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Amerika kÁv¡l esik a magyar irodalmi szem-
hatÀron. Kisebb jelentûs¢gü emigrÀns ÁrÂk
sz´sz´ltek vele valamit, ¢s Oravecz Imre ver-
selt sz¢pen az amerikai Nyugat szabad-
sÀgittas tÀjairÂl, meg n¢hÀny mÀsodlagos te-
hets¢gü mai ÁrÂ tesz nyÃlÂs ¢s nyÀlas kÁs¢rle-
teket, hogy az amerikai irodalmat ¢s t´meg-
kulturÀlis mÁtoszt be¢pÁts¢k müv¡kbe, de az
esetek t´bbs¢g¢ben kÁnos eredm¢nyek sz¡-
letnek ebbûl az igyekezetbûl.

New York lehet a vilÀg fûvÀrosa, lehetett
egy idûben majd' szÀzezer magyar lakosa,
magyar lapjai, szalÀmi¡zlete ¢s erd¢lyi hen-
tese, magyar negyede az Upper East Side-on,
a Yorkville nevü vÀrosr¢szben (hÁvtÀk egy
idûben Germantownnak is; koncepciÂm sze-
rint a magyarok az¢rt kezdtek idetelep¡lni a
mÃlt szÀzad v¢g¢n, mert a kitÀntorgÂk kato-
naviselt fiai, ha mÀr angolul nem tudtak,
vonzÂdtak a k´z´s hadsereg vez¢nyleti nyel-
v¢hez), szÂval eddig New York se lett magyar
irodalmi toposz. Nem lett Ãgy, mint PÀrizs ä
t´bb generÀciÂ viszonzatlan szerelme ä vagy
B¢cs, ItÀlia s m¢g sorolhatnÀm. N¢hÀny ¢ve
egy alkalommal arra neszeltem fel, hogy sÃ-
lyos hÂnapok Âta, szÀnd¢ktalanul, kizÀrÂlag
New Yorkban jÀtszÂdÂ k´nyveket olvasok.
El¢g kin¢zni az utcÀra bÀrhol a vilÀgon, meg-
n¢zni egy mozimüsort, belehallgatni valame-
lyik zenei rÀdiÂba, ben¢zni egy k´nyvesbolt-
ba, k´nnyüszerrel megÀllapÁthatÂ, hogy
Amerika a vilÀgt´rt¢nelem egyik legnagyobb
hatÀsÃ mitolÂgiÀjÀt produkÀlta n¢hÀny ¢vti-
zed alatt.

1995ä96-ban k¢t magyar szerzûtûl szÀr-
mazÂ k´nyv jelent meg ä ForgÀcs Zsuzsa TA-
LçLT Ný ¢s Bruck AndrÀs NEW YORKBA ZçR-
VA cÁmü müvei ä, melyek New Yorkban jÀt-
szÂdnak. Azt hiszem, elsû k´nyvek, azt hi-
szem, elsû k´nyvnek viszonylag k¢sei k´ny-
vek, mindk¢t szerzû negyven feletti, ¢s nem

¢rzi az ember, hogy abbÂl a nagy b¡d´s ÁrÂi
elhivatottsÀgbÂl sz¡lettek a k´nyvek, ami Ke-
let-EurÂpÀban vagy k¢tszÀz ¢ve ÃgyszÂlvÀn
k´telezû; sût, k¡l´n´sen ForgÀcs Zsuzsa
k´nyv¢bûl, ki´tlik egyfajta helyi irodalmi j´-
vû is: az ÁrÀs, ÁrÂsÀg mint szabadidûs tev¢-
kenys¢g. F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: nem kisasz-
szony-irodalom, hÀziasszonyprÂza, kÀv¢n¢ni-
lektür ä ha a ForgÀcs-k´nyvrûl van szÂ ä, ha-
nem literatÃra nem fûÀllÀsos munkaviszony-
ban. ForgÀcs novellakoszorÃja szenzÀciÂ volt,
Bruck¢ visszhangtalan maradt. K¢t k´nyv:
f¢lsiker.

