élet. Las
san elfelejtünk dolgozni -  ilyesmit nem tanítanak az iskolában. Az 
MLM (multi level marketing), a pilótajátékok és az egyéb könnyű 
pénzszerzési technikák akarása miatt minden szellemes ötletet, az 
értelmi kapacitást a feketegazdaság köt le, annak eszköztárát gazda
gítja, pedig szolgálhatna más célokat is. Közben a tőzsdéken már
kanevekért dobálnak milliókat, miközben a kisemberek milliói só
várogva figyelik a lottósorsolást, vagy valami „tutti” módszerrel 
próbálnak pénzt keresni, de nem nagyon sikerül nekik. Ettől őrül
nek meg az emberek, és ezért kopogtat az anarchia.

Azokat a nyomásokat, amelyeket a tárgyközpontú és rideg, szel
lemi tartalmaktól megfosztott „kultúra” okoz, az ember nem dol
gozhatja fel -  hisz embertelenek. A kultúra szellemi jellegű és szim
bolikus, de reális biztonságot nyújtó architektúrája sérül a tárgyak 
uralma alatt. Az ilyen „társadalom”, az emberek zagyva konglome
rátuma lesz a lelki sebek, neurózisok, pszichózisok tenyészhelye. 
Az USA-ban mindenki ismer valakit, vagy van olyan rokona, aki 
öngyilkos lett, 15 (másod?)percenként lesz valaki öngyilkos, éven
te kb. 300 000 ember. A pszichikai hatás szabály szerint rávetül a
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társadalomra. Az egyének értelmének kétséges állapota alkotja a 
társadalmi tudatállapotot is. Súlyos társadalmi válság alakul ki te
hát, ha az egyének esetében nincs lelki egyensúly. Ez a társadalom, 
és benne az ember romlását is okozhatja. A modem ember legfő
képpen az „életsikertelenségtől” fél, miközben az agya túlcsordul a 
sikertörténetektől. Az az egyetlen baj, hogy nem vele történik meg. 
Miközben mindenünnen valamit szajkóznak -  „Az légy, aki vagy, 
érezd jól magad” (Horváth Charlie) -  mást követelnek. Bort isznak, 
és vizet prédikálnak. Fromm szerint ahhoz, hogy ma sikere legyen 
valakinek, nem elég az, hogy tud valamit az ember, hanem el is kell 
magát adnia. „Olyan vagyok, amilyennek szeretnél” -  ez a jelszó. A 
legtalálóbb analógiája az átlagos mai embernek a cipőfűző.

A hedonizmus már önmagában anarchikus. „Csináld azt, amit 
akarsz, úgyis csak egyszer élsz”, „Élj gyorsan, szeress nagyon, halj 
meg fiatalon!” -  hallatszott a felszólítás úgy harminc éve. Ez a 
gondolatmenet ad absurdum, azt is jelenti: lopj, ölj -  szerezd meg 
magadnak a legjobb kocsit, vegyél aranybölcsőt a gyerekednek, és 
ha valaki csúnyán néz rád, nyomd az orra alá a kilenc milliméteres 
stukkered. „Ha van, akkor jó, ha nincs, szerezz, a bátraké a világ.” 
Nem segít ezen a szigorúbb szabályozás, az „egységes nemzetközi 
fellépés”, de a drogháború sem Kolumbiában.

Léteznek hülyék is, akik az igazságot -  igazságukat -  próbálják 
elmondani. Az igazság erény, de aki akkor mondja el, amikor nem 
kell, az hülye. Ez a korszak nem kedvez nekik. Rossz helyen, 
rosszkor élnek. Börtön, diliház vagy állandó színészkedés az osz
tályrészük. Mert nemigen érdekel senkit, mi az igazság. Csak egy 
dolog számít: a pénz és a hatalom, egyszóval a tudattalan . . .

Tudati szinten pedig a társadalmi, tehát piaci jellem formálódik, 
így ajellem egy árucikk, amely akkor talál vevőre, ha funkcionális. 
Ez az agy és a szív különválasztása, miközben az agyunk elfelejti, 
hogy van szívünk, másképpen: amilyen mértékben csökken az ér
zelmi élet, olyan mértékben nő a manipulatív készség. Ragozzam 
ezt tovább? Hogy ez voltaképpen prostitúció meg ilyesmi? Nem te
szem, inkább egy példát mondok. Adolf Eichmann háborús bűnös 
esete (1960 és 1962 között) sokakat felrázott, pedig lehet, hogy nem



is volt cinikus, amikor azt állította, hogy ő csak parancsot teljesített, 
és állítólag semmilyen megbánást sem tanúsított. Lehet, hogy tény
leg úgy gondolta, és ez az igazi tragédia. Azt sugallta, hogy ő csak 
egy kis bürokrata volt, aki hitt a rendszerben, és aki megszervezte 
azt, hogy pár millió embert a leggazdaságosabban öljenek meg. Ma
napság -  lehet, hogy túl meredek az időugrás -  minden azt valószí
nűsíti, hogy az embernek ne legyen véleménye, ne legyen ötlete, és 
akarata is csak néha legyen, miközben maximálisan simul, hiszen 
simulni kell, a munkaadóhoz, a főnökhöz, a lokális pártkonstelláció
hoz, a divathoz, a közízléshez. Ezt közömbösek -  felületesek -  ké
pesek elviselni a legkönnyebben. A flegmatikusok a korszak igazi 
emberei, a -  legalábbis látszatra -  tucatemberek. Az átlagos magas
ságújobbkezes, átlagos értelmi képességű, atléta alkatú emberek a 
nyerők. Ők általában ugyanúgy gondolkodnak mindenről, ugyanazt 
az ételt szeretik, ugyanazt az üdítőt isszák, és mindig az esélyesre 
szavaznak. Ők azok, akik a statisztikai adatok jellegét határozzák 
meg, ők az ún. arctalan tömeg, miközben mások is azzá gyúratnak 
általuk. Náluk minden rendben. A kultúra el van vetve! (Mindjárt 
feloldom ezt az ambivalenciát.)

Belefulladhat a kultúra a brazil szappanoperákba, egy-két-sok 
ország megbuggyanhat az erőszakos anarchiától is. De az nem ér
dekli a többséget, hogy mi miért történik. A tömeg azt sem tudja, 
mit akar, miközben azt hiszi, hogy tudja, így az a kisebbség sem el
különíthető, aki tudja. A technológia lehetőségei, a tudatállapotok 
olyan képzelt valóságokat teremtenek, amelyekben a szerencsések
nek számítók képzeletbeli Kolumbuszokként szelhetik a virtuális 
habokat a cyber-óceánon, vagy virtuális nőkkel „babázhatnak” -  
miközben igazából csak billentyűket pötyögtetnek önkéntes beton- 
meteóra1-celláikban, és talán azt sem veszi észre senki (mert sen
kit nem érdekel), ha abbahagyják. És az sem érdekes senkinek, 
hogy egyáltalán léteztek-e valaha.

2000 májusa

1 Görög vidék, ahol cönóbita szerzetesek (remeték) magas oszlopszerű 
sziklákba vájt magányos cellákban élnek.



SZÓ ÉS HALÁL

1 .

A szavak elhangzottak, az emberek hallgatták őket. Az emberek 
meghaltak, de a szavak továbbra is elhangzanak.

2 .

Nem szükségszerű, hogy a szavak öljenek. Ölelni is tudnak -  
hogy József Attila szójátékával éljek. És, igen, játszani is tudnak. 
Essék szó tehát a játékról!

Nincs ember, akit hidegen hagyna a játék. Minden játék. Akiját
szani akar, annak minden játék. A játék és legnemesebbik tárgya: a 
szó, a költészet. Játszani lehet a ritmussal, a rímmel, a tartalommal.

A legegyszerűbb és talán a legkönnyebben örömet okozó játék: 
a rímjáték. Komoly irodalmárok nem is tartják irodalomhoz méltó
nak. Milton azt mondja, „a hősi költészetnek nincs szüksége rím
re”. De Milton is csak részben mérvadó. Nagy és jó játékosai is 
vannak a rímnek. Van, aki le sem tud állni vele, mint pl. Ovidius. 
Van, aki nemzeti költő, mint Petőfi. Van, aki csak ritkán, „indokol
tan” vagy épp szeszélyesen iszik a rím kristálytiszta vizéből: a ro
mantikusok, Blake, Keats.

A rím, gyermekies kacagás, csobogás, csivitelés. Nekünk ma
gyaroknak, sok jut belőle, azt mondják, könnyű rímeket találni ma
gyarul. Mégis Milton észrevétele helyes: a hősi költészet nem ját
szik holmi rímekkel. A hősi költészet egyáltalán nem játszik!



Minden költészet legalantasabbika a hősi epika! Nem játék. A 
ritmusok konokul főbe veregetnek bennünket. Hatos, tízes, ötös 
ritmusok. Nem állhat ellen az, aki belemerül a hősi költészetbe. A 
hősi költészet valahol mély, „vérrokoni” kapcsolatban van a rock
zenével, a szufík önkorbácsolásával, a sámánok táncával, a transz- 
szal, a háborús indulókkal és a halállal. . . Pszichológusok kiderítet
ték: a ritmus az értelmet megkerülve hat az emberre. Belevési aka
ratát, azaz azét, aki a ritmust gerjeszti. Ha úgy akarjuk, Homéroszt 
felfoghatjuk mint harci tam-tamot is, de Homérosz -  talán -  még
sem harci tam-tam. És a hősi epika sem alantas. Csak itt és most 
tűnik annak. Itt, ahol a harcot, ahol az ölést dicsőítették, amióta az 
eszemet tudom. Ahol a részeg martalócok trágár ordibálása szeny- 
nyezte a költészet szentségét. Ha sarkítottan fogalmazva is: a bűn 
orgiájának volt segítségére a költészet.

És mégis játék a költészet. A ritmus játéka is játék. Nem olyan 
kristályhangú, mint a rím. Erőteljes zakatolás, lelkesítő szívdobo
gás. A lélekzet -  igen, a lélekzet, és nem a lélegzet, mert a teljes ha
sonulás nélküli lélekzet szó még abban a mély etimológiai egység
ben van a lélekkel, amely minden lélegzetünk - ,  egyszóval min
den: ritmus. Egész életünk egy bonyolult ritmusképlet: az év, a hét, 
a hónap . . .  a lélegzet, a szívdobogás. Az élet ritmus -  ha így akar
juk értelmezni.

Hátramaradt még a tartalommal játszás. Jellemző ránk, hogy 
szinte nem is ismerjük. Jellemző a költőinkre, hogy nem is isme
rik. Mi van még a kacagó szóvégeken és a komoly ritmikus archi
tektúrán túl? A szabad vers? Nem. A szavak tartalmának a szerke
zete, játéka olyan, mint a távoli tompa robaj, égzengés. Mint Isten 
hangja. Nem a modern korban kell ezt keresnünk. Dávid zsoltárai, 
a próféták ihletettsége bánik-játszik így, nem a szavakkal, hanem 
azzal, amit azok, nem takarnak, hanem jelentenek. A költészet leg
magasabb foka ez, és a legrégebbi is.



Vannak, akik azt mondják, a költészet lényege az ambivalencia. 
A szavak ugyanis mindig valamit, mást és mást takarnak. A költé
szet és a nyelv is a kényszer okán lett ambivalens. Valamikor a kö
zépkorban. Komoly tudósok állítják, Európa a Római Birodalom 
halála után született, és habár belőle merítette alkotóelemeit, még
is újszerűén és másképpen építkezett. A kényszer, más néven a jog, 
római, latin eredetű. Az ókorban azonban merőben defenzív jelle
gű volt. A magántulajdont védte. Védte, és semmi több.

A középkorban viszont újszerű jelleget kapott. Az emberek te
vékenységét szabályozta, irányította. Azt is mondhatnám, offenzív 
lett. Természetesen nem 476. augusztus 23-ától lett ilyen, de a vál
tozás a védelemtől a kényszerítés felé irányult. A római jog eltűrte 
minden további megjegyzés nélkül a sokszínű jogrendet, a közép
kor szűkítette, az újkor megszüntette a sokszínűséget. Minden mai 
jogelmélet a jogrendszer egységét tekinti a kifejlett jogrendszer is
mérvének. Ennyit a jogról, amely szűkíteni igyekszik, legyen szó 
akár cselekvésről, akár a gondolkodásról.

A gondolkodás, amelynek a nyelv az egyik függvénye, viszont 
„tágul”. Az ókori rómaiak, a mozgás korlátoltsága, valamint az er
kölcs korlátai miatt többnyire „szűkén” gondolkodtak. A rómaiak 
nagyon sokat adtak az erkölcsre, mindaddig, amíg bele nem fullad
tak a görög „mocsok”-ba. Mocsokként élték meg a görög szabados 
erkölcs megnyilvánulásait a régi vágású rómaiak. Úgy vélték, hiá
ba győzték le a görögöket, igazából a görögök győztek, hisz átvet
ték a szokásaikat. A görög kultúrában valóban jelen van a szellem 
nagysága, a szárnyaló gondolat, de ugyanúgy jelen van a promisz- 
kuitás, a homoszexualitás és az emberek többségének mély megve
tése. A klasszikus rabszolgaság elméleti formája görög találmány, 
voltak ugyan az ókori keleten és a görögöknél is rabszolgák, akik 
nem voltak szükségszerűen „beszélő szerszámok”, viszont a görög 
„dulos” -  amely a teljes alávetettséget jelenti -  az, akinek lenyel
ték az akaratát. A rómaiak vitték tökélyre a teljes alárendelést. Fór-



mailag. Hisz tartalmilag lehetetlen volt elérni akkoriban az egyéni 
akarat megszűnését.

A jog minden esetben formai. A beszéd is, a költészet is. A kö
zépkor hozta a formai tiltások tömkelegét. A szellemi letiprást so
kan a kereszténységgel kötik össze, de nincs igazuk. A bibliai gö
rög igen tiszta nyelv. A hatalom nyomása teszi torzzá a nyelvet. 
Kiugorva a középkori kliséből, gondolhatunk a kommunizmusra 
is. Nem lehetett akárhogy kinyilvánítani a gondolatokat. Létrejött 
a formális nyelv, a kettős tartalom, az ambivalencia. Másrészt az 
ambivalencia jelen volt a szerzetesi, keresztényi értelmezésben is, 
hisz az egész világot mint jelképet fogták fel; a vörös rózsa -  Krisz
tus vére. A virágénekekben viszont a női nemiség szervének jelké
pe. Nagy kavarodás keletkezett ebből a kettős-többes jelentésből. 
Ekkor alakult ki az, hogy a szó takarja, és nem jelenti a tartalmat. 
A középkori szövegek értelmezése, ha nem vonatkoznak konkrét 
eseményre vagy dologra, szinte lehetetlen, és ezek a többértelmű 
szövegek jobbára el is vesztek. Tapasztalt bizantinisták is szoktak 
gyermeteg hibákat elkövetni, ha nem érzékelnek egy-egy rejtett sí
kot. A költészet ekkor elveszti jelentéstartalmát, csupán formai 
lesz, esztétikai kategória, de még az sem, ha rejtett előttünk a tar
talom. Ezért veszett el sok középkori költemény, és ezért értik csak 
kevesen, mondjuk, a Roland éneket. Az emberek immár prózában 
közölnek dolgokat.

A próza sem képes azonban megszüntetni a kavarodást. Többé 
senki nem képes meghatározni a forma és a tartalom kapcsolatát. 
A nyelvnek immár három funkciója lett. A közlés, a gondolkodás 
és az elrejtés. Valamikor ezek a funkciók egyek voltak.

4.

Korunk a próza kora, nincs helye ma már az ambivalenciának. 
A próza a felvilágosodás korában jutott diadalra. Az enciklopédis- 
ták megkísérelték visszacsinálni a bábeli zűrzavart. Minden szónak 
megkísérelték megállapítani a tartalmát. A nagy illúziók korszaka



ez. A definiált próza, a hagyományok rombolása, az ész istenítése. 
Mind-mind csak illúzió. A felvilágosodás eredményei látványosan 
és gyorsan omlanak össze manapság.

Az önkényuralom kiiktatása a jogrendszer önkényuralma lett. A 
törvényesség az egyenlőtlenség rögzítése. A francia király halála a 
császár születése. Az abszolutizmus elleni harc a totális kontrollba 
csap át. Nem sorolom tovább, hisz a nyelvről, a szóról és annak 
gyilkos hatásáról beszélünk.

A felvilágosodás korától a kifejezések iszonyú kiürülésének 
vagyunk tanúi. A szavak inflációjának. Az ótestamentum mint
egy kilencezer kifejezést használ. Mai nyelveink ennek a több
százszorosával élnek. Az viszont nem bizonyos, hogy szavaink 
mélyrehatóbbak vagy egyszerűen jobbak lennének. Sőt az igaz 
bölcsességet sokan az ősi nyelvekben vélik megtalálni. Másrészt 
a mai bölcselet -  filozófia -  a nyelvészetben veszik el. A felvilá
gosodás kora előtt a nyelvek változása lassú volt. Úgy százéves 
periódusokban mérték a változásaikat. A mai nyelvek évtizeden
ként változnak. A magyar nyelv történetében 1941 előtt a követ
kező szavak voltak népszerűek: alamizsna, alászolgája!, bankár, 
báró, briliáns, dáridó, főherceg, főrészvényes, gazdaság . . . Mind
ezek a szavak visszásak lettek 1941 után, viszont az alkalmazott, 
bolsevizmus, burzsoá, ellenforradalom, elvtárs, Engels, forradal
mi, kommunizmus, tanács . . . sokat használt, agyonhasznált sza
vak lettek. Ugyanez vonatkozott a francia polgári forradalom 
nyelvhasználatára és természetesen a kommunista Szovjetunióra 
is. Egy olyan múló jelenség, mint az államberendezés, tartós 
nyomot hagy a társadalom egyik alapján, az emberi élet kötőszö
vetén, a nyelven. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a nyelv és a gon
dolkodás szerves egysége. Attól tartok, nem csupán szétvált a 
gondolkodás és a beszéd, hanem a nyelv romlása a gondolkodás 
romlását idézte elő. A gondolkodás romlása . . . Itt jutottunk el a 
szavakhoz, amelyek öltek.



A fentiekben már leírtam, hogy „akijátszani akar, annak min
den játék”. Ideje, hogy leírjam ennek a mondatnak egy másik, 
megrázóbb értelmezését is. Aki ölni akar, annak minden fegyver. 
Minden fegyver, még a szavak is. Adva van egy közhelyekkel 
megtömött, csak közhelyekben gondolkodni tudó tömeg. Lehet, 
hogy több közhelyet tud, mint amennyi kifejezése van az ótesta
mentumnak. A nyelvi gazdagság nem jelent gondolati mélységet, 
a beszűkült szókincs viszont nem szükségszerűen jelent beszűkült 
gondolkodást. Ha viszont megtanítjuk közhelyekben gondolkodni 
a tömeget, nincs másra szükség, mint megfelelő ingerszavakra, és 
ölni fog.

A felvilágosodás vak önhittségében minden hagyományt le
rombolt, mindent, ami régi, leköpött. Pedig nem kellett volna. 
Azt, amit valahol úgy mondanak: „nincs igaz akár egy is”, 
Sziveri így mondja: „alantas szándékú az emberi lény”. Nos, a 
felvilágosodás azt tartotta, az ember jó, csak a társadalom rossz. 
Ezt a vélekedést alapigazságként kezelték, és el is hitték. Kenete
sebb utódaik csupán deklaráltan hitték, viszont nagyon tudták az 
ellenkezőjét. Ki gondolja, hogy Tito hitt az ember jóságában? Pe
dig az egész rendszer úgy volt felépítve, mintha az emberek jók 
lennének. Tito helyett említhettem volna más neveket, más orszá
gokat, más korokat. De azt a tragédiát, amely az „ő országában” 
történt meg, és az ő nevével fémjelzett korszak egyik furcsa „ter
mése”, közelről ismerjük. Nem kellett hozzá más, csak szavak és 
alantas butaság, valamint alantas értelmiségiek. Mindezek a hatá
sok így csak arra lennének jók, hogy egy jó komédia kerekedjen. 
Kellett még valami, amit Sziveri így fogalmazott meg: „Csontig 
nyilall a fegyelem.” A „rend”, a passzív vagy a potenciális erő
szak gerjesztette a feszültséget. A rendszer logikai felépítése, a 
hazug szavak közvetítették az erőszakot -  ez volt a csontig nyi
lalló fegyelem.



Az egykori Jugoszlávia egyik alapja a félreértés. Azt is mond
hatnám: az ambivalencia. A szavak és a szándékok ambivalenciá
ja. Tanúja volt az emberiség annak, ahogy egy szó kiürül, vagy az 
ellentétjébe csap át. Ilyen szó a „bravó!”, amely eredetileg épp a 
tetszéssel ellentétes volt. De ez ártatlan példa. Esetünkben azok a 
szavak érdekesek, amelyeket egy csoport kisajátított, használt és 
elhasznált. így lettek gyűlöletessé bizonyos szavak. Több rétege 
van ezeknek.

Az első ilyen réteg az Isten, Anyaszentegyház, Atya. Az emberek 
bizonyos csoportja ezeket a szent szavakat csöppet sem szent élete 
velejárójaként -  mellesleg a szent szó is ilyen - , netán spanyolfal
ként használta. A szavak tekintélyét használták saját tekintélyük 
fenntartására vagy helyreállítására. Persze, az lett az eredmény, hogy 
a szavak tekintélye hasonult használóik tekintélyéhez. A kései rene
szánsz embere lerombolta az egyház teljes felépítményét, és amikor 
az új elit is visszaélt hatalmával, a felvilágosodás embere ellene for
dult a szavaknak és az embereknek is, akik ezeket használták. Nem 
csoda, hogy Voltaire csak úgy fröcskölte mérgét a Bibliára, az egy
házat azonban a Biblia alapján tette nevetségessé, az ő ideális kis pa
raszti közösségét a templom köré akarta szervezni. Kész összevisz- 
szaság Voltaire fogalmi rendszere. Tipikus képviselője a relativizált 
nyelvnek, amely szintén kész összevisszaság.

Hasonlóképpen erőtlenedett el a király és a birodalom jelenté
se. A nyelvi erózió tovább rombolt. A 17-18. században a társada
lom teljesen átszerveződött. Addig a királyt mérhetetlen tisztelet és 
hódolat övezte. A 18. század után a király valamilyen reális gazda
sági-katonai alapra helyezte hatalmát. Valamilyen közös alapon 
szervezte meg a birodalmát. Ez legtöbbször épp a nyelv volt. Ek
korjöttek létre a birodalom-nemzetállamok, amelyeket egyszerűen 
csak nemzetállamoknak neveztek, de sohasem tagadták meg biro
dalmi eredetüket.

Manapság ismét divatos dolog lett a nemzet, polgár, magántulaj
don kifejezések használata, noha ezek több évtizedig visszaszorítod-



tak. Ezeken a fogalmakon épült fel a polgári állam. Rájöttek azon
ban arra, hogy ezek is csak szavak. Új szavakat találtak: kommuniz
mus, kollektivizmus. És már meg is érkeztünk Tito birodalmába.

7.

Jugoszlávia egy birodalom volt, hiába minden magyarázkodás. 
Létrejötte, fennállása és széthullása is ezt bizonyítja. És rengeteg 
ambivalens szót produkált. Ahhoz, hogy megértsük a „szövegét”, 
specifikus szinonimaszótárra, sőt szótárakra van szükségünk.

Amikor azt mondták: „minden nemzet”, akkor mindig arra gon
doltak: az én nemzetem. Csak némi jártasság szükséges, hogy le
fejtsük az álarcot erről a kifejezésről, hisz máshol fellelhető a ma
gyarázat. Egyedülálló jogi -  tehát formai -  kategóriát hoztak létre 
a más nemzettöredékek számára: a „nemzetiségieket, ezt a szót 
nem ismerte a nemzetközi jog, így egy jó „gumiszó” lett, amit tet
szés szerint lehet nyújtani, szűkíteni. Ez a kifejezés még az „ártat
lanabbak” közé tartozik, hiszen a nemzetiségek nem képviseltek 
akkora erőt, mint a „testvéri” nemzetek.

Az egyik legrombolóbb szó maga az ország neve: Jugoszlávia. 
Ez egy műszó. Politikai értelemben csak arra volt jó, hogy ködö
sítsen. Ilyen nép nem volt, és nem is lett. Magát a szót időnként 
mások használták, több értelemben. Karrierjét úgy kezdte, mint egy 
tudományos gyűjtőnév, amely ráadásul nem is rendelkezik na
gyobb kohézióval. Belegyömöszölték azokat a szláv népeket, ame
lyeket a németek, a magyarok és a románok elválasztanak a többi 
szlávtól. További karrierje már hírhedtebb. A király agyréme volt 
1929-ben. A legtöbben utálták a kifejezést, hisz bevezetésével pár
huzamosan megszüntették a nemzetek nevét. Sándor király a leg
népesebb nemzetre támaszkodott: a szerbek sajátították tehát ki a 
nevet, mások pedig emiatt, és mert elnyomást hozott a szó, meg is 
ölték a királyt. O volt a szó első áldozata. Rövid időre a horvátok 
vezető köreiben is felkapott szó lett, amikor létrejött a Horvát bán
ság. A második világháborúban „aratott” a szó, sokan haltak meg



érte és ellene is. A második Jugoszláviában egész másmilyen arcát 
mutatta a szó ambivalenciája. Ekkor minden Jugoszláv” nemzet 
behelyettesíthette saját nemzetének a helyébe. Ebből származott a 
baj, amely az 1991-et követő években teljesedett ki.

Igazi agyrém volt a „testvériség-egység” szókapcsolat. Nem a 
szótári jelentése rémes, hanem az, amit takart. A kommunista ha
talom a második világháború borzalmait ezzel a szóval akarta leta
karni, meg nem történtté tenni. Erre mondhatjuk: „Segít-e rekedé- 
sen ájtatos ima.”

A szavak ambivalenciáját támogatta a tömegkommunikáció, ez 
azonban nem változtatott a minőségükön. Az a szinte vallásos tisz
telet, amely a „függetlenség”, „szuverenitás”, „néphadsereg” sza
vakat övezte, továbbá az az ősgyűlölet, amely az „irredenta”, „sze- 
cesszionista”, „usztasa”, „fasiszta” szavakat lengte körül, hatott. 
Az, ami időnként sikerült a történelem folyamán (keresztes hadjá
ratok, Szent Bertalan éjszakája, jakobinusok -  tehát nem egyedi 
eset a jugoszláv), a nyolcvanas évek végén is sikerült. Az emberek 
egyénisége feloldódott a magasztosnak hitt, de alantas eszmék 
mérgében, elég volt csak az, hogy a „szpíker” összevonja egy ki
csit a szemöldökét. Az egyik mestere ennek a mesterségnek így 
nyilatkozik erről: „Fanatizáltam a tömeget, hogy politikám eszkö
zévé tegyem . . . Szememre vetették, hogy a legalantasabb ösztönö
ket ébresztem fel a tömegben. Ez igaz. Ha ésszerű érveléssel állok 
a tömeg elé, nem ért meg, de ha olyan érzelmeket keltek benne, 
amelyek a szája íze szerint valók, nyomban követi a parancsot, 
amelyet adok neki. Tömeggyűlésen nincs helye a gondolatnak -  
minél nagyobbb a tömeg, annál könnyebb irányítani. Amit akkor 
mondok a népnek, amikor fanatikusan odaadó, befogadó állapot
ban van, az mélyen belévésődik, s megmarad benne; olyan kitöröl
hetetlenül beléje vésődik, hogy ellenáll minden ésszerű érvelés
nek.” Talán mondanom sem kell, hogy a „mester”, a bugyuta tö
meg vezérürüje Adolf Hitler.



Kialakult egy stílus, amelyet akár „balkáninak” is nevezhetnék, 
de nem akarom a balkániakat ezzel leértékelni. A jugoszláv nem 
volt, és nem is lesz ilyen nemzet, de balkániak még sokáig lesznek. 
A „júgó” pedig csak egy immár végéhez közeledő történelmi peri
ódus, sokakra nem is vonatkozó főnévvé módosult jelzője.

Mindannyiunkra kihat ez olyannyira, hogy nem is tudjuk, mi
kor írunk, mondunk valamit ,júgóul”. Miközben írtam, észrevet
tem, hatással volt rám a , júgóság”. Tehát ez a stílus lehet akár „ma
gyar” is -  léteznek felvételek a Szálasi által dirigált parlament fel
szólalásairól. Lehet ez a stílus „francia” is. Gondoljunk csak 
Mirabeau vaskos demagógiájára, vagy az „angyali” Saint-Justra. 
Sorolhatók a nemzetek és a nevek. A következtetés az lenne, hogy 
a „júgóság” általánosan emberi.

Jellemző erre a stílusra, hogy érzelmes, számonkérő, valamint 
logikus, hogy kényszerítő lehessen. Gátlástalanul nyúl minden 
szent hagyomány felé, legyen az bibliai, ortodox vagy kommunis
ta kövület. A legbensőbbb érzéseket köti így össze alantas céljai
val, és a tulajdon alantasságunkkal. Szívesen üti agyon az embert 
olyan mondatokkal, amelyek leblokkolják a gondolkodást -  mond
juk, olyasmit idéz, amiről tudja, hogy sokat jelent hallgatóságának. 
Jellemző erre a stílusra, hogy legalább kétsíkú. A tapasztalt 
„júgóértő”, mint minden ,júgó”, tudja, a szavak látszata mögött 
mindig más tartalom van. A nyilvános forma csak a legritkább 
esetben egyezik a tulajdonképpeni mondanivalóval. Ezt a történé
szek bizantinizmusnak nevezik, és ezt megérteni egy élet is kevés. 
Tapasztalt bizantinisták is szoktak gyermeteg hibákat elkövetni . . . 
Ezért volt az, hogy amikor tűzszünetet írtak alá, az még nagyobb 
háborút jelentett, nem egyszer, hanem -  Daytonig -  14-szer! 14-szer 
mindig elhitették, hogy „most tényleg tűzszünet lesz”. A „júgó” 
stílus nemcsak meg akarja mondani, mit csináljanak, hanem egye
nesen azt az érzést váltja ki, mintha nem is lenne más becsületes 
vagy okos módja annak, hogy az ember cselekedjen. Ha ezt nem 
váltja ki, akkor azt szuggerálja, hogy „ráfizetsz, ha ellentmon



dasz”, és hogy „mindenki ellened van”. És a retorika egyik nagy 
eszközét, az ismétlést is alkalmazza. Gondoljunk vissza a töménte
len aprólékosan kidolgozott győzelmi méltatás -  mocsok -  szét- 
köpködésére a telekommunikáció révén. Az emberek egy „skin- 
ner-dobozban” érzik magukat. Ez az egész ország egy skinner- 
doboznak tűnik, és innen -  a telekommunikáció révén -  úgy lát
szik, az egész világ is egy skinnerdoboz. A tévékészülék -  amit az 
értelmiségiek Amerikában Idiot Boxnak neveznek -  mindig vala
milyen homályos és „nagyon közeli” reményt csillant fel, amely 
nem válik be ugyan, de holnap talán . . .  És ez így megy százszor 
meg százszor. „Circulus vitiosus.”

A „júgó stílus” olyan alapállást feltételez, mintha a „júgó” ele
ve okosabb lenne, és tudna valamit, amit a „simán” másvalaki nem 
tud. Igyekszik szellemi fölényét olyan kifejezésekkel bizonyítani, 
mint a „skinner-doboz” (amelyet a pszichológiában arra használ
nak, hogy állatokat vegyenek rá egy-egy mozgássorozat ismétlésé
re), vagy a „circulus vitiosus”, amely egyszerűen ördögi körnek is 
mondható, csak a latin kifejezés sokkal intellektuálisabb. A , júgó” 
ki akarja használni a nyelv minden eszközét, így nem riad vissza 
olykor a nyomdafestéket alig tűrő -  „tökös” -  kifejezések haszná
latától sem. Ha arra van szükség, ügyel arra, hogy érződjön az a be
teges -  „júgósan” mondva: -  „skizofrén” állapot. Szükség szerint 
alkalmazza a magasabb „stylt” is, lehetőleg maximálisan feldúsít
va retorikailag. A Jú g ó ” elfelejti elmondani: álltak másként is a 
dolgok. Hogy volt idő, amikor mellét döngetve mondta: ő nem „si
ma” magyar, ő nem is -  O vajdasági magyar, O jugoszláviai ma
gyar. Persze, a magyart el is lehetett hagyni. A „júgó” most azon 
gondolkodna, milyen csattanóval fejezze be a szöveget.

9.

Természetesen a szavak nem tudnak közvetlenül ölni, de van 
közük a halálhoz. A szavak meghalhatnak, ha illetéktelenül hasz
nálják őket. Nem okos dolog a szavakat kihasználni, mert visszá



jára fordulhat az az előny, amelyet pillanatnyilag hozhatnak. Sza
vakkal szennyezhetjük önnön tisztaságunk. Szavakkal ölhetünk, 
de ölelhetünk is. Csak az a kérdés, mi indítja el, miért és mitől jön 
ki a szó . . .

1997-1999 márciusa



HIDEG NÉPEK

1.
Kényszer vagy csalás?

Telente felénk arról a borzalomról szoktak beszélni -  a hosszú 
hallgatás után ami a második világháború végén történt. A „fel
szabadítók igazságos fellépése” biztos kézzel küldött a halálba 
5000 vagy 16 000 vagy 26 000 vagy még több embert. Tudomá
nyos körökben -  tudománytalan okok miatt -  még dúl a vita a do
logról, a számról, és mindenről, mert kényelmetlen erről beszélni 
-  jóllehet az ocsmányság ocsmányság marad, akármilyen számot 
rendelnek mellé. Nehéz ledönteni az évtizedek alatt kialakult me
séket az igazságos harcról meg ilyesmi. Közben meg nekem ez a 
furcsa jelzős szerkezet jut eszembe: hideg népek. Bizonyára nem 
kétséges immár, hogy köze van témámnak és esszém címének is 
Cseres Tibor munkájához, de nemcsak ahhoz. Nem leírni, felsorol
ni kell immár, hanem megérteni és túlhaladni a 20. század önző, 
hatalomhajhászó hidegségét. Ha felülemelkedünk a helyi szinten, 
helyi bánatainkon, és végigtekintünk a történelmen, akkor azt a 
megállapítást tehetjük, hogy általános és „logikus” volt a népirtás. 
A 20. században erkölcsi értelemben nullára süllyedtek a 19. szá
zadban kitalált, megalkotott embercsoportok, a nemzetek. A töme
ges kitelepítések, repatriálások mára drasztikusan leegyszerűsítet
ték Európa etnikai térképét. Mindez azért történt/történik, hogy 
megteremtsék a nép, a nemzet államát, illetve hogy megvédjék a 
nép-nemzet -  többnyire vélt -  érdekeit. Közben a népek az 1944- 
ben tapasztalt hidegségbe süllyednek, ez a 20. század egyik ismer
tetőjegye. A 20. századot bírálni nem túl eredeti dolog, de bírálni



kell, nehogy véletlenül elfelejtődjenek annak bizonyos aspektusai. 
Alá is kell támasztani a bírálatot, hogy nyilvánvaló legyen a tény
anyag, mert ha a kultúra a tények hatására sem emelkedik felül 20. 
századi állapotán, akkor az örök szégyen addig fog élni, amíg lesz 
erkölcs és emberiség. Aki ismeri ezt a modern kort, inkább korsze
rűtlen szeretne lenni.

A holocaust ugyan a legmarkánsabb, de nemcsak ez a tipikus 
esete a 20. századnak. A katini vérengzés szintén az. Tipikus a 
szenvtelen kegyetlensége és a kiszámítottsága is. Egy nem-nemzet
államnak mondott ország, a Szovjetunió -  amely az orosz birodal
mi koncepciókat folytatta (pl. Molotov naphosszat ült az archí
vumban és Szazanov iratait tanulmányozta) -  a fiatal és „igazsá
gos” rendszer számára tervszerűen kiválasztotta azokat az értelmi
ségieket, akik esetleg lengyel húrokat pengethettek volna a szovjet 
balalajkán. Gyűjtőtáborokba terelte az általa elfoglalt területekről a 
lengyel tanárokat, tanítókat, újságírókat, jogászokat, közgazdászo
kat, orvosokat. Amikor mindenki ott volt, három váltásban ölték 
meg őket. Még azt is kiszámították, hogy egy emberre 12 perc jut, 
óránként 5 emberrel végezhetnek, naponta 120-szal, azaz a ki vég
zőlegények egy műszak alatt 40 embert öltek meg. Minden gyil
kosságban hárman vettek részt. Az egyik a ravaszt húzta meg, a 
másik futószalagra tette a hullát, a harmadik pedig a teherautóra. 
Szardíniamódra, rétegekben egymásra temették őket, kb. 20 000-en 
voltak. Ami még visszásabbá teszi ezt a szörnyűséget, az az, hogy 
mindkét háborúzó fél: a németek is és a szovjetek is felhasználták 
propagandacélra az esetet.

Néhány alapvető jellegzetesség kiolvasható ebből a kicsinek 
számító (hisz a szám eltörpül Auschwitz mellett), de reprezentáns 
példából. Az első az, hogy a népirtás tervezve van, mindig tervez
ve van. A másik az, hogy kényszerrel vagy csalással vesznek rá 
egy embercsoportot. A harmadik pedig az, hogy mindig csendben 
asszisztál hozzá a szürke -  hideg -  hallgató többség, és az eset után 
igyekszenek csendben maradni, síri -  hideg -  csendben. Nem igaz 
az, hogy AuschwitZről nem tudtak a környékbeliek, hiszen érezhet
ték az édeskésen büdös elégetett hullafiistöt, az sem igaz, hogy 
senkinek nem tűnt fel az, hogy minden 12 percben elsül egy pisz



toly . . . Ami pedig mint probléma tolul elő mindebből, az, hogy 
miként tudott ilyen morális mélységbe süllyedni az ember?

2 .
A morál alkonya

A népirtás a legkirívóbb megnyilvánulása a nevesített tömegek 
-  népek -  szívtelen, erkölcstelen inerciájának. Ez minden esetben 
szégyenteljes és igazolhatatlan. Létezik ennek enyhébb megnyilvá
nulása is. Ma is milliók élnek másodrendű állampolgárként, meg
tűrtként, páriaként, csak azért, mert nem azonos az állampolgársá
guk és a nemzetiségük. Közben a többség helyeslőén veszi tudomá
sul azt, hogy hallgatólagos előjoga van az irányító pozíciókra . . .

Ki is kezdte, hol is kezdődött? Nem lehet elég messzire vissza
kanyarodni, hiszen az embertelenség szüntelenül kíséri az embert a 
történelem folyamán. De ipart, „sorozatgyártást”, a nacionalizmust 
politikai imperatívuszként kezelő korszakban, a 20. században csi
náltak a dologból. így van ez még akkor is, ha az első hatékony ha
lálgépet a francia forradalom szerkesztette: a „nemzeti bo ro tvá
nak is becézett guillotine-t. Jó volt ez arra, hogy „megoldják” -  no
ha nem teljesen szándékosan -  a breton, de egyéb nemzeti kérdése
ket is. Napóleoné volt az első olyan birodalom, amelyet a nemzetre 
építettek, noha egyaránt európainak is nevezhetjük, hisz a frank bi
rodalom óta először -  úgyszólván -  minden fontos kontinentális ál
lamot magába gyűrt. Ez a birodalom az enciklopédisták világossá
gából, a jakobinusok „szent” őrületéből és a tömeg sötét őrjöngése 
közepette nő ki, majd roskad össze, hogy a katonai lángész szeren
cséje és erőfeszítései folytán ismét bejárja ugyanezt az utat. A 19. 
században az afrikaiakon gyakoroltak a Nyugat demokratikus „baj
nokai”, de az, ami a 20. században történt, mindent felülmúl. A 20. 
század a morál alkonya. Mi mást mondhatunk azon evidencia hatá
sára, hogy mindenhol tömegsírok keletkeztek, így ez a 20. század 
jellegzetessége, sőt egyik metaforája. Akárhogyan is van, a 20. szá
zad felütése az örmények 1918 és 1922 közötti irtása volt.



A népirtások a szenvedélyeknek adtak esetenként „értelmet”. Mi 
mást tehetett volna a megalázott, és alaposan megvert török biroda
lom, amely elvesztette területeinek legnagyobb részét, minthogy 
valahol levezesse a kudarcot. Fondorlatos manipulációval rávette a 
kurdokat, hogy az „igazságról” meggyőződve kiirtsák az ősrégi ör
mény népet Kis-Azsiából. Nem számított, hogy -  ami általában szá
mít, ha erre szükség van -  ki, mikor és hogyan került arra a terület
re, a törökök tartottak igényt rá és punktum. Miért is számítana 
bármi, ha náluk az erő? „Egyszerűsödött” a helyzet. Tovább „egysze
rűsítették” a helyzetet a görögöknek az örmény esethez hasonló in
dulatos elűzésével és saját kezű kiirtásával. 1922-ben kb. 1 300 000 
vagy 1 500 000 görögöt űztek el a modem nemzetállammá váló Tö
rökországból. Mellesleg a görögök is régóta ott voltak. Nem lehet, 
hogy az indulatos felszín alatt ne villanják ki a hideg számítás, a ra
cionálisan megválasztott és megvalósult cél. Az indulatok mögött 
ott van Musa Dag és Kemal Atatürk is. A 20. század minden népir
tása gyakorlatilag fegyvertelen tömegek ellen folyt. Ez a „hősies
ség” jellemző a 20. századra meg az asztalnál számolgató diktátor 
„hősiessége”, aki „egy tollvonással” intéz el ügyeket -  népeket is, 
ha épp arról van szó. És ebből még filozófiát is csináltak. Törökor
szág a törököké -  ez a gondolat van a dolog mélyén, és ugyan ki lát 
ebben valami rosszat? Ilyen módon lehet elméleti síkra terelni a 
dolgot, miközben vulgarizálódik is az. „Mért ne legyen a törökök
nek is egy állama, hisz van a franciáknak és az angoloknak is?” Lo
gikus a megállapítás, Törökország a törököké, Németország a né
meteké, Magyarország a magyaroké stb. Lehet ez ellen kifogás? Az 
biztos, hogy a 20. században legyilkolt tömegeknek már nem lehet. 
De minden „eset” botránykő, és az marad mindaddig, amíg lesz ró
la emlékezet. Az „aktusok” részvevőinek, ill. utódaiknak morgás és 
szitok buggyan ki a szájából, ha szóba kerül az „eset”, pl. az átlag 
görögből, ha azt a szót hallja: török. Nem tudták ezt megemészteni 
azóta sem. Jó talaj ez egy „visszavágásra”. Remélhetően nem törté
nik meg ilyesmi, de mi van, ha mégis?

A törökök viselkedése csak bevezető volt azokhoz a borzal
makhoz, amelyek megtörténtek. Sokat „fejlődött” a világ kvanti



tás és szervezés szempontjából is. A 20. század nemcsak a művé
szetekben az izmusok százada. Ezek az ideológiák politikai gics- 
csek, eszmei eszközök a nemzetté „emelt” embertömegek irányí
tására. A fasizmus és főleg a nácizmus ténykedése akkor is botrá
nyos és felfoghatatlan, ha az egészet egyre gyakrabban tagadják. 
A kommunizmus kérdése pedig még nem eléggé tisztázódott, még 
túl sokan vannak, akik a „szép”-et emlegetik belőle, és nem akar
nak vagy tudnak tudomást venni annak kifejezetten emberirtó te
vékenységéről, pedig újabban már a kommunizmus hetven évének 
százmillió áldozatáról beszélnek. A kolonializmusról általában 
megfeledkeznek, pedig az angol gyarmati rendszer rokonítható, 
de enyhébben szólva is összehasonlítható a fasizmussal vagy a 
kommunizmussal. (Ezzel nem a nácizmus barbarizmusát akarom 
kisebbíteni, csupán azt mondom, hogy nem volt elszigetelt jelen
ség.) A Transvaal ellen indított -  ugyan még 19. századi -  háború 
cinizmusával és indokolatlanságával szinte előképe vagy mintája 
a hitleri cinizmusnak.

Nincs értelme felsorolni mindent, ami a 20. században történt, 
habár azért tanulságos lenne megnézni, milyen hosszú a lista. Túl 
hosszú. Én bizonyára nem is tudnék mindent felsorolni és áttekin
teni. Lakóhelyemből adódóan nem biztos, hogy teljes mértékben 
értem a hutuk és a tuszik szembenállását Kelet-Afrikában vagy a 
szudáni helyzetet, de épp elég nyomasztó az, ami azon a földön 
történt -  szó szerint - ,  amin járok. A bánáti zsidókat már 41-től el
kezdték deportálni, a bácskaiak pedig két-három évig reményked
hettek. Mint később kiderült -  hiába. Aztán csattant az ostor a 
németeken, akiket kiradíroztak és a magyarokon, akiket lelkileg rogy- 
gyantottak meg, kihasználva azt a botrányt, amit a nácik és szolgá
ik teremtettek. A második világháború után az első világháború ki
alakította határok -  amelyek nem voltak etnikai határok a wilsoni 
elvek ellenére sem -  immár egyre inkább népeket választottak el, 
rákényszerítve az íróasztalok tervezeteit a valóságra. Egyenlőség- 
jel került a nép, a nemzet, az állam és a kormány közé, és mindent 
megtettek, hogy ez a gyakorlatban is így legyen. (Ezért ha népről 
beszélünk, akkor az állam is meg a nemzet is terítéken van.) Az



ilyen összemosások mindig valamilyen haszonnal és kárral jártak, 
hogy a jövő még kuszább legyen.

A népek akkor is bután, birkanyájként viselkedtek, amikor a be- 
és kitelepítések folytak, és akkor is, amikor a szovjet vagy jugo
szláv tankok intézkedtek. A 20. század fináléját a délszlávok pro
dukálták a kegyetlenkedés, a gőg, a borzalom és a bambaság tekin
tetében. Ennek az emlékét őrzik azok az archetipikusan szörnyű 
képek, amelyeken a halál szinte plasztikus, és amelyeket a médiu
mok szétszórtak a világban.

3.
A hiba

A mai kor eseményei, a róluk való vélekedések számomra olya
nok, mint egy hibás szoftver. Hiba, tévedés, sőt mulasztás követ
keztében nem tudják vagy nem akarják megragadni a dolgok lé
nyegét, és ezért állandóan tévedésben vannak azok, akiknek vilá
gosan kellene látniuk. Ha ehhez a kérdéskörhöz (akár pró, akár 
kontra) egy kis indulat tartozik, akkor a revans eszméi okvetlenül 
megjelennek.

Először: ma lépten-nyomon a nemzet-nép szavakat használják, 
pedig tudnunk kellene, hogy a nemzetek nem egyidősek a történe
lemmel, és azt is, hogy csak a 19. század története a nemzetépítés 
története. Akárhogy van is, ma nem tudjuk, hogyan lehet egy nem
zetet más entitástól a priori megkülönböztetni. Az idealisták azt 
mondják, hogy a nemzet létrejöttéhez elég az a szándék, hogy 
nemzet alakuljon. A cinikusok pedig azt, hogy a nemzet egy nép
szavazás pillanatnyi eredménye.

Amikor az emberek már nem hitték, hogy a királyok Istentől 
adottak, s nem is törték magukat azon, hogy valami abszolútumhoz 
kötődjenek, a pótlék a nemzet lett. 1830 és 1880 között a nemzeti 
elv alapfontosságúvá növi ki magát. Noha csak mellékes fontossá
gú az elmélet szintjén, mégis a világgazdaság olyan fejlődési sza
kaszába lépett, hogy szüksége volt jól körülhatárolható egységek



re, a nemzetállamokra. A nemzeteknek tehát nem az elméletben 
gyökerező okságban van az értelme -  az autonóm nemzetek létre
jötte gazdasági szükségszerűség volt. Ezzel szemben a mai álla
mok azt óhajtják, hogy olyasmiben higgyünk, ami felettébb bi
zonytalan, sőt nyilvánvalóan hamis. Ezért cseleznek a középkori 
történelemmel, és azért csinálnak logikai bukfenceket, hogy bizo
nyítsák, milyen régi a nemzet. Közben meg azok, akik ezt elfogad
ják, egy csapásra „öntudatos” néppé válnak, valójában azonban bu
gyuta, szürke -  szükség szerint -  hideg vagy kegyetlen tömeggé le
hetnek. „A nemzeti létnek része, hogy a történetet félreértik” 
(Renan). Itt kell lerántani azt a bizonyos leplet a dologról a kor 
egyik kiemelkedő figurájának vélekedésével: „Megteremtettük 
Olaszországot, most olaszokat kell csinálnunk” (Massimo 
d’Azeglio). Mi köze ennek a romantikához meg a középkorhoz?

Ha nem tudnánk, a 19. században a hódítás igényét olyan ter
mészetesnek vették, mint az élőlények növekedését, és ehhez talál
tak biológiai alátámasztást a darwinizmusban. Hogy aztán a kettő
nek egy torz emberellenes keveréke jöjjön létre a szociáldarwiniz- 
mus, ami a fasizmus és még inkább a nácizmus alapelve. Ennek 
„szellemében” kialakították az „életképes nemzetek” elméletet, ami 
abszurdum, hisz eszerint csak azok a népek váltak nemzetté, ame
lyek elég nagyok voltak. Ebből következik, hogy a nemzetté válás 
lényege az expanzió. Kezdetben ebben semmi sovinizmus nem 
volt, de már akkor hatott a kényszer, miszerint nemzetté kell válni, 
hogy fejlődhessen az állam. „Az állam teremti a nemzetet, és nem 
a nemzet az államot” -  mondja Pilsudski, és milyen igaza van! A 
nemzetek létrejötte csak utólag tűnik logikusnak. Az „önazonos”, 
önmagát megvalósító nemzet csak fikció. A nemzetek ily módon 
újonnan kitalált közösségek, amelyek a reális emberi kapcsolatok 
szétesését pótolják. Ilyen pl. az orosz anyácska, amely a cár, a hit, 
az ikonok és az állam turmixa, amely reálisan hatni tudott, pedig 
semmi valóban emberi nem volt benne.

Az általános oktatás bevezetése előtt mint olyan még igazi nem
zeti nyelv sem volt, hiszen úgyszólván mindenki írástudatlan volt, 
vagyis nem volt etalon, amihez mérni lehetett a nyelvet. A nemze



ti nyelvek kivétel nélkül legalább félig mesterséges konstrukciók, 
amelyeknek egyik alapeleme egy írott nyelv, a másik pedig egy-két 
jellegzetes nyelvjárás, következésként a nemzet nagy része nem 
beszélte a nemzeti nyelvet.

A 19. században a nacionalizmus a nyelvi és a kulturális közös
séget hangsúlyozza, ez a felfogás módosul a 20. század elején. Az 
értelmiség szenvedélyes kísérlete, amely a romantika „népiből me
ríteni” axiómájából ered, fokozatosan elhal, és a 20. században már 
a mi és az ők kategóriáira egyszerűsödik a nacionalizmus, olyan kö
rülmények közepette, hogy megszűnik a kommunikáció lehetősége 
a ténylegesen nemzetté váló közösségek között. Ebből fejlődik to
vább a biológiából kölcsönvett darwini fejlődéselméletnek és ké
sőbb a genetika néhány elméletének segítségével az egyre torzabb 
nemzet(ön)megvalósító ideák jó része. Mindez együttesen biztosí
totta a „tudományos” alapot az idegenek eltávolítására majd kiűze
tésére és megölésére. (Megjegyzem, ennek voltak angol és francia 
propagátorai is, de csak Németországban vált állami ideológiává.)

A 20. század elején domborodik ki a népi nacionalizmus, ami
nek legmarkánsabb vonása volt és maradt a xenofóbia -  ezért lehe
tett beadagolni a rasszizmus „tudományos igazság”-ait. Ezeket az 
érzelmeket ugyan nem a kormányok teremtették, de kölcsönvették 
és használták. Ekkortól ered az a pusztító és buta általánosítás, 
hogy az egy nyelvet beszélők mind barátok, a más nyelvet beszé
lők mind ellenségek. A tömeges nacionalizmus győzedelmeskedett 
az osztályalapú szolidaritás felett. Még a szocialisták is gyakran 
nemzetük hajtóerőinek tartották magukat.

A nacionalizmus uralma mégis optikai csalódás, mert csupán 
elrejti a valódi uralkodókat. Példának okáért az 1989 utáni változá
soknak csak kísérőjelenségei voltak a nemzeti feszültségek, nacio
nalizmusok, mert erre ügyeltek a kommunista országok. A gond a 
gazdasággal volt, de azzal nem lehetett annyira ködösíteni. Ezért 
mégis a kísérőjelenség, a nacionalizmus (amikor „azonosulnak” a 
nemzettel) lett az új legitimációja a hatalom birtokosainak. Az iga
zi nyereség az, ha a kormány képes egyesíteni, illetve elmosni a 
határokat a patriotizmus, a nacionalizmus és az államérdek között.



