
80

M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n a l e  •  9 7 . s z á m

2015 nyár

T U D Ó S Í T Á S O K

McEWAN, Ian 
Idegenben 

Magvető, 1984

Amszterdam 
Scolar, 1991, 1999

Geometria 
Scolar-JAK, 2000

Őrült szerelem 
Scolar, 2000

A képzelgő 
Scolar, 2001

Vágy és vezeklés
Ulpius-Ház, 2007

Szombat
Ulpius-Ház, 2010

„A képzelet halálug-
rásai” (Gács Anna 

interjúja)
Élet és Irodalom, 

2001.41

„A nyár utolsó napja”
(Orzóy Ágnes ford.)

Magyar Lettre 
Internationale, 36

„Irodalom és tudo-
mány az emberi 

természetről”
Magyar Lettre 

Internationale, 50

„Van egy történet, 
amin minden író 

dolgozik”
Magyar Lettre 

Internationale, 80

(LONDON) – Egy olyan világvárosban, mint Párizs, Lon-
don vagy New York, tíz millió vagy még több ember él 
egy annál nem nagyobb területen, mint egy átlagos ame-
rikai marhafarm. Ha ezek a lakosok mind egy valláshoz, 
egy rasszhoz, egy világnézethez tartoznának, a  szólás-
szabadság kérdése talán soha föl se merülne. A moder-
nitás körülményei között azonban egy város néhány 
hektárnyi területen belül magában foglalhatja a  világon 
fellelhető minden faj képviselőit, minden elképzelhető 
vallási, politikai és életfelfogást. Akik abban hisznek, hogy 
az ő szentírásuk Isten szó szerinti igéje, egy kőhajításnyira 
élhetnek azoktól, akik még csak nem is ateisták: akiknek 
a számára még csak fel sem merül egy természetfeletti 
instancia kérdése, ahogy a már kiveszett vallások, Thoth, 
Frigg vagy Apolló kultusza mások számára. Különböző 
templomaik naponta szemtől szembe káromolják egymás 
isteneit. Vajon Isten fia-e Jézus? Ha muszlim vagy, nem 
az. Vajon Mohamed-e Isten utolsó hírnöke a földön? Ha 
keresztény vagy, nem az. Vajon a fizikán alapuló istentelen 
kozmológia terminusaiban lehet a legjobban megmagya-
rázni vagy feltárni a világmindenséget? Nem, ha muszlim 
vagy, vagy hívő keresztény. 

Ki garantálja a békét? Nem a vallás. Az európai tör-
ténelem arra emlékeztet minket, hogy amikor a keresz-
ténység a  felvilágosodást megelőző teljes totalitárius 
pompájában ragyogott, akkor a  legfőbb egyházszaka-
dása során, a  harmincéves háború idején, a  legkisebb 
nézeteltérésekkel szembeni türelmetlenség rémisztő 
méretekben vezetett barbársághoz és tömegmészár-
láshoz. És üldözéshez, kínzáshoz és terrorhoz, kezdve 
William Tyndale megégetésétől a Biblia angolra fordítása 
miatt, a spanyol inkvizíció túlkapásaiig, majd erre válaszul 
a katolikusokkal szembeni borzalmas retorziókig.

Az iszlám Pakisztántól Szaúdi Arábiáig és az Öböl-men-
ti államokig, Indonéziától és Törökországtól Egyiptomig, 
most tapasztalja meg éppen a  totalitárius pillanat saját 
változatát. Naponta olvashatunk olyan muszlimok meg-
kínzásáról, bebörtönzéséről és kivégzéséről, akik vagy 
ki akarnak lépni az iszlámból, vagy vita tárgyává akarják 
tenni. Az iszlám törvények megszegése, hitehagyás és 
istenkáromlás miatt sújtják őket, amelyeket nagyon tágan 
lehet értelmezni. Pakisztánban a helyi politikusok halálos 
fegyverként használják az istenkáromlás vádját. Egyiptom-
ban három évre ítéltek egy tanárt, mert más vallásokról 
beszélt a tanítványainak. A Közel-Keleten a kereszténysé-
get és a zoroasztrizmust elűzik a szülőföldjéről. Törökor-
szágban a sajtószabadság állandó támadásnak van kitéve 
a  vallási konzervativizmus részéről. Tekintélyelvű arab 
rezsimek cinikus módon alkalmazzák a Sharia törvényeit 
a politikai ellenzék sakkban tartására. Boko Haram és az 
ISIS rémálomszerű intoleranciájával rémisztő abszurditá-
sig fokozza az egyes államokban űzött gyakorlatot. Szaúdi 
Arábiában, az iszlám legbecsesebb szentélyeinek hazájá-
ban a hitehagyást halállal büntetik. A szólásszabadság leg-
utóbbi brutális megtorlása ezer korbácsütéssel és tíz év 
börtönnel, azt tanúsítja, hogyan cáfol rá ez a kormányzat 
az iszlámról mint a béke vallásáról kialakított képre, világ-
méretű viszolygást váltva ki, aminek muszlimok közül is 
többen adtak hangsúlyosan kifejezést. 

A Nyugat városaiban, amelyeket sokrétűen népesíte-
nek be különböző rasszok és vallások, a szabad vallásgya-
korlás és vallási türelem egyetlen garanciája a  szekuláris 
állam. Ez minden vallást tiszteletben tart a törvény adta 
kereteken belül, mindegyikben hisz – vagy egyikben sem. 
A különbség elhanyagolható, hiszen nem lehet valamennyi 
vallás igaz. A szólásszabadság elve a döntő. Ezzel eseten-
ként sérelemnek tesszük ki magunkat. A törvény azt várja 
el, hogy a sérelem nem vezethet erőszakhoz vagy erősza-
kos fenyegetéshez. A jutalom az, hogy mindenki szabadon 
teheti a dolgát és legálisan követheti vallási meggyőződését. 

