
Ba lázs Im re Jó zsef: A leg utób bi, 2012-es ver -
ses kö te ted ben meg je lent egy At lan tisz ke re sé se cí -
mû vers cik lus, „tö re dék” meg je lö lés sel. Az
Arkánum-lapszámokat ol vas va azt lát tam, hogy
ezek a szö ve gek rész ben már a nyolc va nas évek -
ben meg vol tak és meg je len tek, és azt is, hogy ez
ugyan an nak a szö veg kor pusz nak a ré sze volt ere -
de ti leg, ami bõl az tán a Gyil kos ság Alasz ká ban cí -
mû 2006-os re gény író dott. Az, hogy vers vagy pró -
za, il let ve hogy egy könyv vagy több könyv lesz,
mi kor dõlt el szá mod ra?

And rás Sán dor: Ez vissza megy az 1980 kö rü li
idõ re, ami kor Kemenes Géfin Lász ló a Fehérlófiát
ír ta. Ak kor én is egy faj ta eposz ban kezd tem el
gon dol kod ni, en nek az alap for má ja pe dig vers lett
vol na. Van is egy kö teg kéz ira tom, ami en nek in -
dult, és ami bõl az új ver ses kö tet hez ki emel tem és
együ vé vá lo gat tam da ra bo kat, egy vég le ges nek
szánt so ro zat ba. Egyes da ra bok ko ráb bi kö te tek be
is be ke rül tek, kü lön-kü lön. A ver ses alap for mát
per sze tel je sen kö tet len nek szán tam, lett vol na, és
lett is ben ne pró za vagy pró za vers is. (Pél dá ul a
Drakula dicet cím mel meg je lent rész is ilyen.) Ek -
kor még tu laj don kép pen Odüssze usz volt a fõ fi -
gu rám. Nem Joyce -szal akar tam per sze ver se nyez -
ni, ha nem, ha úgy tet szik, Ver ne Némó ka pi tá nya
fe lõl kö ze lí tet tem, aki ma ga is ha jós és Odüssze -
usz-fi gu ra volt. Ver ne a név vel ar ra ját szott rá,
hogy egy bu ta óri ás, Polüphémosz kér dé sé re, hogy
ki õ, Odüssze usz azt fe lel te: Sen ki (métisz), és
Némónak tény le ge sen sen ki se tud ta a ne vét, sem
azt, ki cso da. Hin du her ceg volt, aki nek a gyar ma -
to sí tó an go lok meg öl ték a fe le sé gét, fel gyúj tot ták a
pa lo tá ját, mi re õ bosszút es kü dött, és süllyeszt get -36
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Ír hat tam vol na úgy,
hogy Holmes ma ga 
vá laszt a le he tõ sé gek
kö zül, a tör té ne tet be
le he tett vol na fe jez ni
ha gyo má nyo san. Ez a
Holmes azon ban egy
nyi tot tabb, vál to zó 
vi lág ban él, és an nak
meg fe le lõ en 
gon dol ko dik és dönt.

AND RÁS SÁN DOR – BA LÁZS IM RE JÓ ZSEF

NÉMÓ ÉS SHER LOCK HOLMES
AT LAN TISZT KE RE SIK
Rész let egy hosszabb be szél ge tés bõl



te is a brit ha jó kat. Odüssze usz épí tet te a fa lo vat, ami vel az ak há jok be vet ték Tró ját,
Némó a ten ger alatt já rót fegy ver nek ter vez te és épít tet te. Az Odüssze usz-fi gu ra így
meg vál to zott szá mom ra Ver né nél, és én ezt fi gye lem be vet tem, de vissza is akar tam
tér ni az ere de ti hez, hogy an nak a tör té ne tét to vább vi gyem és -fordítsam a ma gam
mód ján és a ma gam ko rá ban.

Az tán úgy érez tem, vers nek nem megy, és re gény re gon dol tam. Az át ala ku lás ba
be le ját szott az Arkánum né gye se, de iga zá ból, ne kem az volt lé nye ges, hogy az én
gye rek ko ri ked velt fi gu rá i mat kel le ne ki bon ta ni, és be le he lyez ni a mai idõk be. Ezek -
bõl idõ köz ben „mi ti kus”, premitikus vagy min den kép pen mi ti zált fi gu rák let tek, ere -
de ti leg négy, ez meg fe lelt a négy alap elem nek (Empedoklész, Pa ra cel sus): Némó a
víz, Fran kens te in a tûz, Drakula a föld, Holmes a le ve gõ. Csak ké sõbb vet tem szá mí -
tás ba, hogy volt ne kem gye rek ko rom ban egy ötö dik fi gu rám is, Dolittle, akit az ele -
mek össze füg gé sé ben ért-elem nek mond ha tok, õ a nyel vi ség és uni ver zá lis szim pá -
tia. Ír ni kezd tem a re gényt, eb bõl meg je lent egy-két rész, az ele je még ma sincs ki gé -
pel ve. Ek kor még Némó-Odüsszeusz tör tént re ké szül tem, a 20. szá zad vé gi vi lág ban,
de úgy, hogy a töb bi szá mom ra ked ves és mi ti kus nak gon dolt fi gu ra is ben ne le gyen
ba rá ti kör ként. Írás köz ben kezd tem érez ni, hogy mind egyik rõl kel le ne egy-egy kü -
lön tör té net, és ak kor úgy tûnt, a Holmesról szó lót kel le ne el sõ nek meg ír ni (és ta lán
pub li kál ni is), ha az si ke rül, jö het a töb bi. Meg ír tam, ké sõbb meg is je lent: ez a Gyil -
kos ság Alasz ká ban, és eb ben Sher lock Holmes mint fõ fi gu ra mel lett je le nik meg a
töb bi négy: Némó, Dr. Dolittle, Fran kens te in és Drakula, mint se gí tõ kész és kü lön-
kü lön egye di ké pes sé gû ba rát.