Ez a talán legnagyobb érzelmi töltet manapság, ami mellesleg jól 
használható . . .

Amint látszik, a gond a népekkel/nemzetekkel az, hogy ezáltal 
embertömegeket hajszolhatnak egy másik ellen. A nemzetek 
imázsa vagy a nyelvek kodifikálása nem annyira zavaró, mint az, 
hogy ezeket egész egyszerűen rákényszerítették a többségre, majd 
a kisebbségekre. Több példa igazolja, hogy a nép nyelve sem a 
nemzet alapja, hanem a nemzetté válás mellékterméke. De nem ez 
az egyetlen hiba.

Fentebb már utaltam rá, hogy nem olyan egyszerű elkülöníteni 
az emberi közösségeket „nemzetiség” szerint. A nemzet, az állam- 
polgárság és hasonló kategóriák nem úgy merülnek fel az egyén 
esetében, amint a jog precizitása megkövetelné. Felettébb homá
lyos az, ahogyan és amikor az átlagpolgár állást foglal nemzeti tu
datának kérdésében. Közrejátszik ebben a vallás, a vérségi kapcso
latok, ideológiák. Még homályosabb volt ez az első világháború 
környéken, mégis ez volt a békekötés fő elve . . .

1918 után a nemzeti kérdés lett a meghatározó, a köztudatban is 
teret hódított, és összeforrt a Monarchia felbomlásával. Egyesek 
szerint az oroszországi forradalom arra késztette a nagyhatalmakat, 
hogy a szovjet kártya helyett a wilsonit játssza ki, más tények pe
dig még inkább elvtelen szempontokat is valószínűvé tesznek. Pe
dig már a wilsoni elvek teljesen alkalmatlanok arra, hogy olyan ál
lamok alakuljanak, ahol a nemzeti határok egybeesnek a nemzeti
ségi, nyelvi határral. Az a szándék, hogy egy olyan államstruktúrát 
hozzanak létre, ahol az államok homogén, egységes népesség által 
lakott területek, amit ráadásul precízen állapítanak meg, holott a 
népesség nem így különül el, hibás és káros. Ez logikusan vezetett 
a kiűzetésekhez, deportálásokhoz és a kisebbségek kiirtásához, il
letve annak enyhébb formájához -  a kisebbségek visszaszorításá
hoz. A győztes népek pedig helyeslőén bólogattak, sőt nemegyszer 
megragadták a nemzeti „öt percüket”, és rátettek egy lapáttal az ál
lamtól kiinduló impulzusokra. Katasztrofális lett és maradt a naci
onalizmus területi értelmezése -  ez a második világháborúban mu
tatkozott meg legerőteljesebben. A nacionalizmus nemcsak pótléka



volt az emberi értékeknek, hanem egyben mozgósító erő is, akár a 
fasizmusra is. A két világháború közti gazdasági válság a „nemzet- 
gazdaság” eszméjét erősíti, közben a közvélekedésben, az újságok 
szóhasználatában a nyelv és a faj összekeverhető fogalmak, sőt 
majdhogynem szinonimák lettek. A nyelvek szimbolikus jelentő
ségük folytán egyre nagyobb szerepet játszottak/játszanak a min
dennapi gyakorlatban, az adott állam támogatásával. A hivatalos 
nyelvhez való viszony egyben politikai állásfoglalás is lett, pedig 
eredendően és logikailag is alig van köze hozzá. Ahhoz, hogy a na
cionalizmus beleszóljon a politikába, arra volt szükség, hogy az 
emberek közönségesnek, netán alacsonyabbrendünek érezzék ma
gukat (erről gondoskodik az állam vagy a propaganda). Könnyű 
ilyenkor jelszavakat találni, és mobilizálni a népet. A militáns na
cionalizmus egyrészt azoknak a reménye, akiket megkárosítottak a 
wilsoni eszmék, másrészt azoknak az utópiája, akik kiábrándultak 
a felvilágosodás utópiájából, mert azt túlzás állítani, hogy a mili
táns nacionalizmus pusztán a kétségbeesés, a frusztráció és a bűn
tudat szüleménye.

A wilsoni eszmék -  amelyek nem sok fejlődést mutattak 
Mazzini romantikus elképzeléséhez viszonyítva („önálló államot 
minden nemzetnek”) -  a gyakorlatban módot adtak arra, hogy 
1945 környékén embertelen módszerekkel folytassák a nemzetál
lamok megvalósítását. Hovatovább annyiban Hitler is kötődött a 
wilsoni elvekhez, amennyiben a homogén Németországot kísérel
te megvalósítani Ausztria és Dél-Tirol megszerzésével.

Azóta nyilvánvaló lett, hogy az ún. kis nemzetek nacionalizmu
sa ugyanannyira soviniszta tud lenni és türelmetlen a kisebbségek
kel, mint a nagy nemzeteké. A két világháború közötti nacionaliz
mus egyrészt az újonnan megalakult államok államnacionalizmu
sa, másrészt az ezzel szimmetrikus irredentizmus. A hivatalos 
nyelvek mint potenciális vagyon vagy emberi életfeltételként me
rülnek fel, hisz aki tudja az államnyelvet, könnyebben érvényesül. 
Nem mindig a nyelv a célpontja a különféle érzelmeknek, hanem a 
nyelvet beszélők státusa. A nemzetiség kérdése a leggyakrabban 
kölcsönös összefüggésben áll a szegény-gazdag kérdéssel. A hely



zet annyiban rosszabbodik, hogy a nemzeti identitás kifejezésére új 
eszközök is létrejöttek -  pl. a film és a tévé. (Ezt elsőnek a Hitler 
által létrehozott minisztérium szorgalmazta tudatosan, de azóta 
minden nemzetállam alkalmazza.) A tömegkommunikáció a nem
zeti szimbólumokat minden egyes ember életének részévé tette, ez
által összekeverte a magán-, a helyi és a nemzeti szférát.

Ma már az alsó középrétegek önmagukat nemzetük legdere
kabb, leglojálisabb és legtiszteletreméltóbb fiainak tekintik. És al
kalmasak arra, hogy ha a nemzetet veszély -  esetleg kreált veszély 
-  fenyegeti, össze tudjon „rándulni”, miközben a család, a rend, a 
hagyomány, a patriotizmus meg ilyesmik uralják a köztudatot. Az 
integrációs tényezőket sokszor csak helyettesíti a nacionalizmus a 
széteső társadalomban. A társadalom nyavalyái a nacionalizmus 
melegágya. A megmagyarázhatatlan létfeltételek és azok hatása 
előkészíti az embertömeget a legegyszerűbb, legkizárólagosabb, 
legelrugaszkodottabb világmagyarázatok befogadására, de cselek
vésekre is. Miért gond az, ha egy ember nem érzi magát elsősorban 
állama polgárának, hanem egy más közösség tagjának? (Marad hát 
a régi alapelv: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer”?) Az 1988-tól nap
jainkig tartó szeparatizmusok és harsány nacionalizmusok megje
lenése nem más, mint az 1918 és 1921 között kinyitott, de nem le
zárt kérdések és elhibázott megoldások újbóli felmerülése. Ráadá
sul ezekről érdemben nem is lehet beszélni.

4. 
A deform áció

De nem akarom csupán felidézni a múltat, hisz nemcsak az a 
kérdés, hogy mennyire tudjuk és értjük azt, hanem az, hogy milyen 
mát és jövőt akarunk. Nekem személy szerint nem a múlt a fő gon
dom, hanem a ma és a jövő, illetve az, ahogy tartják magukat a „hi
deg népek”, és az, hogy semmi nem változik, csak az idő múlik. 
Értelmes ember ezért nem mehet el az események és tévedések 
mellett az okok kutatása nélkül. Ha az okait kutatjuk a dolognak,



nem maradhatunk meg azoknál az általános megállapításoknál, 
amit a Biblia („nincsen igaz egy is”) vagy Freud („az ember se nem 
jó, se nem szabad”) kínál. A történelemből is nyilvánvaló, hogy az 
ember nem jó (sőt így kifejezve ez még egy kicsit szépítés is). Ha 
azt mondom, hogy az ember, az emberiség gonosz, akkor sem té
vedek. Arról van szó, hogy mindannyiunk kis gonoszságai össze
adódnak. Az embert nem kell tanítani az önzésre. Itt a magyarázat 
a nemzeteknek más nemzetek iránti érzéketlenségére. No de, mon
dom, ez nem elég ok a 20. századi emberirtások magyarázatára, és 
ennyi mea culpázás után hasznos, ha elidőzünk a 20. század jelleg
zetességeinél. A világ Spengler diagnózisának képét mutatja, jó 
adag „őrültséggel, szélhámossággal és kegyetlenkedéssel vegyül- 
ten”, s éles és hűvös számítás is erősítette ezt a háttérből. A 20. szá
zadban az elmúlás érzése kerül előtérbe, ezzel is erősítve annak 
„minden mindegy” irracionális nihilizmusát.

A kor nagy isteneit: a Mechanizációt és az Organizációt -  még 
a 19. századból örökölte. Ezek életet és halált is hoztak, attól füg
gően, ki alkalmazta őket. A gépi technika, termelés, a gazdaság fo
lyamatai, a forgalom, a növekedés egyszerűsítő rávetítése az életre 
káros, hisz az élet jóval gazdagabb, mintsem hogy ilyen egyszerű
en leírható legyen. A geometriai haladványok, a növekedés ívelé
sének szükségessége csupán a 20. század egy torzítása, amely a ki- 
látástalanság alatt nyugvó felületes optimizmusból táplálkozik, és 
nem az elmélyült, árnyalt tudásból, releváns számításból szárma
zik. A 19. században még mindez összekapcsolódott a tudomány
ba vetett hittel. Még a 20. század elején is élt a 19. század illúzió
ja, hogy a tudomány haladása és a közoktatás, állandóan tökélete
síti a társadalmat, hisz nem tudták, hogy a baj nem elsősorban az 
eszmékben van, hanem magában az emberben. A haladás kénysze
rítő követelése az a „löket”, amely az állandó előrehaladásra ösz
tönöz, szélsőségekhez is vezetett, mely minden feltétlenül újnak a 
hajszolásává és minden réginek a megvetésévé fajult. Az ilyesmi 
határozta meg a magatartást, mert ez volt a többségi éretlen vagy 
felületes emberek magatartása. „Ha meg akarjuk tartani a kultúrát, 
akkor kultúrát teremtve kell előrehaladnunk.” De a balgaság, a go



noszság, a szeszélyesség, a groteszk soha nem volt olyan általános, 
mint a 20. század közepén. Ez fenyeget manapság is, ezért kell fi
gyelni és komolyan venni a jeleit -  balgaságainkat.

5.
A tudom ány

A 20. században a tudomány eljutott a gondolkodási képesség 
határára, hisz olyan elvont képzetek vezetnek eredményre, ame
lyeket nem egyszerű megérteni -  nem úgy, mint a politikai propa
gandát. Ezért az történik meg sokszor, hogy az egyszerűség kedvé
ért a tudomány eladja magát a propagandának, hiszen az alig fel
fogható, kétségekkel teli valóság helyett csábítóbb a biztos megol
dást kínáló „megoldás” -  ehhez többek között a tudósok egy része 
is asszisztál. Az új ismeretek azokban keltenek félelmet -  számuk 
nem csekély - ,  akik nem tudják csak úgy egyszerűen elfogadni a 
realitást, és akikben nincs elég bátorság, hogy éljék az életet, hanem 
inkább a kiszámított jövő lehetséges biztonságát sóvárogják. A me
chanikusan következetes racionalizmus kora lejárt a 20. századig, 
és az igazi tudomány és filozófia a dolgok mélyebb értelme felé 
fordult. Ez egyben azt is jelentette, hogy a „kis emberek” korlátaik 
miatt botorságaikra, sőt marhaságaikra is okot és szabadságot talál
tak, az általuk teljességében meg nem értett elméletek vagy tények 
egy-egy szegmensében.

Aztán a 20. század első harmadában a tisztán logikai érvekre 
alapozott tudomány -  a „kemény” tudomány -  lassan kihátrált a 
plebejus, műkedvelő tudomány elől, hisz összetettségében nem tu
dott mindig biztató dolgokat mondani. így történt meg, hogy az 
antropológia által értelmezhetetlen tulajdonságokat társítottak a 
népcsoportokhoz, és bonctani alapon akartak a kultúrákra reflek
tálni. Felvetésnek ez érdekes, de fél évszázados lappangás után eb
ből egész más lett, olyannyira, hogy a kultúrateremtés, illetve kul
túrarombolás egyáltalán nem értelmezhető a társadalomtudomá
nyokban, sem az anatómiában. Látható etnikum ugyanis nincs. A ko



moly tudomány ezt az egészet felettébb visszafogottan kezelte, de 
nem tehetett ellene semmit korlátozott -  tudományos -  eszközei
vel, amikor azt a politika és a propaganda felkapta, és a komoly tu
dományos igazságok mellé vagy azok fölé emelte. Ezért keveredett 
a kultúrbölcselet a kultúrfantáziával. Még ma is nehéz eligazodni 
az akkor kiadott könyveken, az „eugénia” tárgyában, hisz nem tud
ni, melyek a tények, és mi a fikció. A fajelmélet kvázitudomány 
volt (egyszerű ezt tesztelni, hisz egy rasszista sem jött arra rá, hogy 
saját fajtája alábbvaló!), amely a valódi tudomány elé soroltatott 
be. A hatalom által emeltetett fel, és ezért cserébe azt szolgálta.

A 20. században az emberek továbbra is ritkán merítik élet- 
szemléletüket a tudományból. Inkább az érdek és az akarat hatása 
érvényesül a megismerésen alapuló meggyőződéssel szemben. így 
csökken a szükséglete annak, hogy értelemszerűen felfogható dol
gokról szabatosan és tárgyilagosan gondolkodjanak és nyilatkozza
nak. Befejezetlen személyiségfejlődésű, felületes egyének alkotják 
tehát a tömegeket.

Minden olyan tudomány fals, amely nem a magasabb eszméken 
alapul s egykedvűen adja át eredményeit, vagy -  súlyosabb esetben 
-  áltudományos hazugságokat gyárt a kapzsiságtól áthatott tech
nokratáknak, az államnak. így lehet a tudománytól a rombolás esz
közeit is produkáló spekuláció. így létrejöhet a hazugság szövevé
nye, amely úgy állt össze az igazságokból, vélekedésekből és ha
zugságokból, mint a csipke a cérnából.

6.
Bölcselet, állam filozófia

A 20. század az eszmék kudarca, így a végére kifulladt a kom
munizmus, a szocializmus is, és helyette az emberi ösztönök (a 
birtoklási vágy és a szexualitás) szabadulnak fel ellenőrizetlenül, 
és talán ellenőrizhetetlenül. A bölcselet is relativizálódott még a 
század elején. Egyre kevésbé foglalkozott az értékítéletekkel, sőt 
az értékek kérdését is megpróbálta megkerülni. A pragmatizmus



az igazságot lefokozta azáltal, hogy tökéletes érvényességtulaj
donságát az idő, a pillanat által korlátozta. Ez az etikátlanság fe
lé nyitotta ki a kaput, ami pedig a diktatúra, a relativizmus és a 
szocialista etika mint eltorzított etika felé vezetett. Eközben még
is „izmusok”-at épített fel, kivétel nélkül téves alapokon, miköz
ben az újonnan megjelent értelmiségi radikalizmus, jobbról meg 
balról is sloganeket „ordibált” . Ezek némelyike kifejtette hatását. 
A különbség csak annyi, hogy pl. a feminizmus vagy a túlzó li
beralizmus nem okozott olyan károkat, mint a kommunizmus 
vagy ennek komplementer párja: a fasizmus. Erről még annyit, 
hogy a kommunizmus és a fasizmus is keresett és talált „filozófi
ai” alapot. Azzal, hogy ezeknek asszisztált, a filozófia önmagát 
kérdőjelezte meg, egy önmagát felszámoló „kamikazebölcselet” 
lett. Nyilvánvalóvá vált, hogy a valóság, melyet élünk, alapjában 
megfoghatatlan marad az értelem eszközeivel. Elérhetetlen és 
döntően más, mint akár a szellem, akár a gondolkodás. Mégis a 
huszadik század bölcsei nem vettek erről tudomást, és többnyire 
azt hirdették, hogy nem a gondolkodás és a tudás a célja a filozó
fiának, hanem az élet és a cselekvés. Nem a metafizikában pró
báltak alapot találni. A bölcselet tehát az „Élet” szolgálóleánya 
lett, és paradox módon az antiintellektualizmus fejlődésének 
egyengetője. Az élet előtérbe helyezése talán nem is káros, de az 
antiintellektualizmussal párosulva katasztrofális következmé
nyekkel jár. A 20. század kerekedik ki, ha a tényeket, a tudást, az 
elveket az „Élet” alá rendeljük, és aztán jöhetnek a „vér”, a „ta
laj” és egyéb érzelemdús, de fogalmilag homályos ingerkiváltó 
szavak. 1933 után az a vélekedés is beszüremlett a német „ma
gas” tudományba, hogy a tudománytól nem szabad igazságokat 
várni, hanem kifent kardokat.

A bölcselet a világégések körül jelenti ki, hogy az államforma, 
a közvélekedés a kor függvénye, ezáltal önmagát egy csapásra fe
leslegessé teszi. Nem lehet senkinek komoly rálátása bármelyik 
korra, ha nem számol az abszolútummal. Mindezért ez a nemtörő
döm relativizmus nemcsak feleslegessé, hanem értéktelenné, sőt 
helyenként káros álbölcseletté is válik.



A 20. század jellegzetesen félremagyarázott, és így szükségsze
rűen félreértett szólama: az élet küzdelem. Az élet valóban küzde
lem, de nem ember ember elleni küzdelemről van szó, ezt hallgatták 
el a 20. század közepéig (szociáldarwinizmus), erre játszottak rá, 
amikor satanizálni kellett az ellenfelet, és a csaló itt maga az állam. 
Akkor is erről van szó, amikor a háborút romantikusan felmagasztal
ja, vagy amikor egyszerűen normális állapotnak tekinti. Az állam így 
egy olyan ragadozó lett, ami azért harcol, hogy harcoljon. így min
den hivatkozás a polgári kötelességre átlátszó és képmutatást tükröz. 
Az erről szóló nyilvános propaganda szinte rudimentális és primitív 
módon aknázta ki a jó és a rossz ősi mítoszát. Miközben a bölcselet 
soha nem gondolkodott kevesebbet a jónak és a gonosznak megkü
lönböztetéséről, és a tudomány környékétől is messze száműzte az 
erről szóló gondolatokat, előkészítve a talajt a Mengeléknek.

Igaz, hogy minden törekvés küzdelem, vagyis eltökéltség az 
akadályok leküzdésére, és az is, hogy „Az ember az, amivé teszi 
magát” (Sartre). A 20. század embere vérengző államapparátusok 
néma, tudatlan, a legjobb esetben is csak tehetetlen, de gyakran hi
deg szolgája, miközben az ő nevében -  a nép nevében -  az állam 
gyilkol.

Az államok ősidők óta vetélkedtek egymással ezen megállapí
tás sötét fényében. A 20. században dugába dőlt minden olyan kí
sérlet, amely egy államot akart erkölcsi alapon megítélni, mert e 
szándék megbukik az állam önállóságán. így erkölcsön kívül, fölül 
áll azáltal (valójában ezek alatt), hogy maga határozhatja meg, mit 
ért erkölcsön. Holott az államnak nem lett volna szabad elhagynia 
az erkölcsösség alapjait. Hogy az elvek és ne az érdekek irányítsák 
működését. Reálpolitikai szempontból az iménti kijelentés nevet
séges, de a lényeg attól független, hogy mi mennyire nevetséges. 
Az pedig valóban szomorú, hogy az államok a történelem folya
mán nem tudnak mást felmutatni egymás iránti viszonyukban, 
mint uralomvágyat és kapzsiságot. Nos, ez, amit úgy adnak el szé
pítve, mint „raison d ’etat”. És az is szomorú, ahogy az állam szol
gálatába állítanak -  mindegy, hogyan -  tömegeket. Már régóta az 
„egymással vetélkedő államok rendkívül erősen megszervezett



rendszerében” élünk. Az államok egyre korlátlanabbul uralkodnak 
világunkban, azon okból, hogy hatalmuk fokozódik. Hatalmuk lé
nyege az, hogy erőt halmozzanak fel -  gazdaságit, katonait. Ez, 
úgy tűnik, alapvető jellemző, tartós tulajdonság . . .

7.
M űvészetek

A 20. század a morál alkonya. Az irodalom a 20. században rég 
nem a megjutalmazott erény iránt érdeklődik, hanem a büntetlen 
erénytelenséget is kiegyenlíti vele. így a közönség megszokja a 
szabadosság és az erkölcstelenség szélsőségeit, az esztétikával ösz- 
szekapcsolva. Az irodalom nemegyszer a durvaság és erkölcstelen
ség „előőrs”-e. Hovatovább, az esztétika még az észtől és az oksze
rűségtől is eltávolodott. Tovább fejlődik és egyeduralkodó lesz a 
„tiszta -  librettó nélküli -  zene”. Kivétel a tömegzene, de annak 
meg is lehet nézni a szövegét (az többnyire a lázadás folyamatát tá
mogatja minden értelem nélkül -  gondoljunk csak a 60-as évek 
„tisztulására” vagy a kilencvenes évek diszkódrogjaira). Minden 
idők zenéje és költészete is egybeforrt az „ésszerű összefüggés va
lamilyen elemével”. így van ez akkor is, ha a legnagyobb elragad
tatásig emelkedik. A 20. században a nagy költők kivonják költe
ményüket az érthetőség kritériuma alól. Az ilyen művészet ahhoz 
áll közel, aki tagadja és figyelmen kívül hagyja a megismerhető
ség, a közlés szempontját. A művészet így kikapcsolja a gondolko
dást, ahelyett, hogy katarzist idézne elő.

A virágzó művészi korszakok művészei nem sorakoznak be „iz
musokba”, ez a 19. és a 20. század találmánya. Az impresszioniz
musban kezdődik az elvek feladása a hatás miatt. Még az ipari for
radalom sem borította fel ennyire hevesen a közgondolkodást, és 
ekkora zavart sem idézett elő. A 19. századnak már nincs stílusa. 
Az eredetiség állandó hajszolása is a krízis jele, és így a művész 
felkínálja magát a manipuláció szolgálatába. A művészet sokkal 
alkalmasabbá vált a társadalom befolyásolására, mint azelőtt.



A művészet „mélyre” akart nyúlni, és a pogányságot beemelte 
az erkölcsbe. A lovagiasság vagy a keresztény erkölcsiség teljesen 
kiveszett a 20. században, és ezzel párhuzamosan -  a művészet 
háttérzörejével kísérve -  új Jogtudós” elméletek keletkeztek a po
litikai amoralitás jegyében (Kari Mannheim véleménye szerint). A 
németek így fogalmazták ezt meg: „világi életcélhoz tartozó erköl
csi autonómia”. Az ilyen körülmények nem gyengítik az erőszak
komponens hatását, hanem inkább a társadalom nyilvános „bölcses
ségévé” válnak. Ez megszüntetni törekszik az egyéni erkölcsösséget 
is, mert az köztudomásúvá válik, hogy egész államközösségek jó 
léte azon alapul, hogy csalásokkal, rablásokkal jutnak előnyhöz. 
Ilyen esetben a moralista joggal hiszi azt, hogy munkájának nincs 
értelme.

8 .

A tételes vallásosság krízise

A műveltség nem oldja meg a lét kérdését (Hamvas), ez a 20. 
században vált általánosan elfogadottá, de már a felvilágosodás fo
lyamán nyilvánvaló lett, noha nem szívesen mondták ki, hisz ez az 
optimista teóriákat illúziókká változtatta. Ez mégsem a vallásossá
got élesztette újjá, hanem a nihilizmust. Régebben az ember elis
merte a tekintélyt, ott, ahol tudta, hogy saját ítélete nem kielégítő. 
Ez az összes világvallás lényege. A kereszténység-keresztyénség 
története nem esik egybe a Krisztus hitét vallók történetével, mert 
a kereszténység története nem a krisztusi eszmeiség diadalmenete. 
Sőt a kereszténység a 20. századig elsorvasztotta az elvek összes 
tekintélyét azáltal, hogy saját bigottsága, nyeglesége, megbízhatat
lansága vagy esetleg romlottsága nyilvánvaló lett -  következésként 
minden, amit állított, megkérdőjeleződött, és gyakorta maró gúny 
vagy dühödt kritika célpontja lett. A világvallásokban mindig azt 
találjuk, hogy a földi boldogság értéke kisebb a túlvilági boldogsá
génál, és hogy a földi boldogság hajhászása hiábavaló. A 20. szá
zadig ez a vélemény teljesen megfordult, és a földi boldogság mint



jog merül fel, holott ezért igazán nem vállalhat senki garanciát. 
Közben a „Élet” kultikus tényezővé emeledik, és úgyszólván min
den elme az élet értelmének a földi életet vallja, és az így megha
tározott boldogságot hajszolja. Az eredmény: őrjöngő forradalmá
rok, tömegmészárlások, szürke embertömegek, hideg népek -  egy
szóval a 20. század.

Ez ideig nem maradt fenn kultúra tartósan, amely nem vetett 
számot az abszolút dolgokkal, de az elmúlással is, és amely ebből 
kifolyólag magasabb értékeket is ismer, mint az élet. „A keresz
ténység lett, minden világtagadó irányzata ellenére, az a mozgató
erő, amely a barbarizmus évszázadaiból termelte ki a tizenkette
dik és a tizenharmadik század zárt és harmonikus, magas közép
kori kultúráját. Ez viszont az az alap, melyen a modern kultúra 
még ma is áll.” Áll?

9.
Az állam

Ne legyenek illúzióink. A történelem azt mutatja, hogy az álla
mok egyre totálisabbak. Hiába van az, hogy elborzadunk egy-egy 
középkori törvénykönyv szigorán vagy egy középkori kivégzés ke
gyetlenségén. Az állam a szervezettség kifinomultságának köszön
hetően egyre nagyobb beleszólást nyerhet a mindennapi életbe. 
Egyre hatékonyabban tud -  ha rejtetten is -  élni a katonai fenyege
téssel alátámasztott állami erőszakkal. A „szalonképes” erőszak -  
a csendőrség, rendőrség -  fegyverei és a technikai eszközök, vala
mint a technológiák fejlődése kivédhetetlen nyomást jelenthetnek 
az állampolgár számára, illetve végtelen lehetőséget az állam ese
tében. Súlyosbítja ezt az a körülmény, hogy az állam megnyilvá
nulásai -  túl azokon, amelyek életünket helyezik keretbe -  színjá
tékra hasonlítanak, és sokszor arra szolgálnak, hogy palástolják az 
igazi indítékokat, sőt a tényeket is. A szabályozás méretei elborzasz- 
tanak, és érzéketlenné teszik -  ami implicite embertelen is, ha a 
körülmények olyanok -  az állam működését. Az államszervezet



működésének merevsége -  a jogrendszerek beismert formalizmu
sa -  pedig egy esetleges majdani kollapszusnak a fő oka lehet. Is
meretesek a diktatúrák, amelyekben minden tilos, de az, ami sza
bad, kötelező -  ez huszadik századi találmány. Kifinomultabb az a 
módszer, amikor a gazdaság kényszereivel terelgetik a „jónépet”.

A 20. században az állam monopóliumot szerzett az emberi je l
lemek alakításában is, a közoktatás általánossá válásával. Ez a ta
nítási monopólium a gyakorlatban mindig kisebb csoportok mono
póliuma volt. Nem vitás, milyen alapon építették az új generációk 
jellemét, és ez egy cseppet sem kedvező, ha tudjuk, maguk az álla
mok is milyen elveken és milyen „tudományon” alapultak/nak. Az 
iskolai tudásmennyiség semmiképpen nem biztosítja a kultúra bir
toklását. Az a tendencia, hogy a tudást sűrítve adagolják, és hogy 
a diákokat elsősorban az ábra és előadás alapján nevelik, csak fe
lületességet okoz, hisz ez leszoktat a gondolkodásról.

A 20. század barbarizmussá redukálta a 19. századi polgári fej
lődést. Örvendetes ma az, hogy a tudomány magához tért, és a böl
cselet is inkább bölcselet, mint a világháborúk előtt volt. Noha le
het Auschwitz után is verset írni, a történtek mégis azt jelentik, 
hogy nincs visszatérés a tudomány és filozófia nemzetszocialista 
vonulatához. De ez kevés. Az államközi állapotok még mindig azt 
mutatják, hogy lényegében ma is államok vetélkednek egymással, 
minden eszközzel. És ez barbarizmus. Az országok barát-ellenség 
relációban történő leegyszerűsítő jellemzése, a realitástól való el
szakadást jelenti, és egyszerűen primitív, azaz felülről gerjesztett 
animizmus. A népek butítása és erkölcstelenítése, elszürkítése.

A nacionalizmus nem ad mindig tanítást, azaz nem ad azon felül 
tanítást, amit általánosan a morál képvisel. Nem is adhat, mert nincs 
szerb, albán vagy dán igazság, ez tény. Tények vannak, és Igazság 
van -  még akkor is, ha ezek sokszor elrejtőznek. A magas -  vagy 
éppen mély -  magyar vagy skót attól lesz magas -  vagy éppen mély 
- ,  hogy mennyiben olyan ember. A nacionalizmus legártatlanabb 
formájában csupán szép kábulat, amely arra hivatott, hogy önbizal
mat adjon -  ami nem szükségszerűen rossz. A gond akkor kezdő
dik, amikor arra törekszik, hogy „bebizonyítsa”, mennyivel különb



vagy milyen szuper nemzet vagyunk. Gyakran elvesz -  az állam 
közbelépésére -  a tanításból, lecsökkenti, megcsonkítja az élet az 
eredeti értelmét. A nacionalizmussal az a baj, hogy abból a rendkí
vül ritkán indokolt tézisből indul ki, hogy létezik az egyén csoport
identitásában valami, ami csak rá jellemző, másokra nem, és általá
ban valami patinás, ősi, mennyei vagy isteni eredetű.

Ha az élet teljessége jelenvaló lenne, akkor nem lenne ereje és 
módja egy államnak sem, hogy megidézze a tudatalatti energiákat. 
Ha nem csonkítja a normális -  vagyis morális -  életstílust, erköl- 
csiséget, akkor „csak” az anyanyelv szeretete, „csak” énekek ének
lése, „csak” megemlékezés, „csak” stílus, öltözék, hajviselet szár
mazna abból. Ilyesmire igazából a politikai hatalmak egy részének 
nem volt/nincs szüksége, ezek csak azokat a csatornákat jelentik, 
amelyeken beadagolhatják saját „tanításukat” a többiekről, a böl
csőről vagy a Lebensraumról. Jelmondatok, idegen szóval slo- 
ganek kellenek. Ezek eredetileg a skót és ír klánok harci hívogatói 
voltak. A vér és a föld, az ősiség ilyen sloganek. (Hányszor elsü
tötték őket!) A nyelv, a tánc, a dal a szellemiség nem fejezhető ki 
jelmondatokkal. Ezek „csak” arra jók, hogy a közösségeket ápol
ják, háborút indítani tisztán ezekből nem lehet. Ezek nem slo- 
ganesíthetők, nem matematizálhatók, nem lehet őket normatömeg
gé tenni, sőt igazán nem is tanulhatók. Beléjük lehet nőni, ki lehet 
őket építeni. (El is lehet őket rontani, sajnos, könnyebben, mint ki
építeni.) Ha nem hagyják, hogy dédelgessék az eredeti tanítást, az 
elhervad. És sokszor nem hagyják. . .  ez pedig úgy csapódik le, hogy 
minden csoport a maga boldogságát hajszolja, mégpedig úgy, hogy 
egy tömören megfogalmazható üdvösségpótlékot talál ki magának, 
ahelyett, hogy -  legalább elvben -  egy mindenekfölötti boldogsá
got keresne, amely mindenkinek való lenne.

Ilyen körülmények között az átlagember mind kevésbé szorul 
saját gondolataira, saját kifejezéseire. Csekély a tudomány és a 
bölcselet elterjedése. Ezért az ember még akkor is, ha tiszta szán
dékkal lelkesedik valamiért, nem menekülhet meg attól, hogy is
mereteit és ítéleteit ráerőszakolják. Olyan tudás ez, amely ugyan 
sokrétű, de felületes, vagyis kritikailag éretlen, szükségszerűen



gyenge ítélőképességet eredményez. Az ember nem kevésbé ki
szolgáltatott, ha a szépségideáit vagy az életérzést adagolják neki, 
az iskolában és/vagy az olcsó tömegtermékek formájában. Az „ok
tatás -  ily módon -  oktondikat termel” (holland mondás Huizinga 
nyomán). Az erkölcsi értékrend alárendeltje, függvénye lesz a tár
sadalmi/állami eszményeknek.

Nem csoda, hogy a mágikus elemekkel teletűzdelt közgondol
kodás, némi fantáziával megfűszerezve, kiszabadította a forró ösz
tönöket, és azok áramlása még azt a tudatosságot is elhomályosí
totta, ami még megvolt. Az államok sajátos erkölcse, jobban 
mondva erkölcstelensége, szuverenitástan az egyén nemzeti színű 
tömegbe gyömöszölésének egyik eszköze, ezáltal kétségkívül leg
nagyobb mindazon veszélyek közül, melyek a nyugati kultúrát 
pusztítják, vagy ennek antitéziseként a kritikátlan globalizációba 
taszítják. Elég, ha arra gondolunk, ahogy a sportolókat használják 
a nemzetnek mint elképzelt közösségnek az elsődleges szimbólu
maként. Ez valójában gyerekes butaság a 20. század felületes lel- 
kületében. Szimptomatikus az, hogy a globalizáció is az egyedi -  
tehát az emberi, hisz az ember alapvető minősége az egyediség -  
helyett a tömegeshez utalja az embereket, ez a legszemélyibb 
mélység tagadása. Az egész 20. század jellemzője ez, vagyis a 
szellem, az értelem lefokozása; ez az a kollektivizmus, ami közös 
a fasizmusban, a kommunizmusban és a nacionalizmusban is.

10.

Az őrület

Az őrület korszaka a 20. század. Majdnem végig hosszában egy 
eszmei síkon vívott polgárháború és valódi háború is zajlott. Ez 
volt a kommunizmus és a kapitalizmus politikai dichotómiája. A 
két rendszer egymásnak feszülése időnként mindent átható bi
zonytalansággá vált. Közben a tömegek kétségbeesetten és érzel
mileg túlfűtve intellektuálisan igénytelen „eszmékre” reagáltak, 
azaz az egyetlen megoldásként imádták őket. Ezt ráadásul olyan



komolyan tették, mintha nem lettek volna gyilkos kapitalista és 
gyilkos kommunista államok, akár egyidejűleg is. Minden olyan 
mozgalom, amelyhez nem kapcsolódik az állam, de elég erős, 
szükségképpen forradalom lesz. Ezeknek csak elméleti szinten 
van közük az értelemhez, de ahhoz sem mindig. A forradalom az 
érzelmek és a politika szerencsétlen keveréke, vagyis őrület. A 
hobbesi rémálom. Ugyanez érvényes a háborúra is, amely a 20. 
században a nemzetek közti háború formáját ölti. Az eredményt il
letően rendkívül hasonlókat produkálnak a háborúk és a forradal
mak. Ezekből volt bőven. Az őrület szinte évente lángol fel, ha be
leszámítjuk az afrikaiakat és ázsiaiakat is. Az ítéleterő, a tisztánlá
tás pedig gyengül. Európában két nagy kollapszus tolul a kevésbé 
figyelmes elemző elé is, de a felületes elemző azt nem látja, hogy 
ezek az őrült évek (a világháborúk) az őrület viszonylag magas 
szintjéről erősödtek az elviselhetetlenségig. Az őrület a lövészár
kok és szögesdrótok irdatlan kilométereitől (az első világháború 
nyugati frontján kb. 800 kilométer hosszan több sor lövészárok 
volt) a gombnyomásra induló neutronhalál totális víziójáig terjedt, 
amelynek az a lényege, hogy aki elsőként támad atomfegyverrel, 
az másodiknak pusztul el -  ez aztán a perspektíva! Közbeeső állo
mások voltak a nagyüzemi halálgyárak -  Auschwitzben 1944-ben 
egy bizonyos nap alatt 24 000 embert semmisítettek meg - ,  a gulá- 
gok és az „ők kezdték” típusú háborúk.

A moralisták mindig siránkoznak koruk erkölcsi romlása felett. 
A 20. század erkölcsi rendszerét úgyszólván teljesen romba dön
tötte a szcientista immoralizmus, az elvont, értéksemleges, 
esztétista, szentimentális, amorális felfogás, valamint a filozófiai 
relativizmus ügyefogyott alkalmazása az erkölcsi szférára. Arra 
gondolok, hogy egy-egy ilyen tan -  tudományos szempontból fon
tos -  megjelenése és azok kritikátlan átmásolása folyományaként 
nagy károk keletkeztek. Ilyen mintául szolgált a darwinizmus, a 
freudizmus, az általános és speciális relativitás elmélete -  amely 
mint relativizmus került a köztudatba, és a műveletlen milliók el
méibe -  és minden, amiből sikerült kultúrszurrogátumot csinálni. 
Közben a babonás hiedelmek a reneszánszukat élik, pl. a 19. szá



zadban feledésbe merült horoszkópok nem hiányozhatnak immár 
semmilyen magazinból. Mindez azért van, mert a kor elvesztette a 
megismerés és a bírálat szándékát, s inkább a féltudomány, álfilo- 
zófía és babona izgató hatására van szüksége.

A nemzet születése és annak alkalmazása mint mozgósí
tó/kényszerítő eszköz az egyéniség feloldását kapacitálja, vagyis a 
személyes érdekeket, érzéseket, a személyes meglátást -  ami félre
teszi a kritikai vélekedést az államról -  veti ki a közgondolkodás
ból. A kritika hiányából adódóan megszűnik annak lehetősége, 
hogy megbízható legyen a tudás, szilárd a vélekedés. A kritikai ér
zék, a tudomány és a filozófia alapfunkcióinak elkorcsosulása, a 
kultúra züllése, a társadalom zavaraira utalnak csalhatatlanul. A 
kritika lehetőségének feladásával feladjuk azt a lehetőséget is, 
hogy bíráljunk, megismerjünk vagy megítéljünk valamit, amely 
különben minden értelmes, érett gondolkodású személy általános 
tulajdonsága. Minden kollektivista összefogás esetén a személyes 
ítélőképesség egy részével a személyes felelősségtudat egy része is 
beolvad a csapatszellembe, s mindez a demagógoknak kedvez.

Noha az ember mint alany elvileg sokkal jobban ismerheti ön
magát és a világot, mint valaha, ez mégis kevés, ha az államérdek 
mást kíván. A megismerésben rejlő bölcsességre nincs mindig 
szükség, következésképpen egyre kevésbé van jelen a vak -  erköl
csi mélység nélküli -  tudás mellett. Arra gondolok, hogy ma már 
tudjuk, amit tudunk, de az ugyanúgy felhasználható pró és kontra 
is. Mengele kísérletei olykor tudományos kérdésekre keresték a 
választ, mégis az nem tudomány, hanem őrület, de lehet, hogy az 
sem, hanem hideg „tudásvágy”, olyasmi, mint amikor a gyerek ki
tépi a tücsök lábát.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 20. században ismerték fel és a 
gyakorlatban is alkalmazták a vizuális szuggesztibilitást, a keres
kedelmi, de a politikai reklámban is -  ez gyengíti bárki ítélőképes
ségét, hisz egy röpke pillanat alatt hív fel értékítéletre, miközben 
az akaratátvitel módszereivel esetenként módszeresen (á tirá 
nyítják tudatunkat és teljes lényünket. A reklám minden formájá
ban a legyengült ítélőképességre épít, miközben tovább gyengíti



azt. Nem csoda, hogy ezért a 20. század embere nem igazán tud ki
nőni a kamaszkori álmodozások rózsaszín felhőjéből. Játéksze
rének tekinti a világot, s a politikai propaganda hozzá idomul. Nem 
a valódi értelemben vett felnőttek, hanem gyermekded felnőttek 
„felnevelése” a cél.

Ezért iszonyú árat fizetett az emberiség. Az őrület a kár okozá
sában nagyobb lett, mint valaha. A kótyagos fejű félműveltekből 
egyre inkább hiányozni kezdett a tradíció, a forma és a kultúra tisz
teletének alázata. Az ideológia ezen körülmények közepette úgy 
működött sokszor, mint az emberi értelem sajátos torzítója (szeny- 
nyezője), és eredménye az elembertelenített tömeg, amelyben az 
egyének előbb vagy utóbb erkölcsi, de sokszor a szó szoros értel
mében is emberi roncsokká degradálódtak. A legnagyobb baj azon
ban a politikai csalás nyilvános dicsérete, ha az eredményes. Az el
ső világháború és a Párizs környéki békék sokkal toleránsabbá tet
ték az embereket abban a tekintetben, hogy mi az, ami politikailag 
méltányos vagy megengedhető.

Az őrület egyik serkentője volt az, ahogy korunk államai -  mind 
a thermopülai vagy a normandiai partraszállás eszményeire hivat
koznak -  a „fegyelem, szolgálat, hűség, engedelmesség, áldozatos
ság” fogalmakat hangsúlyozták. Sőt a heroizmus is előkerül. A 18. 
században még csak emberi tetterőt értette rajta Baltasar Grácián, 
aki a „heroe” formát használta. A 19. században Burghardt karolta 
fel, majd Nietzsche fejleszti tovább, és a legnagyobb emberi értékek 
közé emeli, egyben követendő példának állítja. Ezt váltja aprópénz
re a 20. század. Tragikus, hogy ehhez egyáltalán köze kell hogy le
gyen Burghardtnak és Nietzschének. A fasiszták mindenesetre így 
vélekedtek: „A fasizmus lényege a hősiesség, a polgári társadalomé 
az önzés”, de ez jelen volt a Szovjetunió propagandájában is.

Őrületes az, ahogy később és manapság is ez a megnevezés 
gyakorta a halottaknak jár. így lett a heroizmus a halál háladíja. A 
kornak szüksége volt erre a ködösítésre, mert a kor emberének jobb 
volt ebben a tévhitben élnie, mint elismerni kicsinységét és egyben 
krízisét. A hatalom szempontjából pedig jobb az „irigység érzését” 
fokozni, mint hagyni tisztán látni a tömeget, és ezáltal visszatérni



a primitív manipuláció módszeréhez. A magatartás logikus megha
tározása lehetetlen, ha nincsenek kiszámítható tévhitek. A heroiz- 
mus gyakran kapcsolódik össze a tekintély és az erőszakos tettek 
magasztalásával. Az emberek még soha nem voltak ennyire rabjai 
a jelszónak, legyen ez akár politikai, akár üzleti. A jelszavak fel
hívhatnak az erőszakra. Ez akkor fordul elő, amikor az erőszakosa
kat hagyják beszélni, akik mintegy hivatottnak érzik magukat -  a 
fals elvek által vezérelve -  minden embertelenség és a borzalom 
elkövetésére. Amikor „megtörténik a nép”, ők lesznek a fehérgal
léros gyilkosok -  pontosabban mondva a felbújtók -  a nép pedig a 
pribékjük, illetve csendes bólogató Jánosuk.

Az élet a földi javak elérésére irányul a végsőkig felfokozott 
vággyal. Ily módon az élet kultusza párosulva az irracionalizmus
sal csak a birtoklás, uralkodás kóros módján nyilvánul meg az em
bertelenségben és önzésben, bármily elvre hivatkozik is. Ez egyfaj
ta részegség.

A 20. században mégsem csak az a gond, hogy megnövekedett 
a bolondok, az ámokfütók száma, hanem az, hogy a rendelkezésük
re álló eszközök sokkal hatékonyabbak.

11.
A háború

A kollektív őrület sajátságos megnyilvánulása a háború. Mint
hogy az ember játékszernek tekinti a világot, nem csoda, ha az or
szágokat is így fogja fel. Gyermeki szenvedéllyel játszik stratégát. 
Mi másnak nevezzem azt, amikor Luddendorf -  a németek egyik 
legbefolyásosabb hadura -  az I. világháborúban úgy okoskodott, 
hogy az akarat erejével lehet győzni, közben százezerszámra vesz
tette el a katonáit. Nem mondom, hogy a középkori vagy ókori há
borúk értelmesek voltak -  korántsem mondok ilyet. De a 20. szá
zad háborúinak méretei, valamint az a mélység, ahogyan össze
morzsolják a társadalmat, minden mértéket felülmúl. A 20. század 
produkált már nemcsak lomb nélküli fákat, de lombkorona nélküli



erdőket is. A 20. század háborúi acéltömegek és robbanóanyagok 
több millió tonnáit mozgatták meg, igazi Odint megidéző üvöltő 
„fegyverzivatarok” voltak.

A 20. században a kultúra sokszor halott. A háborúk mindig azt 
ölik meg először. Kezdetnek az I. világháború brutalizálta a világot. 
1914-gyel a mészárlások kora kezdődik, a 800 kilométer hosszú szö
gesdrótrengeteggel és a sípszóra történő szuronyos rohamok golyó
szórókkal való fogadásával. A világháborúk -  főleg az első -  felszá
molták a múltat, a 19. századot. A korabeli ember pontosan érzékel
te, hogy az újabb kor sokkal nyersebb és kegyetlenebb. A 20. szá
zadban a háború demokratizálása követelmény volt, azaz egy ország 
férfiainak legnagyobb részét meg kellett győzni ahhoz, hogy harcol
janak, azaz hogy felhasználhassák őket. Mindez azt igényelte, hogy 
az ellenfelet démonizálják. Az ilyen háborúk elszemélytelenítik az 
ellenséget. A totális háborúk a 20. században eltorzították a népeket. 
Mint ahogy az is torz jelenség, hogy még csak nem is látják a tulaj
donképpeni gyilkosok áldozataikat. Ennek a végtelenül embertelen 
változata az, amikor fegyveresek ölnek halomra fegyvertelen civile
ket. Ez nem elszigetelt jelenség, sőt inkább globális katasztrófa. A 
népirtások „az emberiség botránya”. Az örmények kiirtása volt az el
ső kísérlet, hogy egy népet teljesen eltöröljenek, majd nyolc évtized 
elmúltával ugyanaz a képlet működik, és akkor tessék arról beszél
ni, hogy az emberiség fejlődik, miközben a „hontalan” és a „genocí
dium” általános, mindennap használatos kifejezések lettek.

A mindenkori háborúk nagy része nehezen hozható összefüg
gésbe a célszerűség fogalmával. „A végcél, a béke soha nem a had
viselésből következik, hanem a kimerültségből.” Mégis a régi há
borúk jelentős motívuma a rablás, a könnyű haszonszerzés. Ez a 
cél, ha nem is erkölcsös, de racionálisnak tűnő. A „háború célsze
rűsége azonban olyan mértékben csökken, amilyen mértékben nö
vekszik a pusztító eszközök hatóereje”, hisz a pusztítás után még a 
nyertes sem nyer igazán, mert a pusztítás nagyobb a nyereségnél, 
magyarán: nincs haszon a dologból. Következésképpen a háború 
célszerűségébe vetett bizalom csak rögeszme. Ezt a „babonát” 
azonban fenn kell tartani, hiszen háború akkor indítható, ha a nép



ítélőképessége annyira tompa, torz vagy erkölcsi értelemben any- 
nyira sötét, hogy feléleszthető benne a gyűlölet.

Ez szinte menetrendszerűen beszivárog a sportba, a sport által 
pedig a köztudatba, a gyorsaság, bátorság kultuszával egyetemben. 
Ez önmagában véve jelentős, viszont belekeverni a politikába, ok
talan. Mégis ez történik. A tömegek nagyon szeretik az ilyesfajta 
kábulatot, mert általa lazul az erkölcsi indíttatású gátlásuk. Ami 
rendkívül veszélyes, de használható.

12.
Fontos vagyok

Hátborzongató dolog a népirtás logikája. Olyan ez, mint a való
ság geometrizálása. Nincs ugyan semmi szörnyű az utóbbiban, de 
a valóság mégis gazdagabb. A valóság geometrizálása elméleti, 
hisz lehetetlen. A népirtás viszont valós. Analogikus a két dolog. 
Nem cinizmusból mondom. Bele kell csak gondolnunk: mi van, ha 
egy adott ország adott mennyiségű táplálékkal rendelkezik, ami x 
embernek elég, de x + y ember van. Nyilvánvaló, hogy y ember
nek el kell tűnnie -  éhhalál. Volt ilyen, azaz mégsem (a 20-as évek 
ukrán éhínségére gondolok). Ennek a langyosabb verziója az, amit 
a modern kapitalizmus fontosnak tart. Azaz mekkora munka nél
küli tömeg szükséges a gazdaság gazdaságos működéséhez?

A fenti fejtegetés rendkívül logikus -  hidegen, kegyetlen logi
ka. Kell, hogy legyen valaki, aki ezt végiggondolja. Mindezt egy 
intellektuális ember teheti meg. Az a valaki rendelkezik elegendő 
információval, és annak szándéka is van, hogy megtervezze. Arról 
van szó, hogy az emberek legnagyobb része érzelmi indíttatású, 
vagyis indulatból cselekszik. Ha öl, akkor többnyire felindulásból 
teszi, vagy ha tervezetten teszi is, valamilyen sérelem hajtja. Tehát 
nem lehet ezt mondani: „Fiúk, itt van egy nép, jó lenne minél előbb 
kiirtani.” Azért sem lehet ezt mondani, mert az érzelmi indíttatású 
ember irtózik a gyilkolástól. Már az is megrázkódtatás számára, ha 
egy emlőst kell megölnie. Tucatjával hallhatók a történetek a „gya-



gyás”, vagy az embertelenné váló hentesekről. És a katini véreng
zés kivitelezőinek döntő többsége önkezével végzett magával. 
Nem maradhat egészséges az az ember, aki sokat ölt. Az ószövet
ségi áldozati rendtartás is épít erre a traumára, amelyet a bűntettel, 
vétekkel köt össze. Az emberek önként nem vállalják ezt a traumát
-  valaki utasítja rá őket. És itt említhetők nevek nagy számban. 
Egyszerűen illuzórikus abban a hitben élnünk, és azt a hazugságot 
elfogadnunk, hogy egy ország vezetője nem tud arról, ami történik
-  lehetnek ugyan kisebb variációk, de a lényeg nem ebben van. Az 
intellektuális ember mindig ügyel arra, hogy elegendő pontos in
formációja legyen.

Az intellektuális ember nem könnyen kiszámítható. Gondolko
dásában elfogadható minden -  ha híján van a morálnak - ,  aminek 
indoka van. A halált is el tudja fogadni. El tudja fogadni a valóság 
matematizálását, és azt is, hogy áldozatokat kell hozni -  nem neki. 
Paradox módon a morált is -  noha relativizálja -  arra használja fel, 
hogy igazolja szándékát. Az intellektuális emberek polarizálódni 
szoktak. Többnyire el szokták fogadni mások szenvedéseit, ha ne
kik nem kell szenvedniük. Többnyire be szoktak dőlni annak, aki 
fenn van, és a hatalom ormairól dirigál, tehát intellektusuk nélkü
lözi vagy szándékosan mellőzi a dolgok következetes végiggondo
lását. Vagy egyszerűen meg lehet őket ijeszteni. Vannak, akik kri
tikátlanul a vezér mellé állnak - ,  és ezek nemcsak Sztálin Berijái, 
Tito Rankoviéai, Hitler Goebbelsei. Velük együtt -  nem is ritkán - , 
de más indíttatásból, a szürke, hallgató nép is a hatalmat szolgálja.

A másik intellektuális típus képviselői visszavonulnak önma
gukba; raktárosok, mint Hamvas, emigránsok, mint Szolzsenyicin, 
Szaharov, „üldözött vadak”, mint Rushdie. Nem ritka az sem, ha 
felemelik szavukat -  de nincs esélyük, elpusztítják őket fizikailag 
azok, akik mechanikusan fogják fel a valóságot (pl. Jean Jaures -  
aki az első világháború értelmetlenségét kritizálta). És valóban 
gyakori az emberpusztító rendszerek vonzódása a gulágokhoz, de 
a formatornákhoz, az élő képekhez (a „siet” a staféták átadásakor 
vagy Kim-ir Szén képe a stadionban születésnapjakor). „Infámis” 
szélsőség az, ahogy felsorakozik a nemzet fegyverben vagy anél



kül, hogy ellepjen egy hatalmas teret. Mindez erőt sugall, de nem 
más, mint infantilizmus. Az is gyerekes, ahogy megtámadják a 
„másik” emberségét, vagy épp rávetítik azt, amit épp tenni akar
nak. Nem szoktak azon gondolkodni -  és az uralkodó gépezet, ha 
teheti, nem is engedi ezt meg - ,  hogy vajon megéri-e a világnak, 
hogy izgága és kiszámítottan képmutató hadvezéreket válasszon 
hőseinek, miközben a közembernek más szerepe nincs, mint hogy 
hősi halált haljon?