Az a  szabadság, amely megengedi a  Charlie Hebdo 
szerkesztői és újságírói számára a  szatíráik közzététe-
lét, pontosan ugyanaz a  szabadság, amely megengedi 
a  muszlimoknak Franciaországban a  vallásuk gyakorlá-
sát és a szabad véleménynyilvánítást. A jámborság nem 
nyilvánulhat meg mindkét módon. A  szólásszabadság 
kemény dolog, hangos és bántó időnként, de az egyet-

len alternatívája, ha ennyi világnézetnek kell együtt élnie, 
a kölcsönös fenyegetettség, erőszak és súlyos konfliktu-
sok a közösségek között. 

A szólásszabadság jelentősége túlbecsülhetetlen. Ez 
hangsúlyozottan nem csak az újságírók és a  regényírók 
fényűzése. És nem is abszolút. Ha korlátozni kell (például 
az online-elérhetőséget a  pedofilek miatt), ezt törvé-
nyekkel kell tenni a demokratikus intézmények keretein 
belül. De szólásszabadság nélkül a demokrácia csak látszat. 

Minden szabadság, amivel rendelkezünk, vagy ren-
delkezni szeretnénk, (beleértve a nemek közötti egyen-
lőséget, a  szexuális preferenciákat, a habeas corpus és 
a tisztességes eljárás elvét, az általános választójogot és 
a gyülekezési szabadságot – és a  lista még folytatható), 
szabadon elgondolható, megvitatható és megírható kel-
lett hogy legyen ahhoz, hogy megvalósulhasson. 

A szólásszabadság nem ellensége, hanem védelmező-
je a vallásnak. És mert ez így van, azért vannak mecsetek 
Párizsban, Londonban és New Yorkban. Rijádban, ahol 
nincs szólásszabadság, tilosak a templomok. És behozatni 
a Bibliát, halálbüntetést von maga után.
 (freespeechdebate.com, 16-02-2015)

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA

Szólásszabadságról és vallásról

IAN MCEWAN

(KIJEV) – Tíz évvel ezelőtt, a  káprázatos Narancsos 
Forradalom kezdetén jónéhány szerző spekulált arról, 
mennyire járhatnak sikerrel az ukrán reformok, és milyen 
döntő hatásuk lehet ezt követően Oroszország átalakítá-
sára. Az ehhez fűzött remények nagymértékben alapoz-
tak arra a tényre, hogy az oroszok közül sokan tekintet-
ték az ukránokat rokon népnek, amelyhez kulturális és 
civilizációs szempontból jóval közelebb állnak, mint bár-
melyik más posztkommunista szomszéd országhoz, és 
amely ennélfogva sokkal jelentősebb, és elfogadhatóbb 
szerepmodellként. Dmitrij Trenyin, egy liberális orosz 
értelmiségi, a  moszkvai Carnegie Center igazgatója 
tömören összefoglalta ezt a  nézetet, amikor azt hang-
súlyozta, milyen vonzó lehet egy demokratikus és sike-
resen modernizált európai Ukrajna mint modell a hon-
fitársai számára. Annak idején, 2007-ben Trenyin így írt: 

„Ukrajna európai integrációjának folyamata, kezdetben 
és hosszú ideig az ’egyre több Európa Ukrajnában’ for-
májában, majd ennek esetleges olyan végső kimenetele, 
hogy ’Ukrajna Európában’, jó hír volna Oroszország szá-
mára. Az orosz izolacionistáknak sokkal kevesebb érvük 
maradna egy speciális orosz út mellett. […] A modern 
európai értékeknek elkötelezett és magabiztosan oroszul 
beszélő Ukrajna jótékony erő lehetne Kelet-Európában, 
a Kaukázusban és Közép-Ázsiában. […] Ukrajna poten-
ciális ereje abban van, amit Oroszország eddig nem volt 
képes alkalmazni, azaz a soft powerben, a szelíd erőben. 

Kitörni a putyinizmusból
Annak a vonzerőnek a fonákja, amivel egy európai Ukraj-
na bírhatna számos orosz számára, az az irtózat, amit 
az autoriter, vadul nyugatellenes és Európa-ellenes orosz 
hatalmasok éreznek iránta. 

Az elmúlt tíz évben ez a gyűlölet láthatólag komoly sze-
repet játszott a különböző orosz ügynökök Ukrajna ellenes 

felforgató tevékenységében, ami 2014-ben kulminált a Krím 
félsziget közvetlen katonai megszállásában és a  Donyec 
medencében folytatott széleskörű hibrid háborúban. 

Az egész kalandor vállalkozás végső célja Igor Tor ba-
kov orosz szakértő szerint a putyinizmus megmentése 
volt – egy olyan rendszeré, amelyben emberek szűk, 
szorosan összefonódó csoportja gyakorolja a hatalmat, 
akiket nem lehet abból egykönnyen elmozdítani, a  tör-
vény uralma vagyis a jogállamiság nem érvényesül, a tör-
vényhozás mindent jóváhagy, és nincs valódi tere a ver-
sengésnek sem a politikában, sem a gazdaságban. Ukraj-
na kísérlete arra, hogy kitörjön a putyinista rendszerből, 
és kompetitívebb kereteket alakítson ki helyette, halálos 
kihívást jelent a  Kreml gazdájának. Ha ezt tekintetbe 
vesszük, nem is olyan meglepő, hogy Putyin gátlástalan 
katasztrófapolitikával válaszolt a kijevi kihívásra.