Mi ti kust mond tam az elõbb, õk ugyan is sze rin tem mint egy mi ti kus fi gu rák. Ezt
az zal tud nám alá tá masz ta ni, hogy már ren ge teg Sher lock Holmes -tör té net van, nem
csak azok, ame lye ket Conan Doyle írt. Igen sok film ben sze re pel mind ré gi, mind új
tör té ne tek kel. Ezt Drakuláról és Némó ka pi tány ról is el le het mon da ni, kü lö nö sen,
ha fi gye lem be vesszük Drakula mel lett a Drakula-kezdeményezte vám pír tör té ne tek
tö me gét, ame lyek azon ban to vább ra is Drakula fi gu rá ját erõ sí tik: õ a paradigmatikus
vám pír. Dolittle sok kal ke vés bé ho zott lét re egy Dolittle-ipart, vi szont az ere de ti
Dolittle-könyveket még min dig nyom tat ják, a fi gu rá ja köz is mert, és Dolittle-filmbõl
is van több, ké szült a leg utób bi idõk ben is. 1987-ben szü le tett lá nyom nak is igye kez -
tem meg sze rez ni a köny ve ket – Hugh Lofting ti zen két köny vé bõl nem mind egyi ket
nyom tat ják új ra –, és ne ki egy bõl épp úgy tet szet tek, mint a Beat le sek, és nem csak
a Sár ga ten ger alatt já ró le me zé rõl.

Ami kor mi ti kus nak te kin tet tem eze ket a fi gu rá kat, az iz ga tott, és iz gat ma is, hogy
mi fé lék, hi szen nem olya nok, mint An na Karenina, vagy akár me lyik re gény fi gu ra,
aki rõl csak egy re gényt le het ír ni. Mi az, ami ért az em be rek meg ve szik eze ket a köny -
ve ket, és ami ért új ra meg új ra el men nek a mo zi ba, hogy ezek kel a fi gu rák kal ta lál -
koz za nak? Va la mi iz ga lom ve szi õket kö rül. Drakula is ren ge teg va ri á ci ón ment át
meg al ko tá sa óta – má ra egyes fil mek ben csi nos fér fiú, aki ért (szó sze rint) hal nak a
nõk –, be épült a po pu lá ris kul tú rá ba. És nem igen akad több ilyen jel le gû fi gu ra.
Superman nem ke vés bé nép sze rû, de õt sze rin tem más kép ze let-anyag ból gyúr ták,
min den kép pen nem re gény bõl, és nem ér té kes iro da lom szám ba me nõ re gény bõl. És
sze re pel nek je len tõs fil mek ben is, Murnau Nosferatu cí mû film je má ig a leg jobb
Drakula-film – a sze rep lõ csak azért Nosferatu, mert ak kor még co py right alatt volt
a Drakula név hasz ná la ta –, és sze rin tem jobb, mint a tisz te le té re ugyan az zal a cím -
mel köz re a dott Werner Herzog-film. Kinski jó Drakula, de Max Schreck jobb volt.

Van még va la mi, ami ér de kelt a Gyil kos ság Alasz ká ban írá sa kor – az, hogy bár az
em lí tet tek már mi ti kus fi gu rák, ma ga a mí tosz csi ná lás még fo lya mat ban van. Te hát
a ben nük lé võ le he tõ sé gek ér de kel tek, az, hogy ne kem vol ta kép pen fo gal mam sincs,
mi tör té nik ma – nem Sher lock Holmesszal vagy Drakulával, ha nem ve lünk: az zal,
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ami õket elõ hoz za. Úgy érez tem, meg sej tek eb bõl va la mit, amit ed dig nem, ha meg -
írom, ki bon tom õket a ma gam mód ján.

Ezek kü lön ben, és fi gye lem re mél tó an, egy ki vé tel lel ti zen ki len ce dik szá za di tör -
té ne tek. A leg el sõ kö zü lük a Fran kens te in, az új Pro mé the usz. Meg al ko tó ja, Mary
Shel ley (William Godwin és Mary Wollstonecraft lá nya) pe dig jól tud ta, hogy mi ti -
kus prob lé má val van dol ga, ezt a cím is jel zi. A töb bi könyv – Némóról, Drakuláról
és Holmesról – ké sõbb ke let ke zett, és bár mind egyik „ro man ti kus nak” tû nik, va ló já -
ban Ver ne köny ve a re a lis ta re gé nyek ide jén, Bram Stokeré a szá zad vé gén, Conan
Doyle Holmes -tör té ne tei pe dig a ké sõ-vik to ri á nus tól az edwardiánus ko ron át ké -
szül tek. Ér de mes ere de ti ben is el ol vas ni pél dá ul Bram Stoker Drakula-regényét –
nem tu dom, mi lyen ma gya rul –, mert an go lul ez a ké sõ-vik to ri á nus kor ban, a 19.
szá zad vé gi szim bo liz mus nyel vén író dott, szer zõ je el sõ sor ban szín pa di kö rök ben
moz gott. Köny ve ab ban a kor ban, írás mód ját és stá tu sát te kint ve, egy ál ta lán nem
volt pony va.