Az így nyesegetett realitás -  amely torz, tehát hamis realitás -  
az, hogy rendszerint azért küldték halálba a milliókat, hogy valaki 
a társadalmi piramis csúcsán -  mint a táplálkozási láncban az öko
szisztémákban a ragadozók -  többet markoljon. Nemcsak pénzről 
van itt szó, hanem becsvágyról. Nagy Sándor, Napóleon becsvá
gyáról, a kielégíthetetlenről. Hiába hódít meg az ember sokat, hiá
ba ír az ember meg száz könyvet, hiába tesz magáévá ezer nőt, hi
ába mássza meg a legnagyobb hegyeket, ha becsvágya hajtja. Hiá
ba. Egyszóval: „Az életet hasonlíthatjuk cipőhöz vagy vegytisztító 
intézethez, mégiscsak másért örülünk neki.” Az esszenciális lelki 
egészség -  a jó életérzés -  az az érzés, hogy én szeretett és fontos 
vagyok. Minden más csak pótlék.

13.
A kollektív m egoldás

Egy kicsit a rúd elé szaladtam a fenti megállapításommal, hisz 
vannak, akik egy „port folió”-ban keresnek megoldást az emberi
ség egészének. Ez egyben a népek hidegségének végét is jelentené 
reményeik szerint.

Aki még mindig azt gondolja, hogy a földi javak megléte a mér
ce, az azt hiheti, hogy a haladás progresszív útján lépdel. Az nem 
távlat, hogy a gazdaság tehetetlen mozgása alapján a természetet 
egyre inkább birtokolni véljük, az sem, hogy ily módon urbánus 
környezetünket növeljük. A modem kor válságának legveszélye
sebb vonatkozása, hogy tudjuk, nincs visszaút az urbánus techno



lógiákra épülő társadalomból a rurálisba. Számunkra csak egy út 
létezett -  legalábbis úgy hitték/hiszik: az előre. Ezzel szemben be
látható, hogy a végtelen növekedés, urbanizáció esélye -  ha felelő
sen végiggondoljuk -  semmi. Ezért tekintetünk nem érhet messzi
re, a kilátás homályos.

A tömegtájékoztatás mechanizmusa pedig inkább ijesztő, 
mintsem lenyűgöző, hisz még mindig a bigger and better „filozó
fiát” propagálja, és azért is, mert egészen és rendszeresen elhitet 
olyasmit, ami egyszerűen nincs úgy. Mégis a remény és a bizalom 
akkor is létezik sokak számára, ha sokszor kijátsszák vagy leta
possák őket.

A nagy szellemi és társadalmi változásokra csak lassan kerül 
sor. A fényes korszakok virágzása pedig mindig rövid volt. Mégis 
ilyesvalamire lenne szükség, mert az ipari termelés teljesítőképes
ségének határára jutottunk. Talán már az új aszkézisről kellene be
szélni, mert a fogyasztás fetisizálása máris nagy bajokat okozott. 
„Az új kultúra hordozója csak a megtisztult emberiség lehet”, amely 
a nagyobb emberiesség eszményképével rendelkezik. A megtisz
tult, helyreállított és felemelkedett kultúra jelentheti a reményt. 
Logikusan gondolkodva: a politika és a politikum szférájának is 
csak úgy van esélye, ha bizonyos idealisztikus -  abszolút -  igazság 
alapján áll és működik. Ez nem más, mint a felvilágosodás korának 
modern változata . . .

Nem hiszek a tündérmesékben. Mégis szívesen hallgatom őket, 
és eljátszogatok a „mi lenne, ha” típusú gondolatokkal, de . . .  De 
a mai kulturális folyamat nem hasonlít-e inkább a barbarizálódás- 
ra? Az emberi lét egyre inkább deficitáris. Arra gondolok, hogy 
vagy szaporodunk, mint a nyű, vagy pedig olyan állammonstrumo
kat hozunk létre, amely olyan kultúrát feltételez, amit nem láthat
nak meg az örökösök. Mert meg sem születnek. Mert az áhított biz
tonság a lassú kihalás biztonsága. Van értelme fenntartani ilyen 
kultúrát? íme ismét az elmúlás dekadens felbukkanása, ami a 20. 
század alapminősége. Mintha mi sem történne. Folytatódik a nép
irtások vagy a „kikönyöklések” circulus vitiosusa. Tovább dolgoz
nak a fegyverfejlesztéseken, hisz minden hadieszköz addig célsze-



rü, amíg a másik félnek nincs belőle, miközben a filozófusok a lét 
és a tudás primátusán vitatkoznak, amiről jó, ha tud az emberiség 
egy százaléka (persze nem biztos, hogy érti is), és egy olyan köny
vet olvasnak, amely arról szól, hogyan tegyük fel kérdésünket a lé
tet illetően.

A nacionalizmus ma már nem hajtóerő, hanem inkább taposóak
na. Sem a függetlenség, sem az önrendelkezés nem ad kielégítő 
megoldást. Miközben az államok kitartóan betöltik azt a teret, ame
lyet a történelem kártyapaklijából kihúztak. A keretek maradnak, a 
népek maradnak hidegek. Ha szélsőségesen redukcionisták akar
nánk lenni, akkor a kérdés lényegében ez: lemond-e egy állam a 
tertületéről bármilyen kisebbség javára? A válasz nyilvánvalóan: 
nem. Másrészt az önrendelkezés jelszava csak általánosságban elfo
gadható, mert konkrétan nem érvényesíthető. A nagy eszmék min
dig csak lassan tudnak tért hódítani -  ha egyáltalán tudnak -  ebben 
a világban. „A kultúrának metafizikai irányultságúnak kell lennie, 
vagy nem lesz.” A kultúra csak ott valódi, ahol eszme irányítja az 
emberek viselkedését, amely eszme szabály szerint a metafizikában 
gyökerezik. Uralkodni az emberi természeten csak egyet jelenthet: 
„olyan emberiséget, melyben mindenki önmagáért és önmagán 
uralkodik”. De ez azt a kérdést veti fel, hogy lemond-e valaki saját 
jólétéről más javára. A válasz nyilvánvalóan: nem. Tehát a jólét, a 
hatalom, a biztonság háttérbe szorít minden alapértéket. Ha nyitott 
szemmel járunk, akkor nyilvánvaló, hogy nem létezik az áhított 
egyensúly sehol, mindez csak megalapozatlan vágya a gyenge ala
pú idealizmusnak. Reálisan nézve a vágy lehetetlensége bizonyta
lanságot gerjeszt bennünk, amit rossz esetben meg akar oldani az 
emberiség, ahelyett hogy elfogadná a megváltoztathatatlant, azt, 
ami tényleg az. Ténylegesen megoldhatatlan gondokat, mint pl., 
hogy mindenki legyen jómódú, olyan vaskos okoskodásokkal intéz
nek el, aminek adott esetben egy egész nép, népcsoport eshet áldo
zatul. Számomra tetszetősek azok a gondolatok, amelyek az általá
nos szolidaritásról, a társadalmi vagy nemzeti méretű egymásért 
élésről szólnak. De nem hiszek bennük, mert mindig azt látom,



hogy hatásuk gyengébb a legbárgyúbb szappanoperáénál is, és ha 
netán hatnak is, a végük mindig egy nagy becsapás.

Nem tudom, hogy örüljek-e a mai kultúra terjedésének és ki
bontakozásának, mert nem biztos, hogy a kibontakozás szerencsét 
vagy javulást hoz. A technikai perfekcionizmus, az államigazgatá
si rendszer nem biztosíték a kultúra elbarbarizálása ellen. Példa le
het erre az iraki, de a szerb rádió, tévé (az egyszemű szörny) is . . . 
ezek inkább gyengítik a kultúra tartalmát. A technikai haladástól 
tehát nem várhatunk segítséget. A magas technikai színvonal nem 
jelent egyben magas kulturális színvonalat is -  pedig a marxisták 
ezt hitték, és tévedtek. Következésképp a kultúra bajait sem lehet a 
gazdaságból levezetni. Előírásokkal nem lehet elhárítani a bajt. 
Annál kevésbé, mert a mai világ nagyon előrehaladott „az abszolút 
erkölcsi szabályok általános tagadásában”. Továbbra is merev álla
mok bonyolult, de formális rendszere. Nincs megoldás arra, ha va
lamelyik ország egy buggyant -  vagy rosszabb esetben egy gonosz 
zseni -  diktátor vagy oligarcha kezébe kerül, általános biztosíték
ként nem szolgálhat semmi az őrület és a hideg népek ellen. A hi
deg népek maradnak. Az egyénnek egyre kevesebb az esélye, még
is ki-ki lehet biztosíték, de mindig csak másoknak. Akárhogy van 
is, ez az egyedüli módja a teljes és valódi életnek. A boldogulás 
nem egy ország, nép vagy osztály diadalában van, és nem is vala
milyen rendszerben rejlik. A mai társadalom nem engedi meg ne
künk azt a luxust, hogy kilépjen bárki is belőle. így a maximum, 
amit elérhetünk az, hogy: az ember ne legyen a történelem zavarai
nak terméke (Hamvas).

14.
Az igazi m egoldás

Mi lenne a biztonság más, mint érzés? És ki más érezhetné, 
mint én magam? Az esszenciális elégedettség az az érzés, hogy Én 
szerethetek és szeretett vagyok. Tőlem „naponta megválthatják a 
világot”, de mi köze van ennek hozzám, ha nem szerethetek, vagy



nem szeretnek. így van ezzel mindenki, aki ember. Mégis minden
ki egyedül -  ha nem is magányosan -  kell hogy szembenézzen az 
élettel, bármely közösséghez tartozzon is. A 20. század azon gu
bancaira, amelyek érintenek bennünket, magunk kell hogy megol
dást találjunk. Csak ez lehet az alapja a közösségnek. Következés
képp nem a történelmi perspektívából kell kiindulnunk.

Jó kapaszkodó ehhez, ha tudjuk: az emberi létnek három mód
ja van: a mámor, az álom s a humor. Létezik még a csömör is, de 
azt nem tekintem emberinek. A csömör nem más, mint az a haj
sza, amit a ma embere művel. Mi értelme van megszerezni mind
azt, amit a reklámok kínálnak? Kívül nem lehet pótolni azt, ami 
belül hiányzik. A csömör állapota növeli a belső feszültséget, 
amely pusztít. A gond leépíti a tudatot, és a kollektív örjöngés ki
váltója. A humor ellenben, főként az irónia, azt jelenti, hogy tudo
mást veszünk a jelenvalóságról, de nem ülünk fel neki (Hamvas), 
következésképp a humor állapota a lehetőségeink korlátozottságát 
jelenti. Helyre tesz bennünket. Az igazi cél a mámor kell hogy le
gyen. Az én olvasatomban a mámor az önfeledt öröm állapota. 
Az élet legintenzívebb élményei a flow, vagyis az áramlás, amikor 
egyek vagyunk azzal, amit teszünk. Ez az, amikor az agyunk sze
lektíven működik, vagyis ami nem kell, az pihen, ezért emlék
szünk ebből az egészből az örömérzésre. Azt hiszem, Hamvas ezt 
nevezi mámornak.

A mámor teljes lényünkből fakad, mondják azt is, hogy lentről 
jön, a testünkből, a gyomrunkból, az ágyékunkból. Ez csak azt je 
lenti, hogy egyesíti azt, amit szétválasztottak az okoskodó száza
dok, a materiális és a spirituális valóságunkat. Az agyunkban az 
örömet a mélyebb régiók is alakítják, lényegében az ún. limbikus 
rendszer és a hormonok. A mámor esztétikusán és funkcionálisan 
ható tisztító energia, katarzis. A mámor forrásának medre a szen
vedély. A mámort itt szigorúan a negatív konnotációk nélkül kell 
értelmeznünk. Manapság az italozással, kábítószerezéssel kötik 
össze, hiszen steril társadalmunk irtózik mindentől, ami nem higi
énikus és matematikailag leírható -  a mámortól is. Pedig az élet 
mámor nélkül csonka. Mámort -  flow állapotot -  okozhat a szere



lem, az alkotás -  kreatív munka - ,  az ünnep -  a nótákkal, a neve
téssel és a borral. Ezek az igazi szenvedélyek. De ha azért iszunk, 
hogy felejtsünk, vagy azért focizunk, hogy pénzt keressünk, az 
nem okozhat mámort -  mert nem is szenvedély. A mámor lenyug
tatja a szenvedély feszültségeit, kisüti a feszültséget, mint az elekt
romosságban -  emberien mondva: kielégíti - , időlegesen, de nem 
ritkán örökre is. Idegélettanilag egy csomó hormon termelődik, 
alakul át, és rengeteg ingerület fut. Szenvedély nélkül nincs má
mor, de mámor nélkül van szenvedély -  ezek a pótszenvedélyek. 
Ha szenvedélyünk célja nem közvetlenül kapcsolódik törekvése
inkhez, vagyis nem maga a szenvedélyt okozó tevékenység a cél -  
akkor az nem okozhat mámort. Egy kívülről kapott cél túl pontos, 
túl szűk, nem jöhet létre flow állapot. Még az sem okozhat mámort, 
ha a mámor a célunk. A pótszenvedély lehet minden -  az ivás, a lo
pás -  és igen - ,  az ölés, kielégíteni mégsem tud, és lényegében el
hibázott -  újratermeli a feszültséget. Hiba van a gyökerükben, 
kényszer, téveszme, hiány, rossz nevelés. A legizgalmasabb és leg
pusztítóbb elhibázott szenvedély -  pótszenvedély -  a hatalom. Ez 
a 20. század hatalommániás korszakában olyan nyilvánvalóvá vált, 
mint azelőtt soha.

Az intellektuális ember nem törekszik nyíltan a mámorra, sőt az 
a minta, ha valaki sokat eszik, iszik, egyszóval földi örömökkel tö
rődik méltatlannak tűnik. Ezek helyett valami homályos, de min
denesetre magas valamire törekszik. Elfelejti, hogy a legnagyobb 
ellenállás útján és a legmagasabban nem az öröm van, hanem a hír
név, a dicsőség. Pótszenvedélyeket keres, talál magának. A hata
lom biztonságában képes végiggondolni, hogyan lehet rávenni az 
ösztönös többséget akarata megvalósítására. És bele is kezdhet, 
hisz megvannak az akaratátvitel módjai és eszközei is. De az iga
zán bölcs embernek nincs erre szüksége, sőt még arra sem, hogy a 
világon változtasson. Az igazán bölcs ember élni próbál és nem 
szerezni, nem kell neki sok, csak elegendő. így módja nyílik, hogy 
a lényeges dolgokkal foglalkozzon -  Istennel, a virágokkal, a fel
hőkkel, a könyvekkel, a másik emberrel, önmagával -  és megsza
baduljon attól a tévhittől, hogy az élet minősége alapjában véve a



külvilágtól függ. Helyre teszi a külvilágot, vagyis másodlagosnak 
tartja. Következésképpen nem okozhat semmi olyat, amivel a tör
ténelem telve van, és ami terheli jelenünket.

Az állandó expanzió, a szerzés és a birtoklás elsődlegességéből 
szükségszerűen következik az, hogy egyszer mindenkit „meggeno- 
cidoznak”. A 20 század bővelkedik az embertelenség eseteiben. Tú
lontúl sok van a megmagyarázhatatlan és érthetetlen gonoszságok
ból, borzalmakból, minősítve az embert értelmével együtt a puska, 
gázcsap, ágyú, bikacsök biztonságos oldalán. Van Camus-nek egy 
halhatatlan mondása, miszerint „Ezen a földön vannak ostorok és 
áldozatok . . Folytatása is van a mondásnak, de Camus nem volt 
elég figyelmes. A világ dolgait valóban többnyire az elnyomók 
(akik a korbácsot tartják) és elnyomottak (akiket azzal vernek) szí
nezik ki, de nekünk nem kell ide betagosodnunk. Van egy harma
dikféle ember is. Ha figyelmesek vagyunk, észlelhetjük azokat -  és 
ez az igazán fontos - , akik a mámor vagy a humor magaslatáról 
szemlélik azt az ócska színjátékot, ami folytonosan történik.

1999 szeptembere



KOHÉZIÓ CITY

Kép egy városról, egy korszakban

1.

1.

„Nincs igény ezen a tájon...” Csak a kohézió. Igen. Lehet. Csak 
a kohézió tartja össze az embereket, hogy így „együtt” legyenek, 
egy városban. Vagy talán az, hogy ez eddig is így volt. Néha a vá
ros felületéről, pereméről kiszakad egy-egy „molekula”, de ez nem 
érint igazán senkit.

A városokban emberek élnek. Tudom, más városok is Kohézió 
Cityk, de én csak az én Kohézió Citymről írhatok. Csak arról a 
nyomorról a lelkekben, amit ott megtapasztaltam.

2 .

Ezt a várost valójában nem így hívják, de ez egy létező város. 
Főleg a város létezik, inkább a város, mint a lakosai. Olyan, mint 
egy csepp, amit egyben tart a kohéziós erő, az emberek pedig úgy 
viselkednek, mint a molekulák. Az emberek csak jönnek, és nem 
tudják, a Cityben csak sokan vannak. Sajnáljuk őket? Vagy mégse? 
Hisz ők tették ilyenné. Ok tették ilyenné? Maradjon ez kérdés.

Nem tudni, miért létezik ez az erő, és hogy mi valójában, csak 
azt tudni, hogy van, és azt, hogy létezik egy város, ahol az embe
rek „együtt” vannak, és annak a valószínűsége, hogy így együtt is 
lesznek, igen nagy. Hisz mennyi a valószínűsége annak, hogy egy



n számú dolog el fog fogyni? Semennyi. „Csakhogy -  mondhatná 
egy újkori szofista, mert a Cityt meg kell védeni, így illik -  egy vá
ros lakosságának létszáma nem meghatározhatatlan.” De az „élet
be csöppenők” mindig kitöltik a hiányt, még akkor is, ha a Kohé
zió Cityben nemigen csöpögnek az új életek a földi létbe -  sokuk 
meghal, még mielőtt megszületne . . .  De máshol csöpögnek -  és 
akár a folyadékok a közlekedőedények esetében, mindig kiegyen
lítik a szinteket - ,  így kap utánpótlást a Kohézió City, és a többi vá
ros is. Bár ez immár kétséges, figyelembe véve a demográfiai mu
tatók alakulását az 1990-es évek vége felé.

Minden egyszerű és logikus. Minden úgy történik, ahogy a leg
valószínűbb -  ez a Kohézió City lényege. Minden világos, minden 
természetes, minden O. K. Dicsérhetném még a helyzet átlátható
ságát, érthetőségét, egyszerűségét. Csak egy apróság van. Az em
berek ettől szenvednek, pedig nem akarnak szenvedni. Az emberek 
sok mindent nem akarnak, én minduntalan csak azt veszem észre, 
amit nem akarnak. Csak akkor veszem észre, amit akarnak, ha ja 
vakat, hatalmat, jogot -  az Én jogát - , igazságot -  az Én igazságát 
-  és egyéb hasznos -  az Én számára hasznos -  dolgot akarnak. 
Hogy is állunk? Az ember akar egyes dolgokat, másokat nem. Ez 
egyszerű, a legegyszerűbb a világon. Hát mi akkor a gond? Mi eb
ben a nyomor?

3.

Választ adhat erre, ha szemügyre veszünk két molekula-embert 
Kohézió Cityben. Tegyük fel, hogy két átlagemberről van szó, 
merthogy ilyenekből vagyunk legtöbben. így mi -  valószínűsíthe
tően -  azonos dolgokat akarunk. Nos, a mi két kis emberünk ter
mészetesen élni akar -  tehát: kielégíteni biológiai, explorációs és 
önmegvalósító szükségleteit, sőt Élni -  „kiszívni” a zaftos füge zsi- 
gerét, nemzeni, vagy talán azt sem, így még érdekesebb a dolog, 
belemerülni a technikákba stb. A dolgok nagy része együtt és kü- 
lön-külön is megvalósítható. De a hatalom, a jog, az igazság -  az



Én igazsága -  csak külön valósítható meg. így van az, hogy a „mo
lekulák” közt azonos távolság van minden irányban, azaz a mole
kulák nem közelítik meg egymást, de nem is távolodhatnak el. így 
van az, hogy két ember igazából abban segít egymásnak, hogy 
tényleg egyedül lehessen.

Azok kedvéért, akik azt mondanák, hogy „bizony, látni szoro
sabb társulásokat is”, tovább kell nyújtanom ezt a témát, mert az 
„átlagos” szemlélő tekintetét sem kerüli el, hogy vannak emberek, 
akik „párban” léteznek. Sőt még vannak olyan embercsoportok, 
ahol a távolság kisebb, ezek a „többmolekulás” csoportok. Végül 
is az egész Kohézió City is egy ilyen csoportosulás, amely magá
ban foglalja a párokat, csoportokat és az egyéneket is. Azonos tá
volság? Ugyan kinek akarom ezt bemagyarázni? Hisz itt-ott van 
két molekula, ők ketten együtt semmi mással sem törődnek -  sen
ki más sem törődik velük. És ott vannak ők tízen, csak x zenét hall
gatnak és y helyre mennek -  és semmi mással sem törődnek. Vak
nak kellene lennem, hogy ne lássam, ha jobban megnézem: a pár
molekulák körül a legkisebb megközelítési távolság megnő, a cso
portok közti távolság is megnő. így ha az egész Kohézió Cityt 
megnézzük, a sűrűsége homogén. Ez logikus. Az egész világegye
tem sűrűsége homogén. Lélektől lélekig x gondolatnyiszor y érzés 
a távolság. Egy hidrogénatom egy köbméterben, ez a legegysze
rűbb, a legtermészetesebb, a legvalószínűbb valószínűség a világ- 
egyetemben. Ez a képlet. Mégis a világegyetemben vannak csilla
gok és galaxisok, de a Kohézió Cityben csak átlagolt helyzet van. 
„Ez van, ezt kell szeretni.” Amennyire vonz ez, annyira taszít is.

4.

A homogén közeg emberei bizonyos egységes elvek alapján 
mozognak. Egységes elvek alapján recitálják, éneklik, ismétlik a 
toposzokat. Terebélyes szólamok nehezítik a levegőt, árnyékolják 
a napot. A városra poshadt mocsáratmoszféra telepszik. Az egyne
mű emberi közösség hatékonyan fejleszti, gerjeszti és terjeszti a tö



kéletesség látszatát. Kozmopolitizmus, polgári társadalom, műve
lődés, sokszínűség, mind, mind „typos”-ok, azaz pecsétek az em
berek homlokán, agyában. Ezeket terjesztik. Egyszer benn ültem a 
barátomnál, aki egy színház-könyvesbolt-kávézóban dolgozott. 
Nem volt semmi dolgom, így tovább elidőztem, közben az ismerő
sei jöttek-mentek. Az egyik fülében hatalmas függő lógott, a másik 
feje úgy volt kopaszra nyírva, hogy a hajsörtéket azért meghagyták 
spirál alakban, egy harmadiknak pedig Cherokee („csiroki”) mó
don volt felállítva a taraja, egy negyediknek a haja az arcának 
egyik felét teljesen eltakarta. Persze végighallgattam a társalgáso
kat is. Egy idő után azt mondtam a barátomnak:

-  Ezek a figurák mind olyan fantáziátlanok és egyformák -  Mi
re a barátom:

-  Hogyhogy? Hiszen mindannyian igyekeznek originálisak len
ni! -  Mire én:

-  Hát épp ez az, ezért mindannyian olyan egyformák.
Az ilyen elvárások -  mint pl. az eredetiség mindenáron -  borít

ják be Kohézió City elméit. Ezek gyúrják szürke tömeggé az em
bereket. Az agyonismételt dolgok lehetnek igazak is, de nem ez a 
jellemző, sőt a szinte kántálva recitált dolgok -  amelyeket a hír
adók, rádióállomások ismételnek szinte imamalomszerűen - ,  álta
lában függetlenek attól, hogy van-e igazságtartalmuk. De mindez 
nem is érdekes. Mivel -  egy ősi kínai bölcsesség szerint -  „a hazug 
ember száján az igaz szó hamissá lesz”. Nem kell azt sem ecsetel
nem, hogy mindig vannak hangadók -  a mindenkori hatalom. A 
kohéziót növelik mindenáron -  mert a kiszámíthatóság jó nekik - ,  
azt az erőt, amelyre nincs magyarázat, hacsak azt el nem fogadjuk, 
hogy így volt ez mindig . . .

5.

Gyakori fogás, és mindenhol ismert, az idealizálás. Ha valaki 
elég befolyásos, könnyen mondhat olyasmiket, hogy Kohézió City 
„ékes példája a békés, egymást erősítő, harmonikus együttélésnek”,



és hogy „soha semmilyen komoly zavar nem állt be az együttélés
ben”. Torkig vagyok az ilyen szólamokkal. A Mitteleuropa paradig
ma nonszensz. Legalábbis az a formája, amit ideális színűre pingál- 
nak nekünk, állami ecsettel. Nehezen képzelhető el, hogy egy olyan 
közegben, ahol a „molekulák” célja az „önállóság” -  egyedüllét - , 
bármi is harmonikus legyen. Ha valami azért jön létre, hogy izolá
lódjanak az emberek, ott semmi nem lehet harmonikus. Az ilyen ál
lapotot két szaggal lehet leírni: az egyik a rothadásszag, a másik a 
fertőtlenítőszag. Kohézió City pont ilyen. Operettszínpadi környe
zetet tud produkálni. És több mint negyvenöt öngyilkosságot száz
ezer emberre.1 Mi az, ami összeköti a tökéletességet és az élettaga
dást? A fantázia -  azaz a hazugság. Egy olyan múlt-, jelen-, jövő
képet, amelyet kipingál, majdhogynem barokkosán ékesít a fantá
zia. Ez a sohasem volt dicsőség grandiózus képe.

Közép-európai ez a klisé. Mi, magyarok is produkálunk ilyeneket.

6.

Az egyik ilyen a történelem. Piszkáljuk meg ezt a dögnagy -  
könyvtárnyi -  anyagot. Önnön tökéletlenségünkről, nagyságunkról 
vagy sorsszerű szerencsétlenségünkről, baljós helyünkről, a csilla
gok rossz konstellációjáról. Mit mond hát a történelem minderről? 
Ha azt akarjuk, hogy bekenje szemünket hájjal, megteszi. Szépen el
vonhatja a figyelmünket az igazán fontos dolgokról, és vágyainkat 
belevetíthetjük, ugyanúgy, mint sohasem volt önnön nagyságunkat a 
nemzet nagyságába. A történelem adalékul szolgálhat ahhoz az álta
lános tendenciához, hogy elveszejtjük magunkat, miközben úgy mű
ködik, mint egy hiteles szappanopera. A történelmet a legtöbbször 
nem úgy tálalják, hogy annak tanító volta jön elő, hanem úgy, hogy

1 Az az igazság, hogy az öngyilkosságok száma lényegesen nagyobb, de 
az a Hódi Sándor-könyv (Táj és lélek), amelyben szerepel, nincs meg 
nekem, csak valamikor olvastam -  közkönyvtárakban nemigen talál
ható meg.



azonosuljunk valamivel, amit majd, ha szükség lesz rá, kihasználnak 
valamire. Ha azonosulunk ezekkel, az még semmit sem jelent, és az
tán, ha rájövünk ünneplő vagy más szempontból is (nagy és szép és 
általában győztes) egyéniségünk hazug -  és ebből kifolyólag disz- 
fimkcionális és sikertelen -  voltára, sőt amikor már mást nem látunk, 
és mindettől már semmit nem remélünk, jöhet a kötél. Ilyen szem
pontból is lehetetlen a Közép-Európa-minta, mert nem arról szól, 
hogy milyen jól megvannak egymással a különböző nemzetek, ezt 
még ki kell találni és megvalósítani, nem elég a Ferenc József-i bé
keidőket emlegetni, mert tudjuk, mi következett utána.

Majd faggatom a történelmet is, de először egy esetleges jogos 
közbevetést kell szemügyre vennem: mi köze a nép történetének az 
egyénhez? Nem szükségszerűen sok, de a 19. század szinte kikény
szeríti a dicső képek feléledését, és ha nem illünk bele e dicső képek
be, az egyén mindenféle zavart okozhat, kollektív taszító kényszer 
léphet fel. Agyonnyom a „grandiózus” anyag. Pontosabban az, ami 
hatásként a kanonizált mítoszból következik. Másrészt a 19. század
tól fokozottabban érvényesül a nemzeti alapon levő különbségtevés.

Tegyük fel egy időre, hogy a történeti kényszer nem lényeges. 
De Kohézió City benne sodródik a történelemben, és általa présel
ve robotként szajkózza a szólamait. No, de tegyük fel . . .

7.

Eddig többnyire a „City” állagát vizsgáltuk, nézzük hát az 
egyént a Cityben. Egy „molekula” csak hallgathat, csak meghúzza 
magát, jajgat, hogy nincs pénze, jajgat, mert elhagyta a felesége, 
jajgat, mert letapossák, mert nem jön a busz, a vonat. Kohézió 
Cityben mást sem hallani, és ha hallani lehetne is, az nem fejezné 
ki a lényeget. Az az igazság, hogy egy akkora cseppben, mint a Ko
hézió City, úgy érzi az ember -  a molekula - ,  hogy szinte nem is 
számít, innen már csak egy lépés az, hogy ne is létezzen. Az ilyen 
ember csak szolga. Saját kishitűségének szolgája. Közben sajátos 
gondolatturmixokat hall vagy produkál.



„Egyedül vagyok a hideg világban idekint, elegem van az itte
ni játékból. Én nem lehetek átlag, mediokritás. Én az egyetlen va
gyok, és nemcsak az egyik. Gyűlöletes dolog az átlag. »Nem le
szek a szürkék hegedőse.« Mi, ti és ők mind ezt mondjuk önma
gunknak, és mindannyian szenvedünk. És ha elegünk van belőle, 
majd szépen felakasztjuk magunkat -  ez a legáltalánosabb. Vagy 
ha nem vagyunk elég bolondok ehhez, csendben elpárolgunk. Mit 
kell tenni? Beszéljük meg, hogy nem leszünk ilyenek, építsük ki 
mi mind együtt a Cityt, a Mi Citynket . . . Majd Én vezetek.” A 
kohéziós erő nemcsak hogy egyben tart, hanem úgy is hat, hogy 
szétszaggat. Miközben a felületen megmarad a látszat, az egység 
és az elrendezettség látszata, a mélyben ez -  noha nem káoszt idéz 
elő, hanem éppen az ellentettjét -  a túlrendezettséget okozza, ami 
elviselhetetlen.

Az összesűrűsödött állapot (az összefogás mímelése) eltarthat 
valameddig. Az ima azonban ott így hangzik: „Add, Istenem, hogy 
ne legyek olyan, mint mások, add, hogy ne legyek átlagos.” így hát 
mindig visszatér a képlet: egy atom, egy köbméter, lélektől lélekig. 
Ilyen egyszerű ez.

Ilyen ez a Kohézió City, és ilyen a Kohézió Világegyetem. Az 
emberek tengerének Kohézió Világegyeteme. Csak ez lehet, és ez 
van. Van-e más megoldás? Van-e más képlet?

Csak annyit mondhatok, hogy minden olyan képlet, amely fel 
akarja törni az elszigeteltség sorsszerűségét, bizonytalan, és csupán 
egy képlet. Lehet, hogy téves. Az egzisztencia kérdésére értelmes 
választ nem adhatunk értelmünkkel, főleg nem a Kohézió Cityben, 
de különben is a lét túlmutat értelmünkön. Egy új képlet csak egy 
új nézőpont, egy „emberi, túlontúl emberi” nézőpont, személyes 
nézőpont. Valakinek igen, valakinek nem. Ha a legkedvezőbb, leg
természetesebb, leglogikusabb megoldást keressük, bizonyára nem 
találjuk meg, és azokat az örömöket sem, amelyeket ettől remé
lünk. Ezek ellen lázadni szintén nem megoldás. „Az életet hiába 
hasonlítjuk cipőhöz vagy vegytisztító intézethez, mégis másért 
örülünk neki.” Van az emberi létben valami nem természetes, nem 
logikus, nem magától érthetődő, ezt kell megtalálni.



Kohézió Cityben többfajta molekula van. Nagy nemzetek tag
jai. Jelent valamit ez a mondat? Inkább vélekedést takar. Egy sajá
tos fikciót, fixa ideát, rögeszmét. Ez a rögeszme azáltal hat, hogy 
van, és determinálja hordozóját. Ha megfordítjuk a dolgot, akkor 
jelenthet biztonságérzetet, jelentheti a helyünket a világban. A 
„nagy nemzet” inkább a biztonságot jelenti, a kis nemzet esetleg a 
bizonytalanságot. Ez vita tárgya manapság is.

De lássuk hát inkább -  ígéretem szerint -  a történelmet, illet
ve annak egy sarkított értelmezését, amiből az egyszerűség kedvé
ért kihagyunk mindent, amit bejáródottan ismételgetnek. Foglal
kozzunk hát azzal, amit inkább eltitkolnak vagy elsiklanak felette. 
Ez nem érdekel senkit, sőt inkább az ellenkezője érdekli az embe
reket, de ez attól függetlenül hat, hogy tudunk róla, és ha nem is
merjük a történelem elhallgatott részét, akkor ez nem segít, hanem 
árt, mert ezáltal olyan fantommal kerülünk szembe, amely úgy po
foz bennünket, hogy csak a pofonokat érezzük, de nem tudjuk ki és 
miért adja. Nem akarom tehát tagadni mindazt, amit a történelem- 
könyvek írnak népünk/a többi nép nagyságáról, de nem biztos, 
hogy jó, ha csak ennek vagyunk tudatában. A „nagy nemzet” lát
szata olyan fontos, hogy a teljes igazság kevésbé fontos, így annak 
kellemesebb részét közlik. Ezért van az, hogy ha kilép az ember a 
saját használatra írt történelemfürdőjéből, akkor az egész világot 
ellenségesnek vagy közömbösnek érzi -  ami ugyanaz. Kimarad hát 
ez a nagy történelmekből, ami érdekes -  vagy amit legalábbis jó 
lenne tudni -  Kohézió City szempontjából.

Ez a szemléletmód Közép-Európában először a magyarságnál 
fuccsolt be. Nem szereti az ember hallani, hogy a magyarok -  
egész egyszerűen -  nagyon alkalmasak az alávetettségre. Ez így 
volt akkor is, amikor a „Szent István-i”, és/vagy a „szittya” fel
sőbbrendűséggel kábították magukat, és másokat az uralkodó elit 
képviselői. A tömegben feloldódik az egyén, így a tömegek nem is 
képesek valami összetett és értelmes dologra. Mindazonáltal az a 
tény, hogy 1920-ban befuccsolt egy dédelgetett -  nem is teljesen ir



reális, de egészében nem reális -  önkép, összeomlott az a stílus, az 
az imázs, az a tartás -  a jungi persona ennek az analógiája - , 
amely a magyarságot jellemezte, védtelen lett. Ezért van az, hogy 
prímán lehet taposni rajtu(n)k(?). A meggyengült tartás, az önvé
delem hiánya az agresszió kisülését -  amely a sérelmek következ
tében szükségszerűen fellángol -  csupán autoagresszióvá (önsors- 
rontássá) teheti, ez az egyedüli útja a feszültségcsökkentésnek. 
Elképesztőek az önpusztítási statisztikák. Mint ahogy az is elké
pesztő, hogy milyen mennyiségű önvádra képes a magyarság j o g 
gal, de hiába. Noha ez egy nehéz állapot, mégis jobb, mintha az ir
reális képpel operálnánk, mert az önvád, illetve a vallomás alkal
mas arra, hogy meghallgatást és -  úgymond -  bocsánatot nyerjen, 
viszont a hamis képmutatás még akkor is káros, ha mindenki „be
veszi”. Biztos van az önpusztítási statisztikákra tisztán pszicholó
giai magyarázat is, de a történelmi is hatásos. Hatásos, ha sarkítva 
rámutatunk bizonyos dolgokra, amelyekről beszélni sem szoktak.

Indításként: az új „történettudományos” trend abból próbál tő
két kovácsolni, miszerint a magyarok a hunoknak alárendelt nép 
lehetnek, és éljen a magyar-hun kontinuitás. Alárendeltségből tő
ke? Nem bizarr ez?

A történelemben is úgy bukkan fel a magyar, mint alárendelt 
nép a Kazár Kaganátusban (ha van egyáltalán értelme ilyen mesz- 
sziről kezdeni az érvelést). Amit azelőttről tudunk, az homályos, 
néhol csak elmélet. Amikor „hont foglaltak” -  kíméletlenül fogal
mazva, amit lehet és kell is árnyalni, de itt most nem tesszük - , 
szöktek. A nevekből ítélve öt török és két finnugor törzs érkezett, 
és talán talált még népet a hazában -  hogy kiket és mennyit és mi
lyeneket, az vitatéma. Akár magyarok voltak, akár nem, alárendelt 
nép lettek. A honfoglalás kori nevek elemzéséből kiderül, hogy a 
finnugor neveket kizárólag a szolgák viselték. A rangos emberek 
török nevűek. Csak azért nem érzékeljük őket töröknek, mert ma 
már meghonosodtak, a 18-19. századi nemzetteremtő múltba nyú
ló, restaurációs törekvések következményeként. Addig a keresz
ténység nyomta vissza igen erőteljesen, mintegy 900 évig. Gondol
junk bele, milyen nyomás nehezedhetett a közemberre, ha csak



mások által megengedett neveket adhatott. így van ez ma is Ma
gyarországon -  ez történelmi hagyomány. A török elit hatalmát I. 
István elsöpörte. Frank, bajor, szász segítséggel. Az Árpád-háziak 
több mint 300 évig uralkodtak, de soha senki nem vett magának az 
országból feleséget. Miért?

Volt lengyel, szerb, bizánci-görög, német, orosz és kun befolyás 
is, a középkori -  és kétségtelenül igen jelentős -  állam létezése fo
lyamán. A kun befolyás igen érdekes. A kunok kb. 200-300 évvel 
le voltak maradva a kulturális, államszervezési szintet illetően. 
Vagyis a honfoglalás kori szinten voltak a 13. században. A tatár 
veszély után már csak arra voltak jók, hogy IV. László a segítsé
gükkel uralkodjon. Olyan volt ez, mint amikor az Abbaszída kali
fák a szeldzsuk-törökre támaszkodtak, és rajtavesztettek. Csak 
olyan csodabogarak uralkodtak külföldiek segítségével, mint II. 
Friedrich (Frigyes) Hoenstaufen, aki szakítani akart mindennel, és 
rajtavesztett. A középkori Magyarországon pedig ez volt az általá
nos, és rajtavesztett.

Az Árpád-háziak után az Anjou-korszak következett. Ok francia 
származású délolaszok voltak. Mi mást tettek volna -  hatalomra 
juttatták saját embereiket. Utódjuk, Luxemburgi Zsigmond már az 
„egyesült európai” német-francia-olasz-cseh dinasztikus váltó
gazdaság terméke volt. Mint egy közös tortát, szeletelték Európát. 
Bele is vonták Magyarországot a kaotikus multilaterális hömpöly- 
gésbe. A Hunyadiak szintén kívülről jöttek, és jellemző, hogy Kor
vin Mátyás legnagyobb célja a német-római császári cím volt. 
Eközben és ezután a lengyel, a pápai s a Habsburg befolyás élt.

A törökök 1526 és 1541 között hódították meg Magyarorszá
got. Nyugaton a Habsburg uralkodó, keleten a szláv származású 
Szapolyai, és az ide-oda ingó nemesek, mint Török Bálint. Az er
délyi fejedelmek is egyensúlyoztak az etnikumok között.

Ezertől egészen 1867-ig Magyarországon a nemesség latinul 
beszélt. Minden okiratot latinul írtak. Még a cirill írást is alkalmaz
ták, de a magyart soha, a bibliafordításokat is üldözték. A reform
kor nemesei is csak jobb híján nyúltak a magyar nyelvhez, lehet, 
hogy csak azért, mert túlreagálták II. József működését. A közép



kori Hungáriának nem volt soha teljesen magyar jellege. Jellemző 
a reformkoriakra, hogy csupán a „nyugat”-ot akarták átültetni kelet
re. De nézzük a politikatörténetet! 1526 után nem volt sem lázadás, 
sem cselszövés, sem háború, amely a magyarok teljes sikerét hoz
ta volna. A vadkan csak magyart ölhetett meg. Szó szerint egy terv 
sem vált valóra azóta. Minden kísérletet levertek, a vezetőket kivé
gezték, megölték. Hiába mondják egyes nagyszerű történészek, 
hogy a lényeg az állandó újrakezdésben van, ha a vég mindig vesz
teség. Hiába mondják, hogy a szatmári béke lényegében véve dön
tetlen volt, amikor a döntetlen nem győzelem.

Abszurd módon, a 19. században a nemesség állott a „nemzeti” 
mozgalom élére. Ez kétszeresen is abszurd, hisz sem származásuk, 
sem társadalmi helyzetük nem indokolta ezt. Ez a nemesség nem 
ért el semmilyen „nemzeti” eredményt, mert mindig visszahőkölt a 
vitákban, és inkább a feudális kiváltságait őrizte. Ez a pozícióféltő 
nemesség képviselte a magyarságot a külvilág felé, majdnem min
denki más analfabéta lévén. Minden szomszédos nemzet tehát a 
jobbágyait bitorló nemeseket látta a magyarokban. Ez gyűlöletet 
szült. És ez nemcsak szólam. Egészen az első világháború óta mind 
Románia, mind Csehszlovákia, mind Jugoszlávia összehangoltan 
cselekedett Magyarország ellen. Ezek a nemzeti elitek teljesen el 
akarták tüntetni Magyarországot, teljes hátországuk helyeslő bólo- 
gatása közepette. Ismert az az adoma, miszerint egy más nemzeti
ség fia az Újvidéki Egyetem valamelyik karán ezt mondja: „Ha én 
magyar lennék, mindjárt ki is ugranék az ablakon.”

Az individualista módon, önállóan fellépő politikai elitek olyan 
érzéseket váltottak ki, amelyek mindazok ellen működtek, akiket 
képviseltek. (Vagy akiknek a nevét bitorolták, miközben magukat 
képviselték?) Ez így megnyilvánul sokszor ma is. A magyar „nem
zeti” érdekek hangsúlyozása Magyarországon gyakran antiszemi
tizmusba csúszik át. Magyarországon kívül pedig revizionizmusnak 
vagy fasizmusnak számít. Pedig az első esetben céltévesztésről, a 
második esetben túlérzékenységről, sőt -  bizonyos esetekben -  le
het, hogy a beszélő személyiségéből következő projekcióról van 
szó. A történelem jól megkeverte a dolgokat, ezért ma igazából ke



vesen tudják megmondani, melyek a „nemzeti” érdekek. Mert egy
általán nem lehet letisztult fogalmakkal operálni, nem beszélve ar
ról, hogy minden oldalról érzelmi töltések tapadnak mindenhez.

9.

Egyszer egy portás barátom Kohézió Cityben elhívott, hogy tár
saságot csináljak neki. Az a portás, akit leváltott, „cérna” volt -  
vagyis montenegrói. Figyelmeztetett a barátom, hogy nagyon vigyáz
zak vele -  csak semmi politika. Nem is szóltam ilyesmiről. Miről 
másról beszélgettem volna vele, mint a történelemről. Még friss 
volt bennem az egyetemi vizsgaanyag. így Mirko vajda idejéről 
beszélgettünk. Röviden: 1852 körül szétverte a montenegrói patri
archális társadalmat, fia uralkodása alatt meg is szűnt az állam. 
Újdonsült ismerősöm elmondta a patriarchális család minden vo
natkozását. Fejből recitálta a Gorski vijenac egyes részeit, és ma
gyarázta . . . Csak egyszer beszéltem vele komolyan, de amikor ta
lálkozom vele, mindig köszön, mert mindig ugyanazon a sarkon 
valutázik, ugyanabban az időben. És nem kapja el a tekintetét -  ha, 
mondjuk, havonta arra járok -  mint a Cityben általában.

Ez nagy hatással volt rám, de még nem győzött meg igazán az 
etnikai alapon létező pszichológiai különbségekről. Egy másik 
montenegrói viszont igen. Addig azt hittem, hogy fantáziadús né
met történészek kitalációja a Volksgeist. Jobb esetben hülyeség, 
rosszabb esetben agyrém. Elfogadtam, de nemigen hittem, szóval 
addig csak tudtam, hogy „különböző népek történetét tanulmá
nyozva nagyobbrészt azonos, de jórészt specifikus dolgok is ta
nulhatók” . Szilárdan hittem, hogy az értelem nincs jelen a törté
nelemben, esetleg csak az önzés logikája -  logikája és nem értel
me. Az értelem mibennünk van! Ha értelmesen megismerjük a 
történelmet, akkor többek leszünk. Azt pedig, hogy „a kultúrák 
gazdagítják egymást”, csak azért fogadtam el, mert okosak 
mondták, nekem semmi ilyen tapasztalatom nem volt. Nos, a m á
sik montenegrói egy szakszervezeti vezető, aki egy sztrájk meg



szervezésében segédkezett. Ebben én is is benne voltam, így 
„harcostársak” lettünk.

Nem hittem, hogy az említett elméleti vonatkozásokon kívül 
megtanulható más is. Nagyon sokat vett el az életemből a kommu
nisták álerkölcse, álbölcsessége, álembersége, áligazsága és ál- 
nemzetieskedése. Az álkommunisták álnemzetieskedése azoknak 
okozott kárt leginkább, akiknek álérdekeikért szálltak síkra teljes 
„önfeláldozással” -  amely természetesen ál volt - , ha valaki még 
nem jött volna rá.

A sztrájk nem jött volna létre, ha nincs ő, aki úgy kezdte, hogy 
elmesélte, mi a helyzet, félelem nélkül. Amikor bizalmas kávézás
ra hívták, azt mondta: én a munkavállalókhoz jöttem. A tősgyöke
res vajdasági kollégák elmesélték, hogy sohasem mertek kiállni ér
dekeikért, mert a gyerekeik jövője érdekelte őket, és azt nem lehet 
kockára tenni. Aki öreg, az öregségét féltette, aki fiatal, a jövőjét, 
akinek van gyereke, a gyerekét, akinek unokája van, az unokáját. 
A vajdasági ember mindig fél valamitől, a vajdaságival ezért min
dig kitolnak, a vajdaságiak ezért mindig önmagukban morogtak. És 
a vajdaságiak, ha kiút nem volt, felkötötték magukat a padláson.

A montenegrói viszont azt mondta: „Ha gyerekem van, senki 
nem állíthat meg, ha gyerekem van, még inkább fogok harcolni. 
Engem akár meg is ölhetnek -  a gyerekem majd valahogy fel- 
neveledik - , de az apja miatt soha nem fog szégyenkezni. (Nem ez-e 
Petőfi radikalizmusa?) Aki a gyerekemet bántja, annak kikaparom 
a szemét, levágom a fülét. Ha minden szülő -  aki jót akar -  így vé
dené a gyermekét, nem packázhatnának velük.” (A gyermek isteni 
ajándék, megérdemli, hogy mindent megtegyünk érte. Ezt majd 
minden vajdasági is vallja. De -  urambocsá! -  még azt is, hogy va
lakinek az orrát lehessen vágni?)

Amikor aggodalmaskodni kezdtek az emberek, hogy minden
hol elárulhatnak bennünket, akkor ő elmondott egy mesét, egy 
montenegrói gyerekmesét a három ökörről és a farkasról. Egy me
zőn három ökör legelészett, amikor megtámadta őket a farkas. Ek
kor egymás hátának vetve magukat visszaverték szarvaikkal a far
kast. De a farkas okos volt. Odament az ökrökhöz, és így szólt:



-  Gondoljatok bele, milyen jó lenne, ha az egész legelőn ketten 
osztoznátok, adjátok nekem a harmadikat. -  Az ökrök jónak látták 
a dolgot, kellett nekik a nagyobb legelő. A farkas megölte az egyi
ket, és megette. De ismét éhes lett, odament az egyik ökörhöz, és 
azt mondta:

-  Gondolj bele, milyen jó lenne, ha ez a legelő csak a tiéd len
ne. -  Az ökörnek tetszett az ötlet. A farkas megölte, és megette a 
másikat is. Legközelebb, amikor éhes lett, csak annyit mondott:

-  Veled már csak elbánok könnyen. -  Megölte és megette.
A montenegrói azt hitte, értik a mesét, és hogy azt nem lehet nem 

érteni. A sztrájk azonban elbukott. Nem a montenegróin múlott.

10.

Ez lenne tehát a magyarok és délszlávok (szerintem még jó ez 
a kategória) lélektani habitusának vázlatos és kivonatos történelmi 
elemzése. Ezt alá lehet támasztani néhány megfigyeléssel is. Más 
„molekulákat” nemigen ismerek. Egy zsidót ismertem még, de ő ti
pikusan magába szívta a Kohézió City szellemét. Amikor valami
ről beszélgettünk, ezt mondta:

-  Ahol két zsidó beszél, ott legalább három vélemény van.
-  Miért? -  kérdeztem én.
-  Mert itt csak kettő van, ti. egy zsidónak kettő van minimum. 

(Konklúzió: nekem nincs egy sem.) A magabiztosság itt is szem
betűnő: sőt talán sértő is, de számomra bölcs Salamon, és nem ő a 
mérvadó.

Gyakorló tanárként tanítottam mind magyar, mind szerb gyere
keket. Ha valamilyen vetélkedőt viszek az órába, az leblokkolja a 
magyar gyerekeket, a szerb gyerekeket viszont lelkesíti. Az egyik 
a vetélkedésben a vesztés lehetőségét látja, és nem gondol a győ
zelem lehetőségére. A másik a győzelem lehetőségét látja, és nem 
gondol a vesztésre. Quintilianus a retorikáról szóló müvében pont 
az utóbbi állapotot írta le, kétezer éve! O az utóbbit tapasztalta, ez 
a normális. Ha a két etnikumot egyszerre versenyeztettem, a hatás



fokozottan megmutatkozott, és etnikai vonatkozásban félreérthetet
len volt. A magyar gyerekek a „vesztes mentalitás” hordozói. Ha 
hibát követnek el, szenvtelen arccal viselik, a szerb gyerekek vi
szont a fejüket fogják, a térdüket csapkodják, hangosan méltatlan- 
kodnak. Az alulmaradás arra ösztönzi a magyar gyerekeket -  szin
te kivétel nélkül - ,  hogy kerüljék a megmérettetést. A reakció te
hát az elvonulás. A szerb gyerekek alig várják a visszavágás lehe
tőségét. Ha győznek, akkor azt megünneplik, a magyar gyerekek 
csak „elkönyvelik”.

Az alulmaradottság érzése a magyaroknál azt váltja ki, hogy 
nem foglalkoznak a kellemetlen dologgal. A szerbek viszont -  no
ha sokszor nem is érdekli őket igazán a tárgy -  utánanéznek, mert 
legközelebb győzni akarnak. A magyar gyerekekkel csak úgy lehet 
eredményt elérni, ha beszél velük az ember, ha megsimogatja a fe
jüket. A szerb gyerekeknek csak egy intelligens vetélkedő kell.

A magyar szülők magánbeszélgetések folyamán „kódolt” üze
neteket továbbítanak a feleségemnek, aki szintén tanár, vagy csak 
úgy mellesleg megemlítik, mennyire szereti gyermekük a tárgya
kat, amelyeket tanítok -  ami nyilvánvaló szépítés (durván szólva 
nyalás). A szerb gyerekek szülei rögtön rákérdeznek arra, ami ér
dekli őket -  emlékszem-e a csemetére, és hogy milyen nálam.

Bizonyára szignifikáns ego-funkcióbeli különbség mutatható ki 
a jugoszláviai magyarok és szerbek között.

11.