Az, hogy egy demokratikus és európai Ukrajna kívá-
natos (vagy roppantul nem kívánatos) minta lehet az 
orosz fejlődés számára, sokat megmagyaráz abból az 
attitűdből, amivel Oroszországban a különböző politikai 
szereplők a demokratizálásra és európaiasodásra irányu-
ló ukrán törekvésekhez viszonyulnak. Ez az attitűd sem 
képes elfedni, milyen fontos és mélyreható következ-
ményei volnának egy ilyen esetleges változásnak, annak 
ugyanis, hogy az euro-atlanti struktúrákba és intéz-
ményrendszerbe teljesen integrálódott, európai Ukrajna 
elkerülhetetlenül arra kényszerítené az oroszokat, hogy 
újragondolják néhány elavult mítoszra és „kitalált hagyo-
mányra” alapozott archaikus és kvázi-birodalmi identitá-
sukat. Továbbá arra is késztetné őket, hogy kialakítsanak 
egy modern nemzeti identitást, amely jobban illik a nem-
zetállamok mai világába, és kompatibilisebb a modern 
liberális-demokratikus és emberközpontú értékekhez.

Ugyanakkor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
a kijevi Rusz örökségével és a történelmi szimbolizmus 

Emancipálódni a keleti szláv ummától

MIKOLA RJABCSUK
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néhány más motívumával Ukrajna továbbra is döntő 
részét képezi az orosz birodalmi képzeletnek és mito-
lógiának. Valamint továbbra is „a vágy titokzatos tárgya” 
marad túlságosan sok orosz számára, amíg át nem lépi 
azt a pontot, ahonnan már nincs visszatérés, ha szilár-
dan betagozódik az Euro-atlanti struktúrákba, amiket 
a NATO- és az EU-tagság jelképezne látványosan.

A most folyó orosz-ukrán háború, amit eufemisztiku-
san „válságként” emlegetnek, inkább a kezdetét, semmint 
a végét jelzi annak a  fájdalmas és mélyreható folyamat-
nak, amelynek során mindkét nép kiemelkedhet a kele-
ti szlávok „képzelt közösségéből” (a középkori Slavia 
Orthodoxiából), amit napjainkban át meg átpolitizálva 
a  Russzkij mir rendkívül kétes és ambivalens fogalmá-
ban elevenítettek meg. Az ukránok számos oknál fogva 
előbbre tartanak ebben az emancipációs folyamatban, 
míg sok más szláv nemzet – mint az oroszok (vagy még 
inkább a beloruszok) – bizonyos mértékig még mindig 
őriznek magukban valamiféle kvázi-vallásos identitást, 
amely rendkívüli módon hajlamossá tesz lényegében 
premodern, nem civil értékek követésére, valamint 
patrimoniális és klientelista viszonyokba való illeszkedés-
re. Ez a fajta identitás egy speciális birodalmi diskurzus 
folyományaként, annak sajátos gyakorlatból alakult ki. Ezt 
segítették elő különféle módokon az uralkodó hatalom 
ügynökei mindhárom olyan országban, amely ellenállt 
az ő felségterületeik radikális deszovjetizálásának, főként, 
mivel érezték, hogy ha a szovjetek – vagy a birodalmi, 
súlyosan mitizált „ortodox szlávok” – átalakulnának ukrá-
nokká, oroszokká és beloruszokká, ez mindenekelőtt azt 
jelentené, hogy engedelmes kvázi-feudális alattvalókból 
szabad és magabiztos állampolgárokká válnának. 

Ezért aztán a  civil identitás széles körű kialakításának 
szorgalmazása sürgető feladat volna a reformerek számá-
ra mindhárom országban, mivel ez az égetően szükséges 
modernizálás előmozdításának egyetlen módja. Ehhez 
azonban teljesen meg kell érteni, hogyan konstruálódtak 
meg történetileg ezek a  lokális premodern identitások 

– egyfajta ortodox-szláv „umma” –, és milyen diskurzu-
sok erősítik ezeket napjainkban. Ez a folyamat nagyjából 
a 17. század fordulójától eredeztethető, amikor a modern 
orosz (valamint ukrán és belorusz) identitás kialakulását 
hatásosan kisiklatták egyes nyugatosodott ukrán értelmi-
ségiek, főként egyházi emberek, akiket Nagy Péter bevont 
birodalomépítési terveibe. Ők voltak azok, akik „újrafelfe-
deztek” egy elképzelt összefüggést a Moszkvai Cárság és 
a Kijevi Rusz között. A translation imperii európai eszméje 
eléggé elterjedt volt a Lengyel-Litván Unió lakói körében. 
Saját speciális szerepük és státuszuk alátámasztására hivat-
koztak rá azon az új politikai realitáson belül, amely azután 
jött létre, hogy Ukrajna egy részét leválasztották Lengyel-
országról, és Moszkva szövetségesévé tették. A Kisorosz 
és a Nagyorosz terület eszméjét nyilvánvaló történelmi 
és szimbolikus analógiaként alakították ki a Kis-Görögor-
szághoz mint tulajdonképpeni Görögországhoz és a Nagy 
Görögországhoz mint a görögök mediterrán kolonializá-
lásának következtében kialakult hatalmas területhez. Ez 
centrális szerepet biztosított az ukránoknak az újonnan 
létrejött birodalomban, és speciális szimbolikus szerepet 
kapott az ukrán föld is mint a „rusz” civilizáció bölcsője. 

Egy elavult modell
A  görög típusú modellt azonban hamar feladták, és 
a reálpolitika előrelátható módon felülkerekedett a  tör-
ténelmi szimbolizmuson. A  Nagy Rusz vált természe-
tes módon a birodalom központi elemévé, a Kisorosz 
terület státusza pedig lefokozódott, annak provinciasze-

rű függeléke lett. A „Kijevi Rusz-Oroszország” mítosza 
kártékonynak bizonyult nemcsak a  beloruszokra és az 
ukránokra nézve, akiknek különálló nemzetekként való 
létezését ez egyszerűen tagadja, (és akik különböző 
mértékben de internalizálták magukra nézve az oro-
szok nézőpontját), de az oroszokra nézve is, akiknek 
a modern nemzetté fejlődése ezzel jelentősen lelassult. 