Fon tos volt szá mom ra te hát meg néz ni, mi van ezek ben a fi gu rák ban – akár sej tet -
ték a szer zõ ik, ami kor meg al kot ták õket, akár nem. Sze rin tem sok te kin tet ben sej tet -
ték, ugyan ak kor sok te kin tet ben nem. Ver ne pél dá ul biz to san sej tett egy cso mó dol -
got Némóval kap cso lat ban. En nek tud ni il lik én utánaolvastam. A Némó-figura ná la
kap cso lat ban van a Kom mün nel és az anar chiz mus sal; ins pi rál ta né mi an gol el le nes -
ség is: nem vé let len, hogy egy hin du her ceg rob bant gat ja vol ta kép pen a re gény ben
az an gol flot ta ha jó it. Ben ne van a könyv ben az egész ten ger alatt já ró-tör té net is – az
Er zsé bet-kor ban ké szí tet ték az el sõt, ame lyik egy em ber alá me rü lé sét tet te le he tõ vé.
Ma ga a Nautilus név egyéb ként egy va ló di, 1800-ban Fulton ké szí tet te ten ger alatt já -
ró ne ve volt. Ami kor az el sõ atom meg haj tá sú ten ger alatt já ró el ké szült Ame ri ká ban,
és an nak a ne ve is Nautilus lett, ta lán nem Ver ne mi att kap ta a ne vét, ha nem ugyan -
azért, ami ért Ver ne re gé nyé nek ten ger alatt já ró ja. Vi szont a ne vek azo nos sá gá hoz fû -
zöm Némó új kor sza kát, ami kor az én Némóm bú csút mond a ma ga ter vez te
Nautilusnak, egy olyan kor szak ban, ami kor a ten ge rek már hem zseg tek a ten ger alatt -
já rók tól, meg szûn tek a brit gyar ma tok, In dia füg get len or szág lett, és fel ta lál ták az
atom ener gia hasz no sí tá sát, nem csak a bom bát.

Itt jön be te hát a tech no ló gia is az én tör té ne tem be, amit ta lán egy szer még is be -
fe je zek – elég so kat dol goz tam raj ta az évek so rán. Az alap tör té ne tem ré sze, hogy
Némó mér nök lesz (va la mennyi re eb ben a Bakucz Jó zsef pá lyá ja is ins pi rált), il let ve
hogy meg al kot egy képzeletprojektort. Ez sok kal ré geb bi öt let egyéb ként, mint a Total
Recall-jellegû mo zi fil mek ben. És azt a faj tá ját, amit ak kor ki ta lál tam, má ig még nem
lát tam má sok nál.

Ver ne köny vé ben Némó el ha jó zik At lan tisz ten ger fe né ki rom ja i nál, én a
képzeletprojektorral el is vi szem, de nem ro mok hoz, ha nem egy faj ta mo dern és kü -
lö nös At lan tisz ba. Egy idõ után azon ban nem vol tam ben ne biz tos, hogy meg tu dom
csi nál ni. A szán dék meg volt, az el kép ze lés is, va la mi azon ban hi ány zott. Ak kor gon -
dol tam, hogy a ter ve zett so ro zat má so dik kö te tét, ame lyik Holmesról szól, könnyeb -
ben meg tu dom ír ni, s ha azt meg tu dom ír ni, ak kor utá na meg tu dom csi nál ni a töb -
bit is, és be tu dom fe jez ni Holmesot. Így je lent meg 2006-ban a Gyil kos ság Alasz ká -
ban, ami ben az egyik prob lé mát írás köz ben meg ol dot tam, ma gya rá zat nél kül azo -
no sí tot tam a je len le gi Némót az egy ko ri val, ami Holmes hal ha tat lan sá gát su gall ta.
Va gyis lé nye gé ben úgy tet tem, mint az egy ko ri gö rö gök, akik év szá zad ok mú lá sá tól
füg get le nül ta lál koz hat tak a Föl dön is já ró is te nek és is ten nõk va la me lyi ké vel. A ki -
mon dat lan gon do lat: aki nem él, nem is hal hat meg: le het, hogy él he tet len, de min -
den bi zonnyal hal ha tat lan. Ma gam ezt a meg ol dást jobb nak tar tom ma is an nál a leg -
újabb té vé so ro zat-meg ol dás nál, ame lyik a tör té ne tet az af gán há bo rúk Lon don já ba
he lye zi, mo bil te le fon nal és min den egyéb bel, na tu ra lis tán, ugyan ak kor iro ni ku san38