Kohézió City -  ezt a szót találtam. Lehet, hogy van jobb is. Ta
lán valamilyen erjedésről, rothadásról, mocsárbüzről kellett volna 
írnom, valamilyen nehéz kenetes stílusban, de sérteni nem akar
tam. A precizitás, az operettklisé inkább illik a témához, noha ez is 
sértő. Pedig a nyomasztó légkör ott terjeng -  ez viszont vitathatat
lan. Megtehettem volna azt, hogy ott maradok és megszokom, és 
alkalmazkodva próbálom átmenteni a „tyúkszaros” életem. De 
nem tettem. Elmentem.



Sokakat megölt már a City, úgy tartják őket számon: öngyilko
sok. Fenomenális dolog, hogy tud egy város 100 000 lakosra éven
te négy-öt öngyilkost produkálni. Egy kb. 150 000 lakosú városról 
van szó -  tehát kb. 60-an vannak. Tízévenként tizenkét autóbusz 
halálraítélt. Ha megfognák egymás kezét, és szabályos körbe állná
nak, a kör sugara kb. 190 méter lenne. Sok mindent lehet csinálni 
egy ekkora sugarú körben, bele lehetne helyezni a város büszkesé
gét, a városházát. Igen, Szabadkáról van szó.

II.

1.

Kimondtam hát a „City” nevét. A city csak vágy. Az angol szó- 
használatban legfeljebb csak „town” lehetne, de ez nem elégítené 
ki a szabadkaiakat. A szabadkaiakat semmi nem elégítené ki. Sza
badka nárcisztikus. Beteg. Persze, hogy az egész korszak (20. szá
zad vége) narcisszoid, és hogy ez túl sok energiát von el a valóban 
fontos dologtól, de Szabadka nagyon-nagyon nárcisztikus. A pszi
chológiában a narcizmus sokáig gyógyíthatatlan volt, noha még 
Freud megfejtette a mechanizmusát. A narcizmus a mélyebb lelki 
bajok kiindulópontja, a pszichózisoké, lényege az, hogy az egyén 
érdeklődése és minden energiája egy specifikus tárgyra -  önmagá
ra irányul. Ha ez a kitüntető törődés valamely egyéb tárgyra irá
nyul, meg lehet állapítani az okot -  lehetséges a gyógyítás. Ha ön
magára irányul, akkor -  úgy gondolták sokáig -  örökletes baj van. 
Az újabb kutatások viszont a létező és ható tényezők abnorma- 
litását domborítják ki -  noha nem tagadják teljesen az örökletessé- 
get. Mondok egy példát:

Ha valakit börtönbe zárva tartanak szigorú körülmények között 
-  noha nem érzi magát bűnösnek (mondjuk, más helyett van bezár
va, vagy nyilvánvalóan kitalált vádak alapján, netán joghézag kö
vetkeztében), menthetetlenül a fantázia birodalmába menekül, 
amelynek vagy ő lesz a tárgya, vagy a kegyetlen sorsa. Az első



esetben pszichózis fejlődik ki, a második esetben neurózis, amely 
öngyilkossághoz vezet. Csak egy kiút van, a deus ex machina.

Mindez természetesen csak az egyén szintjén egyértelmű. De 
nem lehet nem észrevenni a párhuzamokat.

Az első párhuzam: a kelet-európai népek -  egytől egyig -  mél
tán gondolhatják, hogy pont őket ostorozta a történelem. Ezt az 
életérzést lovagolják meg sokan. Nagyon könnyű ezt megtenni, 
mert ez érzés. Nem fejezhető ki metrikusan -  a nulla és a plusz 
végtelen közötti intervallumban mozoghat.

A második párhuzam: maga Szabadka városa kegyetlenül, 
szenvtelenül, le lett építve. El lett vágva környékétől. Több alka
lommal mesterségesen és kívülről kényszerítve. A harmadik-ne
gyedik legnagyobb város volt a történelmi Magyarországon (Buda
pest, Nagyvárad és Zágráb után -  ha Horvátországot is beleszámol
nánk). Ez jelent valamit, még akkor is, ha közismerten strukturá
latlan -  falusi jellegű -  volt.

Szabadkának nem volt esélye kiegyensúlyozottan, egészsége
sen fejlődni, mert ezt megakadályozták. Olyanná kényszerítették, 
amilyen. Ugyanúgy, ahogy a magyarságot, hiszen a 20. század 
minden közép-európai népe találhatott magának valami reálisan 
ható sikert a 20. században (államalapítás, restaurálás, kiterjesztés 
stb.). A magyaroknak csak a 6:3, meg az elbukott forradalom erköl
csi értelemben vett győzelme maradt egészen 1989-ig, az erkölcsi 
győzelmek pedig sokszor még arra sem jók, hogy emlékük marad
jon, hiszen a történelmet inkább azok írják, akik valóban győznek. 
Persze, nem azt akarom mondani, hogy nincs semmi értelme az er
kölcsi győzelemnek, csak azt, hogy ebből nem lehet megélni, élni 
sem. Szabadka esete egy zenbuddhista koánt juttat eszembe. A ta
nulót akkor is megveri a mester, ha szól, és akkor is, ha hallgat.

2 .

Szabadka tehát olyan, amilyen. Milyen? Műfaja a szecesszió, 
írója a tudatosan romlást vállaló Csáth. (Nem lehet más, mert min
denki elment.) Színe a kék -  az ábránd. Virága a „tökéletes”, tehát



művirág -  mert az mindig egyforma. Állatának a galambot mond
ja, de igazából a pekingi pincsi -  mert az nem zavar senkit. Szim
bóluma a városháza tetején még soha nem látott szélkakas. Ked
venc korszaka a múlt, sosem a jelen. Ünnepe a duzijanca (duzsi- 
janca), az új kenyér ünnepe -  az egyetlen remény.

3.

Szabadka mocsárváros. Nem tagadhatja meg ilyenforma erede
tét soha. A külvárosban lakók ezt tudják, ha esik, nagy a sár. Sza
badka nagy része a természettől elrabolt hely. Nem városnak való. 
Tudjuk, a természet erői visszatérnek valamilyen formában akkor 
is, ha nem állíthatják vissza az eredeti állapotokat. Hiába minden 
erőfeszítés. „No, de ez a külvárosiak dolga” -  egy igazi szabadka
it nem foglalkoztat ilyen kis dolog -  „nincs mit beszélni róla”.

Szóval azt akarom mondani, hogy volt egy természetes rend, 
hogy a Triglav cukrászda előtt egy patak folyt, Kisradanovacon a 
Dekum, a Prozivkán pedig a szerelmesek hídja alatt folyt valami, 
és még sok helyen. A vízfolyást a csatornahálózatba kényszerítet
ték, a híd még állott egy ideig, és a szabadkai iíjak itt vitték át kar
jaikon az arát. Amikor a hidat lebontották, akkor is még el-elment 
valaki oda nősülés előtt -  sőt azt mondják, ma is akad olyan. A 
Triglav cukrászdánál még ott van Jan Nepomuki szobra, a hidak 
védőszentjéé. Híd nem is ível ott át, de Nepomuki ott van -  örök
re őrzi a megcsalt dühös cseh király, Luxemburgi Vencel feleségé
nek, Johannának a titkát. (Igen, csehek is voltak Szabadkán, nem
csak vízfolyások.) Akkor a hallgatás hősies dolog volt, de most 
nem az. És az sem az, ha most álmos, unalmas történeteket mesé
lek -  amelyből van elég.

Szóval volt egy természetes rend, és ebbe gázolt bele -  ahogy 
szokott -  az ember. Az ember nem szereti, ha szúnyog csípi, vagy 
ha a békák „énekelnek”. Ez zavarja álmát, márpedig Szabadka a 
szúnyogok és a békák birodalma. Mocsárvidék.



Nem igazán világos, miért mocsárvidék. Az utolsó eljegesedés 
óta az, pedig semmi sem indokolja ezt. Kb. 30 00CM0 000 éve 
gyökeres változás állt be. Véget ért az utolsó nagy jégkorszak. A 
boreális fauna visszahúzódott. Szabadkán maradt csak meg egy kis 
kivonata. Nem világos, hogyan lehetséges az, hogy nem temette be 
a mocsarakat a Skandináv-röghegység törmelék homokja, amelyet 
a kitartóan fújó északi szél hozott/hoz. Mindenhol a környéken a 
tipikusan kontinentális éghajlat következtében lombhullató erdők, 
illetve sztyeppek alakultak ki. Szabadka maradt mocsárvidék.

Úgy 8000-10 000 éve elérte a vidéket a neolitikus forradalom -  
a gabonatermelő mezőgazdaság. Létrejött a Körös-kultúra, létezett 
pár ezer évig, majd eltűnt. Ebben a korban az ember fokozottan 
kezdte alakítani a világot önmagához. Azóta erről szól a történelem.

Nyilvánvaló, hogy Szabadka környéke nem volt erre alkalmas. 
Nem is lett semmilyen kultúra központja. Kb. a déli kultúrák észa
ki és az északi kultúrák déli perifériája volt. Nem vákuumban, de 
ritka levegőben.

A mocsárvidék előnye, hogy van víz. Ez nem lebecsülendő do
log. Voltak is ott emberek. Ennyi. Nem több. Nem egy nívós kez
det Szabadkának. Ezt a szöveget meg is lehetett volna spórolni. De 
azért érdekes, mert semmit nem mond, holott azt szeretnék, ha 
mondana. Iványi -  a város történetének megírója -  nem is tesz em
lítést róla.

5.

Iványi még azt sem említi meg, hogy a mocsár és homok vidé
ke miért érdekelte az embereket. Más városok miatt. Ha rátekin
tünk a térképre -  nem Jugoszláviáéra és nem Magyarországéra, ha
nem a vidékére - ,  akkor megérthetjük Szabadka létének okát. A 
Maroson úsztatták a fát Szegedig, és mindent, amit az erdő adha
tott, hiszen Erdély valaha erdő volt. A Maros nem folyhatott Eszé



kig, mert útját állta a Tisza és a tőle nyugatra húzódó löszös, ho
mokos hátság. Gyalogosan kellett hát elszállítani az árut. Eszék és 
Szeged között van Szabadka, egy nap járó földre Szegedtől, egy 
napra Zombortól, és még egyre Eszéktől. Szabadka átutazóhely 
volt, jól jövedelmező, de semmi több. Ma is az. Fénye bárgyú volt, 
olyan, mint a holdé, amit a naptól kap, hisz Eszék és Szeged, pon
tosabban Erdély és a Dél fényének visszatükrözése.

Iványi sokszor beszél a „rácok” akaratoskodásairól, a bunyevá- 
cokról, a magyarokról keveset beszél (legalábbis kevesebbet, mint 
amennyit várnánk). Jó oka volt rá, hisz a török időkben csak öt ka
tolikus ház maradt, a Habsburgok pedig a tiszai határőrvidék egyik 
központjának tették meg Mária Terézia idejéig, akkor ment el sok 
szerb Oroszországba. Iványi zsidó volt, hisz mindenki jelen volt 
Szabadkán, legalább egy vásár erejéig.

Ilyen szempontból egy kicsit furcsa, ha kommentár nélkül hagy
juk, hogy 1239-ben, IV. Béla idején említik először. Pedig informá
cióértéke annak van, hogy hol milyen ételt lehet enni, meg hogy mi 
az, ami érdekes. Ha reálisak vagyunk: kevésbé jó az, ha emlékezni 
tudunk, inkább az, ha reménykedni. Érdekes, hogy Szabadkán min
den valamirevaló előadást ilyen pózbüszkeséggel kezdenek, akár 
Kosztolányit, akár IV. Bélát emlegetik, miközben azt is elmondják, 
hogy erre vagy arra akkor most tessék büszkének lenni. A büszke
ség és elégedettség nem így érhető el. Nem lehet egy évszám ki
mondásával büszkeséget indikálni. És az építkezésekkel sem lehet 
büszkeséget csiholni. Elégedettség és büszkeség abból származhat
-  talán a büszkeség nem is a legfontosabb -  ha tudom azt, hogy Én
-  a szubjektum -  vagyok valaki, és hogy ebben támogat az a közös
ség -  tágabb értelemben véve a nemzet - , amelyben élek. Szabad
kán pont ez „hibádzik”. Az is igaz, hogy mi látszatokra hivatkozni 
palástolván jelenkori gyengeségeinket, azt hiszem, ez általánosan 
emberi. Miközben ez általánosan emberi, van még valami. Évtize
dekig úgy beszéltek a nagyokról -  azokról, akikre büszkék is lehet
tünk hogy közben a hallgatóság, illetve annak sikertelenebb, 
frusztráltabb tagjai úgy érezhették, hogy a nagyságok pont azt mu
tatják önmaguknak, mennyire mediokritások. Ez a hatása annak,



amikor pl. József Attila nagyságáról beszélnek azoknak, akik nem 
ismerik a szenvedéseit, vagy Ady nagyszerűségéről erkölcsiségé
nek defektusai nélkül stb. Ez ugyanaz, mint amikor István király 
nagyságáról beszélnek, és arról nem, hogy -  minden jel arra mutat 
-  emberileg egyre megkeseredettebb lett uralma folyamán. A „pél
daképek” idealizálása káros, pedig József Attilát azzal együtt is le
het tisztelni meg szeretni, hogy tudjuk, pszichiátriai eset volt (ez 
egyben relativizálhatja ezen stigma lebunkózó erejét). A kipofázott 
zseniképeket pedig csak csodálni lehet, de mire jó az? Ugyanez ér
vényes a kipofázott múltra és jelenre is.

6 .

Szabadkát a fejlődés megkésve érte. A történelmi időkben több
szörösen is periféria volt. Kezdetben a Magyar Királyság periféri
ája (merthogy Bács volt a központ errefelé a középkorban), majd a 
Török Szultanátusé, majd a Habsburgok birodalmáé. A Habsburg 
Birodalom kérdése lényeges. A magyar királyság léte -  ha nagyon 
sarkosan, tehát nem teljesen hitelesen fogalmazva, csak karikatúra- 
szérűén kiemelve -  nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a csá
szárok útja nem arra vezetett Rómába. A Magyar Királyság még 
így is összetört a Kelet szorítása alatt. Csak arra volt ereje, hogy 
felfogja az ütéseket -  ebből csinál majdnem minden kelet-európai 
nép nemzeti „mitológiát”. A mitológiának van haszna, mert a meg
ismerés alapvető formája, de mindenképpen ki kell lépni belőle a 
felnőtté válás folyamatában.

Talán I. Rudolfnak támadt az az eszelős ötlete, hogy keletebbi 
központtal teremt császárságot, hogy majd II. József csináljon eb
ből teljesen tudatos politikát. Az ötlet kétségtelenül eszelős volt, 
de az az érdekes, hogy kb. hét évszázadig sikerült, azaz úgy ala
kult a történelem, hogy a Habsburgok biztos kapaszkodója mindig 
Ausztria maradt. Arról, hogy miért nem tovább, gondolkodha
tunk. A birodalom léte is eredmény volt, így a „Vadkelet”-tel a há
tában. Állandóan ütközött az egyre betegebb és egyre kevésbé lé



tező Szultanátussal, északon a litvánokkal, lengyelekkel, majd ke
leten az orosz medvével, és persze önmagával is az állandóan 
meghasonlott császárság.

A Habsburg Monarchiában nem jött létre a kellő pillanatban a 
birodalom-nemzet-tudat, annál kevésbé, mivel túl sok volt az, amit 
névleg birtokolt, és ez nem jelent tényleges birtoklást. A tényleges 
birtok addig terjed, ameddig a hatalom hatni képes. A Habsburgok 
pedig nem voltak hatni képesek. A totális állam az újkor szülemé
nye. Régen nem a hatalom volt képes összetartani az országokat, 
hanem, mondjuk Jeanne d ’Arc legendája, vagy a szimbólumok, pl. 
a császár. Hajói megfigyeljük, a Habsburg Birodalomnak nem volt 
közös legendája, közös nyelve, közös kultúrája, történelmi öröksé
ge, sőt a császárt sem tartotta mindenki közösnek, vajmi kevés 
közöset találunk a Délvidék és Csehország, vagy Erdély és Alsó- 
Ausztria között. Emlékeztetőül: a magyar trón is azért került Habs- 
burg-kézre, hogy meg ne bomoljon a főurak közti egyensúly. A 
hatalom egymagában tehetetlen. Minden terület élte hát a maga 
életét, álmodta a maga álmait. Az volt a legjobb ebben a császár
ságban, hogy a császár messze volt.

7.

Mária Terézia idején történt, hogy azt gondolták, várost kellene 
csinálni Szabadkából. El is mentek, meg is kapták, szabad királyi 
város lett Maria Theresiopolis néven. Megkapta a jogot. 1779. 
szeptember 1-jén várossá nyilvánították, de mit jelent ez valójá
ban? Város -  ez a szó arra utal, hogy közösségről van szó, egy vá- 
ras területről, ahol mindenki tudja, hogy védelmet és oltalmat kap. 
A város születésének is megvan az embrionális fejlődése. Volt Sza
badkának földvára, és a környék is oda gravitált. Az igazi város 
születése mégsem ilyen. Az okmány csak szentesíti azt, ami van. A 
Habsburg Birodalomban fordítottak voltak a dolgok. A történelem 
kerekei itt másként forogtak. Először dekrétum, és csak utána a vá
ros éledése. Ez mintegy félresikerültté teszi a gyereket. A várost a



közösség teremti meg, és nem a közösséget a város. Ez lényeges 
dolog, talán jelen témánk veleje.

A várossá nyilvánítás megszakítja a természetes várossá érést. 
Igen, ez paradox. De elképzelhetetlen, hogy egy város ne úgy jö j
jön létre, ahogy a férfias harcban összekovácsolódott polgárok 
kialakítják -  ilyenek a flandriai városok és a görög poliszok. Lét
rehozhat egy -  hangsúlyozottan -  helyi hatalmasság is várost, pl. 
a Mediciek. Városteremtő lehet a munka is, a mívesség, a profi- 
ság -  ilyenek az olasz városok. Ünnepeik a körmenetek, ahol a 
hentesek soha nem mennek összevegyülve a kelmefestőkkel, de 
azért mindig együtt mentek. Létrehozhatja a közös szenvedés is. 
De egy okmány soha. Bizonyosan volt törekvés, hogy Szabadka 
várossá váljon -  a vágy azonban meghal, amint teljesül. És a sza
badkaiak szemében csak az okmány számít. Ezért falu létében 
növekedett -  ettől nem vált várossá. Nem volt rá szükség, hogy 
város legyen. „Közép-Európa legnagyobb faluja” -  ezt szokták 
mondani. A szabadkai ahelyett, hogy bóknak venné, megharag
szik. Igaz, nehéz ezt bóknak venni, de a dühödt ellenszenv helyett 
azért elgondolkodhatna azon, miért alakult ki ez a vélemény, és 
hogy miért nem ezt mondják Zentára vagy Belgrádra. Pedig a fal
vak meghitt közössége -  nem volt benne sok részem -  hiánycikk 
minden városban. Szabadkán is hiánycikk -  ismét sarkítva fogal
mazva - ,  tehát Szabadka kevesebb, mint egy falu. Szabadkán 
csak sokan vannak. A dualizmus kori felfutást a semmi követte -  
ezt nem lehetett kezelni. Ezért van, hogy nincs tartalma, nincs re
alitása, nincs létjogosultsága a polgári létnek. Kohézió City. Csak 
az tartja össze, hogy van, semmi más. Élhet az ember tíz, har
minc, ötven évet is Szabadkán, mégsem lehet szabadkai, megma
rad annak, ami volt, mielőtt Szabadkára jött volna. Szabadka si
vár, semmi nincs, csak a sok ember. A hatalom váltakozása is 
tönkretette.



Ha végignézünk az első polgárok listáján, látjuk, hogy leginkább 
szlávok. Németek és magyarok kevesebben voltak. Persze, a nevek
ből így 200-300 évnyi távolságból nem lehet pontosan megítélni. 
Gondoljunk csak arra, hogy ma egy Aranyos is lehet szerb, nevét 
Aranjosnak (szerb s-sel) írván, és hogy a Szabadkán fennálló keve
redés akkoriban sem lehetett másmilyen. Azt nem mondhatjuk, 
hogy egy nép városa ez. Talán közelebb járunk az igazsághoz, ha 
azt mondjuk: valamelyest hajlik, mert mást nem tehet, az aktuális 
hatalom felé. Miközben teljesen strukturálatlan, mintha nem tudnák 
az emberek: ha akarják, megérthetik egymást. Ha akarják.

Szóval az új történelem konca -  amin rágódhatunk -  Trianon. 
A magyarok „mérhetetlen” bánatára és a többiek „mérhetetlen” 
örömére. Ezt a vidéket egyes vélekedések szerint Karintiáért cse
rében kárpótlásul kapta a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. A ha
talom mindig igyekszik áthasonítani az anyagot, jöttek a traumák, 
jöttek a dodosok (dógyosok), és jöttek a falvakból, mert nem tud
ták: ott csak sokan vannak.

Az aranykorban kitalálhatták maguknak a városházát, a színhá
zat. Igen, a patriotizmus létrehozott már egyet s mást -  de semmi 
sem maradt fenn a természet ellenében. Szétgázolták a természetet. 
A víz a beton alatt folyik, és nem egy kis hidacska alatt, ahol talán 
szerelmesen lehetne cseverészni. Ez az egész civilizációnk lénye
ges jellemzője.

Az előző korra az volt a jellemző, milyen hévvel irtották ki 
Szabadka mocsárváros jellegét, ezért van Nepomuki híd nélkül, 
ezért nem látni semmit a központban. Új világot teremteni csak kép
zeletben lehetséges, azt is csak keveseknek. Egy régit pedig lerom
bolni könnyű -  még ha az nem is végleges. „A föld úgyis megszü
li, mit öröktől fogva szül” (Goethe). Ezért nem is lehet soha vala
milyen újat teremteni a természet ellenében. De ha az ember igé
nyeit figyelmen kívül hagyják, akkor baj lehet -  mint Szabadkán is.

Ahol nincs organikus fejlődés, ott minden újítás rombolás. Be
leszóltak a természet rendjébe. Beleszóltak a társadalom rendjébe.



Az emberek azt hiszik, mindenhova belegázolhatnak. Az emberek 
önmagukat tapossák.

9.

A mai Szabadka problematikája benne gyökerezik a múltban, 
de az emberekben is. Az emberek csak jöttek, és nem tudták, hogy 
ott csak sokan vannak. Szabadkának (még) nincs meg az az ereje, 
hogy szabadkaivá tegyen valakit. Szabadkán az emberek maradnak 
kanizsainak, csantavérinek stb.

A közösség előnye, hogy az egyén specializálódhat. Ahol azon
ban nincs közösség, ott nincs előny sem. Az emberek csak élik kis 
életeiket galambdúcaikban, és mindent, mindent maguk akarnak 
megcsinálni. Emlékszem, amint Apám harsány káromkodások kö
zepette csinálta-csinálta a biciklit, a mosógépet, a tévét. Mindent 
maga, hogy ne szoruljon másra. Mert az nem jó, és nem is lehet. . . 
Az új lakó -  a legtöbben azok -  nem a szomszédot hívja segítsé
gül, és amaz sem az új lakót. A sok ember meg van bolygatva. Ta
lán a kuszán elkészített ételhez lehet hasonlítani Szabadkát, még 
nem olvadtak össze az ízek. Még arca sincs. Az, ami van, csak 
maszk. A modern társadalom általában maszkot kényszerít a váro
sokra és az emberekre is. Párizsról először az Eiffel-torony jut 
eszünkbe, esetleg a Szajna-híd alatt alvó csavargó, de sohasem a 
négy nejével élő arabus, pedig ő is ott van egy egész negyedben. 
Szabadkáról a városháza, hisz ezért csinálták. 1912 körül lázas 
építkezések folytak Palicson is, ezzel mintegy utólag akarták kom
penzálni azt a kisebbségi érzést, amely abból a „legnagyobb falusi- 
ságból” eredt, amelyet mint súlyos pecsétet viselt Szabadka. Jakab 
Dezső, Komor Marcell, az építők ráadásul a marosvásárhelyi vá
rosházát koppintották át nagyjából, csak az ott jelen levő neogóti
kus elemeket kerekítették. A szabadkai városháza olyan, mint egy 
nagy mézeskalács, én még azt is meg merem kockáztatni, hogy 
giccsesnek nevezzem. Reprezentációs célokra épült -  arra volt hi
vatva, hogy megmutassa azt -  mit is? - ,  ami Szabadka nem volt.



Hogy Szabadka arca milyen valójában, nem is lehet igazán meg
mondani, mert nem alakult ki a dualizmus végéig, utána meg nem 
alakulhatott ki, de egy sommás leírás adható.

Sokszínű, de aránytalan. A külváros falusi, a belváros -  csak ezt 
a jelzőt használhatom -  operttszínpadi. A városháza szecessziós, a 
könyvtár neoreneszánsz, a színház neoklasszikus, a vasútállomás 
majdnem falusi, az autóbusz-állomás európai színvonalú, a belvá
ros egyik utcája macskaköves, a másikat meg úgy 86-ban újították 
fel -  sivárították el -  a villamost kidobták, majd visszasírták. Van
nak itt magyarok, horvátok, szerbek, bunyevácok. Németek már 
nincsenek. (Noha ezzel kapcsolatban az az igazság, hogy Szabad
kára nem jellemző a német lakosság, őket inkább máshonnan radí
rozták ki, mert inkább máshol voltak. Nem kellene ezzel senkit 
bántani? De miért nem?)

Szabadka aránytalan. Mert groteszk a különbség a mocsaras 
külváros és a -  ne ismételjem, milyen -  belváros között. Különbö
zik külváros külvárostól is: milliomosok -  szemétteleplakók. 
Aránytalan, mert minden a központban van. Elképesztő. Az E-75-ös 
út két részre osztja a várost -  ez két külön világ. Azt mondhatnék, 
ezek csak jellegzetességek, de szembeötlő, milyen hiánycikk az 
összhang. Nem organikusan fejlődött, és nem kifejlett. Sújtja a dél
szláv népek etnikai kialakulatlansága, illetve túl frissen kialakult
sága. Sújtja az, hogy mindenből mindig egyet akarnak csinálni, 
pártból, népből, országból. Nem elégszenek meg azzal, hogy él, 
hogy egymás mellett élhető az élet.

Régen megvolt, melyik a bunyevác temető, bunyevác utca. 
Most már szét vannak szórva az emberek, és össze vannak kever
ve. Van, aki arra ítéltetett, mert enged a hatalomnak, hogy egy két
nyelvű városban egynyelvű legyen, van, aki kétnyelvű, de a saját
ját jobb mellőznie. Valaha az volt a szokás, hogy mindenki a má
sik nyelvén szólt. Az emberek, ha akarják, megértik egymást. 
Aránytalan, mert vannak, akikkel csak másképpen lehet beszélni. 
Ha rossz nyelven szólsz a hölgynek. . .  kész . . .  lerobbantál, felejtsd 
el. Redukált lehetőségek. A városban nem ismersz mindenkit. A 
szomszédok megszokásból nem köszönnek. Mindenki számol. Le



futtatja agyában a flegmatikus algoritmusokat. Mindenki játssza a 
flegmát, és mégis mindenki a másik reakciójára vár. Jó színészek a 
szabadkaiak. Jó kis neurotikusok.

Egy amerikai azt kérdezte tőlem a palicsi mólón: „Itt az a szo
kás, hogy egymást bedobálják?” Amikor odament egy nőcihez, az 
hülyének nézte, egy másik bedobta a vízbe. Az a normális(?). Re
dukált lehetőségek. Az önkifejezés specifikusan spirituális volta. 
Bedobta. Infantilizmus. Szabadkán sokan soha nem nőnek föl.

A modem kor neurózisai már kifejlődtek, a modem kor még 
nem. A videó már eljutott, Eizenstein még nem. Az emberek ezt 
nem érzik. Legalább egy amerikaival eltöltött délután kell a meg
érzéshez. Ez a kelet rákfenéje. Ide mindig máshogy jut el minden. 
Ami ott normális, az itt sajátságos torzszülött (Subspecialis 
Suboticaensis).

Az imént felsoroltak mindenkit nyomasztanak a Cityben. De 
mi az, ami a szabadkaiakat külön is nyomasztja? Ha végigtekin
tünk a város életén, azt kell mondanunk, nincs is. Nem arányos a 
város nagyságához képest. Halódik vagy látszatcselekvést visz 
véghez a színház, koncerttermek nincsenek, opera nincs. Nem sok 
kell, és a zenészek büdös putrikban fognak muzsikálni lagzis nó
tákat. Koncertek, minek is? Láttam Újvidéket is -  nagy és felfújt 
város, de olajozottan mozog a kulturális élete. Szabadkán az em
bereket nem érdekli!

Az emberek nem reagálnak. Rohangálnak fel-alá. A fiatalok ro
hangálnak fel-alá. Szokásos indok, hogy azért mennek valahova, 
mert mindenki ott van. Ki az, akinek mindenkit látnia kell? Na
gyon telhetetlen. Vagy nagyon balga, mert ott, ahol mindenki van, 
nincsen senki. Ahhoz, hogy érintkezzünk, nem akárki kell, hanem 
valaki, a valaki pedig nem akárhol szokott lenni, hanem ott, ahol 
szokott. De ez nem működik Szabadkán, mert nem mellékes az 
időpont. Az a romboló szokás alakult ki, hogy mindenki késik, sőt 
illik késni, sőt aki nem késik, az „outsider”. Ha mégis összejön a 
„társaság”, mindenki átveszi Szabadka narcizmusát. Mindenki a 
saját történetét meséli, és mindenki azt élvezi. Duhajkodás, része
geskedés nincs, legalábbis jobb körökben. Ők kulturáltan fogyasz-
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tanak kólát. Ez olyan „jó”, és a történetek is „jók”. A szavak lepe
regnek másokról, hisz csak azt várja mindenki, hogy ő meséljen. 
Űr, űr. Hát persze, hogy üres. Attól, hogy hangok röpködnek, nem 
biztos, hogy beszélgetnek. Hol van az űr? Az emberi fejekben? Ezt 
ne vitassuk, mert nem lehet lemérni a dolgokat. Hisz okos és szép 
fiatalok. „De ki a lég . . .” Tipikusan szabadkai kérdés. Ez örök vi
tatéma, kimondatlanul. És lehet, hogy örökké ezen vitatkoznak, de 
nem ilyen egyszerűen. Kialakult az ámyékbeszéd -  ne azt mondd, 
amit gondolsz, hanem azt, amivel odasimulhatsz.

Minek? Minek a kérdés? Tán csak nem veszi akárki is komo
lyan ezeket a dolgokat. Nem, a szabadkaiak másmilyenek. Ha 
kell, egész másmilyenek. A kicsinyeskedésből és az emberi hü
lyeségből mindenkinek elege van. Menekülni. Hat út van: másho
va, önmagunkba, egy másik emberbe, a betegségbe, alkoholba, 
öngyilkosságba. Utak ezek? Mindenkinek elege van az egészből. 
Ok úgyis tudják, amit tudnak. Nem kell rá bizonyosság, csak az, 
hogy mindenki mindent tud. „Komplett.” Senki ugyan a közösség 
szempontjából, de önmaga szempontjából . . . Önmagukat őrlik 
mások által, és fordítva. A házasságok . . .  „A házasságok nem az 
égben köttetnek ma már.” A házasságok sok esetben azért jönnek 
létre, mert nem merik vállalni az egyedüllétet, ezért maradnak 
egyedül. Pedig az egyedüllét tanít meg értékelni a közösséget. A 
világok nem érintkezhetnek, ha a muszáj hajtja őket. Csak kiegé
szítik egymást. Más nincs -  pedig jó lenne - ,  hát legyen. Nem 
csoda, hogy ebből az örvényből szoktak menekülni. Hova? Bele
fúlni valakibe! Ez a jó! Begubóznak, eltűnnek, megszöknek a le
hetetlen társasági életből. Elegük van mindenkiből, és senkik 
lesznek a közösség szempontjából. Menedék a hideg világtól, pe
dig igazából nem az. Összetévesztik a gondviselést -  aminek nem 
is kellene lennie, de van -  a vágyakkal. Azt, amiről ha nem len
ne, nem is tudnák, hogy lennie kellene. Keserű a felocsúdás úgy 
negyven körül.

A leggyakoribb változat a kötél.



„Szabadka a sokszínűség paradicsoma is.” Bullshit. Kohézió 
City kiszipolyozza inkább az embereket. Nem mindenkit. Aki nem 
rontotta el értelmét a mocsárszagú, halott monarchia szirupjával, 
azét nem. Az egyik ilyen szirup a sokszínűség üdítő hatása. Ebben 
igazán nem hitt senki. A szólamszajkózó politikai elit polikul- 
turális paradicsom helyett egyszerűen csak alázatos embereket 
akar. Mi, vajdaságiak, ilyenek is lettünk. Nem is volt sok esélyünk 
arra, hogy másmilyenek legyünk. És a történelemnek van ilyen vo
natkozása is. Követni lehet a „polikulturális paradicsom” kialaku
lását. (A hatás kedvéért megint sarkítva.)

A török idők gyökeresen kiirtottak mindent, ami után Mária Te
rézia Habsburg királynő (hisz mint magyar uralkodó csak 
királyfnő] lehetett) és II. József (aki nem is volt megkoronázva, te
hát formális jogi értelemben -  amire ő nem sokat hederített -  nem 
is volt magyar király) számára az volt a vezérmotívum, hogy pénzt 
hozzon a konyhára, az akkor felfelé ívelő birodalom jövedelemter
melő rendszerébe. így bárhonnan, ahonnan lehetett, embereket te
lepített be. A hozadékért és nem a nemzeti sokszínűség miatt. Nem 
is jött létre multikulturális paradicsom.

Később I. Ferdinánd célja inkább csak az volt, hogy rend legyen 
a birodalomban. Ennek érdekében a klasszikus „Oszd meg és ural
kodj!” taktikát alkalmazta. Tehát nem az volt a célja, hogy multi
kulturális paradicsomot hozzon létre.

Ferenc József álmos, hosszú békeévei kialakították a sokszínű 
polgárság klasszikus viszonyrendszerét. Ekkor degenerálódott az 
etika etiketté. Ezt a rendszert lehet idealizálni is, és ez részben meg 
is történt már. Nosztalgikus régieskedés, jópofa történetek, jól fésült 
történetek, beállított fotók. Az idealizmus lerombolása nélkül is 
meg kell jegyeznem. A monarchia „stílusa” a korrektség volt. Nem 
a szívélyesség vagy a nagy felebaráti szeretet, hanem a rideg sze
mélytelen korrektség. A különböző kultúrák ekkor, finoman kidol
gozott rendszer szerint éltek. Ez csak egy rendszer volt, nem volt 
mögötte sohasem biztos emberiesség. A korrektség hálója nem tér-



jedt ki mindenkire. Ha rosszul ment a dolog, az emberek kihullot
tak a társadalomból. Mint ahogy egy molekula elhagyja a csepp fel
színét. Nem vagyok ugyan pszichológus, de szerintem ez az az át- 
kos örökség, amely a szabadkaiakat öngyilkosjelöltekké teszi. A 
korrektség teszi azt, hogy az emberek, amikor egymás szemébe 
néznek, akkor elkapják tekintetüket, és inkább máshova néznek.

Az öngyilkosság kérdése 1870-től „tündököl”. Kártyaadósság -  
főbelövés. Tönkremenetel -  főbelövés. Leváltás egy zsíros pozíció
ról -  főbelövés. Az öngyilkosság a kultúra része lett. Kártyaadósság 
esetén bevett szokás, hogy azt ne mondjam: elvárás. Az öngyilko
sok kultusza alakult ki. Mind, mind nagy ember. Az öngyilkosság 
majdhogynem elvárás. A tragikumnak mindenki bedől. Egy sors 
csak akkor nagy, ha tragikus. Teleki, Széchenyi, Latinovits stb. Egy 
életet az öngyilkosság hitelesít? Enélkül nem jó a Hitel, a Lánchíd.

A Monarchia keblén alakult ki az ún. krízisközeli kommuniká
ció. Ha az emberek megkínálják egymást, ezt mondják: „Nem 
kérsz?” Tehát tagadással fejezi ki a dolgot. Valahol az „ez már va- 
lami”-t úgy mondják: „nem semmi”. Nagy töménységben mondják 
már gyerekek is, hogy ha valami nem sikerül, akkor . . . Nem lehet 
nem észrevenni a Monarchia örökségét, de ez nem minden.

Ez a helyzet Kohézió Cityben, az „operettvárosban”, ahol min
den olyan rendezett, és minden olyan üres. Ezért nem tétováztam 
egy pillanatot sem, amikor elhagytam a várost. Az Eddáékkal 
együtt énekeltem tizenévesként: „Egyszer egy szép napon, tudom, 
hogy elhagyom a várost. . . elhagyom, ha nem fogad magába.”

Kohézió Cityben az emberek csak azért esznek, hogy ihassa
nak. Azért szeretkeznek, hogy meghúzzák a strigulákat. Azért jár
nak együtt, hogy látsszon. Ott a kultúrák egymás gazdagításáról 
beszéltek, de ez csak szöveg. Igazából a kultúrák kivonódnak egy
másból. Kohézió Cityben a szerbek nem válnak csendes és szom
szédaik nyugalmát tisztelő emberekké, hanem elvesztik azt a szí
vélyességet, amely azokat ott „lenn” jellemzi. A magyarok nem ta
nulják meg azt az önfeláldozó szövetséget, ami, mondjuk, a koma- 
ságot jellemzi ott „lenn”, hanem elfelejtik gyakorolni azt a formát 
is, ami a tiszteletet hivatott megmutatni, elhagyják nyelvük hasz



nálatát a mindennapi életben, ehelyett ők is azt mondják -  mond
juk, a boltosnak szerbül - , hogy „ti” (letegezik). Ezt látni ott. És 
mindenféle viccet hallottam minden nációról, cseppet sem hízel
gőt. Kohézió Cityben az értelmiségiek is a „balkáni” stílust alkal
mazva gyakorolják az ősi magyar széthúzást. Nem csoda hát, hogy 
az emberek a legjobb esetben is csak elengedik a fülük mellett a 
multikulturális bla-blát. Mert nem naivak, tudják, a legtöbbször 
csak bla-bla. Vajdaságban már Ferenc József idején is csak járatták 
a szájukat. Nem is volt hát senki, aki védte volna ott a határokat, 
huzigálták a „hullaszagú” birodalmat 1918-ban.

Az Osztrák-Magyar Monarchiát szétszaggató „hiénák” célja is az 
volt, hogy asszimilálják -  áthasonítsák -  az országrészeket. Kitöröl
jék a sokszínűséget. Ez a periódus már jobbára feldolgozott. Ismere
tes a „Govori drzavnim jezikom” és a „nem magyar származásúak” 
kezelése. Nem csoda, hogy az új és örök rendszert senki nem védte a 
II. világháborúban, és akkor sem, amikor ismét a „lentiek” jöttek.

A kommunisták periódusai új meg új „színekkel” gazdagították a 
vajdasági mentalitást. Kezdetnek kiradíroztak egy itteni kultúrát. 
Következő lépés: megtanították félni az embereket a másik néptől, a 
saját népétől, a szomszédjaitól, a rokonaitól. A kommunisták atomi
zálták a társadalmat. Mindenki csak a „saját dolgaival” törődött. Ko
lonizáltak -  magyarul gyarmatosítottak (mindenki megnézheti az 
idegen szavak szótárában). A „frissen jöttek” hallgassanak, hisz itt a 
paradicsom, az „őslakók” szintén. Vajdaság demográfiai fekete lyuk. 
Itt a természetes szaporulat növekedése -3%, vagyis fogy a lakosság. 
Az itteni jövevények egy generáció alatt megtanulják a „szokás”-t.

(...)

99.

Városnak lenni tudati dolog. Nincs itt mit magyarázni. Egyszer 
egy csanbuddhista szerzetes a császár előtt állott. A császár így 
szólott: Képzeld el, hogy van egy kiskacsád és egy szűk nyakú üve



ged. Beleteszed a kacsát, táplálod, és amikor megnő, kiveszed, de 
úgy, hogy az üveget sem töröd össze, és a kacsa is élve marad. A 
szerzetes csak annyit mondott: megvan.

Gondolkodtam azon, méltányos-e, hogy így kizsigerelem a vá
rost. Nem sikerült megszeretnem huszonhat év alatt sem. Mindazon
által nem gyűlölöm, de nem tehetek mást. Minden alkalom, amikor 
arra járok, ezt követeli.

Szabadka magában hordozza a város elidegenedettségét és a fa
lu kicsinyességét. És ha majd a történelem végén mindenkit el
nyelt, Szabadkán a sláger még akkor is ugyanez lesz.

Nincs igény ezen a tájon,
Menjünk el inkább, hogy ne fájjon.

Rég elhalt a begóniánk,
Meddig tart az agóniánk?

(Happy Dead Bánd)

1997 nyara-ősze

Epilógus

A könyvek megírása és kiadása között idő telik el. 1999 és 2002 
között történt egy s más. Ismét szabadkai lettem. Sokat gondolkod
tam azon, hogy visszajöjjek-e. Fenntartásaim, ellenérzéseim, borús 
gondolataim vannak még mindig. Falvakbéli honlelési próbálkozá
saim, irogatásaim, utam, lehet, hogy valamennyire felvérteztek, 
hogy elviselhessem Szabadka hidegségét, sokak engem lebunkózó 
narcizmusát, létem értelmét megvonó közönyüket.

Másrészt meg, mert lehet, hogy véget ért a város agóniája, a pe
remiét, lehet, hogy Szabadka lesz majd a megnyíló ország Északi 
Kapuja, a regenerálódó magyarság, Déli -  ha nem is a legdélibb -  
Bástyája, a multikul tural izmus első megvalósulása ebben az or
szágban, lehet, hogy egyetemi város lesz, mint Komárom. Mégis, 
az élet kételkedővé tett. Nem biztos, hogy ennek lesz tudati vonat
kozása is. De a szkepszissel is szkeptikus vagyok. Szeretném látni,



érdekel, hogy tényleg mi lesz. Nem szeretnék kimaradni egy má
sodik aranykorból, ha már a politikai visszaszorítás vaskorát „él
vezhettem”. Nem vagyok Szabadka szerelmese, mert más kontex
tusban nem ismertem mint a redukált lehetőségek közötti vergődé
sében, és egyébként is azt hiszem, hogy csak embereket lehet sze
retni. Gyerekkorom élményeit azért mégis könnyebben meglelem 
és begyűjthetem itt. Adtam hát még egy esélyt Szabadkának, mert 
esélyt kaptam én is tőle.

No, de mindez a külső világ, a sokaság világa. Nekünk pedig 
lépnünk kell.

Tovább.



A GYALOGLÁS FILOZÓFIÁJA

1.

Gyaloglás közben gondoltam arra, hogy írni kellene arról, 
amit épp akkor -  meg mindig -  csinálok. Vagyis arról, hogy mi 
minden suhan át bennem a világ legtermészetesebb cselekvésso
rozata kapcsán. Rögtön eszembe jutott Hamvas Béla remeke a 
bor filozófiájáról. Mert a gyaloglás bölcsesség is. Azokból az ősi, 
egyszerű, hatásos praktikákból való, amelyek egyre ritkábbak. 
Ezért megérdemli -  első nekifutásra -  a komoly figyelmet és 
nemcsak azt. Megijesztett az esetleges analógia lehetősége, és ha 
a gyaloglás és a bölcsesség ilyetén összekapcsolása nem lenne 
olyan fontos, tiszteletből más címről kezdtem volna gondolkod
ni. De fontos. Maradtam az eredeti elképzelésemnél, mert való
ban a gyaloglásban rejlő, és -  ha megvan a szándék -  található 
nagy, mély, magas -  egyszóval fundamentális -  bölcsességről 
akarok írni. Pontosabban összeszedegetni és megkomponálni 
akarom így, ültömben, azt, amire gondoltam lépteim sorjázva. 
Nem hiszem, hogy képes lennék egy imakönyvszerű müvet meg
alkotni, ahogy azt Hamvas tette -  ezért a félelem. Csupán egy 
furcsa, időszerűtlen és korszerűtlen elmélkedésre futja erőmből. 
Egy valamit azonban állíthatok: soha nem szóltam még tárgyról, 
amit ennyire ismerek, pedig annyit locsogtam már. Imakönyvre 
mégsem futja, hisz a gyaloglás annyira mindennapos, amennyire 
az imának kellene lennie. Mégis ugyan kit érdekel a gyaloglás eb
ben a korban -  amikor mindenki, aki ad magára, repülőre száll, 
és meg sem áll legalább Krétáig vagy egy gömbölyű-agresszív 
gépkocsira spórol. A bölcsesség időszerűtlen, a szándékos gya



loglás pedig annak egyik megnyilvánulása. Nagy baj, hogy a böl
csesség kimegy a divatból, ugyanígy a gyaloglás is. Mi mást 
mondhatok? Kár.

2 .

írásban kissé nehéz visszaadni azt, ami a gyaloglás. (Mi az, 
hogy „kissé nehéz”?! Lehetetlen!) Látvány, gondolatok, mozgás. 
Egyenként is képtelen visszaadni ezt az írás. Ugyanis az írás papír
hoz van kötve, egyoldalú, közben az ember ül a fenekén, és egy sor 
más dologra koncentrál, többnyire úgy, hogy elhárítsa zavaró hatá
sukat. A keret megtervezett jellem zője az okosság, nem a bölcses
ség. Gyaloglás közben minden egységben van, a tevékenység csu
pán összhangba hozza a tényezőket. írás közben vigyázni kell arra 
is -  én legalábbis szoktam - , hogy legyen értelme a leírtaknak, 
gyaloglás közben ez nem szükségszerű. Gyaloglás közben „se fü
le, se farka” gondolatokat szőhet a bölcs, a balga, a bolond is, sen
ki nem neveti ki, vagy nem veti meg ezért, igaz, meg sem dicséri. 
Ami pedig a lényeg: pont az történik vele, amire szüksége van, 
gondolkodhat, gyakorolhatja, amint a főnökének, szerelmének be
szél, lehiggadhat, ha dühös, jót szórakozhat, ha unatkozik, és leg
főképpen: odaérhet, ahova indult. Nem baj, ha közben plagizál, 
nem kell összehasonlítania magát senkivel, de azt is teheti, ha akar
ja. És bármikor befejezheti agya tudatos belső gyaloglását, és áttér
het érzékei gyaloglására, ha valami érdekeset lát, tapasztal. A gya
loglás a spontaneitás és a kényszer ötvözésének bölcsessége.

Ja, és félre sem érthetik! Egyszer vonaton utaztam. Nem nagy 
eset. Egy olyan fülke ajtajánál ültem, amelyben bölcsészek utaztak 
haza a hétvégére. Kívül -  jellemző ez a vasutunkra -  álltak a reá- 
losak. Egy vizsgapéldát elemeztek igen hevesen. A feladat az volt, 
hogy tudják meg, mekkora az alfa. Ilyen-olyan képletek röpködtek, 
és már a bölcsészek is odafigyeltek, hogy „mit tudnak azok ott fél
órát beszélni arról a nyavalyás alfáról”. És akkor jött a bezzeg. 
Bezzeg a humánosok nem akadnak meg egy olyan kicsinységnél,



mint egy alfa, hanem Hamvast olvasnak. -  „Elolvastam A bor filo
zófiáját -  mondta az egyik azóta szoktam borozgatni!”

3.

Az ember gyalogló lény. Gyalogolni jó, és ha valaki úgy gon
dolja, hogy gyalogolnia kell, ezek után az nem értett félre. Még az 
sem félreértés, ha nekikezdene valaki Hamvast olvasni. Nem mu
szájból és nem a kifáradásig. Gyalogolni sem így kell, mert akkor 
teher lesz. Természetesen természetesen. A természetesség a kulcs
szó. Ha az ember olyan örömmel és izgalommal indul neki, mint 
egy tipegő, akkor jó. Ha úgy gyalogol valaki, mint amikor a hűtő
szekrényig lépked az ember, ha hideg ásványvizet akar, akkor jó. 
Ha olyan kimérten teszi, mint a hátizsákját cipelő turista, akkor jó. 
Ha közben a fejét forgatja, hogy meglássa a szobrokat a székesegy
házon, akkor jó. Ha úgy teszi ezt, mint az iskolába siető tanár -  a 
diákok már nemigen szoktak, de andalgásuk is jó -  akkor jó. Ha 
úgy teszi, mint a teregetni valót cipelő asszonyok, akkor jó. Ha ter
mészetesen teszi, akkor jó.

Fekvéskor a szív kissé lassabban ver, mint kellene, ezenkívül a 
vér nem juthat el mindenhova úgy, ahogy kellene, időnként meg 
kell moccanni, és utána megint. Az ülésnél kicsit jobb a helyzet, 
mert a fej helyzete hasonlít a gyalogláskor szokásoshoz. Állni egy 
helyben rossz, mozgás nélkül a láb vénái nem tudják tökéletesen a 
szív felé szállítani a vért, ezt mindenki tudja, még a katonaság is -  
ahol irtó őrültségekre képesek - ,  s általában megengedik, hogy az 
őr sétáljon. Másrészt futáskor a szervezet pazarol. Az anyagcsere 
felgyorsul, sokkal gyorsabban fogynak a tartalékok, a test verítéke- 
zik, nem lehet sokáig bírni. Mindenki kipróbálhatja, és akkor nagy 
tisztelettel nézhet a hosszútávfutókra, akik -  őszintén szólva -  nem 
azt a benyomást keltik, mintha jól éreznék magukat futás közben. 
A futáshoz kell mazochizmus, a gyalogláshoz nem -  nem veszem 
ide a sportgyaloglást. Állni, feküdni, ülni is jó -  de tartósan, tuda
tosan és főleg spontán módon csak gyalogolni lehet. Ha valamivel



száguldozunk, minden energiánkat leköti a figyelem, elmélkedni 
így nem lehet, viszont órákat üldögélni egy helyben mozdulatlanul 
csak az tud, akiben a bölcsesség (vagy a mazochizmus) olyan fok
ra jutott, hogy a körülmények nem fontosak.

Mint mindent, a gyaloglást is meg lehet mérgezni a kénysze
rekkel, de nehezebben. Az ember lényegéből fakad a gyaloglás, 
míg az írás, a bélyeg-, a könyv-, a jelvénygyűjtés nem. Az autóveze
tés-szerelés, hegesztés, orvoslás, futószalag melletti munka, tech
nikai tervezés nincs olyan közel az ember lényegéhez, mint a 
gyaloglás. Mégis majdnem minden lényegeset csinálni lehet gya
loglás közben: gondolkodni, beszélni, udvarolni, tapasztalni, ha
zaérni. Még egy dolog biztos: ha egy gyaloglót lát az ember, ezt 
mondja: Egy „gyalogos ember”. De ha egy autót lát elgurulni, 
ennyit mond: „Ni, egy Toyota, Renault, Mercedes stb.” Vagyis a 
szerkezet elnyeli az embert, kivétel a kerékpározás, hisz soha nem 
mondjuk ezt: ni, egy Campagnolo vagy Shimano. A gyalogláshoz 
az álom hasonlítható igazán. Csak az álom áll vele egy súlycso
portban. Mindkettő a játék egy neme, pontosabban a játék legfrek
ventáltabb megjelenése, még akkor is, ha a játék sokkal tágabb fo
galomkör, és minden beletartozhat. Felnőttkorra csak a séta és az 
álom marad általában. A gyermekkor hepehupásan rapszodikus 
gondolatmenete ezekben él tovább. A munka, az alkotás és min
den más egy kicsit -  hogy is mondjam -  izzadságszagú. Magán vi
seli a koncentráció, a céltudatosság -  végül is - ,  a szenvedés nyo
mait. Egy picit rossz íze van.

Az emberi tevékenységnek a termékei, a repülők, az építmé
nyek, a hajók, az írások fontosak, de nem fejezik ki az ember lé
nyegét, csupán azt, amit mutatni akar magából. Nagy különbség 
ez. A kommunista és kapitalista tankönyvek is úgy ábrázolják az 
embert, mint gyalogló teremtményt. És akkor most szó lehet a fel
egyenesedett járás, és az emberi mivolt közti kapcsolatról, de ezzel 
mindenkit jól kifárasztanak a különböző iskolákban, pedig pofon- 
egyszerű a dolog: az ember gyalogló lény. Nem véletlen ez. Az em
ber lényege, hogy úton van, és ha odaért, akkor leülhet, mint a tá
vol-keleti Buddha-szobrok.