A modern világban a  „kontinuitás” mítosza rendkívül 
anakronisztikusnak tűnt. Túlhangsúlyozta és évtizedekre 
a  keleti szlávok vallásos, keleti ortodox identitását tette 
meg kvázi-nemzeti egységük alapjává. A kijevi fejedelmek 
és a  moszkvai cárok közötti dinasztikus kapcsolatokat 
kezdte az orosz állam legfőbb intézményes legitimáló 
alapjának tekinteni. Nem sok helye maradt, ha maradt 
egyáltalán a modern állampolgári identitás és a modern 
állami intézmények kialakulása számára ennek a  merev 
és elavult modellnek a  keretein belül. Bizonyos fenn-
tartásokkal az iszlám ummához, az igazhitűek spirituális 
közösségéhez lehet hasonlítani. Ennél jobb analógia volna 
itt tulajdonképpen a Slavia ortodoxára a Pax Christiana nyu-
gat-európai fogalma, azzal a lényeges különbséggel, hogy 
a Pax Christianát sehol sem nacionalizálták Európában, és 
a modern Európa egyetlen nemzeti identitása sem kap-
csolódott össze sehol primordiálisan a Pax Christianával.

Az ilyen képzeletbeli összetartozás és az ilyen anak-
ronisztikus lojalitások inkább komplikálják, semmint hogy 
megkönnyítenék a modern nemzeti identitások kifejlő-
dését és a nemzetállam kialakítását. 

A „Kijevi Rusz” mítoszának mint egyfajta „kitalált 
hagyománynak” a dekonstrukciója rendkívüli fontosság-
gal bír mindhárom nemzet – Ukrajna, Oroszország és 
Belarusz  – sikeres fejlődéséhez. Az oroszok esetében 
azonban ez különösen döntő jelentőségűnek és proble-
matikusnak látszik. Ez a mítosz nagyon erős nyugat-elle-
nes erőket támogat, és azokból merít erőt továbbra is, 
amelyek a mitikus keleti szláv-eurázsiai civilizáció mélyen 
gyökerező „másságát” hangsúlyozza. Elutasítja a nyugati 
értékeket és intézményeket, köztük az emberi jogok, az 
állampolgári nemzet identitás és a liberális-demokratikus 
nemzetállam fogalmát mint a premodern, patrimoniális 
birodalom lehetséges alternatíváját. A keleti szláv-orto-
dox keresztény „umma” különösen jól hasznosítható 
ebben az elutasításban és a premodern struktúrák, szo-
kások és intézmények fenntartásában. A  szlavofilek és 
a nyugatosok közti évszázados vita tehát csak egyik tük-
röződése a civilizációk és identitások alapvetőbb össze-
ütközésének a modern Oroszországban – és különböző 
mértékben, de a modern Ukrajnában és Belaruszban is. 

Nem könnyű emancipálódni
Ukrajna látszik a  leginkább élenjárónak a  keleti szláv 
ummától való emancipálódás folyamatában és modern 
nemzeti identitásának kialakításában. Az ország visszaté-
rő forradalmi kísérletei arra, hogy leváljon Eurázsiáról és 
közeledjen Európához, csak egy része ennek a folyamat-
nak. Sok oka van ennek az elhajlásnak, kezdve a politikai 
kultúrán, aminek Ukrajna részese volt, mielőtt az orosz 
autokrácia uralma alá került, ami pedig jelentősen eltért 
a Lengyel-Litván Unió politikai kultúrájától, egészen Nyu-
gat-Ukrajna sajátosan nacionalizáló hatásáig, mivel Nyugat-
Ukrajna sosem tartozott Oroszországhoz, sosem tette 
magáévá a szláv ortodoxiát és végül a szovjet identitást.

Kétségtelen, hogy a  jelenlegi ukrán helyzet nagyon 
összetett belföldi és nemzetközi szinten egyaránt. Töb-
bek között az orosz-ukrán viszony mélységes válságát 
is jelenti, középpontjában az identitás megoldatlan kér-
désével. Következésképpen egyfelől megfigyelhetjük, 

hogy Ukrajna fokozódó leválása a keleti szláv ummáról 
az európaivá válás kedvéért, együtt jár a modern állam-
polgári nemzeti identitás megszilárdulásával. Másfelől 
láthatjuk az erősödő orosz kötődést a  keleti szláv – 
ortodox keresztény ummához a Russzkij mir primitív és 
rendkívül reakciós politikai formájában. A nemzetépítés 
folyamata azonban, amelyet az ukránok kezdtek egyre 
inkább modern és konstruktivista terminusokban értel-
mezni, a moszkovitáknál továbbra is konokul a „vér és 
a talaj”, a közös nyelv és kultúra, vallásos hit és „hagyo-
mányos” értékek ősi fogalmaiban fogalmazódik meg. 
Ezt jelzi az ukrán nemzet állampolgári természetének 
szándékos figyelmen kívül hagyása, és ez kényszerít 
rá egy elavult etnikai-nyelvi mátrixot Oroszországra és 
Ukrajnára egyaránt. Ez azért van így, mert, ahogy Pavel 
Kazarin, a neves moszkvai Novaja gazeta egyik kolum-
nistája találóan megjegyzi, „politikai kategóriákkal leírni 
az ukránokat azt jelentené, hogy el kell ismerni azokat 
a specifikus értékeket, amelyekre ez a nemzet épül. És 
ez a két ország értékeinek rendkívül kellemetlen össze-
hasonlításához vezethetne”.