2014/3



em lé kez tet ve Conan Doyle tör té ne te i nek bi zo nyos sze rep lõ i re is, pl. Lestrade-re a
Scotland Yard tól, aki per sze épp úgy hal ha tat lan, mint Holmes és Watson. Sem mi rá -
ját szás ar ra, ami szá mom ra alap ve tõ en fon tos, hogy mi ti kus sze mé lyek rõl van szó,
akik nek azon ban nem az Olüm posz he gyén van lak hely ük, ha nem a mi sze ku la ri -
zált nak vélt el ménk ben és pszi chénk ben, ame lyek nek tény le ge sen meg van nak, meg -
ma rad tak „transz cen dens” di men zi ói. A tu dat ta lan ban és a tu dat ta lan ból, va la mint
vé let len és el ke rül he tet len vé le ke dé sek és vá gyó dá sok ré vén, va la mi min dig ép pen
is me ret len jö võ ben lé võ kör nye zet ben.

– Köz vet le nül a meg je le né se elõtt ír tad meg, fe jez ted be a Gyil kos ság Alaszkábant?
– Ak kor fe jez tem be, igen. Ami kor el dön töt tem, hogy ezt meg írom és be fe je zem,

ak kor elég gyor san el ké szült. Már ko ráb ban be le ás tam ma gam pél dá ul az Exxon
Valdez olaj szál lí tó ha jó tör té ne té be, ir dat lan mennyi sé gû olaj öm lött a ten ger be
Alasz ka nyu ga ti part já nál, és az egyik leg na gyobb kor társ kör nye ze ti ka taszt ró fát
okoz ta. Ér de kelt, mi tör tén ne, ha nem Holmes fe lõl, ha nem a tlingitek fe lõl néz ném
ezt és a ha son ló je len sé ge ket. A re gény per sze épp csak föl ve ti, jel zi a prob lé mát,
hogy mit kez de nek ezek a ma gu kat meg õriz ni aka ró in di án tör zsek, ami kor nagy
mennyi sé gû pénz hez és föld höz jut nak. Akar va-aka rat la nul be le kap cso lód nak a tõ -
kés-bir tok ló és tech no ló gi ai vi lág ba. Ho gyan tud nak ilyen szi tu á ci ó kat meg ol da ni?
Van egyéb ként eb ben tel je sen búj tat va a ma gyar „nem zet ha lál ra”, kü lö nö sen a ha tá -
ron tú li ma gya rok hely ze té re tör té nõ uta lás is – meg kell ta lál ni a mód ját, hogy az
em ber és a kö zös ség be il lesz ked jék a ma ga mód ján ab ba, ami a tár sa da lom ban tör té -
nik, mert kí vül ma rad ni, csak egy már meg tart ha tat lan múlt hoz iga zod ni nem le het -
sé ges. Az el le ne fe szü lés le het ne mes, de in kább árt, mint se gít, ak kor vi szont kér -
dés, ho gyan le het il lesz ked ni.

– Azon gon dol koz tál, hogy ezt le le het ne-e for dí ta ni an gol ra?
– Õszin tén szól va nem na gyon örül nék ne ki, ha va la ki le akar ná for dí ta ni, mert

a re gény va lós he lye ken ját szó dik, de tel je sen fik tív és so kak szá má ra bi zarr fi gu rák -
kal is. És nem tu dom, hogy a tlingitek ho gyan vi szo nyul ná nak hoz zá, az egész gyil -
kos ság-tör té net hez és a re gény ben fel ve tett prob lé mák hoz, ame lyek va ló sak, de ép -
pen úgy érez he tik ezt kí nos nak, mint jó és se gí tõ szán dé kú nak, ami nek tény le ge sen
szán tam. Mert igaz, hogy a tör té net fan taz ma gó ria, de az is igaz, hogy nem egy fan -
tasz ti kus vi lág ban ját szó dik, ha nem ab ban, ame lyik ben tény le ge sen élünk. Ha a
könyv meg je len ne an gol nyel ven, ak kor olyan ol va sók hoz ke rül ne, olyan kö zös sé -
gek hez is, ame lyek egy ré sze a tör té ne tet sa ját dol ga i ra uta ló és ref lek tá ló tény könyv -
nek is ve het né. Le het, hogy ez jó len ne, nem tu dom. Más fe lõl azt ér zem, hogy ha ez
a könyv ere de ti leg an go lul je lent vol na meg, er re sok kal job ban „ug rot tak vol na” –
mos tan ra va ló szí nû leg már film lett vol na be lõ le.