Lassan kezdi elfeledni és lekicsinyleni a gyaloglást az ember. 
Azt hiszi, hogy a mozgáshoz metró meg repülő kell. Egyszer Pes
ten jártam, és eltévedtem. Belefért az utamba, sőt jól is esett az el
tévedés, mert nem siettem sehova. Úgy gondoltam, elsétálok a Du
náig, és onnan hazajuthatok. Nem akartam a Dunával ellentétes 
irányban indulni, így megszólítottam egy járókelőt: merre van a 
Duna? Megkérdezte, hol lakom, és mondott egy villamosszámot. 
Máskor is előfordult, hogy komolyan el kellett gondolkodniuk -  
miután erősködtem, és elmagyaráztam, hogy tényleg nem akarok 
gyorsan odaérni - ,  hogy merre van az a valami a valóságban, amit 
keresek. Világuk egy metróalagúttá egyenesült imaginárius kreá
ció. Hova tűnt belőle a kellemes esetlegesség? A dolgoknak nem
csak azáltal van értelmük, hogy vannak, mert az ember számára 
csak azáltal válhat értelmessé közülük néhány, ha kapcsolatban 
van velük, vagyis ha szubjektíve dolgozik vele, rajta, benne. Ha a 
világból eltüntetjük a gyaloglást, akkor elveszti plaszticitását. Idő- 
intervallumok gyűjteménye, pontok sokaságává válik minden. 
Gyaloglás nélkül tehát a világ abszurd. A távolság, a kiterjedés, az 
idő ilyenformán értelmetlenné válik. A lét totalitása még néhány 
elemmel csökken számunkra.

Ezzel szemben a gyaloglás?. . . Sokáig tart, mégsem lehet eljutni 
vele mindenhova -  de repülővel sem lehet, csupán lehetőség nagy 
távolságok áthidalására. A lehetőség és a realitás közti különbség 
óriási. Én nem mindenhova akarok eljutni, hanem oda, ahova in
dultam. Szokásos ellenvetés, hogy kitartó munkát igényel, és lassú 
-  de az is igaz, hogy nem fárasztó, és hogy gyaloglásunk sebessé
gére lehetünk hatással, de repülőnk sebességére nem, és a forgalmi 
dugóra sem. Nem köntörfalazok, a gyaloglás barátja vagyok. Nem 
akarom a visszafogott objektívet játszani, de nem vagyok a mai 
fenséges dolgokról böfögő prédikátor fajtája sem. Ez nem lenne 
méltó. A gyaloglás barátja vagyok. Ennyi. Kivételesen nem filozó
fiai megfontolás, hanem a gyakorlat tett azzá. Van abban valami jó, 
hogy azt mondom, „én most elindultam”, és ez biztos. Ez hatalom.



Pont ebben a hatalom részegségétől őrült korban mondom ezt, 
amikor a hatalmat fegyverek tonnáival vagy az infrastrukturális 
fejlettséggel mérik. Mindez a homokvárakat szétrugdaló gyerek 
hatalmához hasonlít. Ellenben a gyaloglás reális hatalmat jelent. 
Önmagam hatalmát önmagámon. Továbbá minden egyes értelmes 
lépés növeli a belső terünket, miközben a térben is messzebbre ju 
tunk, de ez nem minden. Távolabb juthatunk azon az úton, ami 
Emberré tehet.

A gyaloglást helyesnek tartom minden esetben, amikor lehetsé
ges. Sosem volt kedvem együtt utazni azokkal, akiket nem választ
hatok meg, ahhoz sem, hogy belélegezzem cigifüstjüket, hónalj- és 
lábszagukat, márpedig mindig ez történik a tömegközlekedésben. 
Mégis ez még hagyján, egyszer a sínbusz az egyik végébe összetö- 
mörítette húsz-egynéhány légköbméterbe egész Közép-Dél-Kelet- 
Európát -  ez az, amit igazán jól tud csinálni a vasút -  (cigányok, 
szerbek, románok, magyarok). Egy rongyos nadrágos bácsika 
szállt fel, és elmondta gyatra szerbséggel, hogy romániai szerb 
meg ilyesmi, megbeszéltük, milyenek a vonatok, meg ki hol lakik 
pontosan. Aztán megkérdezte, én mi vagyok, én meg megmond
tam. Mire ő: -  Tudod, kik a szlávok? Szerbek, oroszok stb. -  
mondta. -  Tudod, kik a „szaszkiak”? A németek, angolok stb. Tu
dod, kik a románok? A románok, a spanyolok stb. Mik a magya
rok? Azok hova tartoznak? Te kikhez tartozol?! -  Ezután levegő
nek nézett egy álló óráig, és én tudtam, miről van szó. A tömeg és 
a közlekedés alkalmas arra, hogy hülyét meg senkit csináljon bár
kiből, amíg szolgáltatásait nyújtja -  szennyezi az agyat, a szemé
lyiséget. Nem kívánom újra és újra átélni azt az élményt sem, hogy 
hiába várok autóbuszokra, és nagyon utálom azt, amikor valahol 
megáll a vonat, és nem akar indulni, és magyarázat nincs -  ez 
ugyanúgy senkit, és hülyét csinál az emberből bunkó bácsika nél
kül is. Mindez elég ok volt, hogy átgondoljam a dolgot, és a gya
loglást a test és a lélek közös tevékenységei közül a legmaga
sabb rendűnek tartsam. Nem túlzás ez, hiszen olvasni, írni, zenélni 
nem lehet tisztességesen gyaloglás közben, ezért ezeket ki kell pi
hennünk valamilyen mozgással. Gyaloglás közben a legkonkré



tabb dolgoknál a legelvontabb ismeretanyagról gondolkodhatunk, 
sőt tanítani, énekelni és tanulni is lehet így. Közben testünk is mű
ködik, noha észre sem vesszük. Nem lenne csoda, ha az emberi élet 
metaforájaként is használnák, de ezt inkább a hajózással vagy a 
hegymászással teszik -  jobban hízeleg ez az emberi hiúságnak, 
mint a közönséges gyaloglás. Ahhoz, hogy a gyaloglás téma le
gyen, legalább az kell, hogy valaki egyszer körülgyalogolja az 
egyenlítővel azonos hosszúságú távot. Ez olyan, mintha az írással 
kapcsolatban Jókai, Passuth, Balzac vagy Lukács kellene hogy fi
gyelmet érdemeljen csupán, és Pirsig, Hérakleitosz, Catullus, 
Sappho, Li Tai-po, Madách nem. A gyaloglás lehet jó, ha rövid is. 
Mindazok a nagyok is laponként, s ha jobban akarom sarkítani: be
tűnként írták müveiket. Egy lépés is lehet érdekes. Gondoljunk 
csak Neil Armstrongéra. De máris hibába estünk. Nem mindig a 
híres és nagy dolgokra kell gondolnunk, nem okvetlenül a távolsá
got kell fürkésznünk. Kezdetnek elég, ha a lábunk alá nézünk. 
(Thalészből csak egy volt, noha elvileg lehet még több Thalész for
mátumú ember is, de ez nem túlzottan valószínű, és mellesleg ar
ról is meg vagyok győződve, hogy Thalész is többnyire a lába elé 
nézett, noha kevésbé, mint az átlag, annyi biztos, hogy pont akkor 
nem, amikor a gödörbe esett. Gyaloglás közben még ily otromba 
gondolatmenetek sem szükségszerűen olyan suták, mint írásban 
tűnnek -  vajon mikor hasznosabbak?)

A gyalogláshoz nem kell még cipő sem. Ha az ember autóba ül, 
akkor az autó a börtöne lesz, még akkor is, ha egy sportkocsit dön
get. Ugyanez vonatkozik a repülőre is. Ezek a pillanatok annak az 
elismerései, hogy képtelenek vagyunk megoldani valamit önerőnk
ből. Következésképp csak akkor kéne ehhez folyamodnunk, ha va
lóban képtelenek vagyunk. Ha tényleg így van, és rábízzuk magun
kat egy szerkentyűre, akkor azt is tudnunk kell, hogy eladtuk miat
ta a szabadságunkat, ráadásul bármikor visszaalakulhatunk gyalog
lóvá, mert az autó akkor romlik el, amikor úton van, a kerékpárgu
mi is akkor lyukad ki . . .  Az ilyen malőrök miatt rengeteg időt és 
erőt fordítunk arra, hogy ez meg ne történjen, közben rohanunk. 
Rabjai lehetünk annak is, aki üzemelteti, és azoknak a korlátoknak,



amelyekkel a szerkentyű rendelkezik. Van úgy, hogy teljesen azo
nosulunk ezekkel a szerkentyűkkel. Ekkor baj van, elvesztünk. Va
lahol tisztában kell lennünk magunkkal, ami annyit jelent: mindig 
gyalog vagyunk. Ezt feledik el néha egész generációk, aztán meg 
csodálkoznak. Csak akkor szenvedheti meg az ember könnyebben 
ezeket a börtönöket, ha lélekben mindig gyalog van.

Persze, lehet jól használni a mozgó szerkezeteket, mint ahogy a 
lélek is szárnyalhat, de csak akkor, ha gyalogolni tudunk igazán. Aki 
tud gyalogolni, csak az tud valóban autót vezetni, még akár szama- 
ragolni is. Van erről egy mese is, amelyben a főhős halálra hajszolja 
szamarát, mert túlhajszolja. Ha tudott volna gyalogolni, ez nem tör
ténik meg. Ha megtapasztaljuk és megértjük önmagunk korlátait, ak
kor megérthetjük motorkerékpárunk, autónk korlátait is. A korlátok 
téves felfogása az, ha gyorsabb szerkezeteket akarunk megkapni. 
Annak a megnyilvánulása, hogy nem akarunk elfogadni korlátokat, 
márpedig ha állandóan a korlátokat akarjuk megdönteni, az nem 
ugyanaz, mint amikor valahova oda akarunk érni. A korlátok döntö- 
getése közben elfelejtjük, hogy miért is csináljuk, amit csinálunk. Is
mert az autóját babusgató ember típusa, aki a haját tépi, ha észreve
szi azt a karcolást, amelyet valahol összeszedett. Ugyanilyen eset az, 
amikor lemondó sóhaj kíséretében bánatosan konstatálják: eljárt az 
idő a gépkocsi felett. Pedig az időnek ez a dolga, az autónak pedig 
az, hogy megkarcolódjon, és hogy elrohadjon. A kérdés csupán az, 
megéri-e ez kinek-kinek? Ha megtanulnának gyalogolni, ez a kérdés 
sokkal tisztább lenne, és az is világosabb lenne: minek is nekünk az 
autó. Hogy ne gyalogoljunk? Biztosan NEM!

5.

Igazából azt ismerjük, amit begyalogoltunk. Az ismerés nem 
adat, egy szám nem ismeret. Egy követ akkor ismerünk meg, ha 
megfogjuk, egy vidéket akkor ismerünk meg, ha bebarangoljuk. 
Csak akkor van értelme kilométerekről beszélni, ha legalább egy
szer egy kilométert végiggyalogolt mindenki. A hatvanszázalékos



emelkedőről is úgy alkothatunk képet, ha legalább egy harmincszá
zalékoson felgyalogoltunk. A gyaloglás még azokban az ismerete
inkben is benne van, amelyekről ezt első pillanatban nem feltéte
lezzük. A hegyekről nem érdemes beszélni, ha nem voltunk ott, 
vagy nem készülünk oda. Ez az a híres tapasztalat, amiről az értel
mes, de értelmetlen pedagógiák is beszélnek!

Ha valaki azt mondja, ismeri városát, és nem gyalogolta be, ak
kor az nem tudja, mit beszél. Nem adekvát az, amit mond. Ugyanez 
vonatkozik az Alföldre, a Central Parkra és mindenre, aminek kiter
jedése van. Aki azt mondja: ismerem a világot, nagyot mond. Aki azt 
mondja: az enyém az erdő, nem tudja, mit beszél. Sokat jelent egy- 
egy papiros a páncélszekrényben, és azok a papirosok is sokat jelen
tenek, amelyek a zsebünkben lapulnak különböző számokat viselve 
magukon. A faanyag köbméterei sem elhanyagolhatók, és minden
nek megvan a maga jelentősége. Mégis ez semmi. Aki játékfilmből 
ismeri a szerelmet, nem ismeri. Aki az árnyas erdei sétát csak Goe
the verséből ismeri, az nem ismeri. A világ és a mi világunk úgy vi
szonyul egymáshoz, mint a táj és a tájkép. A világ nemcsak azáltal 
válik ismertté, hogy átéljük történéseit. Az ismeret csak akkor válik 
teljessé, ha átgondolunk minden tapasztalásunkat. Ha önmagunkban 
az emlékezés töredékeit megkomponáljuk.

6 .

A gyaloglás céljai sokfélék. A célom teszi bölccsé a gyaloglá
som, az viszont engem. Tisztán formai jegyek alapján is osztá
lyozhatnánk. Ezt tette a sport. Meghatározható, mi a gyaloglás. És 
láttunk sportgyaloglókat? Az nem gyaloglás. Semmiképpen sem. 
Ha valaki azért lépked, hogy megdöntse a világrekordot, az nem 
cél. Az sem cél, ha valaki győzni akar. Ilyenkor a lépkedés ökono
mikus mozgássorozattá degradálódik, amely azért van folyamat
ban, hogy megmutassa az eredendően létező vagy szerzett különb
ségeket ember és ember között. Ugye, ez ráillik más sportágakra 
is, tehát az ilyen gyaloglás nem eshet vizsgálódásunk tárgykörébe.



A gyaloglás az, amikor valaki megy. Ebből következik az is, 
hogy valahova. Létezik célszerű gyaloglás és céltalan. A célszerű 
gyaloglás irányulhat konkrét létező célra, magyarán egy helyre, út
vonalra, ahova, amerre megyünk. Lehet elvont célja is, mondjuk, 
azért sétálok, hogy megsétáltassam a kislányom, vagy azért, hogy 
megmutassam az új tornacipőm, szemüvegem, netalán nem bírom 
elviselni a lakásomba szorult meleget stb.

Azt mondtam, van céltalan gyaloglás is, ez azonban igazán 
ritka, az elveszett, a teljesen gyökértelen emberek teszik ezt, mond
juk egy boszniai menekült Pécsett. Időmúlató gyaloglás. A célta
lan gyaloglás utalhat a lélek állapotára, az elesettségre, a hontalan
ságra, de akár a régi traumákra, a halott boldogságra. Általában 
arról van szó, hogy azok a gyaloglások, amelyeket céltalannak vé
lünk, rejtett céllal bírnak. Felvetődik itt egy zavaró szó: a séta. 
Nem szükséges külön foglalkoznom vele, csupán azt kell elmonda
nom, hogy bármelyik iménti meghatározást jelentheti, csak ezenfe
lül magában hordozza a bóklászást, a szabálytalanságot, az esetle
gességet. Ez okból a céltalanságot implikálja látszólag, hiszen 
valójában ez az eshetőség igen ritka.

A célok kérdését nem merítettük ki -  nem tipológiáról van szó, 
hanem filozófiáról. Hogy mi célból gyalogolhat valaki, megszámlál
hatatlan és sokszor kideríthetetlen. Egy dolog derül ki -  az ember.

7.

A gyaloglás célja tehát meghatározza a gyaloglás stílusát, de 
nem kizárólagosan. Máshogy megy az, aki siet, és aki nem -  ez, 
ugye, nyilvánvaló. Sőt mindenki máshogy siet. Mozgásában min
denki saját maga. Mindenki mozgásában az egyéniség -  az, ami ki
ki igazán -  nyilvánul meg, és nem a cél, legyen az bármilyen is. A 
gyaloglásában benne van mindenki vázlatos múltja, a szándéka, sőt 
még az is, ami az egyén abban a pillanatban.

Gazella, medve, komor bika, lepke -  ilyesmi juthat eszünkbe, 
ha járó embereket látunk. Ugyanúgy mehet valaki gondterhelten,



felszabadultan, hanyagul, vagányul. Csak meg kell nézni az embe
reket, nincs közülük kettő, aki ugyanúgy járna. Amikor ezt a dol
got forgattam a fejemben -  gyaloglás közben - ,  önmagam is figyel
tem, s észrevettem, hogy az egyik lábammal hosszabbakat lépek. 
Azt hittem, valami nincs rendben velem. Hát persze, hogy nem 
volt: az a nehéz táska a vállamon egyáltalán nem volt rendben. Bá
mulatos az, milyen módon tud a gyaloglás alkalmazkodni ahhoz, 
amit csinálunk. Szélsőséges példája ennek a tengerész gyaloglása, 
de a nehéz táskát kipróbálhatja mindenki. Lehet, hogy a könnyű 
táska is érezteti hatását. Még az agyféltekék angazsáltsága is lát
szik. Én megnéztem a cipőm, és ezt láttam: a jobb nagyobb felüle
ten kopott, de a bal mélyebben. Persze, ez a táskától is lehet. És 
amikor valaki leveti a cipőjét, az még mindig úgy áll, mintha ő is 
benne állna. A gyaloglásunk nemcsak a cipőnkbe ivódik, hanem 
személyiségünkbe is. Nemcsak a test és a lélek terhei hatnak a gya
loglásra, hanem a gyaloglás is visszahat azokra. Létezik valami 
furcsa rejtett mechanizmus -  olyan, mint a gerincünk kettős S alak
ja - ,  amely lelkünk terheit is amortizálja. Ha valaki mérges, kime
het az utcára, gyúr egy hógolyót, és odavágja a Stop táblához, vagy 
nagyokat rúg a köveken, amik az útjába akadnak. Ha annyira bol
dog, hogy szinte elrepül, akkor tesz néhány lépést, jár egyet, és 
öröme mindjárt súlyt kap, e világi lesz, plasztikus lesz -  elpárolog
nak az illúziók, megszelídül, használható lesz az öröm. A szenve
dély és a harag is szándékká szelídülhet, a bánat pedig tompább, 
kezelhetőbb lesz.

A gyaloglás hossza jellegzetesen koptatja a gyaloglónak azt a 
stílusát, amit magára erőltet, ha valami fontos helyen csinálja. A 
kilométerek sorjázásával a stílus sokkal érdekesebb, jellegzete
sebb, egyénibb lesz. A túl hosszú út nem tesz jót, a fáradtság terhe 
eltorzítja az embert. Mértékkel kell gyalogolni. Tapasztalatom sze
rint állóképességtől függően, az egy és tíz kilométer közötti távol
ság segít abban, hogy levetkőzze ki-ki az álarcát. Ami az álarc alatt 
van, sokszor érdektelen, szabály szerint erre kevesen kíváncsiak.



Jóízüt gyalogolni legfeljebb hárman lehet, de inkább csak ketten 
és egyedül. Egy kivétel van: ha elöl megy a mester, a többiek pedig 
követik és figyelik. Ez a megállapítás nem exkluzív különcködés. 
Ha valaki maga jár, akkor gondolkodhat, ha ketten mennek, akkor 
beszélgethetnek, ha hárman, ugyanezt megtehetik, de ha már né
gyen vannak, akkor kialakulnak a párok, vagyis kétszer ketten sétál
nak, ami megint azt mutatja, hogy . . . (Lásd hat-hét sorral följebb.)

Ha a mester gyalogol a tanítványaival, akkor egyoldalúbb a do
log. Ő beszél, a többiek hallgatják. Tiszta a képlet. Ha beszélgetés 
folyik, ő irányít. Ha a mester valóban Mester, akkor ez senkinek 
nem esik nehezére.

A csoportos gyaloglás diszfunkcionális, és igazából nincs is. 
Nem lehet kényszer nélkül összeszedni embereket, akik ugyanoda, 
ugyanúgy, ugyanakkor, ugyanazokkal akarnak eljutni. Ha kényszer 
nincs, minél többen gyalogolnak, annál nagyobb a tehetetlenség. 
Ez új kényszer. Akkor a csoport csak olyan gyorsan gyalogolhat, 
mint ahogy azt a leglassúbb tagja bírja. Csak akkor indulhatnak el, 
amikor a legtöbbet késő is megérkezett. Az pedig, hogy mindenki 
egy úton haladjon, csak akkor lenne lehetséges, ha csak egy út len
ne. Ilyen feltételek közepette csak egy hatalmas autoritás -  
kvázikényszer -  szedheti egybe az embereket. Kovászként, katali
zátorként működhetnek ebben emberek: Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King és -  az általános érvényű kiegyenlítés leghalványabb 
szándéka nélkül -  Mussolini, Hitler . . .  Az egyén egy lesz a sokság- 
ból, csepp a tengerben, elveszti jelentőségét, örvénybe kerül. El
veszti függetlenségét -  részben lemond róla, részben elveszik tőle 
-  azonosul a vezér vagy vezérlőelv céljával -  legyen az akármi
lyen -  és csupán eszköz, akár a britek elleni harcról van szó, akár 
arról, hogy Hindenburgot meggyőzze arról, milyen sokan vannak. 
Nem hiszem, hogy a Marcia su Roma jóízű gyaloglás volt. Ilyenek 
a tüntetések is. Ilyenkor minden lépésével mélyebbre ivódik az 
emberben a terv, a cél, az akarat. Ez a gyaloglás érdeme az egész
ben. A szándék intemalizációja történik mozgás közben -  így igen



hatékony. A különböző vonul(gat)ások nem a gyaloglásról szól
nak, hanem a levegőben vibráló általános érvényű kényszerekről. 
Nagy tömegeket csak a lehetőség „kényszere” és/vagy a muszáj 
kényszere indíthat útnak.

A gyaloglás gyilkolása a menetelés. Pontosabban az egyéniség 
gyilkolása a gyaloglás kényszerítésével. Itt a hangsúly a kénysze
ren van, és nem a gyalogláson. Ha a gyaloglás az ember kifejező
je, a menetelés az egyéniség kioltása. Meneteléskor megtörténhet, 
hogy nem is tudják, hova mennek, sőt még azt sem, hogy mennyit. 
Nem csoda, hogy a menetelést intézmények alkalmazzák -  pártok, 
hadseregek. Céljuk az egyéniség felhagyatása, felőrlése. Nem cso
da, hogy időnként énekeltetik a menetelőket, így fokozatosan belé
jük ivódik az ének/énekeltető szándéka. (Vajon miért nem lehet 
menetelés közben Riblja corba-számokat énekelni a JH-ben?)

9.

A jó gyaloglás szabályai egyszerűek. Nehezek, mint az élet 
szabályai. Természetesen kell csinálni. Ésszel kell csinálni. Ha a 
gyaloglásra erőltetnek dolgokat, akkor az olyan, mint a satuba fo
gás. A leggyakoribb gond a sietség. Ha a gyalogló siet, mert siet
ni akar, akkor jó. Az „aki nem lép egyszerre” siettetés a lélek 
gyilkosa. Képzeljük el az ovisokat, amint hosszú percekig 
stresszelik őket. Ugyanaz, mint a hadseregben. A lélek gyilkosa 
a „kirúg a főnök” típusú sietség is, viszont az „oda akarok érni 
időre” típusú nem.

Mielőtt jót gyalogolnék, én felkészülök rá. A legfontosabb fel
készülés -  idejében indulni. Ha az ember nem indul idejében, ak
kor autóra, biciklire van szüksége. Ebből következik, hogy na
gyon jól gyalogolni csak arra lehet, amerre már jártunk, vagy ha 
időt állapítunk meg. Nem szükségszerűen mi tesszük ezt, hisz 
mondjuk a naplemente mindig idejében van. Ha a keretek meg
vannak, minden más részletkérdés, mégis a részletkérdések játsz
hatnak sokszor főszerepet. Mit teszünk, ha nem viselhetünk jó ci



pőt? A jó cipő nem azt jelenti, hogy divatos, hanem azt, hogy az 
enyém. Tehát félúton van az enyészet és a jó szagú újantiság kö
zött. Én jobban szeretem azt, ha az enyészethez van közelebb, 
csak az zavar, ha kilóg az ujjam belőle, néha viszont még az sem. 
A legjobb „cipőmnek” bőrtalpa van, az pedig a lábam. Annyi min
dent alánk építettek már -  de többségük nem érdemel szót, hogy 
ritkán gyalogolhatok mezítláb. Gyermekkorom homályába vész 
az, ahogy a lábnyomaim a porban jöttek utánam. A legjobb gya
loglásom akkor volt, amikor az akkori E-5-ös utat újították fel, s a 
kivájt árokban kilométernyi hosszan, vastagon keményre döngöl
ve homok volt. Furcsán süppedt a láb a meleg homokba, és én 
csak mentem többedmagammal. Mindenkinek tetszett, aztán jött a 
bitumen, mert minden múlandó. A jó cipőről az az ésszerűtlen ter
mék jut eszembe, amelyet egyszer sok pénzért vettem. Nagysze
rűen lehetett benne gyalogolni, de csak olyankor, amikor nem volt 
se meleg, se hideg, valamint eső és hóié sem volt. Ennyire azért 
nem kell a kényelemre ügyelni, jobb az, ha a cipő szigetel is. Kü
lönben meg szeretem azt, ha érzem -  van valami a lábamon, a 
hegymászó bakancs a kedvenceim közé tartozik. Mindebből lát
szik, hogy a társadalmi elvárások a kényelmem ellen dolgoznak, 
hisz nem illik lyukas tornacipőben „komoly” helyekre járni és ba
kancsban sem. Én megszerettem -  szakszerűen mondva ez kötő
dés -  a cipőimet a sok év alatt, és az bánt, hogy ugyanolyat nem 
vehetek, és ha vehetnék is, lehet, hogy visszakívánnám a régit. 
Még csak egy dolgot a lábbeliről. Nem szenvedhetem azt, ha egy 
lábbeli nem az, ami. Ha egy tornacipő űrhajó és/vagy státusszim
bólum. (Kösz, nem akarok a világűrbe repülni, és a felső tízezer
be így sem juthatok.)

Kedvenc ruházatom a bő, viseltes nadrág és a megszokott far
merkabát, ami alól szépen kibuggyanhat szeretett pocakom. Még 
véletlenül sem kenek magamra semmi illatot, szeretem az illatokat, 
de piszkálná az orrom, ha állandóan ugyanazt kéne szagolnom. Ha 
valamit viszek, akkor azt a hátizsákomban viszem, még a füles tás
kát is úgy viszem, mint a kisiskolások, így maradhat a kezem 
szabadon, akár azért, hogy gesztikuláljak, akár azért, hogy zsebre



vágjam őket. Gyaloglás közben nem érvényesek azok a szabályok, 
hogy „ne köpködj!”, meg hasonlók, ha úgy esik jól, hát köpök egy 
jót. Ily módon szabad lehetek a legnagyobb diktatúrában is, és a 
betonszauruszok sem zavarnak -  megkerülöm őket. Miközben a 
világ arra kényszerít, hogy pesszimista dolgokat mondjak, gondol
jak, világharagom-bánatom elpárolog, ha egyszerűen megyegetek 
ide-oda. A gyaloglás öröme engem gyógyít ettől a -  jobb nem 
használnom jelzőt -  világtól. Ez a bölcs ősi praktika spontán hatá
sa! Azokat a helyeket, ahova nem lehet zsebre tett kézzel, néha-né- 
ha harsányan hahotázva, viharvert cipővel menni, általában elkerü
löm, vagy gyorsan magam mögött tudom, abszolválom, lesajná
lom. Általában. Van úgy, hogy kiöltözöm, sőt úgy is, hogy autóba 
ülök önszántamból. Igazából a Lükeion vagy az Akadémosz kert
jében szeretnék sétálni, persze, az se lenne utolsó, ha sétáim köz
ben rendre találkoznék egy rosszul öltözött emberkével, aki úgy 
beszélgetne egy mobiltelefonos paprikajancsival, hogy közben az 
megtudná magáról, mi is igazán. Az az igazság, hogy még have
rokkal sem lehet gyakran találkozni -  a gyaloglás többnyire magá
nyos műfaj. így is remek.

Egyvalamit soha sem tudnék: mesterkélt könnyedséggel lépdel
ni tenyészgazellaként. Legfeljebb csak heccből -  de az csak hecc 
lehetne. Nem is értem, hogyan tudják a professzionális libbenése
ket röhej nélkül csinálni. A modellség a gyaloglás egyik mélypont
ja  -  amikor a gyaloglás nem gyaloglás.

10.

A pontosság fontos. Aki az idődet lopja, az életedet lopja. Aki az 
idődet lopja, az öl téged. Ha szereted az embereket, nem várakozta
tod meg őket. Botrányosan hangzik ez mindig késő világunkban, pe
dig így van. Van különbség aközött, hogy megfosztanak valakit attól 
a lehetőségtől, hogy átélje élete esetlegesen elkövetkező részét -  
vagyis megölik -  és aközött, hogy tizenöt percenként lopják idejét, 
mégis valahol a két dolog találkozik, így is, úgy is meggátolják -  az



bizonyos szempontból csak részletkérdés, mennyire -  abban, hogy 
az legyen, aki, vagy hogy keresse azt, aki lenni szeretne.

Gyalogláskor minden tényező ismert lehet -  a késés kizárt le
het. Ha ebbe bevonunk különböző szerkezeteket, az bizonytalansá
gi tényező, noha ez nem szükségszerű. Ha bizalmunk van, és ez 
nem látszatbizalom, vagyis tapasztalatból fakad, akkor használjuk 
az eszközöket. Mindenesetre gyaloglás közben a lehetőség adva 
van -  mindig pontosak lehetünk. Itt az időre nem úgy kell tekinte
nünk, mint egzakt rabigára, hanem mint a társas élet egy közös ne
vezőjére. Megfigyeltem, minél gyorsabb járművei vannak az em
bernek, annál többet késik, miközben annál többet siet. Ad absur
dum azért siet, hogy itathassa százezreket érő masináját. El kell in
dulni! Sokan lelkűk mélyén tiltakoznak az ellen, hogy kilométerek 
sokaságát róják le, vagy nem is akarnak odaérni -  mondjuk, a sze
mély, akivel találkozik, vagy az alkalom, amin részt kell vennie, 
terhes számára, gondját a jövőbe veti, nem indul el, és abban bízik, 
hogy majd a sportkocsi . . .

Kedvenc gyaloglásaim egyike volt az, amikor az egyik másod- 
unokahúgom (az unokatestvérem gyereke) a másik másodunoka- 
húgomhoz volt menendő, de nem akart sehogy elindulni. Ekkor 
felajánlottam neki, hogy elkísérem. Nyolcévesek voltak akkor 
mindketten, és unokatestvérek, nagy volt a féltékenység és konku
renciaharc közöttük. Világos az ábra.

-  Ha legalább lenne egy szerkentyű, amivel mindjárt ott lennék!
-  Milyenre gondolsz?
-  Nem gondolok semmilyenre, csak már ott lennék!
-  Képzeld el, az segíteni fog. -  Valamilyen időutazó szerken

tyűről beszélt, egy szokványos filmen látta, és arról, hogy milyen 
jó lenne az. Miközben mesélt, odaértünk. Ő meglepődött -  azt hi
szem, kivételesen őszintén (hiszen a gyerekek nyolcévesen piszo
kul szeretnek füllenteni).

-  Látod, működött a szerkezet! -  mondtam.



Az írás is gyaloglás. Noha ez nem egyértelmű. Salinger mond
ta az egyik -  ritka -  interjújában, hogy nem azért ír, hogy elmond
jon valamit, nem azért ír, hogy kiadja -  azért ír, hogy meglássa, mi 
sül ki abból az egészből, amit elkezdett. Ez arra hasonlít, mint ami
kor az ember nem tud mit kezdeni az idejével, és elindul valahova. 
Ilyesfajta figura volt Kafka is. Céltalan, de nem felesleges tevé
kenység, ilyenkor csodálkozhat rá a gyalogló ember valamire -  tü
csökre, fára, mókusra, fülemülére. Nem mellékes az sem, hogy a 
világ nem író része is rácsodálkozhat az írórész bóklászásaira.

Kevés olyan tiszta író van, mint Salinger, aki azért ír, mert egy
szerűen kíváncsi arra, hogy mi lesz abból, amit elkezdett. Vele 
szemben az írók általában azzal a szándékkal alkotnak -  nyíltan 
vagy burkoltan - ,  hogy elmondjanak valamit. Céljuk van az írás
sal, nem maga az írás a céljuk. Olyan ez, mint amikor valaki azért 
gyalogol, hogy meglátogassa a barátját, vagy vegyen valamit a 
boltban, esetleg hogy megnézzen egy múzeumot. Nem hitvány 
dolog ez sem.

Az írók többnyire céltudatosak kell hogy legyenek. Nem tehet 
mindenki úgy, mint Salinger, akitől alig adtak ki valamit, noha nem 
tartom kizárt dolognak, hogy óriási asztalfiókja van tele írásokkal. 
Bonfinitől Heltai Gáspáron át Umberto Ecóig a közlés szándéka 
működik az írókban. Mondani akarnak valamit, és ezt bizonyos 
terjedelemben meg is teszik, ezek azok a könyvek, amiket a ke
zünkbe vehetünk.

Vannak igazi távgyaloglók is, akiknek nap nap után megvan a 
tervük, mennyit kell „legyalogolniuk”. Szabályosan kiporciózott 
napjaik során óriási kötetek alapanyaga keletkezik, ilyen Thomas 
Mann. Olyan ez, mint amikor valaki eldönti azt, hogy Bretagne-tól 
Kamcsatkáig gyalogol.

Gyakran sétál az ember magamutogató célból. Amikor az új 
szemüvegét vagy az új nőjét akarja megmutatni az egész világnak, 
vagy netán azt, hogy ő milyen jól/szépen sétál. Ilyen írók is van
nak. Nekem Kosztolányi meg Sebeők jut az eszembe ilyenkor.
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Eco írta valahol -  ha írni akarsz, kösd meg a kezed. Kifejti, 
hogy erre az ihlet miatt van szükség. Gyaloglás közben nem lehet 
írni, következésképpen jön az ihlet, az ember szenvedélyesen vá
gyik ilyenkor egy kis papírra, és az éhes oroszlán vehemenciájával 
veti rá -  röviden, mint egy csomagot, hogy majd kibonthassa, ha 
lesz ideje -  gondolatait, ha ceruza is van a közelben. A valódi írás 
lehetetlensége agyi aktivitást indukál -  a jövő írás alapfeltételét. 
Soha életemben nem jutott eszembe semmi ültömben, ami gyalog
lás közben ne jutott volna eszembe -  csak továbbgondolhattam 
vagy elfelejtettem. A gyaloglás tehát írás.

Az írás is gyaloglás, és most a végére értem, noha jól hittem -  
a gyaloglásról nem is lehet igazán írni. Többször végigsétáltam 
ezen a szövegen, végül már egészen ismerős lett az útvonal. Az 
írásnak -  hátrányai mellett -  az az előnye, hogy nyoma marad. 
Nem ér semmit az élmény, ha nem mondhatjuk el, oszthatjuk meg, 
mondják egyesek. Igazuk van, de az élmények gazdag forrása az, 
ha most itt befejezem, és valahova elmegyek . . .

1999. szeptember 13.



AZ ÚT

1.

A népről és a hatalomról szeretnék beszélni. Nem is olyan egy
szerű ez, mert a szavak, mint bárkák a tengeren, úgy úsznak a je 
lentések óceánján.

2 .

Képzeljük el az ébredést -  nem azt, amikor végtelenül álmosan 
tápászkodunk ki a puha meleg dunyha alól, hanem azt, amikor fel
serkenünk, kipattan a szemük, és máris tenni akarunk -  vagy azt a 
pillanatot, amikor megérezzük: „jé, itt a tavasz”, amikor hallani azt, 
hogy a fű serceg a növekedésben. Képzeljük el, amikor a dél lehe- 
lete elér. Megszárnyasodnak lábaink, ódákat zengünk lelkűnkben, 
Wordsworth, tavasz. Vajon ki állíthatja meg a tavasz lendületét, ki 
harsoghatja felül a tavasz puha kampányát? Hogyan gondolhat
nánk másra, mint a napra, fűre, zöldre.

így pattant ki a nemzetgondolat. Érlelődött az, mint ahogy már a 
február is hoz csiklandós napsugarakat. Petrarca és Rabelais csak 
előhírnök volt. A 19. század a nemzetek százada. Ha egy politikai 
változásra kellene rámutatnunk, akkor a legfontosabb az lenne, hogy 
a 19. századtól vannak nemzetek. Azelőtt is voltak országok, uralko
dók, hatalmak, de a 19. századtól vagy megteremtették maguknak a 
nemzetüket, vagy a nemzet teremtett meg magának más hatalmat. 
Persze itt is óvatosak kell hogy legyünk. Ki, mit teremtett, hogyan? 
Forradalommal? Vagy a nemzet hozta a forradalmat? Vagy egy har
madik dologról van szó? Akármiről legyen is szó, ami történt, meg



történt, gyorsan, nagyon gyorsan történt. Ez volt a parancs, a lendü
let parancsa. Amerikában 1763 és 1783 között egy embercsoport 
néppé állott össze, és csináltak maguknak egy országot, amit -  ahogy 
kell -  deklaráltak is 1776. VII. 4-én. A gyakorlatban ez volt a forra
dalmuk és szabadságharcuk. 1789-ben a nemesek (notables) csinál
tak egy palotaforradalmat, majd a nép csinált egy igazi forradalmat, 
a forradalom csinált egy hatalmat, a hatalom megtisztította az orszá
got, majd a hatalom megcsinálta magának a népet. A breton nép szí- 
ne-javát (nemességét) lefejezték, az elzásziak meg csak hajbókolhat
tak, a provanszálok néha Anglia felé kacsingattak, de hiába, FRAN
CIA lett mindenkiből, ez volt a diktátum, punktum. Félelmetes, hogy 
pont Robespierre idejében dolgozott leginkább a „nemzeti borotva”, 
Robespierre idejében, aki a guillotine ellen szavazott és irtózott tőle, 
és aki csak egyszer látta közelről, és akkor meg is érezte. A hatalom 
magasra emelte a nemzetet, mint Mózes a rézkígyót, közben úgy vi
selkedett, mint az, aki azt mondta: „Az állam én vagyok.” Azt is 
mondta, hogy a nép képtelen gondolkodni, meg hogy nincs is akara
ta, meg hogy a parancs fentről jön, az engedelmesség lentről. Fran
ciák. (Vajon mit jelentett ez?) Napóleon! Éljen! Superlativus.

Örök Itália, Latium lapályai, Szicília sziklái. Ki tudta akkor, 
hogy egy ország leszel? A lakosság 1%-a beszélte Dante nyelvét, 
amikor Piemontból Palermóba küldtek tanítókat az egyesülés után, 
azt hitték róluk, hogy angolok. Italia Unita. Teremtsünk hát nem
zetet, ezen fáradozott Cavour a félpiemonti, félfrancia. De még 
nincs vége. Nőttek a vágyak . . .  Velence . . . meg az egéssz Adria .. . 
majd az lett a cél, hogy a Földközi-tenger a „Maré Nostro, mint 
hajdanán, mossa partunk” -  tette hozzá Benito, a „nagy” Mussoli
ni. Mussolini úgy jött, mint a mértani sorozatban a következő. A 
Benito nevet is csak azért kapta, mert az apja egy Benito Suarez 
nevű mexikói banditával, haramiával, népvezérrel vagy néphőssel 
-  kinek hogyan tetszik -  rokonszenvezett.

Soha nem átszellemült a nemzetalkotás. Hiába beszélünk 
Volksgeistról1, hiába alkotunk elméleteket, a történelmi szellemű

1 Nemzetszellem



népekről, joggal tűnhet ez sokaknak felfújt léggömbnek. Herder és 
Hegel az elmélet, Bismarck a gyakorlat. „Vassal és vérrel.” Vala
hol úgy olvastam ezt a mondást: „Vassal és tűzzel.” A poroszok 
már vassal valósították meg a nemzetállamot, jobb volt a gyalog
sági fegyverzetük meg a taktikai hadvezetésük, mint a császárnak, 
jobb volt a tüzérségük, mint a franciáknak, ki állhatott nekik el
lent? Nem csoda, hogy az erő kultusza alakult ki náluk. Az erő fe- 
tisizálásáról, a hatalom istenítéséről kell-e magyarázni bármit is a 
20. században?

A kis nyomorult keletieknél is hasonló az ábra. A görögök ak
kor szűntek meg kultúrahordozók lenni, amikor nemzetté lettek. 
Addig mindenki, aki tanult volt, görögül gondolkodott a Közel-Ke
leten, a Balkánon, a Fekete-tenger partjain. Mindez megsemmisült, 
amikor görögöknek kellett volna lenniük -  igaz, hogy Arisztotelész 
tiszta fogalmai már rég elvesztek, igaz, hogy a nyelv méltóságteljes 
muzsikája gyors csacsogás lett - ,  de mégis görög volt a nyelv, nem 
fedték el teljesen a korok hordalékai a hellének esendő, gyarló, de 
mégis nagyszerű szellemét.

A képzetlen Karadorde (Fekete György) nemzetet teremtett, 
mert erősebb volt mindenkinél, és erőszakosabb. Egy kis pravo
szláv ortodoxia, egy kis Nemanjic-romantika, egy kis török rövidlá
tás (Mustafa pasa fegyverezte fel őket 1793/94-ben), néhány csata, 
politikai vargabetű, és íme egy modem nemzet. A csehek és a szlo
vákok megmaradtak a kulturális ébredés szintjén, és rokonszenves, 
hogy ebből nő ki a nacionalizmus, ami ugyan nem mindig negatív, 
de ennek lett az eredménye Tiso szlovák fasizmusa is. A lengyelek 
három oldalról őrlődnek, és nemsokára azután ők is egy katonai 
diktatúrát hoztak létre, hogy megszabadulva a külső őrlőktől, be
lülről őrlődjenek.

Ahogy kelet felé haladunk, a nemzetté válás egyre kevésbé 
spontán folyamat, a franciáknál a történelmi hagyományok ellenté
telezéseként jött létre a nemzetgondolat, nálunk, keleten a történel
met húzták elő mintegy varázskalapból, hogy nemzet teremjen. 
Valahol soha meg nem esett történeteket alkotnak: „A dicső római
ak és a büszke dákok” -  cseng fülembe. Szimbólumokat találtak



ki -  a dolgok elképesztő keverékével állunk szemben. Mi a nem
zetkritérium, mi a nyelv? Mohamed azt mondja, aki arabul beszél, 
az arab. A vallás? Vagy a vér, mint volt az kezdetben minden kö
zösségnél, vagy ezek keveréke, mint a belgáknál, amit most már 
bánnak is a flamandok, vagy a terület egysége, mint ahogy az a ma
gyaroknál volt 1848-ban, vagy ahogy a románoknál van most. Szá
mít ez egyáltalán? Engem gyönyörködtetne az, hogy ilyen árnyalt 
a dolog, hogy mintegy palettán láthatnám a színárnyalatokat. Mon
dom, gyönyörködtetne, mert tényleg érdekes lenne ebben a válasz
tékban mozogni és eldönteni, vagy akár el sem dönteni, hogy mi 
vagyok, mi szeretnék lenni, vagy minek akarok megmaradni. Hogy 
tudtak a görögök aiólul verselni, attikaiul filozofálni, dórul drá- 
mázni? Mi az, ami terhessé teszi és megmérgezi ezt az üdítő sok
színűséget?

3.

800 karácsonya: egy zömök pirospozsgás frank térdel, egy fe
hérbe öltözött öreg megkeni a fejét. Császár lesz az Úr kegyelmé
ből. Ugyebár minden, ami ezen a földön van, az Úr kegyelméből 
van, ő teremtett mindent szavának erejével, csak azért lett minden, 
mert kimondta, és „lön”. És azt is mondta . . .  te Péter vagy, én (pe
dig) eme kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Hogy 
mit jelent ez? Két dolgot jelenthet: vagy Péter a kőszikla, vagy 
nem. Azok, akik tudják, hogy Péter eredetileg Simon volt, és hogy 
a co nexpoq az nem Qr\ néxpa  (az első követ, a második kősziklát 
jelent). Vitatják azt, hogy Péter lenne-e ama kőszikla. Jó, de kit ér
dekel az, hogy ki a kőszikla? Van, aki a szabadság illúziójában él, 
és nem is érdekli, kitől származik a hatalom. Van, aki sokkal prak
tikusabban gondolkodik, és nem érdekli a metafizikus alapvetés, 
tudja, hogy azé a hatalom, akinek pénze van -  és téved. Mert jöhet 
valaki, aki azt mondja, hogy azé a hatalom, akinek fegyvere van, 
volt, aki be is bizonyította. Látott már a világ puccsot Dél-Ameri- 
kában is sokszor. Más azt mondhatná, hogy azé a hatalom, akinél



az igazság. Ironikus, hogy Lenin az igazság felének őszinte kimon
dásával vagy Castro 1959-ben tette ezt. Mi is a hatalom? Látjuk, 
hogy annyi gyökere, annyi formája lehet, úgy lehet ezeket vegyíte
ni, olyan fluidumos minden.

A hatalom a dolgok pillanatnyi állásából következik, talán soha 
nem tudjuk meg, mi a gyökere, meddig tart. De egy reális helyzet. 
Az a helyzet, amibe beleszületünk olyan, mint egy álom, váratla
nul, hívatlanul érkezik el tudatunkba, amikor kezdünk feléledni 
gyermekies szendergéseinkből. Igazán nehéz felfogni a dolgok je 
lenvaló rendjét, és még nehezebb alkalmazkodni hozzájuk. Szük
ségszerű, hogy egy értelmes lény elkezdjen gondolkodni a hatalom 
mibenlétéről. Sok mindenre juthat. Elfogadhatja, fellázadhat elle
ne. A világtörténelem második legnagyobb mozgatója a tagadás. 
Miért lettek az írek katolikusok? Miért lettek a franciák republiká
nusok? Miért lettek forradalmárok az orosz értelmiségiek: Hercen, 
Csemisevszkij stb. A tagadás lemeztelenített voltát Mephisto fo
galmazza meg a Faustban: „Lényegem a tagadás”, vagy Bakunyin: 
„Ellene vagyok az alkotmánynak, mert alkotmány”, ellene vagyok 
a hatalomnak, mert hatalom. Ugye, látjuk, hogy milyen indulatok 
feszülnek itt egymásnak? A hatalom birtoklásának akarása itt a 
kulcs. Nietzsche, a tragikus igazán ráérzett a hatalom szenvedélyes 
gyönyörére, az alapkövévé tette az életnek, hogy végül egy szamár 
nyakára boruljon, ő, aki senkivel sem bratyizott. A hatalom immár 
öncéllá vált. A hatalom letiporja az ellenségeit, majd felfalja saját 
magát. Ez az abszolutizált hatalom arca. Volt egy állam Európában, 
büszke népek lakták, nagy volt a hadserege, nagy volt a hatalma, 
amikor elfogytak az ellenségek, önmaga ellen fordult, mert a hata
lom éhes volt. Ez az ország már nem létezik.

Az abszolutizált hatalom megszüli a tagadását is. A kommuniz
mus egy nagy tagadás volt. Az imperializmus, a cárizmus tagadá
sa. Elérkezett annak is az ideje, hogy a kommunizmust tagadták 
meg. Vajon ez a dolgok menete, vajon szükséges-e, hogy birodal
mak ropogjanak és roskadozzanak?

Az uralom, a hatalom, olyan utálatos tud lenni, akkor, ha nincs az 
embernek belőle elég. Akkor, ha nyomják vele. A hatalom relatív



voltát bizonyítják azok az események, amikor a hatalom magas pol
cáról hullanak a halálba a hatalmasok, Caesar, VI. Konsztantinosz, 
II. Miklós. Kevés olyan ember van, aki a csúcson is tudja, hogy 
mindaz „por és hamu”. Igen a hatalom az látszat, egy működő fik
ció, attól van, attól működik, hogy kitalálják, és mögéállnak az em
berek teljes lényükkel, de még akkor is működhet, ha nincsen mö
götte erő, akkor is működhet, ha csupán ELHISZIK, hogy van.

4.

Burghardt azt mondja, az állam műalkotás. A műalkotás csoda. 
Az elmúló pillanat márványba foglalása, amely bár fakul, és soha
sem olyan színes, mint amikor elkészült, de mindig marad benne 
valami a Zsenialitás sziporkáiból. A műalkotás ilyen. Az állam so
ha sincs befejezve. A nagy művek sincsenek befejezve. A szob
rász, ahogy belevizionálja a látomását a kőbe, vagy az író, aki ba
busgatja az irományát, előveszi, elteszi, soha nem tetszik neki, de 
nagyon szereti. Van mit tanulnunk a művészektől. Azt a tapintatos 
finomságot, ahogy a sziklából valami tökéletesebbet alkotnak, 
ahogy a nyers gondolatokat hexameterekbe öntik úgy, hogy nem 
ölik meg őket.

A nép és a hatalom együtt sok mindenre képes, mindenre, a leg
sötétebb terrortól, a legmagasztosabb eszmékig majdnem mindent 
megvalósíthat. Az összefüggést a hatalom és a nép között a hata
lom gyakorlásának módja teremti meg. Ha a hatalom érvényesíte
ni akarja az emelkedettebb eszményeket, akkor és csak akkor tud 
emberi lenni a hatalom. Csak ez az út lehetséges. Mégsem szokott 
az emberi társadalom a magasba repülni, általában a kicsinyesség 
és a primitivitás gyilkos vitáiban fül meg. Jean Baptist du Roselle 
mondja: „Minden birodalom tönkremegy.” Spengler borús jóslatai
val kiterjeszti ezt az egész civilizációkra. Toynbee mondja ki a 
kulcsszót: az a kultúra, ahol a morál elveszíti eredeti tartalmát, a 
megsemmisülés felé halad. (Lehet, hogy ő is arra gondolt, hogy 
nem a legjobb megoldás az, ha egy postarabló lesz az államfő, mert



esetleg államfőként is postarabló marad.2) A magánszféra érték
rendje érvényes kellene hogy legyen társadalmi léptékben is.

A nép hatalma csak forma, amely akármivel megtölthető. A ha
talomnak olyan a természete, hogy mindenhez segítségül hívható, 
a hatalom nyomatékot ad a gondolatoknak, az akaratnak. A de
mokrácia tartalmától függ a jellege. A nép-nemzet az egy sokaság 
egy eszme köré fogva?

Távol legyen. Az ilyen pontatlanságok tönkretehetnek mindent. 
Tiszteljük a népet, ha azt mondjuk, hogy nép, véssük eszünkbe, 
hogy nem absztrakt ideákról van szó, hanem emberekről, mint te 
és én. Ha a hatalom lealacsonyítja az embereket egy szürke tömeg
gé téve őket, akkor saját sírját ássa. Tehát:

Ti, hatalmasak, uralkodjatok!!! ÖNMAGATOKON!!!

5.

A hatalom jótékony jeffersoni önuralma ritkán valósul meg a ha
talmasok szándékából. Garmadával vannak politikusok, akik nem 
másként kezelik a tömeget, mint elszemélytelenített tárgyak sokasá
gaként, közben pedig eszményekre vagy Istenre esküsznek. Sok az 
olyan ország, ahol az emberek arra vágynak, hogy meghallgattassa
nak. A vágy indulatot szül, az indulat gyűlöletet, a gyűlölet háború
ságot. Ez az első buktató, a kezdet előtti. Ha nem jön valahonnan egy 
okos gondolat, az ügy elveszett, csak a hobbesi Leviathan hatalma 
vagy a mindenki mindenki ellen alternatívája marad.

Újból el lehet kezdeni a folyamatot. Az értelmetlen gyűlöletet 
kihagyva meghatározhatóak bizonyos viselkedési normák. Ha ezek 
a normák csupán formai jellegűek, és hiányzik belőlük az emberi 
élet alapvető minősége, az, amiért igazán érdemes élni, akkor egy
értelmű a végkifejlet. A polgár végül mégis kisemmizettnek érzi 
magát. A hatalmasok szelíden szólhatnak, jókat ígérhetnek, és 
mégsincs semmi. Ezt úgy nevezném, hogy a képmutatás csapdája.

2 Lásd J. V. Dzsugasvili Sztálin



Ha ezek beágyazódnak, meggyökeresednek, akkor ismét lehet kez
deni elölről az egészet.

Megtörténhet az is, hogy a képmutatók egyben áltatok, és jól 
játsszák a törődő, gondoskodó szerepét. Elérhetik így, hogy támo
gatóik többen legyenek, s így hiába figyelünk oda a közhangulatra, 
nem tudhatunk meg semmi lényegeset, nincs lényegi változás. A 
társadalom továbbra is személytelenül zakatol.

Ha már egyszer valaki a hatalom ormairól szemléli az „ország”-át, 
megtörténhet, hogy elfogad olyat, hogy vannak „objektív” ténye
zők, kell hogy legyenek tehát gondok is. A gondok elfogadtatására 
is kísérletet tehet. A hatalom kellemes, bizsergető biztonságában 
könnyen elfárad a gondolkodás, és csak ismételt ciklusok szamár
lépcsőit képes bejárni, a gondokat nem képes megoldani, mert nem 
érintik, pszichológiai értelemben nem okoznak fejfájást neki. A ta
laj alatta meg fog inogni.