Az értékek forradalma
Az EuroMajdan forradalom – vagy „a méltóság forradal-
ma”, ami az elmúlt évi kijevi tüntetések sok ukrán köré-
ben népszerű elnevezése – elsősorban és mindenekelőtt 
értékekről szólt, nem az identitásokról. Pontosabban az 
identitásokról is szólt, de csak amennyiben azok érték-
alapúak. Igor Torbakov, az orosz-ukrán viszonyok egyik 
kiemelkedő szakértője helyesen mutat rá, hogy az iden-
titás fogalmát nem lehet és nem szabad „az etnicitásra 
és/vagy a  nyelvre, ill. arra redukálni, ahogy a  múltra 
emlékeznek és azt megjelenítik”. Van az identitásnak egy 
rendkívül fontos „axiológiai dimenziója” is, „az értékrend-
szerek, amelyeknek társadalmi csoportok vagy a széles 
értelemben vett társadalom a hordozója”. Ezért van az, 
hangsúlyozza, hogy „éppenséggel az axiológia és nem 
az etnicitás birodalma az, ahol Ukrajna és Oroszország 
között az identitások összecsapása jelenleg zajlik”.

A háború Kelet-Ukrajnában minden csúfsága és szá-
mos halálos vonatkozása ellenére paradox módon lehe-
tőséget nyitott az ukrán kormány számára, hogy előre-
lépjen néhány elengedhetetlenül szükséges és súlyosan 
megkésett reformmal. És választ ad arra a  mögöttes 
kérdésre is, amit minden előző ukrán vezető igyekezett 
opportunista módon megkerülni, nevezetesen, hogy 
kik is vagyunk, miféle nemzetet akarunk építeni, melyik 
civilizációhoz szeretnénk tartozni? Az orosz agresszió, 
ahogy Tatjana Zsurzsenko, egy oroszajkú társadalom-
tudós a határmenti Harkov városából megjegyzi: „kata-
lizálta egy politikai nemzet kialakításának folyamatát. Az 
ukrán identitás, amelyet olyan hosszú ideig az etnikai, 
nyelvi hovatartozással és a történelmi emlékezettel kap-
csoltak össze, most hirtelen területi és politikai jellegű-
vé, és ezzel befogadóvá is vált. [...] Az oroszajkú városi 
középosztály számára a kis és középvállalkozókkal és az 
értelmiségi elittel az ország keleti felében Oroszország 
antidemokratikus tendenciái, elszigetelődése és növek-
vő ellenségessége a Nyugat irányában megkönnyítette 
az azonosulást egy (potenciálisan) európai Ukrajnával.”

A szembenálló oldalon azonban semmi jele annak, 
hogy az oroszok tudomásul vennék Ukrajna kulturális 
különállását és politikai szuverenitását, és ezzel előbbre 
lépnének a 19. századi imperiális geopolitikától a 21. szá-
zadi állampolgári identitás és modern értékek irányában. 
Legutóbbi országos beszédében Vlagyimir Putyin orosz 
elnök megintcsak történelmi és ideológiai terminusokban 
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 G. Gy-nek

(BUDAPEST) – Van nekem egy adatközlőm, a Nádja. Iga-
zából Nadirének hívják és török, de Bulgáriában, ami egy 
nemzetállam, nem szül jó vért, ha valaki nem bolgár és 
keresztény, szóval jobb fenntartani ezt a szlávos stilizációt. 
Már az is megérne pár bekezdést, hogy került nekem 
Nádja, de ezt a sztorit meghagyom a következő alkalomra . 
A lényeg az, hogy egy falusi szent ünnepén futottunk össze 
a Sztrandzsa hegység közepén, úgy harminc kilométerre 
az én tengerparti kis falumtól. Lassan húsz éve tart ez 
a  terepmunkám, kisebb, de inkább nagyobb megszakí-
tásokkal próbálom értelmezni az alternatív gyógyítók és 
a tisztánlátók narratíváit, mechanizmusait, motivációit stb. 
(ezt a tudományos vonalat most mellőzzük). 

Nádja ugyanis látnok. Már amikor először meglát-
tam, tudtam, hogy az én emberem. Olvastam már róla, 
tudtam, mit gondol a világról, neki minden vallás istene 
egy és ugyanaz, a  jóserő nem a nemzeti géniusz ema-
nációja, zéró nemzeti sámánkodás, se fehér szellemek, 
se fekete démonok, nem játszik se aura, se asztráltest, 
helyette totális posztmodern multikulturalizmus az empi-
rikus és transzcendens térben egyaránt (ezt, konkrétan, 
nem biztos, hogy ő maga értené, de nem is neki írom). 
Saját fülemmel hallottam, hogy három idegen nyelven 
folyékonyan kommunikál, plusz irodalmi törökül, amit 
bemondásra elhiszek neki, végtére is az anyanyelve. 
Ezzel együtt évek óta munkanélküli, nyaranta egy gye-
rektáborban felügyel, télen, ami épp csurran-cseppen, 
tisztánlátásért nem kér pénzt, de ha adnak, nem utasítja 
vissza. Rendszerint telefonon hívják, mert még a legoko-
sabb telefonban sincs olyan applikáció, ami készpénzt 
passzíroz ki a túloldali készülékből. 

Na, ezeket mind tudtam róla, mondtam is neki már 
az első alkalommal, hogy ugorjuk át a  történeti részt, 
az ideológiát meg az újságíróknak szánt többi vakert, 
nézzük meg, hogy dolgozik, aztán meséljen róla, mit 
lát és hogyan, milyen nyelven stb. Az úgy van, kezdte, 
hogy most megiszunk egy felest, hogy ellazuljak, mert 
ma kicsit az agyamra mentek a kölykök. Tehát, én most 

beélesítem a  kis antennáimat, rákapcsolódok a  világ 
információs áramára, ha úgy tetszik, nevezd Akashának, 
vagy aminek akarod, megmondod nekem a  nevedet, 
születési dátumodat, én meg terítem neked, mi kering 
rólad a mindenség csatornáin. Tudod, az úgy van, hogy 
a  világegyetem minden egyes élőlénye és tárgya a  lét-
rejötte pillanatától jeleket bocsájt ki, és ezek a jelek nem 
vesznek el, örökre megmaradnak, csak meg kell tanulni 
feldolgozni és elmondani őket. 