Van nak olyan ele mek ben ne min den képp, ame lyek va lós té mák is. Be le ír tam pél -
dá ul a szö vet sé gi nyo mo zó iro dát, az FBI-t, nem vé let le nül, mert csak az FBI fog lal -
ko zik ál lam ha tár okon át íve lõ bûn ügyek kel, a maf fia és a ka mi o no sok pe dig az ál lam -
ha tár ok tól füg get le nül mû köd nek. Na gyon tu da tos volt ré szem rõl az is, hogy kez de -
ni kell va la mit az zal a prob lé má val, hogy van nak vá ro si in di á nok, ahogy San Fran -
cis có ban vagy Van cou ver ben tény leg van nak. Már nem él nek ere de ti kö zös sé ge ik -
ben, és ak kor kér dés, hogy õk a vissza ka pott, egyéb ként ha tal mas föld te rü le tek bõl,
de a pén zek bõl is ho gyan ré sze sül het nek. Le kell ír ni õket mint vesz te sé get? Fon tos -
nak tar tot tam azt is, hogy ab ban a pil la nat ban, ami kor az olaj jal és a fa ki ter me lés sel
jön a pénz, meg je le nik min den fé le baj és prob lé ma, be le ért ve a maf fi át, a ka mi o no -
so kat, a szak szer ve ze te ket, ma gát azt a tényt, hogy bir to kol nak va la mit, amit a múlt -
ban so ha sem bir to kol tak a je len le gi ér te lem ben. A va gyon nal ke res ke de lem mé és fel -
adat kö teg gé vá lik, ami ko ráb ban so ha sem volt az. Ami hez nem il lik ki ala kult ha gyo -
má nyuk. Ez a tény le ges va ló ság. Az er dõ ket pél dá ul gon doz ni kell a Nem ze ti Par kok -
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ban, és ami kor a szö vet sé gi kor mány zat „vissza adott” ha tal mas te rü le te ket az in di á -
nok nak, elõ for dult, hogy ne kik eszük be sem ju tott, hogy az er dõ ket gon doz ni kell,
meg aka dá lyoz ni az er dõ tü zet, el ta ka rí ta ni a ki dõlt tûz ve szé lyes fá kat, és így to vább.
Az in di á nok vi szo nya az õket kö rül ve võ ter mé szet hez ko ráb ban egé szen más volt,
nem bir tok vi szony, ha nem az össze-, a be le tar to zás vi szo nya.

– Mi nél több el mé le ti köny vet, ver set ol vas tam ké sõbb tõ led, egy re in kább azt
érez tem, hogy a Holmes -re gény ben ben ne van nak azok a prob lé mák a tu dat tal,
nyelv vel kap cso lat ban, ame lyek az el mé le ti ta nul má nya id ban is meg je len nek. Ha
te hát csak ez az egy könyv van meg a négy bõl vagy öt bõl, bi zo nyos dol go kat ak kor
is vissza le het bon ta ni, és meg le het ta lál ni bi zo nyos össze füg gé se ket. Ér de kel ne
ilyen ér te lem ben, a Némó-történet he lyét mi lyen nek lá tod – hol az õ he lye eb ben a
né gyes ben? Az õ köny ve is egy szin té zis sze rû do log vol na, vagy va la mi fé le rész prob -
lé mát jár na kö rül?

– Egy ál ta lán nem szin té zis re gon do lok. Némó – aho gyan már mond tam –
Odüssze usz ma. Ér de kelt, hogy az Odüssze usz-tör té net ho gyan ala kul a ne kem mai
vi lág ban. Õ tény leg gye rek ko ri ked venc fi gu rám volt, a Némó-figura prob lé má ja pe -
dig bi zo nyos ér te lem ben a part ra ve tett ha lé, de Odüssze u szé is az. A vers ben meg -
írt vál to zat egyik el sõ da rab ja kü lön ben ar ról szól, azt idé zi föl, hogy a hit ve si ágyat
bal tá val vág ni kez di a ha jós: el kell jön nie, mi u tán vissza tért Ithakába, nem ma rad -
hat ott. Ezért van az, hogy tel je sen más szem pont sze rint dol goz tam, mint Joyce, en -
gem az az Odüssze usz ér de kelt, aki már nem tud ha za men ni, és vé gül is At lan tisz -
ba vá gyik. Nem az, aki ott hon él, és ott hon hon ta lan ként „uta zik” reg gel tõl éj je lig, al -
le go ri ku san, egy ógö rög mi ti kus tá jon, mint Bloom (aki egyút tal „a boly gó zsi dó” fi -
gu rá ja is). Némó ná lam úgy száll part ra, aho gyan Ver né nél a kor szak a víz alá
kényszerítette, az Odüssze i á ban pe dig egy há bo rú a víz re. Õ va ló já ban vissza tér a
part ra, ar ra tö rek szik, hogy új ra föl det ér jen, meg szûn jön ön kén tes szám ûze té se, ka -
land jai vé gül ne múlt já ban hor gony zott ott hon ba ve zes sék. És en gem, ha úgy tet szik,
en nek a mi ti zá lá sa ér de kelt. Ha ér ted: nem mí toszt akar tam ír ni, ha nem a sze rin tem
tény le ges mi ti zá ló dás fo lya ma tá ban ten ni va la mit: sod ród ni és so dor ni is egy ki csit,
bár mi lyen ki csit, eb ben a fo lya mat ban.