Létezik még száz és száz változata annak, hogyan alakul át va
lami az ellentétjébe, de csak egy lehetőség van arra, hogy megma
radjon annak, ami. Nem okos kimondani, hogy mi ez a „kiváltkép
pen való út”, mert a szavak megváltoznak, ha kimondják őket, nem 
önálló életre kelnek, hanem valakik megtöltik olyan tartalommal, 
amelyről szó sem volt, nem mondom ki tehát én sem a szót, még
is eddig arról beszéltem. Az útról, ami egyben eszmény is. Nincs 
varázsszó -  azért sem, mert ha csak a szón gondolkodnánk, nem 
bontakozhatna ki bennünk a jelentés úgy, ahogy igazából kibontha
tó, és akkor nem érne semmit az egész . . .

1996-1999. március 11.



A HÚS

o

Hogy miért kezdek nullással egy esszét? Jó okom van erre. Ha 
magyar ember azt a szót hallja, hús, pörköltre, bécsi szeletre gon
dol. Nem tudom, csak sejtem, minek-kinek a hibájából hullott ki a 
magyar nyelvből, ha egyáltalán benne volt, a hús szó másik jelen
tése. Nem pörköltről, csirkéről lesz tehát szó, sőt mindannak, ami
ről beszélünk, az evéshez is kevés köze van. A Baszar (héber), 
a á p ^  (szarx, görög), flesh (angol), das Fleisch (német), carne (spa
nyol) mást is jelent. Mindezekben a nyelvekben a hús szó azt a húst 
is jelenti, amely magával vonja az embert, és minden gondolatát a 
bűn felé vezérli . . .

I.

1.

Egy igazi ellenségem van -  a hús. Úgy tűnik, öröktől fogva har
colok vele, pedig mégsincs így. A hús harcol velem. Húsból va
gyok, ebből épül fel a testem. Determinálja a viselkedést, a gondol
kodást, kényszerít. A testem én vagyok. Még akkor is, ha ehhez já 
rul némi egyéb is. Hajdanán beleharaptam az életbe, már akkor 
szembetaláltam magam a hússal -  mint mindenki. Azaz hogy nem 
is -  egy voltam a hússal.

A hús sokkal elemibb, mint az egyéniség, hisz anélkül hat min
denkire, hogy tudna róla, és lehet, hogy így marad ez egész életé



ben. Viszonylag egyértelmű ez a bűnözőknél, bajkeverőknél, az 
alacsony műveltségi szinteken, de a fenti kijelentés nemcsak rájuk 
vonatkozhat. Mihelyt megszületik a tudat, összeölelkezik a hússal, 
amely megfelelő tapasztalat, tanítás, kulturáltság híján foglya lesz 
annak, így kezd fejlődni az ego, az én. A tudat csak bizonyos fej
lődés következtében módosíthatja a húsban rejlő elemi hajtóerőt. 
Ezért van az, hogy a gyerekeket nem kell az önzésre tanítani, alkal
masint hazudni és lopni, azaz füllenteni és csenni sem. De a jóra és 
az igazságra igen. A személyiség csírája így a húshoz kötődik, rög
tön a fejlődése kezdetén, és így maradhat ez, hacsak nem köti a ne
velés, a tapasztalás, a szent könyvek betűi vagy a hallomás valami 
máshoz, de ez mindig későbbi fejlemény. A hús azt hitette el ve
lem is, hogy én a nagy „Én” vagyok, a nagy „Személyiség”, a vi
lág közepe. Úgy kétéves korban minden kisgyerek az omnipoten
cia mámorát kergeti. A hús -  életkortól függően -  gyönyörű ál
mokkal, víziókkal, versekkel csábítja, butítja, bomlasztja magához 
a formálódó tudatot. Ez kivédhetetlen, sőt a kifejlett felnőtt identi
tás is állandóan a hús inerciájának esik áldozatul. „És ahol a tudat 
van, ott a személyiség is.” Ez bizony formális igazság -  Európa 
egyik pongyolasága, amely sokszor igaz is lehet, hogy még na
gyobb súlyú pontatlanság, sőt alapvető tévedés legyen, amikor 
nem igaz. Arra gondolok, hogy a tudat és benne az intellektus sok
szor csak úgy funkcionál, mint a tudattalant, sőt az ott korlátlanul 
ható húst kiszolgáló instrumentum, nem gazdagítja a személyisé
get az etika -  a szent könyvek korpuszának anyaga -  abszolút di
menziójával. Ez ajellem  satnyasága, amely egyben a gondolkodás 
állatiassága, amelyet embertelenségnek is nevezünk időnként, és -  
minő paradoxon! -  ez az, ami az emberiséget végigkíséri a kezde
tektől máig.

Az etika csak a tudat által hathat, vagyis úgy, hogy kívülről 
kapjuk és fogadjuk be a nevelést, a kultúrát és a hitet. De a tudat 
és a hús közösen is haladhat a birtok, a vágy felé, és taszíttathat a 
kell és a muszáj által. Ez lenne az „Egyéniség”, a „Személyiség”? 
Sok esetben, sajnos, igen. Gyönyörűszép dalokat énekel az E, a G, 
az O, körbefutkosnak az égszínkék háttér előtt és énekelnek: gye



re, gyere, gyere -  ez a lényege. Ha a hús választja ki a célt, akkor 
a tudat csak a fegyvert adja, másodlagos lesz. Ha húsból jövő az 
akarat, akkor a tudat csak a felépítmény lehet. Ha a húsban az erő, 
és az észben a mód, és ha a tudat csak a húsból jövő minőséggel 
bír -  mindent most akarok, nem érdekel senki és semmi - ,  az ma
ga a bűn. És ha ezt a princípiumot emeljük be a tudatba, az a go
noszság. Az ego, az egész személyiség a hús kiterjesztése lesz, ez 
az akarat vaksága. Ha ilyen a hús és a tudat összefonódása, akkor 
személyiségmüvelés híján semmi emelkedettséggel nem bír. Az 
ilyen „személyiség”-képzet általában csak képzet. A hús gerjesz
tette képzet.

A húsnak köze van a megalomániához, noha nem ez a lénye
ge. A hús és a tudat együtt önmaguk képzetére irányulnak. Ez a 
képzet mindig valami nagyszerűnek tűnő hívság. A sors egyedi
sége, a hatalom, a hírnév, a perfekcionizmus és még sok minden 
tárgya lehet a hús által irányított tudat működésének. Közös je l
lemzője ezeknek az öncélúság. Napjaink leggyakoribb öncélú 
képzete az „Egyéniség”, az „önmegvalósítás” -  mint végcél -  
akarása. Bonyolítja a dolgot, hogy mindezek a célok nem szük
ségszerűenjelentik a hús hatását. De ha úgy hat együtt a tudat és 
a hús, hogy a hús viszi a prímet, akkor ez öncélúság, a hatás pe
dig tökéletesen koherens, és így együtt végzetes, a gyakorlatban 
embertelen. így jön létre az öncélú viselkedés és életvitel. Tűn
jön az öncélúság bármilyen jámbornak, következetesen vizsgálva 
mindig megtalálható benne a szeretetlenség, az embertelenség. A 
hús által kreált öncélúságnak nincs köze más emberhez -  legfel
jebb úgy, hogy mint „eszközöket” kezel másokat - ,  tehát az em
beriességhez sem. A személyiség, az individuum gyökerei jó 
részt ismeretlenek, de a hús ismert -  erről szól a javarészt általa 
vezérelt világtörténelem. Kellő értelem és annak morális tartalma 
híján minden relativizálódik, így a hús hatása végzetes és tökéle
tes -  tökéletesen végzetes.



A hús term észetrajza

Ideje, hogy konkretizáljam a meglehetősen szokatlan és eleddig 
homályos „hús” kifejezést. Károlyi Gáspár a húst jelentő héber és 
görög szavakat (a héber baszart és a görög szarxot) ugyanúgy a 
„test” szóval fordította, mint az ehesem és a am pa (szórna) szava
kat, amelyek ténylegesen testet jelentenek, akkora kavarodást elő
idézve így, hogy még ma is legalább minden második keresztény a 
test ellen hadakozik, pedig „csak” a hús ellen kellene.

A hús benső, mélyről ható, lenti princípium. A kell és a muszáj. 
A homeosztatikus motívumok forrása. A motívumok a hús energe
tikai megnyilvánulásai. Lényünk egységes alkotóeleme a hús 
materialitása, a testünk és a tőle el nem választható késztetések, ér
zelmek, libidó -  hatóerő. Bizonyos esetekben, azaz inkább rend
szerint a féktelen önzés, önhittség forrása -  ez az, ami veszélyes - , 
csak akkor nem, ha a körülmények nem teszik lehetővé. A húsban 
nem számítanak a szavak, nincsenek fogalmak, nincsenek abszolút 
értékek, eszmények és semmi, senki más sincs, csak a hús van, 
sokszor a tudatot és az egész személyiséget bitorolva . . . Nehéz el
képzelni azt a tudatállapotot, ahol nincs képzet, nincs megkülön
böztetés, nincs általánosítás, nincs a van, csak úgy, hogy Ez van és 
a „kell”, mindegy, hogy mi az ára, és milyenek a körülmények. Az 
ismeret messze van, ami nincs ott, az -  úgy tűnik -  Nincs. A hús
ban székel a vak energia. Csak az van, ami „itt és most” hat, ami 
most létezik. Mégis ez így sokszor hat ránk -  húsból van a testünk. 
A ráhatásokat, a külső ráhatásokkal együtt, ingereknek is nevezhet
jük, ezek mindig jelen vannak, mindig hatnak.

A lény, az élő lényege azonkívül, hogy van (növekszik, fejlő
dik, szaporodik), az, hogy érzékel. Már a tudattalan létből ered az, 
hogy minden lény -  legalábbis úgy látszik -  akar, törekszik valami 
felé. Ez még a növények esetében is így van, noha tudjuk: a nö
vény a szó valódi értelmében nem érzékelhet, arról nem is beszél
ve, hogy akarjon, hiszen nincs neurális szabályozása, a humorális 
akarás pedig igen furcsa elképzelés lenne. A neurális vezérlésű lé



nyék, az állatok esetében az érzékelés egyértelmű (sőt az egysejtű 
lényeknél, köztük az egysejtű növényeknél is). De ki ne emlékez
ne arra, ahogy egy béka igyekszik átjutni a betonúton, vagy ahogy 
egy rovar tankszerben araszol? Ebben az esetben már nem nehéz 
akaratot feltételezni, azaz olyasmit, ami rokonítható az akarattal, 
illetve annak gyökerében van. Hiszen nem beprogramozott robo
tokról van szó. Egy emlős esetében talán már nem szentségtörés, 
ha akaratról beszélünk. Egy főemlős akar, és esetleg célja is kiala
kul, azaz egy olyan viselkedésforma valósul meg, amely a gének
be van -  jobb szó híján -  beprogramozva, és a környezet által 
„megengedve”, vagyis objektíve lehetséges, és az egyed aktivitása 
következtében létrejövő. Az emberre mindez jellemző, sőt csak ná
la, az életcél, életstratégia is kialakul. Ez az akarat és az értelem 
közös terméke. A húsból jövő energia hajt bennünket, de ott van 
minden cselekvés főítészeként a tudat, ami így vagy úgy valahogy 
az agyhoz kötődik, sőt egész pontosan az „ítész” valahol a homlok
lebenyünkben csücsül, és kívülről (!) került oda.

„Az élet él és élni akar.” A feltétel adott -  az élet. A kénysze
rek adottak -  a hús a kényszer a környezettel. A kényszerek lénye
ge az, hogy akárhogyan forgatjuk is, nem vagyunk tisztán szellemi 
lények. Minden bizonyítható tény arra utal, hogy nincsenek is tisz
tán „szellemi lények”. Tény, hogy súlyunk van, hogy testünk van, 
hogy ez a test követel, és hogy olyan anyagcserét kell véghezvin- 
nünk, amelyből energiát vonhatunk el. Ha ezt nem tesszük, le
gyünk akármilyen szellemi szinten, megtapasztalhatjuk, mi az el
múlás, és az már hit kérdése -  vagyis olyan kérdés, amit nem lehet 
objektiven bizonyítani, következésképpen tudni sem lehet - , hogy 
szellemünk szárnyal-e vagy egyszerűen -  időlegesen vagy örökre 
(ez is hit kérdése) -  megszűnünk létezni. A világ adva van -  és 
nem „habos torta”, korántsem az. A világ olyan, hogy csak akkor 
létezhet az élet, ha engedelmeskedik a külvilág szabályainak és sa
ját testének. Ebben nincs baj, ezek a fizikai -  az egyedül lehetsé
ges -  lét szabályszerűségei. Majdnem minden feltétel rajtunk kí
vülállóként adott. Még mi magunk is rajtunk kívüli okokból léte
zünk. Ezért növekszik, fejlődik, szaporodik minden önműködően.



Az ember esetében azonban a hús uralma valamilyen rettenetes 
téveszme következménye -  az ösztönszerű gondolkodás tudatossá 
tétele kritika nélkül és annak kiterjesztése az élet minden szegmen
sére. Ez a hús uralma. Embernek lenni pedig az, amikor kénysze
reinket, ösztöneinket, vágyainkat kreatívan éljük meg önmagunk 
és mások hasznára, épülésére. Tehát belevesszük cselekedeteink 
megtervezésébe és megvalósításába azt, amivel a hús nem számol 
-  másokat. Mindennek a világon kettős haszna lehet.

Van elvonó haszon, amely nem érint senkit, csak a látszatot. Ez 
a külvilágot mint objektumok halmazát kezeli, és legyen akár kő, 
akár fa, akár állat, akár ember, a maga kényes örömére használja. 
Elmagányosít ez, egyben elembertelenít is, és így önmagunknak 
sem hoz igazi hasznot, hisz csak világhoz való vélt viszonyunkat 
kozmetikázza. Nincs igazán köze a valósághoz, még akkor sem, ha 
tényleg változunk közben, hiszen csak hívságainkat, önimádatun
kat öregbíti, büszkeségünket kenegeti. Ilyen dolog okosabbnak, 
szebbnek, gazdagabbnak látszani, noha nem vagyunk sem okosab
bak, sem szebbek, sem gazdagabbak. Legtöbbször ez így van, de 
még az sem más lényegében, ha tényleg okosabbak, szebbek stb. 
vagyunk, olyan szándékkal, hogy kifelé mutatkozzunk. Ha 
elhisszük látszatainkat, ha elkezdünk hinni bennük, emberileg egy
re kisebbek leszünk. A valódi haszon az, ami hozzátesz valamit eh
hez a tökéletlen világhoz, a tökéletlen önmagunkhoz és társainkhoz 
a tökéletlenségünkben. „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok tökéletes” (MT 5.48.).

Az emberi élet magához von egy abszolút értékrendszer kikezd
hetetlen elvei által. Ez abban áll, hogy felfoghatjuk, megérthetjük 
és cselekedhetjük azt, ami által megközelíthetjük az eszményeket. 
A valódi -  az értelmes -  szellemiség hozza létre a kultúrát, a kul
turált ember által mindig újrateremtve azt. Az értelem és az etikai 
tartalom hatására az ember felhangolódik a Nagy, a Szent dolgok
ra. A hús szeszélyes hullámzása helyett a jó-oldalon-levés érzését 
és a derű egyenletességét idézi elő.

A hús taszít valami, bármi felé, kikapcsolja a gondolkodást, 
vagy elvonja az alapvető kérdések végiggondolásától a végiggon



dolatlan célok megvalósítása végett. A hús hajsza, ez a fö minősé
ge. Az ilyen -  hús által megbabonázott -  értelem taktikus, minden 
stratégia nélkül. Az élet a cél felé von -  az emberi élet célja pedig 
Embernek lenni, és nem más. Az ember annyiban több, mint a 
többi lény, hogy birtokába juthat -  értelme, emlékezete és a sza
vak hallása által -  olyasvalaminek, ami őfelette áll. A hús általá
ban kényszerít, még akkor is, ha ezt jól álcázza. Ez kitűnően mű
ködik az állatoknál, mivel az abszolút értékrendszer híján nem le
het választott célja az életüknek. Az ember kap, költ vagy talál 
célt az életének -  sokszor téveszmét. A hús úgy taszít ilyenkor, 
mintha a téveszme vonna magához. Az ember téveszméi nagyon 
sokrétűek, csak pár jellemző dolgot mondok: eredeti, nagy, egyé
ni, büszke stb. Minden élő érzékel, idegrendszere csak az állatok
nak van, és ezek közül néhány esetleg gondolkodásszerű, a gon
dolkodással analogikus folyamatokra képes, „akar”, célszerűen 
„cselekszik”, valamit „meggondol”, és mindent azért csinál, hogy 
növekedjen, fejlődhessen, hogy szaporodjon -  fennmaradjon -  hi
szen ez az élet axiómája. Ez az emberre is vonatkozik, mégis leg
alább meg lehet kísérelni emberként megmaradni, és nem enged
ni kritikátlanul folyni a történéseket, kirobbanni az indulatokat. 
Az indulatok, az ösztönös cselekvés jelen van az embernél is. 
„Ezért minden önkínzás ének / szeretném . . . ” -  Én szeretném -  
„ . . .  ha szeretnének” -  így köszön vissza -  eszétikummá alakul
va -  ez a költészetből. Milyen hatalmas úr az elme! Még egy olyan 
hatalmat is le tud szerelni -  átszellemítve azt - ,  mint a hús. De ne 
feledjük, a hús ugyanilyen hatalmas úr. Ezért sikk „nagy Szemé
lyiségnek” vagy valami hasonló nagynak lenni. A küzdelmet az a 
szó, az a betű, az a nevelés vagy az az erő dönti el, ami tőlünk füg
getlen és felettünk áll. A fontos, a Nagy dolgokat az ember reve- 
latívan kaphatja meg, rájön, súgják neki, mondják neki, olvassa, 
de mindig benne is történik valami. Tehát az élet célja Embernek 
lenni, a hús célja viszont homályos, legfeljebb csak racionális 
vagy logikus lehet, többnyire még ilyen sem. De nem állhatja ki a 
próbát -  az Embernek lenni próbáját -  soha. Összetörik, jelenték
telenné és néha nevetségessé válik az abszolút értékekkel -  az



atyai szóval, a Szent Könyv betűjével -  ütköztetve. Annyi világos 
mindenképpen, hogy amennyiben a hús kormányozza az értelmet, 
ott az önzés -  mindent most akarok -  dominál. Legyen a cél akár
milyen, senki más nem számít. Pedig az Embernél a másik ember 
mindig lényeges.

Érzékelni annyit tesz, mint válogatni az ingerek között. Elkü
löníteni a fontosat a talmitól. Meglovagolni a , jó ”-t és megszerez
ni a „kelT’-t, elérni a „cél”-t. Fennmaradni, túlélni. Ahhoz, hogy 
az élőlény élhessen, nem elég csupán létrejönnie, megszületnie. 
Tevékenykednie kell, mozognia, válogatnia. Mozogni, hogy válo
gathasson, válogatni, hogy jobban mozoghasson, hogy elfuthas
son, elszökhessen, ha kedvezőtlenek az ingerek. Amelyik egyed 
ezt hatásosabban csinálja, az éli túl, az szaporodik, az marad fenn. 
Az marad fenn, aki jobb, s jobbnak lenni csak úgy lehet, ha a lény 
minden erejével azon van, hogy elérje célját, csak így fejlődhet ki 
minden, így lehet tökéletes. Mindig le kell győzni a gyengeséget, 
gyarlóságot. Ezt kvantitatívan is fel lehet fogni -  gyorsabban, erő
sebben, kitartóbban, magasabbra stb. Ez az élet alaptulajdonsága, 
mert „minden mi kíntól megremeg” ugyanabból a követelőző 
húsból van. Az emberi élet alapelve világos: Embernek lenni. A 
húsé viszont homályos, viszonylagos, zagyva. Ezért nem azonos 
értelmű az emberi élet és az állati élet esetében a tökéletesség és a 
,jobbnak lenni”. Az ember esetében a kvantitatív „jobbság” -  a 
könyöklés, a majorizálás, az eltaposás, a javak elhappolása mások 
elől, mások legyőzése -  embertelenség a kvalitatív jobbság nél
kül. Kvalitatív módon jobbnak lenni nem mérce kérdése, hanem 
megfelelés kérdése. Aki megfelel az emberi mércének, az emberi
ességnek, az atyák tanításának, ha ezek a szent -  abszolút -  érté
keken nyugszanak, nos, az jó, és a jobb kérdése fel sem merül. 
Mindig a minőség oldalára kell állni -  ez a megfelelés és a törek
vés. Ez nagyobb dolog, mint az evés, ivás és az élvezetek. így kell 
mindig jobbnak lenni.



Az em ber világa

Egy szűk és korlátozó világba vetetten él az ember -  az élethez 
adott tudat. A zseniális Darwin megfejtette az élet és a hús közös 
törvényeit és azok hatását a természetben. Megtalálta a rugókat, 
azokat az elveket, amelyeken a természet működik. Ebben a „sok 
az eszkimó, kevés a fóka” világban él az ember, és ehhez a világ
hoz alkalmazkodik. Hogy mennyire törvényszerű ezért az, hogy a 
lét egy bizonyos fejlettségi szinten kitermeli az értelmet, komoly 
vitatéma. Vitatéma az is, mi az értelem, és az is, mi az Ember. Ha
gyatkozzunk azonban a lényegre: az ember jelen van, ez a lénye
ges. Formailag van jelen. Egy forma van jelen, amelyről elvileg 
feltételezhető az, hogy Ember. Embernek lenni azt is jelenti, hogy 
egy olyan világ is létezik számára, amely az eszmék és a törvények 
tökéletes harmóniája, még akkor is, ha ez nem látható, nem termé
szetes, nem természeti jelenség, és csak úgy jön elő, hogy legyen 
mihez igazodni. Nagy baj, ha már nem létezik ennek az emlékeze
te, mert akkor nincs erő, szó vagy betű, ami segíthet. . .  Az ember 
így nem több, csak egy lény a sok közül. Megszületik, és csak van. 
Ahhoz, hogy az Ember létrejöjjön, azon dolgozni kell, helyesen.

Azt mondják, a lét, az élet, a tudat határozza meg az embert. Az 
is kérdés, vajon a lét, az élet, a tudat egy sort alkot-e. Elég meggyő
zőnek tűnik, hogy élet van tudat nélkül is. De hogy lét van-e tudat 
nélkül? Létezik-e a világ, ha nem tudok róla? Rossz kérdés, hisz más 
tudhat róla. Lehet ez a misztikum kezdete, pontosabban azé, hogy a 
Mindenség közepére önmagunkat tegyük. Ez mindig tévedés. Az 
ilyen kérdés a metafizika parttalan óceánjának egy-egy hulláma. A 
metafizika tengerén annyi a hajótörött, amennyi a megválaszolhatat
lan kérdés. De nekünk a megválaszolható kérdésekkel kell előbb 
foglalkoznunk. Mégis a tudás és a nevelés önmagában nem biztosí
ték ahhoz a többlethez, ami az emberi minőséghez szükséges.

Elfogadott dolog, hogy a lét elemibb dolog, mint az élet. Az élet 
a fizika egyik kémiai megnyilvánulása. Az élet elemibb, mint a tu
dat -  a tudat az élet önreflexiója, a tudat a lét érzékelése, a tudat az



élet érzékelése, a tudat a tudat érzékelése. A tudat komplikált. És 
nekünk adatott fegyverül, de védelemül is. Lehet az elpalástolás, 
de a megismerés eszköze is.

Oly természetes, hogy a létből eredeztessük a tudatot, mint 
ahogy az esőcseppek lefelé hullanak, a folyó lefelé hömpölyög. Vi
szont szintúgy természetes, hogy a lét ered a tudatból, mint ahogy 
a vízpára az ég felé száll. A filozófia sok papírt pazarolt az ügyben, 
hogy bizonyítsa: a létben megvannak az élet ismérvei (Bergson) 
vagy a tudat ismérvei (Brekley, Hegel). Majd arra, hogy ezt cáfol
ja (Marx). Majd arra, hogy bizonyítsa: a tudatban megvannak a lét 
elemei (Kant). Majd arra, hogy ezt cáfolja (Marx). Mára már olyan 
kifinomult lett a filozófia, hogy kérdést sem tud igazán feltenni. 
Mindez kísérlet volt arra, hogy felfogjuk a valóságot a maga tota
litásában. Hogy ez mennyire sikerült? Vélekedés kérdése. Mégis a 
valóság -  legyen szó annak bármely szférájáról -  megismerése 
fontos, tévelygésektől óv meg bennünket, feltéve, ha megfelelően 
értékeljük magunkat -  és itt bajok szoktak lenni.

Az ember megpróbálja magát, illetve új minőségét, a tudatot 
visszavezetni a lét örök minőségére. Az ember megpróbálja a lét 
örök minőségét birtokba venni. A létbe a tudatot vagy a tudatba a 
létet vezeti vissza -  gyakorlatilag ez mindegy. A tudat önmagában 
olyan tökéletes, hogy ezen nem változtat az sem, ha a létet alapve
tőbb minőségnek vesszük. Ha efölött nem tud napirendre térni az 
emberiség, és mindenáron bizonyítani akarja önnön tökéletességét, 
illetve önnön nagyságát azzal próbálja igazolni, hogy meg akarja 
érteni és „zsebre vágni” a világmindenséget, akkor ez egy korábbi 
fejlemény következménye -  a hús működéséé. Kinek-kinek határt 
kell vonnia, még akkor is, ha sokkal csábítóbb az omnipotencia 
csalfa lehetősége. A mindenhatóság mint cél -  ilyen vagy olyan 
nagyságrendű megnyilvánulásban -  a hús célja. Kóros megnyilvá
nulásai ennek azok a téveszmék, ha valaki Napóleonnak, FBI-ügy- 
nöknek vagy egyenesen a Megváltónak képzeli magát. Társadalmi 
méretű az az egyelőre enyhe kór, amely a „valósítsd meg önma
gad” jelszót tűzte zászlajára. Burjánzanak azok az „életfilozófiák”, 
amelyek Alfréd Adler felismeréseit vulgarizálják. A tudat, benne



az intellektussal, nem arra való, hogy önmagunk nagyszerűségéről 
költsön meséket, hanem arra, hogy éltessen bennünket, mégpedig 
emberi minőségű élettel -  vagyis ne csak bennünket éltessen! A tu
datnak nem elsősorban a házak, az autók és a szellem termékei a 
megnyilvánulásai, hanem az a kapcsolat, ami ember és ember kö
zöttjöhet létre. Ilyen a barátság, az anyaság -  ki tudna azzal érvel
ni hatásosan, hogy az állatok és az emberek anyasága ugyanolyan? 
-  a szerelem, a törődés az öregekkel és a gyász is. Mindezeket a tu
domány is képes leírni vagy tanulmányozni, de ezenkívül is van 
sok minden. Mégis a sok minden nem azt jelenti, hogy határtala
nok a lehetőségek. Valahol meg kell állapodni a valóságban, és ez 
a hely bizonyosan nem központi lesz. Akárhol áll is az ember, min
dig a peremen érzi magát. Ezt kell valamilyen formában elfogadni. 
Rámehet egy egész élet arra, hogy ezen változtasson, illetve arra, 
hogy központi vagy „csúcshely”-et szerezzen ki-ki magának (ahol 
persze megint periférikusnak tűnik a helyzetünk). Kérdés ebben az 
esetben, hogy az ember magának, magáért vagy képzeteinek szol
gájaként kergeti-e azt, amit kerget.

A hús tudat általi egyik megnyilvánulása a görögök által 
hübrisznek nevezett gőg, dölyf, kevélység, önhittség, elbizakodott
ság. (Nietzsche a hübrisznek tulajdonítja az antik görög kultúra ki
halását.) Ezenkívül a javak összeharácsolása, a megbecsülés hajhá- 
szása, a tömény élvezetek hajhászása. Olyan természetesnek tűnik, 
pedig nem az. Az etikai minőség nélküli társadalom szocializálja 
ilyenné az embereket, így az uralkodás, a vagyonszerzés motívu
mát beemeli a valódi motívumok közé, miközben ezek a pótmotí
vumok teljesen értelmetlenné válnak, csak a hús számára jó érvé
nyesülési formák, de funkcionális autonómiájuk révén úgy működ
nek, mintha az életünk függne tőlük.

Térjünk hát vissza az érzékelő létre. Ez az, amikor csak kiválo
gatjuk az ingereket. Az akarat akkor tűnik fel, ha egy ingert és egy 
kedvező lehetőséget azonosítunk. A hús akkor tűnik fel, amikor a 
kedvező lehetőséget azonosítjuk önmagunkkal, és érvényesíteni 
akarjuk, miközben minden és mindenki elsikkad, és az is, hogy mi 
és miért kedvező. Ez teljesen evidens az állatoknál, ők nem ismer



nek más létezési módot, de visszaköszön ez az embernél is, erre 
szokták mondani, hogy „homo homine lupus est”. A folyamatba 
csak akkor léphet be a tudat, amikor -  formális értelemben -  öntu
dattá vált. Persze, az lényeges, hogy a formális értelemben vett ön
tudat mivel van „töltve”. Ha az emberi tudat mentes minden emel
kedettségtől, akkor egy rendkívül hatékony lényről van szó. Ha az 
emberi lényben, azon kívül, ami genetikailag adott -  óriási intel
lektuális lehetőségek - ,  van erkölcsi felépítmény, nos, ekkor és ez 
okból beszélhetünk az Emberről -  a többi élőlényhez viszonyítva 
-  mint minőségileg új jelenségről. Gyakorlatilag nincs olyan em
ber, aki ne kapna -  élete folyamán állandóan „csöpögtetve”, illet
ve kisebb-nagyobb adagokban -  legalább töredékesen valamit, ami 
a jellemébe épül. Ezért beszélhet a pszichológia minden ember 
esetében egyéniségről (ezért nem lehet egy kisbabának egyénisége, 
de egy háromévesnek igen, noha még kezdetleges). Könnyen meg
lehet, hogy az emberi lényhez az intellektus csak mint „segédtudo
mány” kapcsolódik. Ez akkor fordul elő, ha a jellembe torz vagy je
lentéktelen, vagy elégtelen tartalom épül be, ha a morálnélküliség 
morálja, ha az embertelenség mint emberség, ha a barbárság mint 
kultúra manifesztálódhat. Egyszóval a hús vak követelődzése 
intellektualizált álruhába bújtatva. Öntudat és öntudat közt tehát 
minőségi különbség is lehet, az erkölcsi dimenzió lehet a különb
ség. Ez az abszolút és a relatív közti különbség. A jellem kifejlő
dését ugyan lehet magyarázni, de a dolog lényegéig soha nem ha
tolhatunk. Titokzatos dolog az, ahogy ajellem  kifejlődik, így nem 
is lehet egzakt módon különbséget tenni egyéniség és egyéniség 
között. A relatív mércék alapján elvileg összehasonlítható az, ami 
a valóságban nem összehasonlítható -  mondjuk, Ceaucescu és Te
leki Pál, vagy Raoul Wallenberg és egy koncentrációs tábor pa
rancsnoka. Mérheti ugyan a tudományos pszichológia a személyi
ségjegyeket és hasonlókat, de az erkölcsi dimenzió benső jelenlé
tének kérdése jobbára kívül esik a tudomány hatókörén, hiszen az 
csak a realitás egy-egy szegmensével foglalkozhat, és nem az ab
szolút teljességével. Ezért van az, hogy az, ami kétséget kizárólag 
egyéniség, még nem biztos, hogy nagybetűs Ember is. És itt elju



tottunk a megválaszolhatatlan kérdéshez: hol terem az Ember, ho
gyan lesz Ember az ember. Ez az a kérdés, amely megválaszolha
tó is meg nem is, a mi dolgunk pedig az, hogy erre keressük a vá
laszt korlátozott világunkban!

4.
Az emberi tudat: öntudat

A tudat kimeríthetetlenül érdekes fejlemény. A törzsfejlődés el
mélete szerint az utóbbi időben jelent meg a végtelen múlt örök 
nyugalmát megzavarva. Hosszú időre van/volt szüksége mégis, 
hogy nyomot hagyjon -  ha egyáltalán nyomot hagyott -  a csonto
kon, a bőrön, a szervekben. Sokan úgy vélik, minden változás az 
anyagban kezdődött, hisz a csontokon látszik a beléjük fagyott idő 
milyensége, és csak az látszik, ami régi. Ez a hivatalos álláspont, 
ezt oktatják a lurkóknak az iskolákban.

Az öntudat nem kövesedett bele a csontokba, de belevésődött a 
planétába. Az ember eszköze lett a föld, gondolja -  ez a hübrisz. 
Az ember viszont az öntudattá álcázott hübriszének az eszköze lett 
-  vagyis a hús eszköze. Az élő természet -  amelynek rugóit (a zse
niális) Darwin ismerte fel -  az ösztönök által, illetve genetikusán 
programozva hat minden élőre -  kivéve az embert. Az ember ese
tében a tudat annak tartalma és az öntudat.által is hathat. Az ember 
ösztönei -  a hús dinamikus megnyilvánulásai -  a tudata által is hat
nak, de a tudat át is szellemítheti őket. A tudat lehet az ösztönök 
hatásának minőségi és mennyiségi meghatványozása -  ebben az 
esetben bármennyire is dicsérhetjük az öntudatot, az olyan vak, 
mint az ösztön -  de lehet azok teljesen emberivé nemesítője is. Az 
előbbi „emberi” tudat kimutatható az állatoknál is, és ez arra csá
bít, hogy azt mondjuk: lényegében az nem különbözik az emberé
től. A lónak, a delfinnek, a kutyának is van olyan tudata, amely az 
ösztönöknek a pillanatnyi helyzethez alkalmazására való, ez sok
kal kezdetlegesebb, gyengébb, mint az emberé, de lényegileg lehet 
ugyanaz. Noha az ember tudata sokkal magasabbra törhet, mégsem



történik ez meg mindig. Az ember sokszor az ösztönkényszereit 
erősíti meg, teszi hatékonyabbá tudatával. Az ösztön kanonizálása 
a hübrisz, sőt maga a bűn. Ha az öntudatot tesszük meg mindennek 
az alapjává anélkül, hogy annak tartalmát vizsgálnánk, akkor a ho
mályos képzelgést, az ismeretlent tesszük meg főfétissé. A túlzó 
öntudat vakság.

Ebben a kérdésben a legtömörebb és legpontosabb meghatáro
zást Csu Hszi kínai filozófus (1130-1200) adta meg. Szerinte az 
ember két elválaszthatatlan princípiumból áll: a li-ből és a ki-ből. 
A li anyagtalan, láthatatlan, egységes, határtalan -  mi európaiak 
szellemnek mondanánk (egyébként helytelenül). A ki anyagi, lát
ható, korlátolt és sokaság. Szerinte a li nem lehet rossz, a ki egy
szer jó, másszor rossz. A ki eredményezi a belátást, erényt. De az 
együgyűséget és bűnt is. Többnyire mindenki a szellemet teszi az 
első helyre -  Darwinig.

Darwin realista volt -  sajnos. Nem az a sajnos, hogy Darwin re
alista, hanem az, amit ez a realizmus mutat -  sokkal rosszabbat, 
mint Hobbes Leviathanja. Darwin félreérthetetlenül előrevetítette 
azt, amit Freud ki is mondott: az embert az ösztönök kormányoz
zák. Tudták ezt mindig is. Mégis tagadni próbálták, fel is léptek el
lene -  Európa második tévedése. Sőt tévedéssorozata. A fürdővíz
zel kiöntötték a gyereket. Miközben teljesen elvetették a testiséget 
és az érzékiséget -  ami majd minden ember alapszükséglete -  nem 
különböztették meg ezeket a gőgtől, a megalomániától, a büszke
ségtől, a bálványok, fétisek (cím, rang, pénz, hírnév) hajszolásától, 
így a hús közvetlenül hatott a tudatra, létrehozva a korcs „szelle
miséget”. Iszonyú kacskaringói az európai történelemnek a bűnös 
kolostorok, a kibírhatatlan cölibátus, a „szent” bordélyházak és a 
szifiliszes pápák. De ez esetben nem az ösztön az, ami feltétlenül 
aljas, hanem a hús és a tudat ily módon erőszakolt elegye. Ez fik
ció, az „egyéniség”, a „szentség” gőgje. A hús elhiteti megszerzett 
fegyverével, a tudattal, hogy a téveszmék az élet célja. Ez a téve
dés más néven képmutatás. Szimptomatikus az emberiségnek az a 
hajlama, hogy olyan képet próbáljon előállítani önmagáról, aminek 
csak nyomokban van köze ahhoz, ami az ember valójában.



Az öntudat önmagában öncél, görcs, ez a túlzottan kifejezett 
ego, a túlhangsúlyozott egyéniség. Európában felnőtté válni annyi, 
mint magunkra venni ezt a görcsöt, és csömört kapni tőle. Képet 
mutatni, és beleszürkülni az átlagba, a trivialitásba, vagy -  ritkább 
esetben -  belebolondulni. Ez az az indiai/tibeti kép, amelyen egy
más farkát harapva alkotnak kört a gőg piros kakasa, az irigység 
zöld kígyója és a majom sötét butasága. Ezt a kört valahol meg kell 
szakítani, különben nem lehetünk igazán emberek. Elfelejtjük az 
őszinteséget, amely voltaképpen egy ártatlan infantilitás, naivitás, 
nyitottság érett megnyilvánulása. Ez a sebezhetőség vállalása -  te
hát veszélyes! Mégis az igazi komolyság az, amikor a felnőtt 
„megtalálja azt a komolyságot, amivel hajdanán játszott” (Nietz- 
sche-parafrázis). A modernség, az önmegvalósítás jegyében erősza
kolt „egyéniség” elfedi ezt a komolyságot. Az igazi egyéniség tar
talmazza ugyan a függetlenséget, önállóságot, akaratot, de nem el
sősorban ezeket. Mindez be van írva az ösztönök kódjaiba, a gé
nekbe, bele van forrasztva minden élőbe. Ez a kód pedig a jobbnak 
lenni, többnek lenni, túlélni, de ami ezen felül van, az szintén lé
nyeges. Az ember minőségileg más, máshogy jelentkezhet a gene
tikai program nála. Egy állattól nem lehet számon kérni a hús sö
tét aljasságát. Az embertől igen.

A hús „aljassága” önmagában nem etikai kategória, csak az em
bernél válik azzá. Másnál nem emberi, nem mérhető, nem kritizál
ható. A hús aljassága az, hogy a tigris megöli a zsákmányát, vagy 
hogy a birka a füvet harapja. Aljasság ez? Nem lényeges kérdés, 
hisz az állatok nem eshetnek etikai mércék alá. Csakhogy az ember 
-  többnyire -  a hús aljasságát kifinomult rendszerré varázsolta óri
ási fegyverével, a tudattal. Lefedte, álarccal látta el, a hús mimikrit 
kapott, és beférkőzhet mindenhova. Az embernél nem az a kérdés, 
ki az életrevalóbb, ki a jobb, hanem az, ki a „társadalomba valóbb”, 
kinek vannak jobb pozíciói. Az embernél immár nem a képességek 
számítanak, hanem a tulajdon, ezért kell időről időre összeomlania 
egy-egy társadalomnak. Ha az élet a képességek függvénye, akkor 
ez nem más, mint állati élet. Ha az élet a szociális pozíció függvé
nye, akkor ez nem állati, de nem jobb egy cseppel sem annál. Az



emberi létnek máson kell alapulnia. Kiiktatván a természetet mint 
konkurenciát -  bizonyára csupán időlegesen az embernek (egy 
buta, de létező okoskodás szerint) ma nem maradt más ellensége, 
mint egy másik ember, azaz más, mindenáron megvalósulni kívánó 
„Egyéniségnek. Az egyéniségek istenítésének okán lebomlott az 
európai kultúrkör kis egoista személyiségekre. A modem ember 
csak úgy képes értékként felfogni önmagát, ha megkaparint vala
mit, amit értéknek tart. A modem közösségekben az individualiz
mus közös. De kérdés, hogy vajon ez megfelelő összetartó erő-e. A 
modem euro-amerikai média a személyes, egyéni és hasonló sza
vaktól visszhangzik. A cél magasra jutni, új szinteket megmászni. . . 
A kötelező szintek szamárlétráinak megmászása elvette már az 
egyéniség eredeti és másodlagos értelmét is. Nem engedi létezni a 
komoly érdeklődés köré font, összeszedett személyiségeket sem -  
ez lenne az elsődleges, a valódi egyéniség; de az egyéniséget babus
gató önimádatot is meggátolja -  másodlagos egyéniség. Ez a folya
mat olyannyira elharapódzott, hogy lassan kezd leszokni az embe
riség euro-amerikai része arról, hogy bárhol értelmet keressen. Az 
értelem féke nélkül, viszont az értelem logikájával a hús korlátlan 
aljassága uralkodik -  egoizmus, pornográfia, babona, new age, int
rikák, ellenségeskedések, gyűlölködések -  minden alapon, szinte 
nem is fontos, hogy nemzeti, faji vagy szociális - ,  irigykedések, 
gyilkosságok -  már rutinos módon - ,  részegeskedések. A gyerme
küket elpusztító anyák viselkedése analóg a fogságban tartott álla
tok viselkedésével utódaik iránt. Vajon a társadalom úgy működik, 
mint egy „emberkert”? Minek a foglyai vagyunk?

Az emberi élet fundamentális kvalitása az őszinteség kell hogy 
legyen, de nemcsak ez. Sajnos, annyira lejáratták már a szeretet 
szót, hogy nem is merem használni, csak megpróbálom körülírni: 
az az emberi vonzalom a másik ember iránt, amely a másikat is úgy 
kezeli, mint önmagát, miközben nem méricskél és nem keres ez 
alól kibúvókat. Vagy másként: egy adag etikai kvalitás érzelmek
kel alátámasztása. Megint másként: egymás közös építgetése. Ez 
az emberi lényeg. Nincs helye a gyengeségek palástolásának vagy 
erényre változtatásának. Ezen az elven egyáltalán nem változtathat



a pénz és a társadalmi pozíció sem, még akkor sem, ha ebben a hit
ben ringatjuk magunkat. A lét, az élet tiszta logikájából -  amelyet 
az etikai ismérvek tesznek emberivé - , az őszinte és emberi viszo
nyulásból a hús önzése dobta az embert a mai pályájára. Azokra a 
tévutakra, amelyek variációk egy témára, amelyeket mindenki a 
hús ihletésével találhat ki magának. Ez a kereszt. Ezt kell cipelni. 
Teológiai értelemben ezért kell meghalni.

„Senki sem lehet büntetlenül szülei gyermeke” (Nietzsche). Az 
ember reakciói különbözőek lehetnek, a történelem tele van ezek 
változataival.

II. 
A z emberi lét kihívásaira adott téves válaszok  

(A z értelem és a hús negatív interferenciái)

5.
A lázadás -  az első téves válasz

Eldobni a keresztet! Szabaduljunk az ősi istenektől, átok rájuk. 
Dobjuk el az egyéniségünket, „ormótlan sárcipőnket!” Legyünk 
mások, nyissunk új utat, kezdjünk új lapot az emberiség történeté
ben. „Ne csak szemléljük, változtassuk is meg a világot.” A „kezd
jünk új lapot az emberiség történetében” -  Európa harmadik téve
dése -  kommunizmus. Miért? Mi okból? Ha őszintén belegondo
lunk, ez is a hús (ön)célja, nyugatias változatban.

6.
A belenyugvás -  a m ásodik téves válasz

„Magunkra venni . . .  a karm át. . . Elfogadni a sorso t. . .” Ez a 
hinduista válasz olyannyira megnyugtató, hogy képviselői meg 
sem rendülnek, ha valaki az orruk előtt hal éhen az utcán. „Nincs



más út, lehetőség. A karma karma. Nincs mit tenni, máshogyan 
nem is lehet, mint ahogy van. Minél inkább megpróbálunk meg
szabadulni tőle, annál inkább velünk van. El kell fogadni.”

Az eredeti buddhizmus válasza tagadja ezt, de hogyan? Esze
rint hidegen kell hogy hagyjon bennünket a valóság, hiszen az csak 
látszat. Maya. Valójában nincs is! És kényszer sincs! Egyszerűen 
el kell dobni mindent, meg kell szűnni. A személyiségtől úgy lehet 
megszabadulni, ha Buddhát utánozzuk, mondván: „A testem nem 
az én testem, a gondolataim nem az én gondolataim, az érzése
im . . .” Ez az Út? Vajon így közelebb jutunk Istenhez? Az Isten a 
semmi, a lét a semmi. Merőben más válasz, mint az európai, sok
kal elvontabb. Ezt vulgarizálják és teszik közkinccsé a mesés India 
népszerűsítői. India bámulatos válaszokat tud adni részletkérdé
sekben -  ha a lényeget illetően nem is - ,  de ahhoz, hogy ezt kinyer
jük, nem elég az, hogy futólag ismerjük. A vulgarizáció tévút. Az 
ebből leszűrt jelszó: „Válasszunk Gurut!” tévút. Bugyutává tett in
diai maszlag így az egész. Véleményem szerint olyan praktikát 
nem lehet kitalálni, amivel megszabadulhatunk a hús hatásától. 
„Mit kerestek az indiaiak háromezer évig? A semmit. És mit talál
tak? A semmit” (Egon Friedel). Ezt a semmit fejezték ki a barok
kot megszégyenítő cizelláltsággal, ezt hozta be Schopenhauer Eu
rópába, azóta megyünk a semmibe. Az emberek pedig amióta nem 
hisznek semmiben, mindent elhisznek.

7.
A bizonytalan tekintély szolgálása, a tévhit -  

a harm adik téves válasz

Európai válasznak tűnik a kereszténység. Mégis minden intéz
ményesült formája valamilyen keverék, sőt korcs. Mert mindig azt 
követeli, hogy higgyünk, de ezen az intézmény iránti hűséget érti. 
A kereszténység domináns formái: a hit, a tekintélyelvűség, és -  ma 
jobbára a passzív -  erőszak keveréke. Ebben az a trükk, hogy azt hi
hetjük, hiszünk, pedig csak behódolva szolgálunk, értelem nélkül.



Volt egyszer egy király, Cloviusnak hívták a latinok. Barbár 
volt és pogány bálványokat imádott, aztán egyszer csak behódolt, 
koronát kapott, a reimsi püspök beavatta -  megkeresztelte -  ezek
kel a szavakkal: „Égesd el azt, amit eddig imádtál, és imádd azt, 
amit eddig elégettél.” És ö tette a dolgát. Azt hiszem, mondanom 
sem kell: a király pogány maradt, noha azt égette el, amit imádott, 
és azt imádta, amit elégetett. Keresztény külsejű pogány volt. Ki
rályi gőgje -  a hús kiterjesztése -  ugyanaz maradt.

Clovius azért érdekes, mert látszólag ellentétes dolgokat tett, 
mégis ugyanaz volt, mert mindig valami égett. Király volt, és for
málisan, jogilag keresztény. És el is hitte magáról, hogy az, hisz fo
galma sem volt arról, mi a kereszténység. Valamit papolt neki 
Remigius, ő meg továbbra is maradhatott király. Király volt, nem 
tartozott senkinek felelősséggel, nem kellett gondolkodnia, az út az 
ő útja volt, a hús útja. Az lett, amit választott. . . (Választott? Vagy 
a hús választott helyette?) Abba a „szerencsés” csoportba tartozott, 
amely kizárólagos és biztos utakat határozhatott meg. Azok közé 
tartozott, akiknek a szava törvény. Biztos úton haladt -  vért és hi
deg tetemeket hagyott maga után. Végül nem hagyott más öröksé
get fiaira, mint a biztos „Ut”-at, a hús útját, amelyről úgy vélte, az 
igaz út. El is tűntek a Merowingek vérben, szennyben, tűzben.

Talán ez volt a sorsuk. Nomen est ómen (pl. Chlodwig, 
Chlodomer, Theuderik stb.). A név sors, a germán nevek romanti
kus töltésű és gyakran harcra utaló nevek (pl. a Chlodwig jelenté
se = híres háború). A nevek sokat elárulnak Chlodwignak és kor
társainak a természetéről. A név elárulja őket, hisz az a névadó 
szándékáról tesz tanúságot.

Clovius tudta, hogy mit és hogyan. Ezért nem tudott semmit, 
sőt még a semmittudást is megfertőzte vélt tudásával. A keresz
ténység nem beavatás kérdése. Jó poén, amit Cloviusnak mondott 
Remigius, de nem juttat el a lényeghez.

Hol kezdődik az egész, mi a teljesség, és mi a rész? Mi az ábra, 
és mi a háttér? Mi a válasz? A választ mindig a felelős -  az embe
riesség felé törekvő -  és őszinte én adja meg, az egyet számunkra, 
de nem az egyetlent a többiek számára.



Az Út egy. De melyik? Ez az a kérdés, amit nem szabad eldön
tenünk így együtt, de el kell dönteni egyedül, úgy szívünk szerint, 
de nemcsak a szerint, hagyván azt, hogy az út, ad absurdum, eset
leg a lábunk alá kússzon -  szeretném én ezt látni! - ,  és megmász
ni, ha mégsem kúszik. El kell dönteni, hogy a téveszmék szolgálói 
vagy az abszolút értékek követői leszünk-e. Ehhez az eszmékkel 
kell foglalkoznunk, ezt nem úszhatjuk meg! Egynek kell lenni a 
millióból, de a millióból egynek!

8 .

A behódolás -  a negyedik téves válasz

Ha lemondunk az eszmék megvizsgálásáról, akkor csak két 
módszerünk marad: az egyik, hogy az atyák szavát, a hagyományt, 
a tradíciót követjük, és remélhetőleg jó úton járunk, noha ebben 
nem lehetünk biztosak. Hiszen csak egy hagyománynak hódoltunk 
be, amit nem értünk.

A másik mód: nem keresni az igazságot, csak behódolni annak, 
aki diktál, vagy akiről azt mondják, hogy igaza van, vagy aki ezt ki
kényszeríti. Erre mondja Andrié: „Nije dobro bit’ fukara, al’ je 
nekad korisno.” Ez egy konkrét helyzetre vonatkozik, amikor csak 
két válasz van: a halál vagy a behódolás. De mit mondani akkor, ha 
egy egész nép hódol be zöldségeknek, olyan eszmetorzításoknak, 
amelyek ráadásul alacsony intenzitású intellektuális erőbefektetéssel 
is ízekre szedhetők. Közismert, de korántsem utolsó eset -  ki tudná, 
ha mi nem -  a német „kultúmép” esetét az elvetélt festőművésszel. 
(Az idézőjelet nem minden kétely nélkül tettem ide, ismervén -  leg
alább hírből -  a német kultúra óriási teljesítményét. Tehát nem Goe
the, Kant vagy Beethoven semmibevétele miatt indokolt az idézőjel. 
De azok a milliók (az a „kultúmép”), amelyek „hívei” lettek a náci 
zöldségnek, idézőjelet érdemelnek!) Nem is az ideák kritikájával 
volt baj, hanem a kényelmes felületességgel, a következetlenséggel, 
a hanyagsággal. Az illeszkedéssel, a társadalomba simulással. Ilyen 
esetben egy kis hangos csoport tönkretesz egy egész népet.



Oldódjunk fel! Ezzel volt telítve a légkör a huszadik század har
mincas éveinek Németországában, no meg azzal, hogy megszüle
tett a tuti tökéletes rendszer, amitől annak tagjai is tökéletesek. Ez 
-  ha nem is igaz -  bizonyos pontig kényelmes volt, utána meg már 
nem lehetett mást csinálni. Keressük meg a vezért (németül dér 
Führer), akit mindenáron követünk. Mi újat lehet erről mondani a 
20. század, és Erich Fromm elemzése után?

9.
H it a tudás hatalm ában -  az ötödik téves válasz

A tudásnak első pillantásra nincs köze a húshoz. A „szellem” 
szférájába tartozik. A tudás önmagában nem, csak bizonyos dol
gok tudása által tehet emberibbé. A tudás önmagában nem vezet 
sehova, hanem csak annyiban, amennyire a tudatra hat. Bizo
nyos dolgok ismerete nélkül nem emelkedhetünk ki a hús vezé
relte létből. Mégis talán emlékszünk olyan emberekre, akik meg
görnyedve a tudás terhe alatt botorkáltak körbe-körbe. Közben 
tudásukat fegyverként használták, és mindenkit agyonütöttek 
vele, akit lehet. A tudás ilyen formában használható hatalmi esz
közként. Ez teljesen értelmetlen és funkciótlan. Sokan és sok
szor a mindenható Igazság szolgáinak vallják magukat -  a job 
bik esetben: hiszik magukat. Ők az értelmiségiek, jobban mondva 
azok, akik ezt a státust tekintik zsákmányuknak. Úgy funkcio
nálnak, mint a modern szekularizált -  elistenietlenedett, a lénye
ges dolgokat nem tudó -  világ papjai. Vagy legalábbis annak 
képzelik magukat.