Beszarás, mondom, te most megguglizol engem egy 
metaneten? Az, mondjuk, nem hiányzik, hogy képtalá-
latok is legyenek, egy-két felnőtt tartalomért az összes 
volt feleségem még egyszer elválna tőlem. Nyugi, amit 
direkt nem akarsz, az nem jön elő, legfeljebb olyan, ami 
törlődött az emlékezetedből, és ezért nem tiltottad le. 
Komoly adatvédelem, gondoltam, és indult a játék. 

Nem részletezném itt az eredményeket, elég az 
hozzá, hogy a  találati arány olyan negyven százalékos 
volt. Ráadásul akadt olyan, amire helyben azt mondtam 
neki, hogy hülyeség, és csak egy hét múlva jöttem rá, 
hogy igaza volt, mert felrémlett bennem, hogy anyám-
tól tényleg hallottam már azt a bizonyos gyerekkori tör-
ténetet. A  többi hatvan százalék Nádja konfabulációja 
és interpretációja volt, de a  tények tények maradtak – 
ráadásul először látott életében.

A második találkozásunkra összegyűjtöttem tíz isme-
rősöm születési dátumát, mondtam a nevüket, a dátu-
mot, és mit akarok róluk tudni. 

Az első szeánszunkon még bénáztam a diktafonnal, 
ezért a  beszélgetés csak töredékesen maradt fenn. Itt 
megpróbálom rekonstruálni, ami az egyik ilyen beszél-
getésből fennmaradt.

Gjorgj G., február X., 195X. – indítottam.
Aha, de hát ő mostanában hatvan éves lesz!
Ok, vegyük magunkat komolyan!
Persze, persze, nem a matek miatt mondom. Csak 

hogy igen szép ember így is. 
Ezt honnan veszed? 
Hát látom. Nekem speciel nem az esetem, azt viszont 

érzékelem, hogy most is úgy bejön a nőknek, mint negy-

ven évvel ezelőtt, imádják, mindegy, hány éves. Az a dús, 
deres haj, biztos… És mindig válogatott csajai voltak. 
Aztán előfordul, hogy nem vigyáz, melléfog, hiába volt 
szép az asszonka, de aztán megtalálja majd, akire szük-
sége van. Van három gyereke, ők is szépek, adjon nekik 
egészséget a mindenható. Az emberednek viszont baja 
van az egészségével. 

Van valami baja az egészségével?
Ezt jól mondod, csak másképp gondolod. Nem beteg, 

túlél mindenkit, csak baja van az egészségével: nincs vele 
megelégedve, pedig bárcsak nekem lenne ennyi nyűgöm. 
Csak aztán jobban kellene vigyáznia a kezére, látok ott 
egy vérző ujjat, ki tudja, mi marad belőle… Meg nagyon 
okos ember ez, rengeteg könyvet látok körülötte, szerin-
tem a nagyját ő írta. Azokat szereti a leginkább olvasni… 
De várj csak, jól látom, hogy?…

Mire gondolsz?
Pontosan nem tudom, de bevillan egy-egy kép… 

Hát, erre tényleg büszke lehet, nem véletlen szólnak 
róla dalok…ő írta őket… igen muzikális az embered, 
gitáron is penget… De ott az eleje mintha… hogy is 
mondjam, hiányos lenne. Hú, de fájhatott ez… Na 
mindegy, nem baj az, meg hát engem személy szerint 
nem is zavar, tudod…

Mi, hogy zsidó?
Hát van az úgy, láttam már ilyet. De olyat, mint az 

embered, olyat még nem. Öreg lélek, sokadik inkarná-
ció, közel van már neki a tökéletesség, ettől ilyen bölcs. 
Azért különleges, mert ő karmikusan zsidó: minden 
eddigi életében zsidó volt. Már akkor is, amikor a  zsi-
dók még nem tudták magukról, hogy zsidók, ő ott 
botorkált velük a sivatagban, nézte, hogy hozzák a véres 
áldozatokat (hozzá nem nyúlt volna, persze), meg ő is 
álmodott a hisztis istenükkel, aztán hőbörgött Júdeában 
a  rómaiak ellen, a  Brian életében fel is tűnik egy pilla-
natra, prédikál valamit a sarufűzőkről, aztán mindenféle 
galíciai Anatefkákban volt függetlenített ciceszfonó, utána 
Marokkóban samesz, Etiópiában albínózsidó. Mindig 
be volt szarva, hogy felgyújtják a pajeszát a  fekete szá-
zak, kibelezik a berberek, vagy kitunkolják az agyvelejét 
a barbár törzsek, mégis aztán ő élt túl mindenkit. Pár 
éve is volt egy ilyen mondása, amit mindig idézel, de 
nem tudnám elmondani, mert nem ismerem az embe-
reket, akikről szól.

Arra gondolsz, amikor még az első Fidesz-kormány alatt 
azt mondta, hogy az addig oké, hogy most meghozzák 
a zsidótörvényeket, elkoboznak tőlünk mindent, elkezdenek 
bevagonírozni, ezt még elviselem, de amilyen szerencsém 
van, biztos a B. R-val és a B. Gy-val kerülök egy vagonba?

Ez lehet az, ha így emlékszel. Mondok róluk is, ha 
megvannak a dátumaik.

Ahhoz kéne még egy gyomorerősítő, de inkább tekint-
sünk el tőle. És milyen jövőt látsz Gjorgjnak?

Hát, ebben az életében még ír egy-két könyvet az 
előző életeiről, anélkül hogy tudná, hogy arról ír, amit 
ténylegesen megélt, kezdetben lesz gondja a kisebb gye-
rekeivel, de aztán egyenesbe jön velük, és sok öröme 
telik bennük, végigszorong még egy-két inkarnációt, és 
a fényben végzi az igazak között. 