àEgyenesen Àgy¢kombÂl fakadnak e sorokÊ ä ars
poetizÀl ForgÀcs Zsuzsa. N¢zz¡nk egy p¢ldÀt:
a TANGñ cÁmü novellÀban vÀgytÂl hajtott du-
lakodÀs lesz a mondat. àHa leadn¢k pÀr kilÂt,
Maga nyilvÀn bel¢m szeretne ä mire ¢n bed¡h´d-
n¢k, s erre Maga tolakodÂvÀ vÀlna, mire ¢n bed¡-
h´dn¢k, erre Maga nyilvÀn felbûsz¡lne, ¢s valami
drasztikussal prÂbÀlkozna, mire ¢n megprÂbÀlnÀm
MagÀt lecsillapÁtani, amitûl Maga kiss¢ k¢nyelmet-
len¡l ¢rezn¢ magÀt, ami kifejezetten felborzolnÀ a
tollaimat, ez viszont n¢mileg felcsigÀznÀ a Maga
¢rdeklûd¢s¢t, ami v¢gtelen¡l irritÀlna engem, sût az
is lehet, hogy megprÂbÀln¢k Àtmenni testibe, mire
Maga ´nv¢delmet k´vetne el, ami engem meglehe-
tûsen nyugtalanÁtana, ami MagÀt is r¢mesen t¡rel-
metlenn¢ tenn¢, ettûl viszont ¢n guruln¢k be, amitûl
Maga nyeregben ¢rezn¢ magÀt, ¢s ez nagy valÂszÁ-
nüs¢ggel elûcsalogatnÀ odÃjÀbÂl marÂ irÂniÀmat.Ê
A marÂ irÂnia jellemzû, ForgÀcs olykor sz¢p
besz¢dü, mÀskor meg mosdatlan szÀjÃ nûi
macho, ami ritka, bÀr relatÁv ÃjdonsÀg nÀ-
lunk, egy prefeminista kultÃrÀban; ez siker¢-
nek is egyik kulcsa. TanulsÀgos az idûsÁkok
egymÀsra csÃszÀsa, AmerikÀban mÀr nem
cool ortodox feministÀnak lenni, Magyaror-
szÀgon m¢g nincs teljes ¢rtelemben vett nûi
egyenjogÃsÀg, a magyar posztfeminizmus te-
hÀt k¢ptelens¢g.

àSzent, s¢rthetetlen, kik´z´sÁtett, fels¢ges szukaÊ,
ez ForgÀcs Zsuzsa ´nk¢pe, s a nûÁrÂ szerint
àa sz¡l¢s hatalom. Van valami mÀmorÁtÂ ¢s ´nger-
jesztû a sz¡l¢sben, amely egyre gyorsabb ritmust dik-
tÀlÊ. MagÀnyos k´nyv, a kÀdÀrizmus nonkon-
formista ¢rtelmis¢gi-ellenz¢ki szubkultÃrÀjÀ-
bÂl igazi vilÀgvÀrosba, mely csak hellyel-k´z-
zel vesz tudomÀst rÂla, de ahol magÀnya el-
len¢re rÀtalÀlhat zsidÂsÀgÀra, ahol az nem ti-
lalmas, ahol mindenki mÀs. ForgÀcs ÀltalÀban
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jÂl ismeri meg a vÀrost, van hozzÀ szeme,
tudja irodalommÀ nemesÁteni mindennapja-
it. àA legalÀbb k¢tm¢teres fekete ac¢lt¡nd¢rnek v´-
r´sre festett, g´nd´r haja volt, aranyozott szem-
¡vege ¢s kihamvadt vulkÀnkÃpokkal borÁtott arca.
Ebbûl a rezzen¢stelen, puha szelÁd arcbÂl az indiÀn
istenek ¢s a detroiti vasmü rozsdamentes ac¢lrugÂ-
inak fens¢ges k´z´nye ¢s b´lcs nyugalma Àradt.
Nem akartam elk¢pzelni, amint megmÀssza ût egy
lator, egy nyifka kis v¢zna alak, egy roggyant kis
hÁmt¡nd¢r, de nem tudtam ellenÀllni. [...] Harlem-
ben ¢s South Bronxban ä a vilÀg egy fûre esû gyil-
kossÀgainak legsürübb sz¢khelyein ä felcseperedett
fekete ac¢lt¡nd¢r...Ê A keleti parti egyetemek
irodalmi berkeiben megszÂlnÀk az utolsÂ
mondatr¢szt az elmaradt politikai korrekts¢g
okÀn ä a legt´bb gyilkossÀg k¡l´nben is Ko-
lumbiÀban ¢s BrazÁliÀban esik ä, de hÀt nem
szabad szÀmon k¢rni a tÀrgyszerüs¢get, ha
mÀris megjelenik elûtt¡nk Grace Jones a haj-
dani James Bond-filmbûl, csak most az an-
gyalcsinÀlÂ vÀrÂjÀban abortuszra vÀrakozik.
A vÀrÂban szeg¢nyek a TEXAS CHAIN SAW
MASSACRE cÁmü kultuszfilmet mes¢lgetik.
ForgÀcs szeret jÀtszani a t´megkultÃrÀval, ¢s
ez sz¢p. Hasonlatai t´megkulturÀlis hasonla-
tok, jelzûi t´megkulturÀlis jelzûk. àZulejka rÀ-
gyÃjtott, de nem azzal a figyelmetlens¢ggel, ahogy
mi a szocializmusban tett¡k, hogy az emberek azt
sem tudjÀk, hogy lÂg-e ¢pp valami a szÀjukbÂl, ha-
nem Ãgy, ahogy a francia filmekben gyÃjtanak rÀ
szeretkez¢s utÀn a fûhûs´k.Ê AngyalcsinÀlÀs utÀn
meg: àTizen´t perc mÃlva kidobtak minket a kli-
nikÀrÂl. AmerikÀban vagyunk, kezitcsÂkolom, itt
nem lehet elfek¡dni egy klinikai Àgyon, itt mindent
percben m¢rnek ¢s aranyban. Csak ezt a k¢t m¢rû-
eszk´zt ismerik.Ê Megfigyel¢sei sokszor tüpon-
tosak. K´zel Àll hozzÀ ä n¢ha û maga a Be-
vÀndorlÀsi Hivatal elûtt szobrozÂk n¢pe ä a
kozmopolita nyomorÃsÀg: àHatalmas, pattanÀ-
sos bûrü t´r´k csalÀdok ¢rkeztek hÀlÂzsÀkokkal, so-
vÀny, k´h´gûs, t¢b¢c¢s koreaiak hoztak sz¢tnyithatÂs
tÀbori Àgyakat, kendûs arabok terÁtettek le fonott
szalmÀbÂl szûnyegeket, orosz anyÂkÀk ¢s apÂkÀk
majszoltak krumplip¡r¢t lÀboskÀbÂl. Nyurga etiÂ-
piaiak t¢rdeltek zsÀmolyokon, festett indiai nûk se-
lyembe burkolÂdzva vacogtak a betonon. A t´bb
szÀz illegÀlis hatÀrÀtl¢p¢si kÁs¢rlettûl edzetten, d¢l-
amerikai csecsemûk, nyitott szemmel, fegyelmezetten
hallgattak.Ê Borzalmas hely: à[...] rendben foly-
tak a dolgok New Yorkban aznap ¢jjel is, mint min-
den ¢jjel a menetrend szerinti automata-g¢pfegyve-