Talán arra is vissza tudunk emlékezni, hogy nekik is emberi 
vonásaik vannak, tiszták és szépek, ha külön szemléljük a vonáso
kat. Távolba tekintő szemek (Nietzsche), határozott arcéi 
(Descartes), intelligens homlok (Platón). De ha ez összeáll arccá, 
az összhang gyakran groteszk. Bizonyára el tudjuk képzelni, 
ahogy ezek az emberek kövéren cammognak (Hegel), vagy sová
nyan „libegnek” tova (Kant), vagy szándékosan szenvednek, mert



különben nem lennének „Igazi Művészek” (Brahms). Esetenként 
élénken gesztikulálnak, mimikájuk érdekes, mások egyszerűen 
szenvtelenül, mozdulatlanul ülnek. Olyannyira különböznek ezek 
a jelenségek, és mégis egyformák. Lehet, hogy minőségük a görcs, 
lelkiségük a hübrisz. Lehet, hogy nem különbözik az ilyen tudo
rok görcse a „fakabát” rendőrökétől, mert ha szerepet játszanak, 
akkor az elfedi a valódi, az őszinte egyéniséget. Nem biztos, hogy 
különbözik a mindenkit lehengerlő tudós hozzáállása a szemetes
kocsi vezetőjétől, aki lecsapja az iskolából hazaigyekvő kamaszo
kat sárral. Nem biztos, hogy különbözik a szándékuk a katonasá
gát befejezni készülő sorkatonáétól, aki megmutatja a kis zöldfü
lű újoncnak, hogy mi az, hogy katonaság, vagy a rangját frissen 
megkapó tisztétől, aki majd gyökeresen megváltoztatja az állapo
tokat az egységében. Hát nem emlékszünk a csendesen mosolygó 
matematikatanárra, aki „élet és halál” közt lebegteti a diákot, csak 
azért, mert olyan példát is fel tud adni, amit nem képes megolda
ni a „tudatlan”.

Folytathatnám még a példákat, az orrát magasra emelő, ítéletet 
mondó bíróval vagy az istenneveket pattogtató latintanárokkal. 
Olyan elterjedt dolog ez, mint maga az ember, mint maga a hús. 
Nem menekülhetnek meg a görcstől még azok sem, akik felisme
rik ezt, mert az új formába csapódik át. Ugyanez megtörténhet -  az 
útmunkástól kezdve a kimérten lépkedő manökenig, a nyomatéko
san prédikáló pszichológusig, a szavait fülsértőén pontosan formá
ló nyelvészig -  mindenkivel.

„Én tudok beszélni”; „én a lelkedbe tudok látni”. Mindenki ab
ból indul ki, hogy ő tud. Ez a hús nagyzolása és öncsalása, az, hogy 
„én és a tudásom . . . valami jelentős vagyok”, és még csak az sem 
kell, hogy feltegyük az ego maszkját.



III.
A lehetőségek

10.

Nos, nem a tudásunk, a pénzünk vagy a helyzetünk miatt va
gyunk jelentősek. Ez Clovius tévedése és az „intellektuel” tévedé
se. Nem kell királynak lenni ahhoz, hogy megrontson a hús és fel
tegyük a „nagy Személyiség” maszkját. Az elvtelen tagadás tévedé
se, önmagunk exponálása -  a lázadás tévedése. A „tudók” görcse 
göcs -  görög szóval: di-lemma -  megoldás nélküli és eldöntendő. 
Semmilyen birtok vagy tudás nem tehet bennünket jelentősebbé. 
Mégsem szabad lemondanunk jelentőségünkről -  ez a behódolás té
vedése, és az ellenőrizetlen tekintély szolgálatának a tévedése.

Egyszerűen jelentősek vagyunk, mert vagyunk, és ha minden 
normális, tehát morális lenne, akkor ez nyilvánvaló lenne, és elis
merést nyerne.

A gyakorlati élet konzisztens elemzése lehetetlen. Szubjektivi
tásunk a gyengeségeivel együtt mindenhol ott van zavaró tényező
ként. Teljesen objektív véleménye senkinek sem lehet semmiről. 
Ezzel azt állítjuk, hogy meg kell ismernünk a megismerhetetlent, 
és ezen tudás alapján élni. Jó kis paradoxon, mégsem mondhatunk 
mást: körül kell nézni, és LÁTNI. Élni kell, és nem látszatainkat, 
álarcainkat építgetni.

11.
A kétségbeesés

„Ó, hát milyen szörnyű dolog az élet, milyen sivár a lét! Futni, 
futni, egyre keresni a követ, az aranyat, az értelmet. Se vágy, se tu
dás nem hoz megnyugvást” -  hangzik a sóhaj évezredek óta.

Hiába olyan szívbe markolóan zsibbasztóak az életről írott ver
sek. Szkeptikus vagyok. Hiába olyan észbontóan megkapóak a re



ménytelen szép dalok, vagy amikor egy homokszem sírdogál, per
lekedik, panaszkodik. Hiába . . . Nem hiszek nekik, legalábbis nem 
veszem túl komolyan őket. Többnyire az sem hat meg -  mert álta
lában semmilyen más célja sincs, csak az, hogy meghasson - ,  ami
kor a porba esett, megalázott, netán egy tiszta nő maga indul út
nak . . . Elfújta a szél a határozott érdeklődésem Werther szenvedé
se és Petrarca szerelme iránt, Godot-ra sem várok. Nem azt akarom 
mondani, korántsem, hogy mindaz, ami a világirodalom címszó 
alatt fut, értéktelen, sőt még a lektűröket és az amerikai filmeket -  
amelyeket illik itt, Európában kritizálni -  is értéknek tartom. Csu
pán mindezeknek nincs etalon értékük. Pedig olyan szórakoztatóak, 
esetenként szépek is meg gondolatébresztőek is lehetnek a minden
féle alkotások. Viszonylag nemes szórakozás néhány üres óra he
lyett. Mégis a megjelenítés értéke más minőség, mint a tartalmi tö
kéletesség. Az irodalomban s a többi emberi alkotásban is ömleszt
ve és amorf alakban jelennek meg az értékek, sőt gyakran kevere
dik mindez az értéktelenséggel, erkölcstelenséggel. Nem vitatható, 
hogy bizonyos értelemben a lélek nemesítését is szolgálhatják, 
mégis .. . Nem teszik helyükre a dolgokat, többnyire -  bevallottan -  
nem is ezt akarják. Ha túl is vannak a közönségességen és a várako
zás feszültségén, az akaraton, egyvalamin mégsincsenek túl, egy
valamit nem hagytak el: a húst. A modem művészetek nem törek
szenek az abszolút értékek -  amelyekért igazán élni érdemes -  tö
kéletes formába öntésére, kifejezésére. Hovatovább, a siker egyik 
biztosítéka az, hogy mennyire tudja egy-egy alkotás felserkenteni 
érzékeinket, mennyire tud hatni a tudattalanunkra, és felgerjeszteni 
-  természetesen -  a húst. Láthattuk, hogyan kergeti az embert a 
romlásba a biztos út, a vágy és a hit, és -  igen -  a tudás is.

A tudomány fergeteges tudásfelhalmozása sem az igazi. Re
pülni tanulunk: feljebb, feljebb! Vajon ez segít rajtunk? Dédelget
jük pótistenünket, a tudást, hogy saját utainkon járhassunk. Vajon 
olyan magasztos ez? Churchill mondta: az ember a technikai fej
lődés tekintetében az ürkorszakban van, az erkölcs tekintetében 
pedig a kőkorszakban. Apropó, a politikusok igaza is legtöbbször 
torz, sőt néha nevetséges. Hősiesen küzdünk, viaskodva a széllel,



szemben az árral, vagy netán magabiztosan lépkedünk a huszon- 
valahanyadik századba. Vajon olyan tiszteletre méltó ez? Magunk 
-  még együtt is magunk -  törekszünk. Magunkért -  még ha egy
másért is. Hogy megtanuljunk szárnyalni -  Mi, azaz Én. Vajon 
olyan magasztos ez? Mindannyiunk találhat magának istenpótlé
kot -  fétist - ,  amely igazából csak az övé. Magunknak dédelget
jük démonainkat, bálványainkat, a tudást, erőt, erényt. A fétisek 
démonok. Itt kell elmondanom, hogy a tételes intézményesült 
vallásokra nem is érdemes szót vesztegetni, hiszen az intézmény 
statikus struktúrája mindig fontosabb annál, amit elvben szolgál
nia kellene. Repülünk saját utainkon -  nagy „lelki” szárnyakkal, a 
hússal megterhelve.

És vérmérséklettől függően elkezdünk perlekedni a sorssal, 
Istennel. Vagy ahogy tetszik. Vagy sírdogálunk összetört csontja
ink felett, a mások által összetört csontok felett -  legalábbis eb
ben a hitben. Olyan szofisztikus értelmetlenség ez, mint ha arról 
elmélkednénk, hogy vajon Ikarosz csapódott-e a földhöz, vagy a 
föld Ikaroszhoz. Nyilvánvaló -  mondhatnánk: Ikarosz a földhöz. 
De úgy is fordíthatnánk a szót, hogy Ikarosz felé csak úgy jött, 
jött a föld, egyre közelebb és egyre gyorsabban. Ennyi elég kell 
hogy legyen a sírdogáló költőkről, az Istennel perlekedő filozófu
sokról, a mindentudást zsebre vágni akaró tudósokról és a hitet
len papokról meg a magukat meghúzó „mindennapi”, „közönsé
ges” emberekről.

Manapság az emberiség nagy része úgy hiszi, hogy a tudás bol
doggá tesz. Nem tudja, hogy minél több tudást vesz magára, annál 
nagyobb terhet cipel. Mert a tudás iszonyú teher lehet, növelheti a 
hús terhét, a keresztét. Ha arra szolgál, hogy általa élhesse meg ér
tékként önmagát az egyén, akkor a tudás értéktelen, eszköz csupán 
az önértékelés javítására, amely veszélyeket rejt magában, hiszen 
csak úgy tűnik, hogy abszolút értelemben növel bennünket, a való
sághoz mindennek nincs köze. Megvan annak a lehetősége is, hogy 
a tudás gonosszá tegyen, mert minden tudás szenvedés eredménye. 
A gonoszság szenvedés (De Coster). És ez nemcsak szillogizmus. 
A tanulási folyamat egy bizonyos szinten túl már nem szórakozta



tó. Valamilyen intellektuális indíttatású motívum áll mögötte. Ha 
ez az omnipotencia megközelítése, akkor kétszeresen is téves, és 
kétszeresen is szenvedés. Egyrészt a cél nem elérhető, másrészt ek
kor a tanulás igazán szenvedés, és így lassan gonosszá tesz. Ha 
azért tanulunk, hogy növeljük tudásmennyiségünket, ez passzív 
dolog és értelmetlen is. Az az értelmes, ha célunk van a tudásunk
kal, azaz ha olyan tudást keresünk, amivel megoldhatunk valamit, 
ami érint vagy érintett bennünket, és szabály szerint másokat is. 
Ami igazából boldoggá tehet bennünket, az a másik ember, és az, 
ha tudjuk: helyesen cselekszünk. Ezzel szemben tömegek hiszik, 
hogy a birtoklás boldoggá tesz -  ajánlom, ismerjék meg az Onassis 
lány történetét. így van ez a vágyak hajhászásával is: minél több 
vágyat élnek ki, annál nehezebbek. Logikailag ugyanolyan módon 
felépíthető a sok pénz, a sok hatalom csömörének bizonyítása, 
mint a sok tudás téves szándékú birtoklásának levezetése.

Az öncélú tudás, hatalom, pénz olyasforma lyukká zsugoríthat
ja annak az emberségét, aki birtokolja, mint az óriási tömeg a csil
lagok térfogatát, a csillagászok által feltételezett fekete lyukakban, 
szingularitásokban. Ha elfogy a potenciális erő, a nukleáris hajtó
erő -  az ember esetében: a szeretet, az emberiesség vágya, akarása 
- ,  menthetetlenül fekete lyukká esik össze a tündöklő csillag. Az 
ember ahelyett, hogy igazán emberi legyen, egoista „személyiség
gé” válik. Pedig Ember mindenki lehet, még akkor is, ha senki sem 
annak indul. A fekete lyuk, a nagy „egyéniség” csak befelé sugá
roz, önmaga lelkét pátyolgatja. A hús úgy hat az emberre, mint a 
csillagra a gravitáció. A csillagászat e példája tökéletesen megfelel 
az emberi személyiség azon folyamatának, amikor a hús diktál. A 
fekete lyuk arra törekszik, hogy mindent elnyeljen. A kisszerű 
vagy aljas ember pedig arra, hogy mindent magához hasonítson -  
elnyelje - ,  megszüntesse valóban emberinek lenni mindazt az esz
meiséget, ami körülveszi azáltal, hogy objektivizálja őket, azaz 
csak önmagához viszonyítva ad nekik értelmet. Akiben a hús mun
kálkodik, tehet akármit, szerezhet tudást, pénzt, hatalmat, menthe
tetlen, és még egyszer: Menthetetlen -  a fekete lyukból anyag nem 
lép ki. A gonosztól nincs szeretet.



Persze sok minden új megtudható a „fekete lyukak”-ról. (Akik 
valóban benne voltak, itt hagyták könyveiket, harcaikat, dalaikat, 
tetteiket.) Többek között az, hogy az időnek van eleje és vége is a 
nincsben. Az ilyen gellert kapott életekre az jellemző, hogy nem a 
tudás maga s a jóra használható hatalom érdekelte őket, hanem az 
az önértékemelés, amit ezektől reméltek. A konkrét haszon, amely 
az önfelmagasztalásra irányult, bárhogyan magyarázták is, és bár
milyen spirituális, magasztos célt rendeltek is mellé, hogy így 
nyerjen bonyolult magyarázatot -  az volt a lényeges. Nem a tudást, 
nem a dalt, nem az erényt, nem a boldogságot vitték szárnyaikon. 
Nem ők repültek vele, hanem a démon, a fétis, a „lelkiség”, az „ér
ték”, a „szentség” -  a hús.

Nincs önmagában olyan cél, cikk, esszé, zene, könyv, eszme, 
pénz, élvezet, amely megérné, hogy sírokat vagy sírókat hagyjunk 
magunk után. És mégis csak akkor éri meg élni, ha van valami, ami 
az életnél értékesebb.

12.

A legfontosabb kérdés

-  Mit tegyek, Mester?
-  Találd meg utad, kövesd azt magad! Mert csak Jézus mond

hatta, mondta -  kövess engem! Ahhoz, hogy keresztény lehess, 
tudnod kell: pogány vagy!

-  Téged követlek!
-  Ne felejts keresni, mert ha engem követsz, nem önmagad 

mégy, és az, amit követsz sem én vagyok, csak az, aminek látszom.

13.

A húst nem hagyhatjuk el. De ha követjük, biztosan tévúton 
járunk! Kihagyhatjuk számításainkból, kitaszíthatjuk tudatunk
ból, de ettől még olyan biztos, hogy megjelenik, mint az, hogy



vagyunk, és az, hogy abból -  húsból -  vagyunk. Biztos, hogy hat 
ránk, itt van, mint a vírusok és a baktériumok. És itt vannak az in
tő történelmi példák, mint Hitler, Nagy Sándor és a többi nagyra
vágyó. Itt van bennünk, a párnákban, a könnyeinkben, a szép sze
meinkben, a hóban, a télben, a hidegségben, a vágyban, a puha 
ágyban, a padló márványában, az otthonom zugában, tűzben, ta
vaszban, éjben, a szemem szegletében, apám tenyerében, ott pi
hen, ott pihent mindenben, az anyaméhben, a herében, az Éden- 
ben, Ádám fejében.

Mindenre hat és mindenbe belerondíthat. Vadászmezői és hatá
sának poligonjai az elvek vagy az érdekek, Igazságok és képzetek, 
vétkek és erények, kényszerek, remények. S ha feléled, nem fertő
ző kór lesz, nem betegség, nem merénylet. Hanem én, te, ő, mi, ti, 
ők lesz. Jaj, ez ijesztő! Mindahányszor az égre tekintünk, és új Bá
bel tornyát akarunk építeni, megmoccan. Törekedni, tolakodni, 
építeni, felfelé, magasra, magasra! Vajon olyan magasztos ez?

Mert ahol a tudat van, ott nem mindig a valódi emberi szemé
lyiség van -  Európa első tévedése. Európa nem tudja megkülön
böztetni a személyiségszerű képződményt a valódi emberi szemé
lyiségtől. A modem pszichológia már-már bizonyítja azt, hogy az 
állatoknak vannak emberi elmeszerű működései -  mi hát a különb
ség? Ahol a hús nincs -- pontosabban ahol nem hat direkt módon - , 
ahol a szent betű van, ott a Személyiség!

Amikor az emberi lény megszabadul a hús kényszerétől, és 
egyben magára is veszi, és nem rajta lovagol. Ez nem elsősorban a 
lemondás, hanem inkább az öröm meglelése. Ezt csak az ember te
heti meg. Amikor kordában tartjuk, kontroll alatt tartjuk, nem ne
gáljuk, de nem is szolgáljuk a húst. Helyre tesszük. Ekkor juthat
nak érvényre az eszmények -  az abszolút értékek, ekkor érezhetjük 
önmagunkat értéknek „saját jogon”. Teológiai értelemben ez a ki
választottság, az elhivatottság -  nem mint zsákmány, hanem mint 
ajándék -  jogán. Megtapasztalható az a boldogság, hogy a világ 
nem véletlen, nem esetlegesen jött létre, hogy eredendően harmo
nikus, és mi ebben vagyunk. Ebbe köt az együvé tartozás. Olyan 
hatású ez, mint amikor a fekete lyuk mégis elkezd sugározni -  van



nak csillagászok, akik ilyet keresnek a végtelen űrben, és úgy vé
lik, találtak is már ilyet. Ez a metanoia -  a tudás-tudat mögé jutás, 
a megfordulás, pálfordulás, megtérés, így terem az ember, ekkor 
lesz az ember Ember, az, aki őszinte és leplezetlen, az, aki valójá
ban lehet. Ecce homo!

1989-2000. január 6.



FREDDIE, FREDDIE, OH, FREDDIE!

Egy tömegkultúra-jelenség értelmezése

1.

1992-ben halt meg Freddie Mercury, a 70-es, 80-as évek rock
óriása, a Queen meghatározó figurája. Élete tárháza a popkultúra 
furcsaságainak: Indiában töltött gyermekkor, a napimádók kultu
szának felélesztésében való részvétel, a homoszexualitás nyílt vál
lalása, halála, temetése. Sok „régi vágású” ember ördögfiókának 
tartja, sátánistának. Másrészt sokan rajonganak érte, és ha megnéz
zük a mai menő együtteseket, azt látjuk, többen „merítenek” a 
Queen hagyatékából.

A Queen immár kultikus együttessé nőtt, kiterjedt Fan Club
hálózattal. Nem lehet besorolni egy irányzatba sem. Most nem 
az a cél, hogy értékítéletet alakítsunk róla, tehát sem eláztatni, 
sem magasztalni nem akarjuk. Csupán nagy vonásokban megér
teni, és megtudni, mi az oka és mi az eredménye népszerűsé
gének. Hadd kíséreljünk meg releváns képet kapni a „Mercury- 
jelenség” különböző aspektusairól és hatásgyakorlásának me
chanizmusáról.

A Queen együttes a hetvenes évek elején kezdte pályafutását, 
amely szüntelenül felfelé ívelt. Olyannyira népszerű dalokat éne
keltek, amelyek hallhatók ma is minden focimeccs előtt, minden 
valamirevaló stadionban, a jégkorongmérkőzések pakkbedobásai 
között, s az ő dalukat éneklik rendszerint a világ- és Európa-bajnok 
csapatok is. Elragadó dalok ezek, beletartoznak a globális popfolk
lórba.



2 .
A zene

A Queen zenekar tagjai mesterei a ritmus és a dallam alkalma
zásának, valamint a vizuális előadásformáknak -  ezért sorolják be 
őket némelyek a glamrock kategóriába. Zeneértők ismerik azt a 
csalafintaságot, amely előidézi, hogy az ember fejében inkább a 
Queen-számok forogjanak, nem pedig Vivaldi vagy Bach. Nem 
kell valami nagy dologra gondolni, egyszerűen arról van szó, hogy 
Vivaldi és Bach be szokták fejezni a műveiket, és olyan librettó
hoz kötődnek, amelynek van vége és eleje. A Queen és az összes 
többi modem együttes nem így zenél. A befejezés nélküli és 
refréncentrikus zeneszám (a mai sikerszámok nagyobb részét álta
lában a refrén ismételgetése teszi) tulajdonsága az, hogy tovább 
forog az agyunkban. Ebben a népzene is hasonlít a modern „pia
ci” zenéhez. Valaki itt megállhat, és becsmérlő dolgokat mondhat 
a Queen zenéjére. De ez csak mesterségbeli fogás. A modem ze
ne célja az, hogy eladják, a régi zenéé pedig, hogy Istent, embere
ket, népeket dicsőítsen. Ha becsmérelni akarjuk ezért a Queent, 
akkor minden modem zenét becsmérelnünk kell, annak mágikus
kultikus gyökereivel együtt (mert bizony a modem zene mágikus
kultikus eredetű).

A Queenben az üzletemberek fantáziát láttak. A hatvanas évek 
elején már vége annak a korszaknak, hogy valaki csak úgy felemel
kedik az ismeretlenségből. Tudatosan pénzelt karrierkezdés volt az 
övéké. Karrierjük azonban irracionális hatásoknak köszönhető. A 
megjelenés, amely kezdetben extrémen exhibicionista, maximáli
san polgárpukkasztó, packázó, fricskázó, önmagában is magára 
vonta a figyelmet. Ez azonban nem minden. Szerzeményeik intel
ligensek, igazi értelemben kompozíciók (értették mesterségüket) és 
irracionális telítetlenség van bennük -  ez nemcsak a kompozíciók
ra vonatkozik, hanem az egész jelenségre. Nemcsak dalaik remek
művek -  a műfaj korlátai között - ,  hanem a nagylemezeik is több
nyire összetett kompozíciók; szövegbeli és zenei áthallások és uta
lások hálója jellemzi őket. Freddie halála után zenei hagyatékuk



szabályos opus, amely úgy állt össze, hogy tudatosan dolgoztak 
rajta. Minden számukra jellemző, hogy ha az emberek hallgatják, 
egy olyan űrt teremtenek bennük, amelyet be kell tömni -  termé
szetesen újabb Queen-szerzeménnyel. Itt van tehát a mókuskerék. 
Olyan effektust kelt, mint a skinnerdoboz egy pszichológiai kísér
letben. Költőien szólva: olyan ez, mint amikor a hajótörött sós vi
zet iszik, és ettől még szomjasabb lesz, még több sós vizet iszik... 
és kiszárad a tenger közepén. A Zenéje kiszárította Freddie-t -  ez 
kétségtelen. Minden kritikus, akár tetszett neki a Queen, akár nem, 
megjegyzi, hogy Freddie énekesi teljesítménye emberfeletti.

Miről is van szó? A mai könnyűzene legmarkánsabb elődje (fő
gyökere) az afrikai kultikus zene. E zenével indultak harcba, ünne
peltek, de általa a „szellemekkel is tartották a kapcsolatot”. Az eb
ből kifejlődött ritmuscentrikus eksztáziszene szétrombolta az európai 
klasszikus zenei -  gregorián alapú -  hagyományokat. Ezzel párhu
zamosan a népzenékkel is összeolvadt, hisz az európai népzenék is 
hasonlóak, általában többnyire motiváló, vágykielégítő jellegűek. 
Tehát lényegében nem különbözik az afrikai zenétől (csak formai
lag és eszközeiben, de abban sem olyan drasztikusan, mint ahogy 
hinnénk). Erős ritmus, hangerő és hiánykeltés. Ezek az eszközei a 
jelen nagy hatású zenéjének, és ezek mind megvoltak a népzenék
ben, de csak az afrikaiban olyan koncentráltan, mint a modem pi
aci zenében. A hiányt az váltja ki és fokozza, hogy ezenfelül a mo
dem zene még kihagy hangsúlyokat, szeszélyesen tart ki hangokat, 
a domináns szabályszerű ritmizálást gyakran megbolygatja. To
vábbá a hangsúlyok ritmus végi elhelyezkedése a legtöbb embert 
mozgásra ingerli, vagy esetleg intellektuális aktivitásra. Ha a moz
gás beindult, a ritmus elkapja az embert, és a hangerő hatására akár 
minden erejét is lekötheti. A modem zene rájátszik az ember sze
xuális ösztöneire, egoizmusára -  ezért szokták az emberek nagy
nak és erősnek érezni magukat - ,  mozgásigényére, kiakasztja az el
fojtásait, megerősíti a tudattalan energiákat. És ami a legfontosabb 
-  kikapcsolja az értelmet. Úgy hat, hogy ezt a homloklebeny nem 
kontrollálhatja, ahogy más esetekben teszi. Az ember fogékonnyá 
válik arra, amit közölnek vele. Misztikus élményeket élhet át az,



aki fogékony rá. Nem csoda, hogy a legnagyobb együttesek is kö
tődtek a mágiához, a Beatlestől a Led Zeppelinen keresztül a 
Queenig, és az sem, hogy ma a mágia technika lett, amelynek pa
raméterei: percenként 90-120 beat és 100 decibel hangerő, s mind
egy, milyen dallam vagy harmónia.

3.
Szövegeik

Túl hosszú lenne elemezni a Queen összes sikerszámát. A leg
több mesterien megkomponált művészi -  noha ezen mindig lehet 
vitatkozni -  alkotás (legalábbis amennyire lehet a pop-rock 3-5 
percbe beszorított világában). A gyakorlatban mégsem többek -  
hisz ezért adták ki őket -  jól eladható, jól előadható termékeknél. 
Érdekes, vonzó, olyan l’art pour l’art. Azt is megfogja, akit lenyű
göz a mívesség, mert a megkomponáltság, a stílus, az a finomság, 
amely kiveszett a nyers diszkószámokból, jellemzi őket, miközben 
a számok sodró ereje is megvan. Mint minden művészi alkotás, 
ezek is alkalmasak arra, hogy elgondolkozzunk azon, ami örök, és 
aminek kis szilánkjai a művészi alkotások. Az 1986 előtti időszak 
egyes dalai kemény kritikát és ellenérzéseket tartalmaznak az ak
kori életvitellel kapcsolatban. De egyben mellette is szólnak. Az 
I’m In Lőve with My Cár című (Szerelmem az autóm) dal beveze
tésében a koncertfelvételen azt mondja Freddie: „Ez a dal a 
. . .  (sípolás a lemezen)-ról szól.” Leszámítva a vulgáris célzásokat, 
a magva az, amit a mai fiatalok így fogalmaznak meg: „Ha lenne 
autóm, akkor lenne csajom is.” Sőt erre még rátesz egy lapáttal: a 
szöveg ugyanis behelyettesíti a férfi-nő kapcsolatot egy erős autó 
birtoklásával. A szeretet értelmezése Queenéknél is nagyon prob
lematikus: a Lőve mindent jelent -  tehát semmit. Ez a probléma 
valós, és ezt érzékelték ők is. Maga a kérdésfelvetés is arról a za
varról tanúskodik, amely ezt a kérdést övezi a ma társadalmaiban. 
A kérdésfeltevés azonban jogos, a probléma valós. A társadalom
nak valóban halvány fogalma sincs, és az is egyre csökken, hisz



minden emberit metrikusan, sőt még annál is rosszabbul: pénzben 
próbál mérni.

A szeretet kérdését valamilyen egzaktan megragadható meny- 
nyiséggel adagolhatónak vélik. Ez látszik a Too Much Lőve Will 
Kill You (A túl sok szeretet megöl) című, karrierjük végéről való 
szerzeményben. Feltehető a kérdés: mennyi az a túl sok? Meg az 
is, mi benne a rossz, ha túl sok. A mai ember tévedése látszik meg
fogalmazódni ebben a dalban. Mindent megfogalmazni, mindent 
megmérni, egzaktul igazolni. Másrészt pedig a szeretni szó mai 
formája olyan pongyola, és ez még inkább így van az angol „lőve” 
szóval, hogy azt lehetetlen egy alfejezettel, vagy egy-két mondat
tal elintézni. Kis túlzással ezt mondhatom: egy komoly ember éle
te arról is kell szóljon, hogy átlássa ezt a pongyolaságot. Félreértés 
ne essék, nem akarom misztifikálni a fogalmat, a szeretet mindig 
konkrét, de nem mérhető.

A nyugati társadalomban a szex is fetisizálva van. Bármi bajod 
van, mondd, szerelem -  erről szól a Get Down Make Lőve (Feküdj 
le, és szeretkezz) című szám is. A szerelem és főleg az érzéki sze
relem kultikus magasságba emeltetik ezekben a dalokban. De ez 
nemcsak a Queenre jellemző, hanem -  túlzás nélkül állítható -  
minden együttesre a show világában. Ez beszivárgott a modem tár
sadalmak értékrendjébe is, sőt egyre hangsúlyosabbá válik. A 
Queen az elsők között volt, amely ki is mondta, sőt beleordította az 
emberek fülébe, például a Savé me (Ments meg) és a Somebody to 
Lőve (Valaki, akit szerethetek) című számokban is érthető a célzás: 
csak szeretkezned kell, és minden O. K. Nem tett a Queen mást, 
mint hogy azt propagálta, hangosan énekelve, ami a szubkultúrák
ban már kialakult, és ami immár helyet követelt magának az álta
lánosan elfogadott életfelfogásban. Mondott azonban ezen a kér
déskörön túlmutató dolgokat is.



M indaz, ami a zenéhez kapcsolódik -  politikai ballaszt

Az általános életfelfogás pedig ez volt úgy 1970 körül: szeret
kezz minél többször, mindegy, kivel, mindegy, hol, mindegy, ho
gyan, mindegy, hogy fiú-e, mindegy, hogy lány-e. Le a régi bál
ványokkal, le az Istennel, le az erkölccsel, kötözd le az anyádat 
(Tie Your Mothet Down) stb. Ekkor jelentek meg a nyíltan 
sátánista együttesek, mint pl. a Black Sabbath. A Queen nem tar
tozott közéjük, inkább polgárpukkasztással, valamint a hagyomá
nyok ledöntésével foglalkozott, jó hangzású, jól eladható dalokat 
írt és énekelt.

Nemegyszer rájátszottak a politikai helyzet egyes elemeire. A 
We Will Rock You (Megmozgatunk) című szám A News of The 
World korongról szociális demagógia, az alacsony társadalmi osz
tályok -  vagyis a többség -  életérzését fogalmazza meg. Megoldást 
is nyújt a gondokra -  We Will Rock You: azaz majd mi hangulat
ba hozunk. A huszadik század hetvenes éveiben a muzulmán világ, 
a kilencvenes évekhez hasonlóan, egy meg nem értett és gyűlöle
tes, jobb esetben nevetséges társadalom volt. ízléstelen vicc volt a 
Mustapha című szám (a Jazz albumból). Olcsó poénszerzés. Ebből 
is látszik, a Queen mindent bevetett, hogy befusson, Freddie tehát 
megtagadta régi önmagát -  eredetileg muzulmán volt (legalábbis 
ilyeneket írt róla a zenei bulvársajtó) - ,  csak a fricska meg a mü- 
ezzin hatásos hangja érdekelte. A Jazz című albumban található a 
Bycicle Race című zeneszám is, melyben egy csomó tréfa hangzik 
el, többek között a karizmatikus jugoszláv vezető, Tito számlájára, 
de az USA elnökét sem kímélik. Az 1979. év volt ilyen értelemben 
a csúcs, hiszen a falklandi háború előszele már igen érezhető volt, 
amikor Argentínába mentek, és a koncertjük végén eljátszották az 
angol himnuszt. Mindezek a példák azt bizonyítják, hogy mennyi
re odafigyeltek arra, hogy kihasználják a zenéhez alig köthető au
toritásokat, illetve az aktuális folyamatokat, hogy népszerűségük 
és/vagy önértékelésük erősebbnek tűnjön. Még olyan daluk is van, 
amelynek ez a címe: Thank God I f  s Christmas, holott gyakorlati



lag erőteljesen elutasították a kereszténység minden formáját, de 
kezdetben nem nyíltan, és később sem direkt módon. Persze ez 
nem jelentette azt, hogy nem foglalkoztak „filozófiáival.

5.
„Filozófiai” ballaszt

Szövegeik -  mint ahogy egy jelentősebb pop-rock együtteséi 
sem -  nemcsak sablonszövegek és politikai-kulturális szurrogátu
mok. Sajátos filozófia körvonalazódik bennük. A szórakoztató ze
ne egy sajátos kiterjesztése ez, komolykodás, ami általában csak 
„nehezék”, aminek nincs köze a dolog lényegéhez, sokszor csak 
sallangja az imázsnak vagy a sikerszámoknak. Aki nem tud a pop
világ sablonjaihoz hozzátenni valamit, az rövid (rövidebb) úton a 
popkultúra süllyesztőjébe kerül. Még egy könnyűzenei együttes
nek is foglalkoznia kell komoly kérdésekkel, és azt sem téveszthet
jük szem elől, hogy -  akármennyire befolyásolja is az üzlet az egé
szet -  más indítékaik szintén vannak az előadóművészeknek, akik 
sokszor a szerzők is egyben. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Queen 
feldolgozott az emberi lét szempontjából -  a teljesség igénye nél
kül (ez magától értetődik) -  fontos alapkérdéseket, olyan súlyúakat 
is, amilyenekkel mind a minőségi, mind a ponyvairodalomban ta
lálkozhatunk.

Ilyen a szabadság kérdése az It’s a Hard Life (Nehéz ez az élet) 
című számban (a Works című korongról). Alapgondolata: minek a 
szabadság, ha összetört szívvel kell élnem? Válasz: igen, nehéz 
megtalálni az igaz szerelmet, van úgy is, hogy az ember veszít, de 
úgy is, hogy győz. Akárhogyan alakul is, ha a szerelemért teszi az 
ember, tegye. Ez az alapgondolat akár arra is alapot adhat, hogy 
Mercuryt, aki ezt a szöveget írta, ne tartsuk tucatelőadónak. Ha a 
válasz filozófiailag vagy teológiailag nem is megalapozott és értel
mezhető, jóval mélyebb, mint a szokásos sablonok a könnyűzené
ben. És valóban ez a dalszöveg miatt sokkal maradandóbb, mint az 
akkor divatos semmitmondó ritmusgomolyagok. Ugyanezen a ko



rongon található még a Machines -  or back to Humans (Gépek -  
vagy vissza az emberhez) című szám is, amely kultúránk kettős ar
cát vetíti elénk. Azért is említem ezt a számot, mert May írta a szö
vegét. Úgy tűnik, May volt a Queen szürke eminenciása, ő mozgat
ta Freddie-t. May tipikusan észember, Freddie-vel ellentétben tuda
tosan élt. Nem kapcsolt ki az értelme a koncerteken sem -  pedig ez 
nagy szó, hiszen ott pokoli a hangerő, és a gitár az ő kezében volt. 
Freddie élvezte a helyzetet, irracionálisán. O volt a perzsa, aki elju
tott a csúcsra, és mindenkinek azt mutathat, amit gondol. A hosszú 
visszavonultság sebei által is kreált személyiség így nyilvánult meg. 
May szerepe azonban nem elhanyagolható, hiszen ő is irányította 
Freddie-t az irracionalitás útjain. Míg May egykedvűen pengette gi
tárját, Freddie két órán át szerepelt artistaként, és „szaggatta” a 
hangszálait. Freddie sóvárgásait kielégítette a színdarab, amit mű
velt -  természetesen -  önmaga narcizmusának tiszteletére.

Visszatérve dalaik témáihoz. Van egy May-Mercury közös dal 
is, az Is This The World We Created . . .?, azaz: Ez-e az a világ, 
amit csináltunk . . .? A popzene időről időre produkál olyan termé
keket, amelyek így vagy úgy kötődnek a valláshoz. A Queen gon
dolatisága szükségszerűen produkált ilyeneket. Nem mindennapos 
az, hogy egy rockegyüttes direkt vallási problémával foglalkozik, 
és ez nem is jellemző a Queenre. A rockegyüttesek azonban rejtet
ten igenis foglalkoznak filozófiai és vallási témákkal is. Ugyanazt 
a témát nem lehet állandóan, ugyanúgy tálalni. A szerelem a pop
kultúra lerágott csontja, ezért kell terítékre kerülnie valami másnak 
is, akár a magas kultúrából is. Ha valamely dal kötődik a valláshoz, 
akkor elsősorban a fent említett. Az egész problémát úgy állítja be, 
mintha valaki elrontotta volna azt, amit „MI” teremtettünk. Szó 
esik benne egy emberről, aki a trónján ül és arra vár, hogy elmúl
jon az élet. A dal végén mondja ki az ítéletet, azaz teszi föl a kér
dést: ha van Isten az égben, vajon mit gondol arról, amit Ő terem
tett. így mintegy a felelősséget is Istenre hárítja, hogy ettől dühbe 
guruljon a vallásos világ. Mindebben igazából az a bosszantó, 
hogy a dolgok ilyen tálalása-„tárgyalása” -  akárcsak egy reklám -  
készületlenül éri az embert, és mindjárt állásfoglalásra készteti. A



nagy kérdés általában csillogó csomagolásban vetődik fel, és rögtön 
válaszolnak is rá, anélkül, hogy a konzumáló hallgató meggondol
hatná a kérdést. Hiszen ad 1: a zene a tudatalattira hat direkt; ad 2: 
a kérdést nem is veti fel tiszta formában, hanem csak a választ ad
ja meg. Ez egyre jellemzőbb lesz a Queenre, azzal a megjegyzés
sel, hogy sokkal mélyebbre megy, és sokkal elemibb kérdéseket 
tesz fel, mint mások. Ez a stílusa. Mondhatni, nem nagy dolog, de 
mi van akkor, ha tudjuk, hogy a kamasz korosztály az ilyen zenei
ségben és ezekben a szövegekben keresi, azaz innen tanulja meg, 
hogyan kell érezni és mit kell gondolni . . .

Hiba lenne azt gondolni, hogy a Queen csak „mély” dolgokat 
fogalmaz meg. Megtalálható szövegeiben a legpiszkosabb érzéki
ség és az animális viselkedés gerjesztése is. Mi mást lehet modani 
ilyen szöveg hallatán: Vidd úszni az öcsikédet / egy téglával (úgy 
lesz jó) / különben nem tartalak barátomnak” (A Day At The 
Races/Tie Your Mother Down).

6 .
Freddie és a halál

1986 után minden korong úgy készül, mintha az utolsó lenne. 
Valamikor 1986-ban Freddie elkezdett a halállal foglalkozni, lehet, 
hogy megtudta, AIDS-es, és meg fog halni belátható időn belül. A 
szövegek egyre csak igazolni próbálják a múltat. Az elkövetkező 
hat év arról szól, hogyan tusakodik Freddie a halállal, hogyan pró
bálja elhessegetni a gondolatát azáltal, hogy egyre többet dolgozik. 
Azt csak mellékesen jegyezhetem meg, hogy minden koncertkör
útjukon „überelték” magukat, mindig nagyobb show-műsorokat 
csináltak. Általánosan emberi a monumentalizmus hatása, ez nem 
mai találmány, az egyiptomi templomok és a gótika is mintegy le
bomlásra készteti az embert, azaz minél nagyobb a dolog, annál 
jobban „hanyatt vágódunk” -  ez emberi. És ezt sokan tudják. így 
imád(at)ják a rockegyüttesek által „celebrált misék”-et is. A Queen 
olyan életérzések igényét ébreszti fel az emberekben, amelyek nem



reálisak, de gerjeszthetőek. Márpedig azokat az igényeket lehet a 
legkönnyebben kielégíteni, amelyek tulajdonképpen csak látszat
igények, és a Queen ezeket az igényeket gerjesztette, majd elégí
tette ki mesterfokon. Mega show-k sorozatos produkálása lemez- 
felvételeik alapján -  ez volt a Queen dolga. Elképzelhető, hogy ez 
a rohanós életmód, a koncertkörutak feszített ritmusa hogyan szív
ja el az ember (élet)energiáit.

A Kind of Magic (Valamiféle varázslat vagy mágia) című al
bum az első olyan lemez, amelynek készítése közben Freddie tud
hatta, hogy AIDS-es. Csupán egy dal erejéig érezhető ez ki, hiszen 
jobbára filmzene (a Highlanderé). Megtalálható rajta azonban a ba
rátság „himnusza” a Friends Will Be Friends is. Jellemző erre a 
dalra, hogy közvetlenül mondja a hallgatónak, amit gondol, később 
ez a forma tovább bonyolódik, úgyhogy a dal szónoklat formáját 
ölti fel. Az „Egy dal” -  szintén filmzene -  pedig egy kifacsart vi
lágképet vetít elénk. A Who Wants To Live Forever? (Ki akar 
örökké élni?) című dal alapállításai a következők: 1. Nincs hely 
számunkra. 2. Nincs idő számunkra, ebből kifolyólag vetődik fel a 
kérdés: ki akar örökké élni? Továbbá: nincs esély számunkra, min
den eldöntődött számunkra, és csak egy dolog van, ami érdekes, ez 
pedig a „one sweet momenf ’ -  egy édes pillanat. (No, vajon mi? -  
tudván a hetvenes évek felfogását, és azt, hogy ebbe a dalba is be
lekeveredik a „lőve”.) így élhetünk örökké, mert az a pillanat az 
örökkévalóság. A legmegrázóbb állítás ebben a dalban az, hogy a 
szerelemnek meg kell halnia, tehát nem kell örökké élni. Mi volt ez 
a dal? Vigasztalás? Nem tudni. Mindenesetre elég kétértelmű ah
hoz, hogy akkor senki semmit ne sejtsen. Ezt azonban sokkal 
egyértelműbb dalok követik.

A Miracle (Csoda) című korongon megtalálható a modem életér
zés jellemrajza, az I Want It All (Mindent akarok) című számban szó- 
zatszerűen mondja a szöveget. Vagyis egy pózt vesz fel, amely igen 
tetszetős. A pózolás immár átalakul értelmi-érzelmi exhibicionizmus
sá, amely egy specifikus személyiséget takar. Nem is szorul magya
rázatra a dal, elég csak a címét elolvasnunk. Freddie hiába változta
tott nevet, mintegy bemutatva, hogy Frederik Bulsara már nincs.



Mint idegen került a szigetre, a Queen majdani dobosával lakott 
együtt. Nagyon visszafogott és halk volt, mivel a tősgyökeres bri
tek majdhogynem gyűlölték a jövevényeket. Munkanélküliség 
volt, a brit gyarmatbirodalom összeomlását nem dolgozták még fel 
érzelmileg. Az ilyen lélektani állapot előidézheti -  már a Freud ál
tal felfedezett -  nárcisztikus fixációk (amennyiben vannak ilye
nek) aktivizálódását. Ami annyit tesz, hogy a libidó által megszál
lott tárgy maga az egyén lesz. Mercury nem tudta elfedni Bulsarát 
-  régi önmagát - ,  a pózolós, szónoklós Freddie gyökereit nem tud
ta eltakarni. A lesajnált Bulsara elnyomott energiái torz módon tör
tek elő, és manifesztálódásuk ilyen módja állandósult. Ugyanez a 
lelki jelenség játszódhatott le Napóleonnal, aki egy lesajnált korzi
kai, továbbá Hitlerben, aki egy lesajnált osztrák, és Sztálinban, aki 
egy lesajnált grúz. Ezek az emberek olyan tartós hatásnak voltak 
kitéve, hogy egész életük folyamán sem tudtak szabadulni egyko
ron kialakult viselkedésformáiktól. Ez pedig az irracionális bizo
nyításvágy. Ez tartotta ébren Napóleont egész éjszakákon át, és 
Freddie-t is. Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy nemcsak 
tragikus következményei voltak az ilyen helyzeteknek. A legtöbb 
nagy tudós, művész életében kimutatható a lelki energiák specifi
kus csoportosítása. Ez azonban sok esetben az egyéniségre, az 
egyénre magára rombolóan hat. Polgár László -  a sakkozó hölgyek 
apja és nevelője -  életműve részének tekintette annak bizonyítását, 
hogy a nagyszerűség boldogíthat. Miért? Azért, mert olyan gyako
ri az, hogy a zsenik boldogtalanok! Egy ilyen zseni Freddie is, akit 
talán tiszteletlenség ilyen szimplán analizálni, de tény, hogy kiszi
polyozta és megölte a rock and roll.

Amikor a Miracle tetőzött, a toplistákon nem keltett komoly 
benyomást a Was It All Worth It (Vajon megérte-e) című szám. 
Egyenes kérdés, nagyon meggyőző kérdés. A válasz pedig ala- 
koskodó, teátrális. Mi mást is válaszolhatott volna Freddie, mint 
hogy „megérte” . Most már azonban biztosan beigazolódik az, 
ami csak kivillant a koncerteken. A kérdésfeltevés sokkal meg
győzőbb, mint a válasz, érezhető benne a halál gondolata. „Mi 
maradt hátra számomra ebben az életben, megvalósítottam-e a



terveimet, vajon boldog ember vagyok-e, vagy mindez élő ho
mok?” Mindezek a kérdések lényegbe vágóak, és komoly teher, 
ha megválaszolatlanok.

Freddie el is meséli történetét. Hogy vettek egy dobgépet, fúj
ták a trombitát, játszottak a „cirkuszban”, és azt hitték, tökéletesek. 
Hát itt vagyunk a tökéletességnél. Nagyon fontos és félreértett fo
galom ez napjainkban. Nem kétséges, hogy Freddie-éknél az ar- 
tisztikus tökéletesség az értendő. S tovább bonyolítva: ismét felve
tődik a nagy kérdés a dalban, sokkal konkrétabb formában. Vajon 
megérte-e élni a rock and rollt, „odaadni neki a szívem-lelkem, 
mindazokban az években. Egész éjszakákat ébren lenni. Vajon 
megérte-e belélegezni a rock and rollt, és istentagadó életet élni? 
Vajon megérte-e?” -  hangzik el többször.

Elmondja azt is, milyen volt az életfelfogásuk. Nem érdekelte 
őket az, hogy nyemek-e vagy veszítenek pénzt. „Igen, gonoszak vol
tunk, igen, ölni is tudtunk volna, éhesek voltunk, bril(iánsak) vol
tunk, szolgáltuk az érdekeket, mint egy véres cirkuszt. Piperkőcök 
voltunk, őrülten szerettünk téged. Vajon megérte-e?” „Balira men
tünk, láttuk Istent és D alit. . . Olyan misztikus, szürrealisztikus. Va
jon megérte-e?” A rock and rollt végtelen harcnak nevezik a dalban.

A válasz: „Igen, ez érdemes élmény volt. Megérte.”
Ha pszichológiai affinitásunk van, akkor ebből a szövegből 

megállapíthatunk egy idealizált énképet. Találunk is alapot ehhez. 
Nem kétséges, hogy abból a korszakából származik Freddie önide
alizálása (azaz az idealizált önkép kiépítése azokon az alapokon, 
ami mindannyiunkban megvan, de mégsem szolgál alapul mind
annyiunkban ilyen képhez), amikor még Frederick Bulsara volt. 
Egyszerűen nem volt más pszichikai lehetősége, hiszen idegen volt 
Britanniában, könnyen elképzelhető, hogy a britek szúrósan visel
kedtek vele, a gyökértelen identitásválsággal terhelt fiatalemberrel, 
hiszen gazdasági válság volt. Egy fiatalember szempontjából az 
ilyen sors cseppet sem kedvező. Ha valaki hajlamos arra, akkor 
ilyen helyzetben az önidealizálás jelenti a menekülés egyetlen 
módját. Ez jól ismert, irreális problémakezelés. Tudott dolog, hogy 
Freddie akkoriban páváskodott a különböző bárakban, extravagáns



külsővel takarta és védte védtelenségét és kicsiny önbecsülését, 
ezen tulajdonsága végig megmaradt.

Látszik ebből a szövegből, hogy a rock and roll valamilyen 
megfoghatatlan magasságokba emeltetik, hogy harc, amely ráadá
sul végtelen is. Tehát a rock and roll Freddie-ék értelmezésében 
teljesen ellentmond az emberek nyugalomvágyának. A dalból kiér
ződik az, hogy ez fogyasztotta el Freddie életét is, Freddie akara
tából. Freddie a „harc”-ot az egyetlen értelmes dolognak tarthatta, 
a rock and rollt pedig az élete értelmének, hisz csak az ilyen „ma
gas” dolgok felelhetnek meg egy ilyen idealizált énképnek. Itt ér
demes megállni és elgondolkodni -  vagyis azt tenni s oly módon, 
amit és ahogy Freddie nem tett -  azon, vajon arra való-e az éle
tünk, hogy felfalja a rock and roll. Freddie azt mondta akkor, hogy 
megérte, de nem a Miracle volt az utolsó lemeze.

Minden idők legsikeresebb Queen-lemeze az Innuendo (rossz
indulatú célozgatás) volt. A cím is érdekes. Nem tudni, vajon mire 
értették pontosan. Vajon arra-e, hogy már sokan célozgattak arra, 
hogy az egyik legjobb koncertband nem koncertezik pár éve. Vagy 
magukra célozgattak? Mindenesetre akkoriban még semmi bizto
sat nem lehetett tudni Freddie-ről, de ez a bizonytalanság nagyon 
is bizonyos dolgot takart.

A CD-n -  hiszen már elérkeztünk a CD-korszakba -  van szemé
lyes vallomás, van társadalomkritika, és vannak menő dalok is. Az 
I ’m Going Slightly Mad (Lassan megbolondulok) című szám révén 
közelebbről ismerhetjük meg a lassan haldokló Freddie gondolata
it. Szeret még játszogatni a gondolataival, a zenével, de mindez 
lassan értelmét veszti. A dal szövege elég kusza, tükre Freddie ku
sza gondolatainak. A gondolatvilágba szökés révén viselheti el 
Freddie csak az életet, hiszen egyre több dolog vonódik meg tőle.

Az Innuendo (Célozgatás) igyekszik fellebbenteni a fátylat a 
történelemről, az emberek képmutató életéről, a hazug ideákról. 
Hányán próbálták meg már ezt Hérakleitosztól Nietzschéig. 
Freddie-ék is megpróbálták. Ebben a dalukban jelenik meg a szín
ház gondolata. A gondolat persze shakespeare-i: „Az egész világ 
színház.”



Nincs ugyan rajta egy korongon sem (csak a best of válogatáso
kon), de Freddie-ék talán legfontosabb dala a Show Must Go On 
(Az előadásnak folytatódnia kell) című zeneszám. Freddie utolsó kí
sérlete ez a dal arra, hogy megmagyarázza az életét. Egyszersmind 
utolsó menedéke ez a dal, az utolsó kibeszélés. Amikor már min
den értelem hiányzik, Freddie talált még egy kibúvót: a színpadot, 
a show-t. Nagyon figyelemre méltó a dal szövege, minden sora te
litalálat. Nagyon őszintén indul: „Ürességek azok a dolgok, ame
lyekért élünk, hemzsegő (köz)helyek -  azt hiszem, tudjuk a lénye
get. Mindent egybevetve: vajon tudja-e valaki, miért élünk? Még 
egy hős -  még egy lelketlen gaztett. A függöny mögött, a színház
ban, van-e valaki, aki folytatná a sort? Az előadásnak folytatódnia 
kell, belül a szívem összetört, a maszkom talán lepereg, de mégis 
mindig a mosolyom látszik.”

Eddig az igazán őszinte dal. Őszinte a helyzetelemzés és a re
akció -  egy póz felvétele -  is. De a dal többi része már a póz ered
ménye. Csak az ordítja bele így a világba a mondanivalóját, aki ta
karni akar valamit. Aki biztos a dolgában, az csendesen állít, vagy 
mosolyogva tagad. Freddie harsányan tagadott, tehát nem volt biz
tos magában -  ez tiszta elfojtás.

Könnyedén mondja -  látszólag könnyedén: „Akármi történik is 
-  legyen az szívfájdalom vagy szerelmi bánat - ,  a véletlenre bí
zom.” -  Ez maszk, ez az a bizonyos mosoly, amiről az előbb szó 
volt. A kérdés is hamis, noha ugyanazt kérdezi: „Mindent egybe
vetve: vajon tudja-e valaki, miért élünk?” Nem kérdezi komolyan, 
hisz úgy mutatja, ő tudja, miért.