Novalisnak van egy mon dá sa: „Wohin gehen wir? Immer nach Hause.” „Ho va
me gyünk? Min dig ha za.” Az egész nosz tal gia kér dés ez zel kap cso la tos. Ezért van,
hogy eb ben a most már kö vet ke zõ, még be fe je zet len könyv ben – ta lán Némó part ra
száll lesz a cí me, ha egy ál ta lán el ké szül –, Némó, aho gyan mond tam, képzeletpro-
jektorával el jut At lan tisz ba. Fel té te le zi és meg ál mod ja te hát, hogy van egy At lan tisz,
és ott él az ap ja, aki vel ta lál ko zik is. Az egész egy ki csit sci-fi ízû eb ben a rész ben.
De nem cél ként gon dol er re a kép ze let ben álom sze rû ér zék le tes ség gel meg élt At lan -
tisz ra. Va la hogy úgy kép zel tem el a tör té net vé gét, hogy Némó megy New York ban a
Ha to dik Avenue-n, süt a nap, és egy szer csak rá jön, hogy At lan tisz ban van. Ezt csak
úgy le het meg ír ni, hogy meg érez te tem, akár hol és akár mi kor be jut hat az em ber At -
lan tisz ba, be le már tó dik, az tán el kell hagy nia a kö vet ke zõ al ka lo mig. Nem azt mon -
dom, tény le ge sen ez lesz a tör té net vé ge, nem tu dom, mi lesz, amíg nem írom meg.

At lan tisz sze re pel E.T.A. Hoffmann egyik me sé jé ben, mint a sza la man der her ceg
ho na, ahon nan egy túl zott, tény le ge sen lán go ló lel ke se dé sé ben el kö ve tett pusz tí tá -
sért, szám ûz ték. A köl tõ oda ke rül het a tör té net sze rint, akár mi kor oda lá to gat hat, tar -
tóz kod hat is kis bir to kán, de nem él het ott. Ez sze rin tem két sze re sen prob le ma ti kus:
csak a köl tõ re vo nat ko zik, nem bár me lyik em ber re, és a bir tok kert je nem At lan tisz.
Eb bõl szán dé ka im sze rint annyi ma radt, hogy Némó nem köl tõ; aki ket õ éber ál má -
ban meg lá to gat, azok sem köl tõk. És té ves azt hin ni, hogy le het esz mé nyi en és meg -
sza kí tás nél kül úgy mond tár sa dal mi-kö zös sé gi éle tet él ni. Ha tet szik, ez a meg ol dás,
ha tény leg ez ke rül ne be le a még be fe je zet len könyv be, olyas mit su gall, hogy az ott -40

2014/3



hon az a hely, amit meg le het lá to gat ni, nem ál lan dó lak hely. Ha va la mennyi re fi gye -
lem be ve szem, hogy fo gal mam sem le het, hány tíz ezer vagy száz ezer éve él em ber a
föl dön, és én eb be be le élem ma gam, ak kor az zal kell szá mol nom, hogy jö het még to -
váb bi tíz- és száz ezer év. Ma gam egy pon ton va gyok-moz gok, egy ki csi moz gó pon -
ton, ami ál lan dó an vál to zik, és nincs sem mi irány adó jós lat, hogy ho va tart. Ha van
jós lat, csak annyi, hogy va ló szí nû leg so ha sem lesz más hogy, csak leg fel jebb min den -
fé le ér de kes és ször nyû sé ges dol gok tör tén het nek: a jö võ a mú ló idõ vel to ló dik a tá -
vol ba, és be lát ha tat lan. Ha ez így van, ak kor ezt kell meg él ni, és eb ben kell va la hogy
meg él ni. A re me te éle te, így a ro man ti ka köl tõ éle te, sze rin tem nem meg ol dás, mert
em be ri meg ol dás egye dül kö zös sé gek ben le het sé ges. Csak va ló szí nû leg nem kö zös -
ség gel, va gyis a meg ol dás nem kö zös sé gi – sem mi kép pen nem tár sa dal mi –, ha nem
kö zös ség ben, ele ven kör nye zet ben, egye di-sze mé lyes. Va la mi ilyes mi van a könyv
hát te ré ben. Azt már nem tu dom, ho gyan fe je zem majd be ezt a Némó-részt, a Némó-
regényt. Le het, úgy, aho gyan már mond tam: em be rek kö zött sé tál nap sü tés ben az ut -
cán, és egy szer csak úgy ér zi, hogy egy vil la nás ra a mély be süllyedt At lan tisz ban ta -
lál ja ma gát. Ez af fé le meg vi lá go so dás vol na, és ak kor ott hagy nám õt ab ban a hely -
zet ben. Egy biz tos, At lan tisz nem az Elí zi u mi me zõk (� menny or szág), ha nem te vé -
keny vá ros, ak kor már in kább Blake föld re le szállt Jeruzsáleme, csak ép pen mi ti kus-
tör té nel mi össze füg gés ben lent rõl emel ke dik a tu dat ba, nem fönt rõl eresz ke dik le.

– Nem azt aka rom fel tét le nül, hogy el mondd, hogy mi lett vol na a töb bi fi gu ra ese -
té ben, hogy a töb bi fi gu ra köny ve mi rõl szólt vol na. De a Gyil kos ság Alasz ká ban egyik
he lyén azt mon dod, hogy mind egyi kük At lan tiszt ke re si va la mi kép pen. Ez te hát foly -
ta tód na a töb bi fi gu ra ese té ben? Vagy va la mi lyen me ta fo ri kus szin ten je len ne meg?