Nagyjából így zajlottak ezek a  tesztinterjúk. Hogy 
mennyi hitelt érdemel, amit Nádja mond, az kérdés-
ként nem merülhet fel, hiszen a megismerés ösvényei 
kifürkészhetetlenek, de legalábbis nem a mi dolgunk ezt 
fürkészni. Ő csak beszél, én lejegyzem, aztán a  kellő 
pillanatban előállok vele. 

A többinkarnációs zsidó (a szabadnapos antropológus feljegyzéseiből)

KRASZTEV PÉTER

igazolta a  Krím annektálását, úgy hivatkozva erre 
a  földre, mint „a  sokrétű de monolit orosz nemzet 
és egy centralizált orosz állam kialakulásának szellemi 
forrásvidékére”, Sztálin nemzetfogalmát néhány kvázi-
vallási és primordiális érvvel toldva meg: „túl az etnikai 
hasonlóságon, a (közös) nyelven, a tárgyi kultúra közös 
elemein és a  stabil határokkal nem jelzett közös terü-
leten, a  meginduló közös gazdasági tevékenységen és 
fejedelmi uralmon, a kereszténység bizonyult olyan erő-
teljes spirituális egységesítő erőnek, amely hozzásegített 
ahhoz, hogy a kiterjedt keleti szláv világ nagyon különbö-
ző vérből való törzsei és törzsi szövetségei részt vegye-
nek az egységes orosz nemzet kialakításában és a közös 
államiság megteremtésében. Ezen a szellemi talajon vált 
lehetővé, hogy elődeink első ízben és mindörökre ráéb-
redjenek egységes nép voltukra.” 

Még azok a  tudósok is, akik nincsenek tisztában 
a  Rusz és a  Rosszija közötti finom különbségekkel, 
amelyek tulajdonképpen majdnem olyan jelentősek, 
mint az antik Róma és a mai Románia közötti különbség, 
csodálkoznának, ha megtudnák, hogy az „egyetlen 

orosz nemzet” és a  „közös államiság” kifejezések a  10. 
századra nyúlnak vissza. Ebben az összefüggésben 
még feltűnőbb a  „testvéri” ukrán és fehérorosz népre 
vonatkozó hagyományos utalás hiánya, nem is beszélve 
a Krím őshonos népességéről – a krími tatárokról, akiknek 
megvolt a saját államuk a félszigeten a 18. század végéig. 
Úgy látszik, hogy ebben nemcsak az igazságérzet és 
a józan ész, de még a tudományos igazság is áldozatul esik 
a politikai engedékenységnek. Úgyhogy nehéz egyet nem 
érteni Alexander Motyl amerikai tudóssal, aki találóan ezt 
írta: „Ez nem több, mint a Moszkvára mint a Harmadik 
Rómára hivatkozó birodalmi moszkvai fordulat felmelegí-
tett változata. Őrült dolog ez, különösen a 21. században, 
a  jó hír ebben csak az, hogy ha diktátorok a  vallásban 
keresik a legitimációt maguknak, az rendszerint azt jelenti, 
hogy meggyengültek, és külső támaszra szorulnak.” 
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SZERZŐK, FORRÁSOK

ANDRUHOVICS, JURIJ   (1960) ukrán író, a rendszerváltás utáni ukrán 
irodalom legismertebb képviselője, műveit lefordították angolra, oroszra, 
németre, lengyelre, finnre és magyarra. A 80-90-es évek fordulóján hatalmas 
tömegeket vonzó költői esteken és happeningeken ismertté vált író mintegy 
emblematikus figurája a szovjet- és narodnyik hagyományokkal egyaránt szakító, 

„posztmodernnek” nevezett, ironikus-szatirikus új ukrán irodalomnak. A Hotel 
Europa projekt keretében Davosról készült írását közöljük
AZZOPARDI, CLARE   (1977) máltai írónő, irodalmat tanít a máltai 
egyetemen
BENVENUTO, SERGIO   (1948) olasz esszéista, filozófus, analitikus, 
a European Journal for Psychoanalysis főszerkesztője
BRUNNER, HELWIG   (1967) osztrák költő, irodalmár, Grazban él, Garaczi 
László fordításában itt közölt versei a Denkmal für Schnee, Neue Lyrik aus 
Österreich Band 10, Verlag Berger, Horn 2015 kötetből valók
BRUSSIG, THOMAS   (1964) keletnémet író, forgatókönyvíró, a Hotel 
Europa projekt keretében Kijevről készült írását közöljük
DRAESNER, ULRIKE   (1962) német írónő, novellája a Richtig liegen. 
Geschichten in Paaren c. kötetében jelent meg a Luchterhand Verlagnál 
2011-ben
DÜCKERS, TANJA   (1968) német író, publicista, a Hotel Europa projekt 
keretében Nicosiáról készült írását közöljük
ERDEI KRISZTINA   (1977) fotóművész, 2001-ben diplomázott a Szegedi 
Tudományegyetem filozófia szakán, jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem doktori iskolájának hallgatója. A Lumen Fotóművészeti Alapítvány 
alapító tagja. Számos kiállításon szerepelt itthon és külföldön egyaránt
www.krisztinaerdei.com
FARKAS PÉTER   (1955) író, szerkesztő, 1982 óta Németországban él, 
La Rochefoucauld nyomán 504 darabosra tervezett aforizmagyűjteményéből 
közlünk részleteket
FARKAS VIOLA   (1974) művészettörténész, kurátor, az ELTE BTK 
művészettörténet-történelem szakán tanult, jelenleg a Ludwig Múzeum 
nemzetközi osztályának programfelelőse, a most megnyílt Vörös Horizont című 
kiállítás kurátora
FLISAR, EVALD   (1945) szlovén író, drámaíró, a Sodobnost c. irodalmi 
folyóirat főszerkesztője
GARACZI LÁSZLÓ   (1968) író, „Wünsch híd” c. készülő könyvéből közlünk 
egy részletet
GULISIO TÍMEA   (1989) író, költő, képzőművész, szociális szervezői 
végzettsége van, teológiára is járt. A Dokk Irodalmi Kikötő aktív tagja
HOCH, MATTHIAS   (1958) lipcsei fotóművész, a Hotel Europa projekt 
keretében Koppenhágában, Lisszabonban, Belfastban és Marseille-ben készült, 
eredetileg színes fotóit közöljük
HOPE, A. D.   (1907–2000) ausztrál költő, esszéista, kritikus 
KAPRÁLOVÁ, DORA   (1975) cseh írónő, Brünnben született, dramaturgiát 
és forgatókönyvírást tanult szülővárosa művészeti egyetemén. Irodalomkritikus, 
publicista, prózaíró, dokumentarista, forgatókönyvíró. Könyv formában 
megjelent többek között Výšiny című színdarabja, illetve Květa Legá tová íróval 
készített Návraty do Želar című interjúkötete. A Kdybych vstoupil do kauflandu, 
byl bych v Brně című antológia szerkesztője. Éveken át rendszeresen írt 
széljegyzeteket és recenziókat elsősorban a kortárs cseh költészetről például az 
MF DNES számára. Díjnyertes rádiós dokumentumok és interjúk szerzője. 2007 
óta Berlinben él családjával, Visegrádi ösztöndíjas volt idén tavasszal Budapesten.