Nem meri biztosan azt mondani, hogy tudja, csak sejteti, és fi
gyelmeztet, hogy hamarosan -  úgymond -  fájdalmak árán szabad 
lesz. Ezután pedig egy szirupos képet fest a leikéről, amely repes
ni fog lepkeszárnyakon (talán Li Taj-po parafrázisa?), hogy a múlt 
eseményei múlni fognak, de nem meghalni. „Repülhetek, baráta
im” (a szónoki megszólító stílus), meg kell találnom az utat, amely 
elragad, és a show-nak folytatódnia kell! Ez lenne a lényeg? 
Freddie mindvégig színész maradt. Nem lehetett tudni, mi az, amit 
igazából gondol. Nagy megrökönyödést váltott ki, amikor azt ma



gyarázta, hogy számára minden dal csak olyan, mint egy zsebken
dő. Használatra készült, utána eldobható. Ki volt Freddie tulajdon
képpen? A Show Must Go On-ból ez nem tudható meg.

Freddie még élt egy keveset e dal után. Pont annyit, hogy min
dent megtagadjon a Mother Lőve (Anyai szeretet) című dalban, a 
Made In Heaven, az utolsó CD-ről. A dal hangulata az I ’m Going 
Slightly Madhez hasonló. De hogy mit akart igazán mondani 
Freddie, nem tudható pontosan. Ezt a dalt nem énekelhette végig, 
félbehagyta, mert közben meghalt. A dal elején metronóm pontos
sággal tagadja meg addigi énjét. „Nem akarok veled lefeküdni, 
nem akarom a gyönyört sem.” Elég furcsa ezt hallani egy olyan 
embertől, aki egész életében ezt hajszolta. A Show Must Go Ón
ban azt mondta, mindent a véletlenre bíz, ebben a dalban viszont 
valamilyen biztonságról beszél, amelyet anyai szeretetnek nevez. 
Azt mondja, szeretetet akar, és elege van „ebből a régi játékból”, 
az egész világ azt mondja, hogy erős, de a szíve nehéz, és elveszett 
a reménye. Egyedül van a hideg városokban -  énekli olyan meg
győző hangon és szenvedéllyel, amellyel csak ő tudott énekelni. 
Azt is elmondja, hogy el szeretne bújni. „Anya, kérlek, engedj visz- 
sza be!” -  ez a végső következtetés. Ez az óhaj első pillantásra va
lamilyen mély morbiditást, pszichikai kuszaságot sejtet. Ezt sejtet
hetné, ha nem tudnánk Freddie-nek a reinkarnációba vetett hitéről. 
A dal úgy ér véget, hogy felsír egy gyerek. Ez rájátszás arra a szim
pátiára, ami egyre gyűlik, hisz egyre többen vannak, akik a reinkar
nációban hisznek, de menekvés is. Lélektani mankó, ami ahhoz se
gít hozzá, hogy szembenézzünk azzal, amivel nem lehet, az utolsó 
kalanddal: a halállal.

7.
A kultusz csírái

A Queen-jelenség meg van súlyosbítva tehát Freddie halálával. 
Másrészt az akkori toplisták sem másmilyenek, mint a maiak. Már 
a Queen idejében is jöttek-mentek a „megahit”-ek, és csak nagyon



kevésre emlékezünk. Kb. a Queen megjelenése óta az emberek 
mindig az újra voltak éhesek. Ebből levonhatunk egy következte
tést a mai fogyasztói társadalomra vonatkozóan. Én a fogyasztói 
társadalmat eddig két periódusra osztom. A klasszikus fogyasztói 
társadalom lényege az volt, hogy valaki kipróbált egy terméket, és 
ha az jónak bizonyult, akkor mindig azt használta, így alakult ki a 
mindig Coca-Colát ivók társadalma vagy a Harley Davidsont haj
tőké. Ez a fázis átment a „kultikus” periódusába, amikor még meg
volt a márkahűség a minőség okán. Később a vonzódás már nem a 
minőségnek szól. A terméket csak azért vásárolták, mert „kultikus” 
nimbusza volt neki. A Queen tipikus kultikus jelenség. A kultikus 
jelleg még ma is hódító dolog.

Ellenben a mai fogyasztás kreálói hűtlenségre ösztönöznek, 
alapszabályuk: „Próbáld ki az újat.” Az a termék, amely nem szer
zett kultikus nimbuszt, ki van téve a piac kilengéseinek. Tehát im
már létkérdés lett valaminek a kultusza. Akik a reklámszakmát kö
vetik, gyakran azt vehetik észre, hogy a látszólag konkurens cikkek 
gyártói ugyanabba a mamutcégbe tartoznak (pl. a Volkswagen cso
port autómárkái vagy a Schweppes Pepsi birodalomba tartozása). 
Tehát ráálltak az ilyesfajta váltógazdaságra. A pszichológia eszkö
zeit igénybe véve irányítanak tömegeket, igénybe véve a kultikus 
vonzatokat is . . .  Ha a Queent továbbra is áruba akarják bocsátani, 
akkor fontos, hogy kultusz lengje körül. A kultuszokon kívül a mai 
társadalom még a „megaság”-ra képes igazán reagálni (és ez a „gi- 
gaság”-ok felé mutat), a „megaság” a „szuperség” korszaka után 
következett. Lényege az, hogy csak az extrém jelenségek érik el az 
ingerküszöböt. Csak Air Jordán, Maradona, Sampras az érdekes, a 
helyi sportolók legjobbjait általában nem ismerik. Hasonló mecha
nizmusra jár a Ciccolina (pornó), Schiffer (modell), Givenchy (di
vat) és majdnem minden jelenség. A Queen is ilyen jelenség volt, 
ma pedig nyomulnak az új „mega-dolgok”. Fonák módon a tömeg
tájékoztatás a fóruma az összes megaságnak, és így a telekommu
nikáció a társadalom alkotóelemeinek -  az embereknek -  az ato- 
mizációját segíti elő. A kulcs a tálalás. Egyszerűen arról van szó, 
hogy a valóság nem úgy történik, ahogy a tömegkommunikáció -



kihasználva az emberi figyelem felkeltésének módszereit -  fel tud 
vezetni akármit.

No de térjünk vissza a Queenre. E tekintetben az ember csak 
akkor lehet közömbös, ha semmit sem tud róluk. Hiszen kultuszról 
van szó, egy halállal megsúlyosbítva. A modern kor irracionálisán 
kötődik az ilyen típusú jelenségekhez. Hendrix, Joplin, Lennon 
mintegy áldozatokként fémjeleznek egy-egy kultuszt. És valóban, 
az emberek vagy dicsőítik vagy gyűlölik őket, így a Queent is. Az 
igazi megoldás az, ha megtaláljuk azt a módot, hogy tárgyilagosan 
viszonyulhassunk minden dologhoz, vagyis ez esetben a Queen- 
jelenséget úgy tárgyszerűsítjük (hogy azt ne mondjam: meztelenít- 
jük le), hogy megfosztjuk a misztikus köpenyétől, és elemezzük. 
Az itt az igazán érdekes, hogy magmagyarázzuk azt az ambivalen
ciát, amelyet kelthetnek az emberekben. Ilyen az pl., hogy egyesek 
eksztázisba esnek némely daluk hatására, másrészt pedig a legmé
lyebben megvetik a homoszexualitást, és a Get Down Make 
Lőve . . . ideológiát. A Queen és a hasonló együttesek sajátosan 
használják azokat a dolgokat, amelyekhez évezredes hagyomá
nyok kötődnek. A legtisztább értelemben vett szentséget vegyítik 
az átkozottul profán dolgokkal. Ezzel mély érzelmeket korbácsol
hatnak fel. És a hírnév akkor is hírnév, ha negatív.

Maga a Queen név is kétértelmű. A brit szigeten nehéz szentebb, 
dédelgetettebb fogalmat találni, mint a királyság intézményét. Ott a 
kormány a királynő kormánya, a légierő Királyi Légierő stb. Az ar
gó nyelvben azonban a Queen szó az egyik felet jelenti a homosze
xuális kapcsolatban -  nem is nehéz kitalálni, melyiket. A 70-es 
években még nem volt jelen a mindenáron való toleranciadömping. 
Elképzelhető, mekkora feszültsége volt a Queen szónak, és vele az 
együttesnek. Csak Angliában csinálhatták meg ezt, Európa más or
szágaiban bizonyára bírósági vagy ököljogi módon oldották volna 
meg a dolgot. A szigetországon kívül azonban nem értették a cél
zást, és nem is volt célzás az ő szemszögükből. Angliában viszont 
könnyedén tovasiklottak a dolog felett liberális reflexből.

Zenéjük mágikus voltának hatása bővíti az együttes másként 
történő megnyilvánulásait. Zenéjük megtalálhatja azokat, akik fo



gékonyak a misztikus élményekre. Olyan élmények élhetőek így 
át, amelyeket az indiai meditáció leír. Azt érezheti az ember, hogy 
repül, és azt, hogy minden megállt. Arra ébredhet fel, hogy hopp, 
megint ott van, és nem tudja, mennyi idő múlt el. Erre kiválóan 
alkalmas pl. a Who Wants To Live Forever című szerzemény utol
só levezető kompozíciója. Más egy másik dalnál bizsergést érezhet 
alhasi tájékon, és felébredhet szexuális vágya.

Lehet, hogy valaki legyint erre az egészre, és azt mondja, na
gyon élénk a fantáziám. De ha misztikus beállítottságú az illető, azt 
hihetné, hogy micsoda médium. Holott csak az agya fogékony er
re a dologra. Az „elrepülés” nagyon veszélyes dolog, legyen az 
akár kábítószer, akár zene hatására. Ez a meghaladandó akadályok 
előli meghátrálás, pótvalóság pótélménye pótgyőzelmekkel. Az 
ember transzcendens állapotban nem képes mérlegelni. Alkalmas 
az érzékiség is alapanyagként zene által „meggyúrva” szuggeszti- 
ókra. Akárhogy vesszük is, a Queen zenéje több csatornán hat, ha 
kevés is érthető belőle, akkor is hatásos.

A Queen népszerűségének a logikája a mai társadalom magya
rázatában lelhető meg. A világ jelenlegi állapota az euro-amerikai 
kultúrtérségben maximálisan atomizálja, elmagányosítja (marxis- 
tásan -  elidegeníti), majd elbizonytalanítja az embert, stresszt ger
jeszt nap nap után, újból és újból, megsebzettnek, nyomorultnak 
érzi magát az egyén. Megtelik -  szubjektívan érzett -  sérelemmel, 
megaláztatással, igazságtalansággal. Ettől jobbnak érezheti a má
sok által kreált kvázi valóságot.

Az egyik reakció -  a kevésbé intelligens, animális -  a megélt ál
lapot terhét igyekszik átruházni azokra, akik kapcsolatban vannak 
vele, tehát tovább erősíti a társadalmi hatást. Ez a fajtája igen rom
boló mind az egyén, mind a társadalom szempontjából. A társada
lom agresszivizálódik, az egyén intellektuálisan és emotívan le
épül, nem képes lelki funkcióinak a megtartására. Ez teremti meg 
a piacot a kemény zenének, amely a Queennek is sajátja.

A másik -  az introvertált reakció -  az, amely a kifinomult zené
nek teremti meg a piacot. Az ember úgy érzi, el kell repülnie, be
dobja az egyik zeneszámot a magnóba, vagy akármi mást, és már



nincs is ott. Ezt hívják kikapcsolódásnak. A viselkedés ilyen faj
tája pótcselekvés, csak pillanatnyilag hat, de semmit nem old meg, 
nem rendez, ez csak menekülés. A menekülés lehet szublimálása a 
társadalmi feszültségeknek, lehet az idealizált énképek kialakításá
nak folyamata. Minden esetben gátolja az ember aktív részvételét 
élete alakításában, illetve a társadalom életében.

Freddie-ről újabban egy igazi csillagot is elneveztek. Csábos 
hölgyek (Blümchen) ragasztanak bajuszkát, valamilyen módon így 
is életben tartják emlékét. De mindez felettébb spekulatív. Freddie 
mindvégig (átváltozó)művész maradt, nem engedte, hogy álarca 
alá nézzünk, holott mindig igazából magát akarta mutogatni -  mi
csoda ellentét. Nem tudhatjuk meg, ki volt ő igazán. De az biztos, 
hogy a talány, az ambivalencia, a kultusz alkalmas arra, hogy még 
sok pénzt keressenek általa.

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy mindez egybe
cseng azokkal a vélekedésekkel és értékelésekkel, amelyek a -  
spengleri értelemben -  nyugati társadalom -  szintén spengleri ér
telemben -  beteg voltát hangoztatják.

2000. január 15.



A KACÉRSÁGRÓL

1.

A csábítás a nők animális szükséglete, velük született minőség. 
A kacérság pedig rosszindulatú flört, olyan csábítás, amely kellő 
értelem híján és ellenében gyökerezhet meg bennük. Nincs ezen 
mit csodálkozni. A nő alapvető minősége a felületesség, nehezen 
képes arra, hogy valamit konzisztensen végiggondoljon, kitartóan 
műveljen, nincs igénye az elmélyülésre, inkább szétszórja figyel
mét, és kis intenzitással sok mindennel foglalkozik. Sokszor máza 
a valóságnak, szép és kellemes, olyan, mint amilyen kell hogy le
gyen, mert sokkal hajlamosabb alávetni magát a külső elvárások
nak azért, hogy eltakarja a valóságot, azt az ürességet, amely ben
ne tátong. Pedig bizony, tudja, ki ne tudná olyan biztosan, mint ő, 
hogy létezik a telítettség, az önfeledtség, és hogy létezik olyan pil
lanat, amely százezerszer százezer pillanatnyi értékű, és hogy va
lójában ezek a pillanatok alkotják az élet kötőszövetét, a savát. 
Minden feltétele megvan hozzá, hogy elérje őket, egy kivételével. 
A nő sohasem léphet a teljesség birodalmába egyedül. Le kell vet
nie álarcát, vállalnia kell a megalázkodás lehetőségét, szolgálnia 
kell, ki kell tárulkoznia, le kell szállnia arról a magas polcról, 
amely egyébként az ő helye. A bizonytalanságra kell hagyatkoznia, 
azzal viaskodnia. Megtörténik, hogy:

„Kis gyönge bimbó 
nő ki a föld alól, 
szirmai bája 
korán kiomol.



Torkos bogár jő 
lopni porát -

megillették egymást 
méhecske, virág” 
(Goethe és én -  átköltés)

2 .

A virág képtelen bármit is tenni -  önmagának nem elég. Nem 
lehet elég. És az sem elég, ha száz méhecske száll rá, ha lopják csu
pán porát. A nő is ilyen. Ha csak lopnak tőle, tovább orgiázik ben
ne az üresség csömöre. Az érzelmi viharok mind felületes történé
sek, reakciók a külső események nyegle és erőtlen fondorkodásai- 
ra. Gondolataik merő okoskodások vagy csalások, ha olyat akarnak 
tenni, ami nem az ő dolguk, a kezdeményező cselekvés, a tevés 
nem lehet az ő dolguk, mert önmagukat nem tehetik boldoggá. 
Nem azt mondom, hogy ne hívogassanak, hogy ne bontogassák 
szirmaikat, vagy hogy ne kényszerítsenek lényük varázsával, de 
azt tudniuk kell -  ömagukban szánalmas teremtések. És mégis mi
lyen furcsa szerencse, hogy nem szánalomból jönnek hozzájuk, ha
nem lopni. A nő legmagasztosabb lehetősége, hogy még hozzátesz 
az ellopottakhoz, és vendégül látja a tolvajt, és újra magához hívo
gatja, elhalmozza zsákmányokkal, olyannyira, hogy el sem tudja 
őket cipelni. Az igazi haramia jobban szereti zsákmányát, mint ön
magát. Az igazi haramia ott marad. „Tégy engemet mintegy pecsé
tet a szívedre, mintegy bélyeget a te karodra! Bizony, erős a szere
tet, mint a halál, kemény, mint a sír, a szenvedélyes szerelem láng
jai a tűznek lángjai, az ÚR-nak lángjai” (Én 8,6). Ilyen a szerelem.

Milyen a kacérság? Ennek a színlelése. A szerelem első pillana
tainak szimulálása. Amikor a nő működésbe léptet minden appará
tust, amellyel rendelkezik, hiszen maga a lénye a csábítás eszköze. 
Szavai, pirulásai, értelme, gondolatai a csábítás eszközei. Másként 
nem is volna értelme. A csábítás a nő legnagyobb hivatása, ebben



van az áldása, de az átka is. A nőnek megvan minden eszköze, 
hogy bűvkörébe vonjon egy, a vágyakozástól szánalmas és eseten
ként gerinctelen lényt, mint a férfi. Ha a férfi férfi, nem kerülheti 
el ezt a csapdát. „Mert amíg van szépség és szem, amely meglás
sa, addig nem kerülheti el a szerelem.” A férfinak az a sorsa, hogy 
megkötöztessen, hogy megfogódjon, hogy elveszítse (hogy le
mondjon) elvileg nagy mozgásteréről. Hiába az értelem, a nő ki
kapcsolja azt, mert megvan rá minden lehetősége.

Tévedés ne essék, a nő a kedvesség, a kéj netovábbja lehet. A 
szeretet, az anyaság és hasonló dolgok mintaképe lehet. Mégsincs 
ez mindig így. Ha jobban szemügyre vesszük, és elgondolkodunk 
a nőkről, rájöhetünk, hogy nagy lehet a nő kegyetlensége.

3.

Ha a férfit lebilincselte azzal az éteri emelkedettségű lényével, 
kellemével. Ha megbabonázza szirénénekével, az önként hajtja fe
jét a bárd alá. A nő játszhatja azt a gyermekien naiv és kegyetlen 
játékot, amellyel a gyerek kitépi a tücsök lábát. Úgy gondozhatja 
múltját, mint egy lepkegyűjteményt. Pótkielégülést okozhat neki 
az, hogy akaratának szolgája legyen egy férfi. Ez rendjén is van, 
de ha a cél maga az alávetés, akkor az beteges. Ha mindez azért 
van csupán, hogy a nő élvezze helyzetét (amin nincs mit élvezni, 
ezt csak a hatalomittas emberek élvezik), ha ezt ki akarja használ
ni, akkor baj van. Ha komolyan veszi helyzeti fölényét, akkor ez 
pont az ellentettje annak, hogy befogadja a másik szellemét, sze
mélyiségét. Egyszóval ellentéte a szerelemnek.

A nő sok szempontból oly magasan a férfi fölött áll. De ebben 
rejlik tehetetlensége is. Tovább él, nagyobb kitartásra, nagyobb 
szorgalomra képes, hormonális rendszere sokkal kifinomultabb, 
genetikai információkból is több van neki, az ember fennmaradásá
ban abszolút domináns szerepe van. Ha erről őszintén elgondolko
dunk, kérdések tolulnak elő -  hogyan? honnan ez az erő? Közben 
a férfiak csak intelligencia, testméret, izomerő és az explozív erő



tekintetében vannak fölényben. A nő adottságai miatt és nagysze
rűsége ellenére is olyan komplikált, hogy képtelen önmagában ön
magával bármit is kezdeni, a nő ezért szánalmas lehet. Hiányzik be
lőle az a tökegyszerűség, ami a döntésképesség elengedhetetlen fel
tétele, hiányzik belőle a lényeg. Hiába teremt meg minden feltételt, 
hiába képes többet észlelni, észrevenni, mérlegelni, mint a férfi, hi
ába képes több mindent megfontolni, hiába nagyobb a munkabírá
sa. Ilyen téren oly nagy a fölénye, hogy azt a beavatatlanok el sem 
tudják képzelni. De mindez hiába. Kell egy tárgy, amit behálózhat. 
Ilyen tárgy lehet a férfi. (Pszichológiai értelemben minden rajtunk 
kívül álló dolog tárgy.) Még inkább így van ez a nőknél. És ez így 
is marad egyeseknél. Oly mindegy némelyiknek, hogy milyen 
„tárgy”-ról van szó, hogy csak az befolyásolja őket, hogy milyenek 
a paraméterei, és hogy kéznél legyen, és minél jobb társadalmi po
zíciókat mondhasson magának, ezért kell levágniuk a férfiak szár
nyait. Ebben rejlik aljasságuk, de ez (minő igazság!) nem elégíthe
ti ki őket. Az ilyen nők szánalmas, kielégítetlen szegény párák. Az 
élet kegyetlen igazsága lassan araszol feléjük, a ráncok megjelen
nek, mint varjak a szemétdombon. Közben kétségbeesetten kutat
nak, de képtelenek önmagukon segíteni, mert híján vannak a nemes 
egyszerűségnek. Tudják ők, de mennyire, hogy üres edények, és 
előbb felfedezik a ráncokat, mint azt mások egyáltalán sejtenék, 
előbb szomorodnak meg szívükben, mint azt a férfiak sejtenék.

4.

Láthatjuk tehát a különbséget: a gonoszul csábító, kacér nő le
kötöz, a szerető pedig elhalmoz. Az egyik lopni próbál, a másik ad
ni. A jó szándékú nő tudja: nincs, amit ellophat. Semmi. Tudja, 
sorsa az, hogy adjon, még akkor is, ha lopni akarnak tőle. Az önző 
nő megpróbálja visszatartani azt, amit adhat, amitől nő. Lopni pró
bál, miközben úgy csinál, mintha mindent elvehetnének tőle, és el- 
vehetik, akár akarja, akár nem. És milyen igazság. Szegényebb lesz 
attól, mint akitől lopnak. A gonosz nő visszatartja kincseit, szerez



ni akar, de nem tud, NEM TUD. Nem tud, mert csak neki van va
lamije, ami ellopható, akitől lopni próbál, annak nincs. A boldog
ság nem lopható, a kielégülés sem. Sohasem tudják meg a titkot. 
Azt, amikor a tárgyból személyiség lesz, és érzi azt, hogy „te vagy 
az”, amikor a hernyóból lepke lesz. Önmagát nem találhatja meg 
másban, távoli marad, lényegileg magányos.

Ezt az ürességet és reménységet hivatott pótolni a kacérság. Az 
a látszat, hogy nem igaz mindez. „Hazudjunk legalább önmagunk
nak, ha az igazságot úgysem tudjuk megváltoztatni; azokat a buta 
férfiakat (akik okosnak hiszik magukat) nem is nagy dolog becsap
ni.” A kacérság olyan, mintha nem lenne az, a kacérság a szeretet, 
a kapcsolat már-már élethű, valódinak tűnő beindítása, utánzata. 
Csak a beavatottak -  azok a férfiak, akiknek már volt részük ben
ne -  tudják, hogy üresség és hiábavalóság. De a férfi kötelessége, 
hogy eleget tegyen a kihívásnak.

5.

A kacérság becsapás, elsősorban a nő önbecsapása, beveszi, 
megrágja, de nem nyeli le, hanem kiköpi a falatot. Mi ez, ha nem 
hiábavaló nyomorúság? A nő még éhesebb lesz, és ezt általában 
úgy pótolja, hogy még többet szipolyoz másokból, azokból a sze
rencsétlen flótásokból, akik különben sem elégítik ki, és akiknek 
különben meg adnia kellene. A kacérkodás halálhoz vezet, nem fi
zikai halálhoz, hanem az igazi halálhoz, az erkölcsi halálhoz, amely 
magában foglalhatja a fizikai halált is. Gondoljuk el azt, hogy vala
ki úgy megy a halálba, hogy nem érez megnyugvást, csak a vak ön
ző „mindent akarok” állapotot. A „minden” ami akkor már semmi, 
hisz akkor már az jön, amiről nem is tudjuk, micsoda, mennyi. A nő 
megfeledkezhet magasztos és pótolhatatlan voltáról, megfeledkez
het az igazi szerelemről, elvesztheti lelkét, és ez olyan, mintha nem 
is lett volna neki. „Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúsá
gotok feleségét meg ne csaljátok” (Mai 2,15). A kegyetlen férfiak 
belemennek a játékba, és megpróbálnak mindent kicsalni, amit csak



lehet. „Rólad mindent el tudok képzelni / ma melléd fogok élvezni / 
jaj de jó jó jó jó jó jó jó” (Happy dead bánd). De nem érdemes erre 
több szót vesztegetni. Még csak annyit, hogy ezt bosszúból teszik, 
mert úgy gondolják, hogy adósak, vagy előre látják, hogy ejtik őket, 
és nem veszik észre azt, és nem is tesznek semmit azért a kegyért, 
amivel érdemtelenül megajándékozhatják őket.

6 .

Mi a teendő? Az igazi férfi veszi a kihívást, de nem lop semmit. 
Hagyja magát, hadd gondolják, hogy megrághatják és kiköphetik. 
Ha átlátja a helyzetet, és tudja, hogy nem érdekes, vagy csak óva
tosan, az élvezetet keresnie, és hogy ő nem élvezheti, mert valójá
ban senki sem élvezheti a kacérságot. Arra törekedhet, hogy ne 
hagyjon édes utóízt maga után, hanem epekeserűt. Undorodjon 
meg, és soha ne szánja rá magát a nő ilyesfajta torkoskodásra. El
érheti talán azt is, hogy megbánván becstelen tettét (azt, hogy em
bertelenül próbálta felhasználni) elfogadhatja színlelés nélkül. 
Mindkét lehetőség jó. Hogy esetenként melyik valósul meg, nem 
igazán kérdés. A cél, hogy többé ne alacsonyodjon le az, aki való
ban sokkal több annál, amivé a kacérkodás teszi.

1999. március 8.



DE SAVIO

1.

Mire való az emberi test? Arra, hogy pötyögtessem a billentyű
zetet az ujjaimmal és leírjak valamit, vagy arra, hogy végigsimogas
sam homlokom, miközben arra gondolok, hogyan is kezdjem el.

2 .

Beszéljünk csak a szájról! A száj az embert fejezi ki. Azt is 
mondhatnánk egy kis túlzással: „Mutasd a szád, és megmondom, 
ki vagy!” A szájjal lehet enni, beszélni, és . . . Enni, mondani. 
Evés, táplálkozás, igazán jó érzés. Amikor bevesszük a falatot, ha 
értelmes emberek vagyunk, hagyjuk megbarátkozni azt velünk. 
Hagyjuk, hogy elmondjon valami lényegeset, mert nem az a lé
nyeges, hogy, mondjuk, a málna mennyibe került, mert ezzel nem 
mondtunk el róla semmi fontosat. Az emberek hajlamosak, hogy 
úgy tegyenek, mint a meztelen király, aki meg volt győződve ar
ról, hogy nagyszerű ruhája van, csak azért, mert sokat fizetett ér
te. Még az sem mindig lényeges, hogyan fest az ételünk. Bizo
nyára mindenki találkozott már pirosodó, fényesen csillogó almá
val, de amikor beleharapott, kiábrándította. Noha látta, nem tud
ta róla a lényeget. Ilyenek például a szamócák. A kerti földieprek 
hivalkodók, harsányak, de emlékszik-e valaki az ízükre? Ha igen, 
menjen ki az erdőbe, barangoljon a hegyekben, és keresse meg 
úgy május harmadik harmadától a vadszamócát, s majd meglátja,



mi a különbség köztük. A tespedt testű kerti kéjencek és a kis ki
csattanó, üde erdei rokonok közötti különbség a lényeg. A telítet
ten kicsattanó, hivalkodás nélküli érettség. Ez a különbség! Az 
értelmes ember nem fogja sietősen befalni a kis gyümölcsöt, ha
nem hagyja, hogy valamit elmondhasson magáról. Megérezheti, 
hogy egy egyéniséggel barátkozik. Nem olcsó nyalánkság, nem
csak édesen csúfolódó vagy bután savanykás, hanem egy érzé
keny, sokoldalú személyiség. Nem véletlen ez, hisz gondoljuk 
csak meg: nem érette lett az erdő berendezve, mint pöffeszkedő 
rokonáért a kert. A magas fák árnyékában lesz esélyünk felfogni, 
hogy nem az égig növünk. Ilyenek a szamócák? Ilyenek is, de ez 
nem minden, semmi esetre sem, csak mindezt megtudhatjuk, ha 
értelmesen forgatjuk szánkban a falatot. Persze, az is megtörtén
het, hogy azt mondjuk magunkban: „Hát ezt meg sem éreztem.” 
Nekem is sok szamócát kellett megennem, hogy egyszer igazán 
rájöjjek valamire.

Tehát mindezt a szánkkal csináljuk, de még többet is megtudha
tunk. Nézzük csak meg a kisembereket, hogy milyen tárgyilagos és 
kitartó figyelemmel kóstolgatják édesanyjuk természetes palackja
it, mert ők még tudják azt, amit sokan elfelejtettek. Nézzük meg az 
oroszlánt, ahogy türelmesen rágja zsákmányát, vagy a mosómed
vét, ahogy megteremti a légkört, amiben jóízűen megeheti étkét, 
vagy a tehenet, ahogy bölcsen rág, vagy a cinegét, ahogy megáll a 
kis desszert-hernyóval egy kicsit az ágon. De vannak sokkal próza
ibb dolgok is, pl. a kenyér. Fogadjunk, hogy az emberek nagy há
nyada nem szokta megkóstolni a kenyeret, csak lenyeli. Lenyeli 
anélkül, hogy megismerné. Nagy hiba. De nem egyedülálló. A ké
peket, a könyveket, az embereket is csak úgy futni hagyjuk. Átvil
lan bennünk a kép, de nem fogadjuk be, elolvassuk a könyvet, de 
nem jegyzünk meg belőle semmit, lenyelünk valamit, de nem ettük 
meg igazán, mert nem tettük magunkévá.



A száj tiszte a mondás is, a szájból jön ki a jó szó is. A száj 
mondani tud valamit. Szükséglete, hogy mondjon, mert ha nem ta
pasztal, akkor beszél. A szó, ha kimondják, nem tűnik el csak úgy. 
A jó szó táplál is. Legalább annyira, mint az étel. Gondoljunk be
le, mi lett volna velünk, ha soha senki semmit nem mondott volna 
nekünk. Elmélázhatunk azon, hogyan lesz a kiáramló levegőből 
szó. A szó, az igaz szó van olyan szép, mint a bálnák éneke vagy a 
madárdal. Ezekben az a szép, hogy sohasem hazudnak, mindig 
tiszták, de az a baj velük, hogy soha nem tudhatjuk meg, mit is je 
lentenek. A szavak meg olyanok, amilyenek. Lehetnek igazak, 
meg „igazak”, és aki nem tudja, hogy az igaz és az „igaz” közt le
het a legnagyobb különbség, azt könnyen megtréfálhatják, becsap
hatják. Könnyen megtapasztalható a különbség az igazság és a ha
zugság között. Kiábrándulhatunk a szavakból, és abból is kiábrán
dulhatunk, hogy beszéljünk, pedig minden embernek szüksége van 
erre. Szükségünk van tehát arra, hogy beszéljünk . . .  és ha itt fejez
zük be mondatunkat, akkor egyenlőségjelet tehetnénk az okos be
széd és a szófosás közé. Biztosan ismerünk olyanokat környeze
tünkben, akik csak mondják, mondják. Le sem lehet őket lőni. És 
az is előfordul (mily szörnyűség), amikor többen csinálják ezt egy
szerre, és még ezt esetleg beszélgetésnek nevezik. Ezek azok a „be
szélgetések”, amikor csak szavakat mondanak az emberek, és ezek 
szavakat indukálnak. így könnyítenek magukon. A szavak itt csak 
üres jelek a beszélgetőtársnak. Ürességeket dobálni egymásnak 
annyi, mint hallgatni, sőt még annyi sem, mert akkor a csendet sem 
hagyják beszélni, nem hagyják magukat gondolkodni. Szavakat 
passzolgatni egymásnak pont annyi értelme van, mint amikor az 
ügyetlen focisták teszik azt a labdával saját térfelükön gólképtele
nek lévén. Pedig a cél gólt rúgni, mondani valamit. Ezek a „szia- 
hogy vágyj ól” beszélgetések . . .  És az embernek szüksége van arra 
is, hogy hallgatni tudjon, hogy meg tudja hallgatni a másikat, és a 
másik is ő t . . .  és még itt sem lehet befejezni a mondatot, habár ez 
már egy igazán magas szint. Ha az ember belátja, hogy sok beszéd



nek talán mégis van valami alja, akkor ez azt jelenti, hogy megta
nult hallgatni. Nagy dolog ez. De mindez csak egysíkú, és a mon
dat még itt sem fejeződne be, nem is lehet ebben a fejezetben be
fejezni, mert az, ami a szavak kimondását és meghallgatását be
széddé teszi, annak megvan a maga súlya, terhe és helye. Enni, 
megnyilvánulni, mondani, érezni, hallgatni, tanulni, gondolni, 
mindez még csak a mondat fele.

4.

Amiről eddig szó volt, egysíkú, sem az ízlelés, sem a beszéd, 
sem a figyelés nem teljes. Egysíkúság. Ennyi. Ha kétsíkúvá tesz- 
szük, az nemcsak azt jelenti, hogy megnöveljük, se azt, hogy négy
zetre emeljük, se azt, hogy egy dimenzióból csinálunk kettőt. Kép
zeljük csak el, mekkora dolog az, amikor egy lény felfedez egy új 
dimenziót. Ismert az a példa, amikor a szél felröppent egy kétdi
menziós lényt, amikor visszahullik két dimenziójába, nem tudja el
mesélni, mi is történt vele. így vagyunk mi is, amikor kilépünk az 
egysíkúságból, és ez sokkal nagyobb dolog. Ez olyan, mint amikor 
a bimbó kifordul önmagából, és virág lesz. Mint mikor a korlátozott 
felfedezi a korlátlant. Ez olyan csoda, mint amikor egy fekete lyuk 
elkezd sugározni (ilyesmit még nem fedeztek fel a csillagászok?, 
de biztos van ilyen, hisz ha nem lenne, bizonyára öröktől fogva fe
kete lyuk lenne az egész világmindenség). Annak, aki beszél, szük
sége van arra, hogy meghallgassák, hogy tudja azt, hogy meghall
gatják. A két dolog között akkora a különbség, mint ha valaki meg
próbál levelet írni messzire a szerelmének, és nem kap választ. Ma
gyarázat pedig nincs. Hiába kér, mond, kérdez, könyörög, sejtet. És 
újra ír, addig, amíg el nem veszti a reményt. Jól megtanulhatja, mi 
a különbség a monológ és a dialógus között. Hiába a szavak, hiába 
az akarat, ha nem fogadják be. Milyen szánalmas dolog úgy mono- 
logizálni, miközben nem hallgatják meg az embert, de mégis lehet 
ebből tanulni. Megtanulhatja, hogy a szavakat úgy mondja ki, hogy 
magukban is jelentsenek valamit, és azt is megtanulhatta, hogy ak



kor beszéljen, ha van rá igény. Akkor kell beszélni, ha van szándék 
és készség a befogadásra. Megtanulható az is, hogy szavak nélkül 
is elmondható a szeretet, és hogy a szeretet aktusa lehet az is, ha 
vesszük kalapunkat, és távozunk.

És még mindig az egysíkúság végtelen birodalmában vagyunk. 
Minél inkább birtokunkba kívánjuk venni az egysíkúságot, annál 
kevesebb a reményünk, hogy valaha is kilépünk belőle. Olyan ez, 
mint az orosz birodalom története. Volt egyszer egy Rettegett Iván, 
és minden utóda hozzá akart hasonlítani. De nemcsak ez volt a baj, 
hanem az is, hogy a birodalom egyre csak nőtt, 1533-tól 1945-ig 
csak nőtt, mint a rákos daganat. Elterült, de nem finomodott szer
vezetileg, értelmes strukturáltságban, és amikor jött a szellő, soha
sem tudta felkapni. Az ilyen történelmi képződmények maradnak, 
amíg léteznek alacsony, ostoba borzalmak. Pedig akinek van olyan, 
egyszerűen lemondhat fölösleges terheiről, sokkal könnyebben, 
mint akinek szereznie kellene, de nem tud. Ha valaki elterpeszke
dik önnön egysíkúságában, nehezen fog érintkezni másokkal. 
Szükséges leépíteni mindent, ami az egysíkúsághoz köti. A kiva
gyiságot, az öntömjénezést, hogy ne keresse a maga igazát, hogy 
ne bíráljon másokat, hogy várja ki, amíg megkérdezik. Önmagát 
kell mutatnia a maga valójában. Az igazi elégtétel az, amikor más 
is megadja igazunkat. Ritka pillanat az ilyen. Nehéz kivárni, mert 
közben kiszolgáltatottak vagyunk. Nem szívesen vállaljuk az ilyet, 
pedig csak akkor van nyert ügyünk, ha igazunkat, amiben biztosak 
vagyunk -  tehát nem arról van szó, hogy más legitimálja - , elisme
rik mások is. Tehát ha más kiemel és felfedez bennünket, és össze
kapcsolódnak a leplezetlen lelkek.

5.

Eddig a beszédről beszéltünk elsősorban. A tartalmas beszéd
hez nem okvetlenül szükséges az összeillés. Elég, ha összefog a 
szándék, az a szándék, hogy hasznosak legyünk egymásnak. Ez re
ciprocitás, de így van rendjén.



A száj tehát eszik és beszél. A beszédben benne rejlik a beszél
getés lehetősége már akkor, ha elkerüljük az egysíkúság csapdáját. 
Mégis bizonyos helyzetekben nem is lehet több a beszéd az egysí
kú felületes beszédnél. Sokszor nem is kell hogy több legyen, elég, 
ha tárgyilagos, értelmes, pontos. Ennyi elég. A közlés is a beszéd 
feladata, és nem is mellékes. Van olyan fontos, mint az elmélyült 
beszélgetés, annál inkább, mivel a beszélgetések nagy többsége 
egyszerű érintkezés. Nem több, és ez így helyes.

6 .

Ha csak a beszédről és az evésről beszéltünk volna, akkor nagy
jából elmondtunk volna mindent a szájról. Ha összeadnánk azt az 
időt, amit beszéddel meg evéssel töltünk (ide számítjuk azt is, ami
kor a nyelvünkkel játszunk vagy az ajkunkat harapdáljuk, amikor 
grimaszokat vágunk meg ilyesmi), akkor a száj működésének nagy 
hányadát felölelnénk, hogy azt ne mondjam: több mint 90%-át. De 
van valami, amit csak a száj tud, és csak az ember. Ez a csók!

Mindaz, amit eddig elmondtunk, a csókról szólt. A csók az em
ber meghosszabbítása. Mit tesz az ember, ha egy dús, kicsattanó, 
piros, pirosán telt ajakra talál. Csókol? Igen, ha megtalálta, csókol! 
Csókolni nem lehet úgy, mint ahogyan egy könyvön át lehet futni, 
csókolni nem lehet így, mert az nem csók. Mint ahogy az sem ét
kezés, ha valaki tömi magába a falatokat. Az csak hastöltés. Bátran 
kijelenthetjük, hogy a száj csókra van teremtve. Ez a legteljesebb 
funkciója. Az ember mindvégig csókolhat, a kéthátú bogár egy- 
gondolatú lehet, mert állandó kapcsolat a csók közöttük. Az álla
tok nem csókolnak. Beleszagolnak a levegőbe, és tudják, mihez 
kezdhetnek. Amikor beindul a gépezet, a nagy behemótok dönge
tik a földet, vagy fürgén szaporázva elvégzik a feladatot, nehogy 
egy ragadozó arra járjon. Persze, ez csak a magasabbrendű állatok
ra vonatkozik. A békák, teszem azt, bevárják a meleget, és kuruty- 
tyolnak, aztán beugranak a vízbe, és kieresztik testnedveiket, de 
még ez is nemesebb, mint némely „csók”. Egy angol misztikus



mondta: ha nem tudsz úgy dalolni, mint a pacsirta, dalolj úgy, mint 
a holló vagy a béka, ahogy az Isten adta. Márpedig az ember tud 
étkezni, beszélni és csókolni is. Csak elfelejtette, hogy tud. Elfelej
tette, hogy a csók nem lehet egysíkú, mert akkor nem csók. Az ét
kezés lehet gyomortöltés, de figyelmes, és nemes is. A beszéd lehet 
illő, hasznos, kedves, kedélyes, pontos, és a beszéd lehet mindez és 
még valami, amikor a másikat meg tudja érinteni, amikor a másik
hoz tud szólani, de a csók csak ilyen lehet. Csak ilyennek szabad
na lennie, mert a csók már annak a kezdete, amit úgy is mondha
tunk, hogy „lesznek ketten egy testté” (lM óz 2,24.).

7.

Beszéljünk hát a csókról. Hej, mennyit lehet beszélni róla! Van 
gyengéd, van forró, van egzakt, van futó, van leállíthatatlan, van 
tapogatózó, van együttérző és együttéreztető, van cuppanós, van 
elmélyedt, van végeérhetetlen, van feltüzelő, van lenyugtató, van 
első és van utolsó . . .  És még annyiféle, és mindről lehet beszélni. 
De nem beszélni kell, hanem inkább csókolni. De milyen az igazi 
csók, mitől csók egy csók?

A csók legélethűbb helyettese az ivás és a cigaretta. A dohány
ról nem beszélek, mert nem ismerem, annyit azonban tudok róla, 
hogy milyen az, amikor elmélyülten pöfékel valaki a hűvösben, 
eregeti a füstfelhőket, beburkolózik a szürke fíistfellegekbe, és 
közben valami egészen nagy dologról gondolkodik, mondjuk arról, 
hogy megint itt a tavasz. Vagy amikor a matróz ragaszkodik a pi
pájához, mint rendes ember a feleségéhez. A pipák olyanok, mint 
az egyéniségek, és amikor megtömik őket „finom” dohányokkal, 
olyan szépen tudnak muzsikálni. Igen, a pipázásban van valami 
érthető, főleg ha egy matróz teszi, hisz nincs senkije. Ellenben a ci
garetta, nos, az a dohánykéjhölgy, megkapóan izgató zizegő papír
költeményekbe csomagolva kancsít pajkosan, mint egy jobbfajta 
kéjhölgy, de csak addig csábító, míg rá nem gyújtanak, utána el
száll, mintha ott se lett volna, és becsap, nem marad más utána,



mint a keserű utóíz. Csak utána jön rá az ember, hogy a kéjhölgy 
nem más, mint egy büdös kurva, a cigaretta egy keserű csikk.

Az ivásról Hamvas után már csak egy dolog mondható el: csak 
egy szabály van, bárhol bármikor. Amikor iszik az ember, olyan, 
mintha csókolna, és mégsem csókol. Az ivás pótcselekvés, a csó
kot pótolja. Az igazi csókot nem pótolhatja semmilyen ital, az iga
zit semmi pót nem pótolhatja, az igazi pótolhatatlan, csak az iga
zibb pótolhatja. Elmerülhet az ember az italok között, mint meg
annyi csókban. A sört nagyban kortyolgathatja, mint ahogy a régi 
ismerős szeretőt csókolgatja. A borokat kóstolgathatja, mint ahogy 
a kedvest próbálgatja, vajon enged-e. A pálinkával megcsípheti 
magát, mint a szúrós feleséggel, vagy ledöntheti, mint ahogy a 
makrancos nőt az ágyba teperheti. A vodkát óvatosan kóstolgathat
ja, mint ahogy az ismeretlen nővel próbálkozik. A likőrök meg 
megannyi tőrök, csalafmtán simogatnak. Mindegyiktől elterülhe
tünk. Mint ahogy a pamlagon terülnénk el -  ez is a szerelemre ha
sonlít - ,  de mindez csalás, ámítás. Másnap jön a kijózanodás, fáj a 
fej, a gyomor, ami nem fájna, ha nővel hálnánk. Helyes és méltá
nyos, hogy így van.

Az ivás csúfoló, kinevetteti az embert, de ez a legkevesebb. Az 
ivás kivetkőzteti az embert emberi mivoltából. A csók felemeli és 
emberibbé teszi. A csókban egyesül a száj minden funkciója. A 
csókban egyesül már-már minden, aminek funkciója van, a csók
ban azok egyesülnek, akik csókolják. Aki csókol, csókjával mond 
valamit, és figyel arra, amit mondanak. Aki csókol, táplál és táplál
kozik, eszik és etet. Aki csókol, a másikba hatol, ha engedik, és 
megnyitja magát, hogy beléhatoljanak. Aki csókol, az a másiké, és 
birtokolja a másikat. Teljessé lesz benne egymás által a férfiú és az 
asszony is, így válik mindkettő igazán Emberré.

Csak egy szabály van: csókolni kell! Ott, ahol kell, akkor, ami
kor kell, azzal, akivel kell. így lesz igazi a csók, igazi az ember. 
Hogyan valósul meg mindez? Titok, de nyilvánvaló. Mindenki ma
ga kell hogy megfejtse a titkát, megtalálja a módját, noha nem ma
ga éri el csókját. . .

1999. április 6.



ÉLMÉNYÉN

Elmenvén immár világos, hogy lassú, ráérős -  hogy azt ne 
mondjam, gyalogos -  utazáson vettünk részt. A társadalom bonyo
lult összefüggéseitől személyünk másképpen bonyolult belső való
ságáig jutottunk. Ez egyben irány is. Mintegy zarándoklat ez, amit 
be kell járni. A külső, általánosítható, leírható világ, amelyről az 
újságok szólnak, kevésbé fontos, csupán felületi, manifeszt jelen
ség, a nagy dolgok pedig a sok beszéden túl vannak, bennünk. Az 
igazán kreatív viszonyulás a társadalom arctalan sokaságával, sta
tikus nyomásával, elembertelenedettségével szemben az értelmes 
lázadás. A lázadás mint eszköz, és nem mint cél szükséges. Mégis 
úgy tűnik, hogy csak a lázadás és a rosszallás valamilyen formája 
vezethet el a lehetséges megoldásig, mert a belesimulás egyben 
szubjektivitásunk, valójában önmagunk feladását jelenti. A társa
dalom anomáliái ellenében úgy maradhatunk valakik, ha megpró
báljuk kiélni belső és ténylegesen emberi szükségleteinket. Többet 
nemigen tehetünk.

Nem a Make lőve, nőt war! típusú vulgarizálást tekintem vezér
motívumnak. Azt sem, ha a virág vagy az anarchia gyermekeinek 
tekintjük magunkat. Azért sem, mert az emberséget vagy az értel
mes célokat nem lehet uniformizálni, és főleg nem lehet jelszavak
ba sűríteni. Ez felületesség lenne -  mint ahogy az is volt bármilyen 
ideológiaszurrogátumról volt szó - , amely félmegoldást eredmé
nyezne, ami egyáltalán nem megoldás, noha azt sugallja, hogy meg
oldás. A jelszavak -  a sloganek -  arra jók, hogy harcba vigyék az 
embereket -  mint ahogy azt eredetileg tették a skótoknál és az írek
nél, vagy újabban a reklámok arra kényszerítenek bennünket, kifi
nomult eszközökkel, manipulatívan, hogy megvegyünk valamit,



amire talán nincs is szükségünk. A történelem is azt bizonyítja, 
hogy nagy tömegeket, sőt kisebb közösségeket sem lehet azáltal 
emberbarátibbá vagy kellemessé tenni, ha rendszereket, ideológiá
kat találunk ki. Az államok, ideológiák tündöklése szabály szerint 
nem az embernek mint egyéniségnek a kiteljesedését és a boldogsá
gát hozza a társadalmak döntő többsége esetében. A viktoriánus 
aranykort a brit birodalomban ugyanúgy jellemzik a munkásgettók 
is, mint a római aranykort a rabszolgák milliói -  további példák ját
szi könnyedséggel találhatók. Úgy nem javíthatunk a társadalom 
bajain, egészen biztosan, ha megpróbálunk valamilyen jól megfo
galmazható ideológiát és jelmondatot szerkeszteni. Minél nagyobb 
a közösség, annál lomhább és tehetetlenebb. így annál nehezebb 
hatni rá, ha egyáltalán lehetséges. És különben is, mi nemcsak kö
zösség vagyunk, hanem egyének is. Ha ezzel nem számolunk, tév
úton járunk, márpedig az átfogó ideológiák nem számolnak ezzel. 
Ezért fontos, hogy odaérjünk bensőségességünkhöz, ha netán elkáp
ráztatott vagy -  nálunk ez gyakoribb -  letaglózott a társadalmi kö
zeg. Igazából az lenne a jó, ha nem a tárgyak vagy azok az értékek 
kötnének le bennünket, amelyeket a viliódzó és eszeveszetten ag
resszív Barbie-világ reklámjai -  áttételesen az euro-amerikai fo
gyasztói társadalom vagy a keleti vad nacionalizmusok -  sulykol
nak belénk. Az lenne a jó, ha semmi nem okozna disszonanciát, ha 
nem szakítanák szét világunkat és az objektiven ránk ható világot 
bennünk. A társadalom ezt a szükségletet nemigen akceptálja, és 
nem vesz részt lelki integritásunk megőrzésében. Nem csoda ez, 
hisz a mai társadalom, hacsak nem irracionálisán fanatikus, azaz 
teljesen őrült, gazdaságilag determinált, ahol az érték csak úgy jele
nik meg, mint piaci érték, eladhatóság. Ez a tudatot is átformálja, ily 
módon hordozója ellenségévé teszi. Ez az, ami sokakat lázadásra 
késztet, nem mindig célszerűen és okszerűen. A társadalom mecha
nikus kényszereinek, személytelenségének oki kezelése az, ha oda
figyelünk önmagunkra és egymásra. Ezért kell időt és energiát szán
ni önmagunkra, ápolgatni, pátyolgatni kell személyiségünk belső 
régióit, nem szabad elveszítenünk a kapcsolatunkat vele. Vagyis bi
zonyos szinten túl ki kell zárnunk életünkből a társadalmat.



Mozgásban kell lennünk, de ez a mozgás nem a preferált érté
kek hajszolásában van, sem azok hisztérikus elutasításában. Tuda
tunk, szellemünk frissességét kell mozgásban tartanunk. Ez azt je 
lenti, hogy le kell lassítanunk, vagyis meg kell találnunk saját em
beri ritmusunkat. Az egyik legjobb megoldás a csók ritmusa, de 
nem az egyetlen megoldás. Ha nem sikerül olyat találnunk, ami 
ténylegesen elégedettséggel tölt el bennünket, akkor szétráz ben
nünket a gyorsuló életritmus. Nem leszünk más, mint „hitvány 
gyönge báb / Mit kény s kedv szerint lök / A sors idébb-odább”. 
Nem engedhetünk maradéktalanul a gazdasági és a politikai kész
tetéseknek, amelyek egyszerre degradálnak szellemi tunyaságba és 
kényszerítenek a teljesítménymotivált rohanásba. Meg kell talál
nunk azt a teret, azt a részét mindennapjainknak, amely maradék
talanul a miénk. Ez az elégedettség oázisa a társadalom sivatagá
ban. Lehetőség szerint ezt akkorára kell növelnünk, amekkorára 
csak lehet. Az anarchia abban van, hogy ebben nem engedünk a 
hatalomnak vagy az uralkodó trend nyomásának. Ez bármikor és 
bárhol megtehető, hisz gondolataink kontrollja csak akkor lehetsé
ges, ha abban együttműködünk a velünk manipulálókkal. Tehát 
legalább gondolataink a mieink lehetnek maradéktalanul, és a vég
ső döntés e tekintetben mindig a mi kezünkben van.

Minden kollektív próbálkozás a helyzet megváltoztatására még 
inkább eltávolított a megoldástól. Habár nem téma a magányos 
vagy a csoportos lázadás. Az igazán kreatív lázadás nem abban 
van, hogy valami mást találjunk ki a fogyasztói társadalom, vagy a 
nyugati, keleti vagy bármilyen társadalmi és gazdasági rendszer le
váltására vagy megsemmisítésére. Még kevésbé abban, hogy elle
ne harcoljunk, és hogy ezt ideológiai alapokra helyezzük. A láza
dás abban van, hogy mindezzel párhuzamosan kiegészítésként le
gyen valami, ami ellensúlyoz, oldja a nyomásokat, kényszereket. 
Csupán azt kell kitalálni, ami időlegesen hatálytalanítja és helyet
tesíti a hideg gazdasági logikát, és módot ad emberi mivoltunk 
fennmaradására. A tudatosan megélt és ápolt bensőségesség komp
lementer része az életnek, amely a nyilvános létünket kiegészítve 
teljessé tesz bennünket. A lázadás abban van, hogy elhárítsuk azo-



kát a hatásokat, amelyek gátolnak abban, hogy a társadalmi lét 
mellett vagy benne (de saját indíttatással) találjunk valamit, és le
hetőségeinket maximálisan kihasználva megteremtsük azt az éle
tet, amit vállalni és élvezni tudunk, és amelyet tartalmasnak és ér
tékesnek tekinthetünk. Ennek alapvető minősége az elégedettség.

Azt végképp nem várhatjuk el, hogy a megoldásokat -  megol
dásainkat -  mások keressék helyettünk. Ha pedig mi nem keressük, 
akkor nem is érdemeljük meg . . . Útra kell tehát indulnunk, úton 
kell lennünk.

1999. március 22.
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