– Hogy mi lyen tör té ne tet ta lál nék ki a töb bi fi gu rá hoz, ar ról fo gal mam sincs. Vé -
gül is nem tu dom, hogy Sher lock Holmesnál mi kor jött be ne kem a tlingit-téma, ami,
mint mond tam, ma gyar dol gok ra, a nem zet ha lál-ügy re re zo nál, ugyan is a tlingit
nyelv rõl egy idõ ben azt je lez ték elõ re, hogy az utol só anya nyel vet be szé lõ tlingit
2010-re fog meg hal ni, és az is asszony lesz. De biz tos, hogy a Holmes -tör té net hez
nem kap cso ló dott vol na az in di án szál, ha nem Ame ri ká ban élek ak kor, ha ame ri kai
fe le sé gem nem egy bi zo nyos ant ro po ló gus, és ha az ant ro po ló gia már évek kel ko ráb -
ban nem fog lal koz ta tott vol na. Ír tam pél dá ul egy fran cia ant ro po ló gus ba rát tal kö zö -
sen egy ta nul mányt a mocse iko nog rá fi á ról és me ta fo ri kus sá gá ról. Ké sõbb, már há -
zas sá gom ide jén, egy má sik ta nul mány ban a me ta fo rák nak ar cha i ku sabb kul tú rák -
ban ját szott sze re pé vel fog lal koz tam – ez egy ant ro po ló gi ai fo lyó irat ban je lent meg
–, ar ról ér vel ve, hogy ami az ant ro po ló gus nak me ta fo ra, a benn szü lött nek le het szó
sze rin ti. Te hát nem az õ vi lá gu kat kell a mi fel té te le zé se ink sze rint ér tel mez ni, va la -
mi szá munk ra fan tasz ti kus ki je len tés rõl azt gon dol ni, biz to san me ta fo ra, ha nem ép -
pen for dít va, ne künk kell egy olyan vi lá got gon dol nunk és kép zel nünk, ami ben az a
ki je len tés egy ál ta lán nem me ta fo ri kus, ha nem szó sze rint igaz. Ak ko ri fe le sé gem
min den bi zonnyal az zal is ha tott rám, hogy ne ki ret te ne te sen fájt az a sa ját ta pasz -
ta la tán ala pu ló pers pek tí va, hogy mo der ni zá ló dik az az andezi fa lu kö zös ség, ahol õ,
dok to rá tu sát ké szí ten dõ, más fél évig élt el sõ fér jé vel. Én pró bál tam meg gyõz ni, hogy
ez el ke rül he tet len, min dig is az volt, a ha gyo mány min dig „al kal maz ko dik” is a meg -
vál to zó élet kör nye zet hez. De õt na gyon mé lyen érin tet te, hogy az a ha gyo má nyos
kecsua élet, amit õ még meg élt, el mú lik, ki pusz tul. 

A köny vem min den eset re ezért vég zõ dik úgy, ahogy vég zõ dik. Azt ugyan is nem
na gyon szok ták csi nál ni de tek tív re gé nyek ben, hogy Sher lock Holmes nem ta lál ja
meg a gyil kost. Itt sem az tör té nik. Fel kí nál ja a je len lé võk nek a le he tõ sé get, hogy vá -
lassza nak több vál to zat kö zül. Nem ad ja meg a vá laszt, mert az in di á nok nak ma guk -
nak kell a sa ját sor suk kal meg bir kóz ni uk, ami ne héz do log, de ne kik ma guk nak kell
új ra te rem te ni ma gu kat. Ír hat tam vol na úgy, hogy Holmes ma ga vá laszt a le he tõ sé gek
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kö zül, a tör té ne tet be le he tett vol na fe jez ni ha gyo má nyo san. Ez a Holmes azon ban
egy nyi tot tabb, vál to zó vi lág ban él, és an nak meg fe le lõ en gon dol ko dik és dönt. A
tlingit in di á nok nak ab ban a fa lu ban a gyil kos ság nak azt az ér tel me zé sét kell vá lasz -
ta ni uk, ami leg in kább meg fe lel ne kik, amit leg in kább tud nak sa ját át ala ku ló vi lá guk -
ba il lesz te ni. Eset leg el vesz nek, ki hal nak, meg ma ra dá su kért nem sza va tol hat más,
csak sa ját kö zös sé gük. Ne kik kell tud ni uk, ho gyan akar nak meg ma rad ni, ha egy ál ta -
lán meg akar nak ma rad ni. A könyv ezért sze rin tem nem „anti-detektívregény”, ami -
nek ki tû nõ re cen zen sek is mond ták, ha nem de tek tív re gény más, mai és jö võk be irá -
nyu ló le he tõ sé gek, nem megöröklött fel té te lek kö zött. Holmesnak is vál toz tat nia kel -
lett mun ka mód sze rén egy új és úju ló mun kakör nye zet ben. A tör té net ere de ti leg nem
így volt el ter vez ve, nem volt elõ re fel vá zol va ben nem. Hogy Holmesról írok, azt el -
dön töt tem, igen. De hogy az mi lesz, csak las san ala kult ki, nem egy szer re, és írás
köz ben. A ha gyo má nyos de tek tív, és a de tek tív eb ben a mai na pig ha gyo má nyos,
min dig meg ta lál ja a bû nöst, meg fej ti a rejt vényt, én vi szont más ho gyan gon do lom.
A mi ti kus sze mé lyek se gí te nek a tisz tá zás ban, a le he tõ sé gek meg ál mo dá sá ban, a
köz tük lé võ kü lönb sé gek fel mu ta tá sá ban, de nem hipp-hopp igaz sá got te võ tün dér -
ki rály nõk vagy szu per me nek. Azt hi szem, a könyv so rán ki de rül, Holmest a bûn tény
ke let ke zé se, mo ti vá ci ó já nak fel tá rá sa ér dek li, nem a meg bün te tés, ami amúgy sem
az õ dol ga, ha nem a bí ró sá gé, és nem is a meg bosszu lás: ne ki nincs mi ért bosszút
áll nia, más em ber bosszú já nak vi szont mi ért is len ne esz kö ze? Ezek a mi ti kus fi gu -
rák a vál to zó em be ri vi lág vál to zá sá hoz tar toz nak, an nak szel le mei. Nem ol da nak
meg sem mit, nem avat koz nak annyi ra köz be. A rejt vény/rej tély meg ol dá sa egy tör té -
nõ és (egy elõ re) be fe jez he tet len fel adat; a ten ni va ló a rej tély ol dá sa, tö rek vés a meg -
is me ré sé re, se gít sé gül hí va a gon dol ko dás mel lett rend kí vü li meg élé sek bõl szár ma -
zó meg ér zé se ket is.