KENESSEY, ANNE-MARIE   (1973) svájci költőnő, Zürichben él, az orte 
című irodalmi folyóirat szerkesztőségi tagja, első verskötetéért Zürich kanton 
irodalmi díjában részesült. Dalos György fordításában itt közölt versei az 
Im Fossil versteckt sich das Seepferd vor dir címmel az Edition Isele kiadónál 
2012-ben megjelent kötetéből valók
KERESZTESI JÓZSEF   (1970) költő, irodalomkritikus, szerkesztő
KISS NOÉMI   (1974) író, esszéista, a Magvető kiadónál megjelenő 
regényéből közlünk egy részletet
KRASZTEV PÉTER   (1965) író, műfordító, komparatista, antropológus, 
Kelet-Európa-kutató 
LACKFI JÁNOS   (1971) költő, író, műfordító
MCEWAN, IAN   (1948) angol író, a freespeach oldalán 2015. február 16-án 
megjelent cikkét a eurozine európai netmagazin nyomán közöljük
PÉTERFY GERGELY   (1966) Aegon-díjas író, szerkesztő, forgatókönyvíró, 
egyetemi tanár, a Könyves Blog vele készült interjúját és disszertációjának néhány 
részletét közöljük
POLLACK, MARTIN   (1944) osztrák író, műfordító, publicista, szlavista, 
Kelet-Európa-kutató, a Hotel Europa projekt keretében Chişinăuról készült írását 
közöljük
POPOV, ALEK   (1966) bolgár író, esszéista, forgatókönyvíró, a Hotel Europa 
projekt keretében a Vatikánról készült írását közöljük
RAKUSA, ILMA   (1946) Rimaszombaton született, Svájcban felnőtt 
irodalmár, költő, műfordító, szlavista irodalomtudós, a Hotel Europa projekt 
keretében Szentpétervárról készült írását közöljük
RJABCSUK, MIKOLA   (1953) ukrán politológus, közíró, a New Eastern 
Europe c. folyóiratban megjelent írását a eurozine európai netmagazin nyomán 
közöljük
SARTORIUS, JOACHIM   (1946) német költő, műfordító, kultúrdiplomata, 
a Hotel Europa projekt keretében Szarajevóról készült írását közöljük
SPIRÓ GYÖRGY   (1946) író, megjelenés előtt álló regényének egy részletét 
közöljük 
TÁBOR SÁRA   (1981) az ELTE BTK doktorandusza, kutatási területe 
a fekete-afrikai regény. Itt közölt tanulmánya az egyén helyzetének ábrázolását 
elemzi Ahmadou Kourouma A Függetlenség fényes napjai című regényében
THOSS, MICHAEL M.   (1955) kultúratudományokat tanult Bonnban, 
Barcelonában és Párizsban, az Allianz Kulturstiftung munkatársa, a Hotel Europa 
projekt ötletgazdája és a könyv egyik szerkesztője
ULICKAJA, LJUDMILLA   (1943) orosz írónő, egy fiataloknak szóló 
könyvsorozathoz kapcsolódó kultúrantropológiai előadásának szerkesztett 
szövegét közöljük.  Az előadás egy részlete megjelent a New York Times 

„Turning Points” című évkönyvének magyar nyelvű kiadásában
ZNEPOLSKI, BOYAN   (1968) bolgár társadalomfilozófus, a szófiai 
egyetem szociológia tanszékének tanára, a Critique & Humanism c. folyóirat 
főszerkesztője
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Péterfy Gergely: Orpheus és Massinissa (részletek a disszertációból) 3

HOTEL EURÓPA
Michael M. Thoss bevezetője: Útban az Európa Házhoz? (Karádi Éva ford.) 6
Alek Popov: A történelem szállodái: a Vatikántól Brüsszelig  
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HOTEL EUROPA

Vierzehn europäische Autoren schreiben über den 

»alten« Kontinent: Juri Andruchowytsch, Thomas Brussig, 

György Dragomán, Tanja Dückers, Michael Krüger, 

Igor Marojevic, Martin Pollack, Alek Popov, Ilma Rakusa, 

Joachim Sartrius, Julia Schoch, Ulrich Janetzki, Ingo Schulze 

und Christine Traber. Mit Fotografien von Matthias Hoch.

Herausgegeben von Ilma Rakusa und Michael M. Thoss 

im Verlag Das Wunderhorn Heidelberg, 2012. Hardcover, 

192 Seiten, 40 Abbildungen, ISBN 978-3-88423-412-9, 

19,80 EUR, www.wunderhorn.de
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