Ha írói es te ken azt a részt ol va som fel a re gény ele jé rõl, ahogy az in di án fel ke re -
si Holmest, ahogy áll a la kás aj ta já nál, azon na gyo kat ne vet nek – ez egy rész ben fan -
taz ma gó ri kus in di án, egy gye rek ko ri in di án is per sze, aho gyan szok vá nyos fan tá zi -
ánk ban egy in di ánt el tu dunk kép zel ni; ugyan ak kor van nak a re gény ben va ló sá gos
in di á nok, ez a bi zo nyos in di án is va ló sá go san-va ló szí nû en vi sel ke dik ké sõbb. A tlin-
gitek mi ti kus vi lá ga mel lé he lye zõ dik egy csu pán vá gyott és ke re sett At lan tisz, ami
a Némóról szó ló és még be fe je zet len könyv ben rész le tes té ma. Nem tud nám ne ked
meg mon da ni, hogy mi lyen tör té ne tet ta lál nék ki mond juk Dolittle-nek. Az el sõ kö -
te tet vi szont be kel le ne fe jez nem, ab ban ta lál koz nak egy heidelbergi kon fe ren ci án
né gyen, Dolittle ké sõbb csat la ko zik hoz zá juk. A Gyil kos ság Alasz ká ban lap ja in er re
uta lás tör té nik, és a Némó-könyv el ké szült ré sze i ben meg is van ír va. A heidelbergi
kon fe ren cia az eksz ta ti kus ál la po tok ról szól, ami vi szont At lan tisszal van kap cso lat -
ban. A két kö tet meg áll ma gá ban, úgy ér tem, kü lön-kü lön is, együtt is, csak tá gul az
össze füg gés. Így ter vez ném a töb bi kö tet tel is, ha el ké szül né nek, ami, meg val lom,
egy re va ló szí nût le nebb.

– Ak kor a vers cik lus, ami bõl egy részt be tet tél a Mi va gyunk most a van dá lok
is cí mû köny ved be, nem ad na vá laszt tör té ne tek szint jén ar ra, hogy mi tör té nik
ve lük? 

– Nem. A cik lus ba nem aka rok több részt be ten ni, va gyis tö re dé kes egész nek
tar tom. Jel zés-hal maz nak. Utol só da rab ja, ame lyik ben egyet len mo tor rá áll
össze Einstein, atom rob ba nás és pen ta ton me ló dia, nyit va hagy ja a so ro za tot.
Nem tu dom, nyel vi leg mû kö dik-e, amit ott csi ná lok, ezt más nak kell meg ítél -
nie, ne kem mû kö dött. Va la hogy érez tet ni akar tam, hogy a leg mo der nebb tu dás
és tech no ló gia on nan ér ke zik és oda ve zet vissza, ahol õsi ké pes sé gek és ta pasz -
ta la tok ke let kez tek. Nem is pon tos, hogy on nan ér ke zik és oda ve zet vissza, in -
kább azt pró bál tam su gall ni, hogy oly kor érez he tõ en van nak együtt ke let ke zé -42
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sük szün te len fo lya ma tá ban. Ter mé sze te sen nem azt gon do lom, hogy a ko rai kõ -
kor szak ban érez het ték em be ri lé nyek pél dá ul a re pü lõ gé pet, Webern ze né jét,
Wittgenstein Traktátusát. Le het tek azon ban olyan ér zé se ik és vá gyó dá sa ik, ame -
lyek bõl az em lí tett dol gok ke let kez tek: ér zé sek és vá gyó dá sok, ame lyek ré vén a
mai kor szak ból kap cso ló dunk hoz zá juk, ha em be ri lé nyek nek tart juk õket, anél -
kül, hogy mó dunk len ne meg ál la pí ta ni, mennyi re hû en, hi szen bár mit ér zek és
gon do lok most, csak is kép ze le tem és is me re te im szû rõ jén át érez he tek õrá juk.
Ez vi szont áll az ugyan egy idõ ben és kor ban élõ em be rek re is.
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