res n¢pirtÀsok: kokain¢rt, crack¢rt, heroin¢rt vagy
csak a puszta lend¡letben maradÀs¢rt.Ê Washing-
ton Heights, ahovÀ k´nyv¢ben a szerzû he-
lyezi magÀt, sem annyira nagyon-nagyon bor-
zalmas, laktam arra ¢n is, de New York me-
gapolisz, vilÀgparadigma, egy darab jelenbe
szakadt j´vû, ahol a lepusztult negyedekben
rappelû fekete tin¢dzserek .357-es Magnu-
mokkal ballagnak az iskolÀkba, ahol metÀlde-
tektoros kapun Àt engedik be ûket, mint egy
rep¡lût¢ri tranzitba, aztÀn elveszik tûl¡k, de
tanÁtÀs utÀn visszakapjÀk. Amerika szabad or-
szÀg. Keveredik benne a harmadik meg az el-
sû vilÀg, falak nincsenek, csak nagyon ke-
m¢ny tÀrsadalmi vÀlasztÂvonalak, azokon is
van olyan neh¢z Àtl¢pni, mint egykor az elsû
¢s a mÀsodik ä azÂta megszünt ä vilÀg k´z´tt.

ForgÀcs Zsuzsa magyar Tama Janowitz, a
magyar kannibÀl Manhattanben, akinek
az¢rt New York elsû vilÀgÀhoz is van k´ze:
à...melÂ utÀn be¡lt¡nk szÁnes, sz¢lesvÀsznÃ csend-
¢letbe, a 45. emeleti balkonunkra a Central Park
West f´l¢. A csend¢letben zeppelinek, helikopterek,
rep¡lûk, blimperek tucatjai hÃztak el, mint akiknek
dolguk van. Harold kit´lt´tte az aznapi elsû szÀraz
ginj¢t, ¢s egy falat norv¢giai pÀcolt fÂkauszonyt te-
kert bele k¢t darab d¢l-koreai moszatlev¢lk¢be, az-
tÀn mielûtt szÀjÀba t´mte volna a k´ltem¢nyt, meg-
k¢rdezte:

ä Nem k¢ne m¢gis basznunk?Ê
SzociÀlis ¢rz¢kenys¢g plusz petting, ego-

zsugorÁtÀs ä sex change, a korszellem megszÂ-
lalÀsa: f¢rfiszerepben is ÁrÂdott novella, ha-
misÁtott homoerotikus irodalom ä, konrÀdi,
´rk¢nyi gy´kerek. ForgÀcs Zsuzsa egy han-
gon szÂl, de azt jÂl szÂlja.

Sajnos k´nyve nem teljesen ment szocio-
lÂgiai ¢s f´ldrajzi pontatlansÀgoktÂl, az olyan
ûsfelmutatÂ n¢vjÀt¢kok, mint ¹d´n von BibÂ
sutÀn erûltetettek, New York-i HorvÀth Iro-
dalmi TÀrsasÀg nincs, vagy pontatlan volt a
korrektÃra, ami egy¢bk¢nt manapsÀg Àlta-
lÀnos gyakorlat. A kicsit e´rsipistÀs egyipto-
mi elbesz¢l¢st leszÀmÁtva olvashatÂ reg¢ny-
nek is a novellakoszorÃ, ereje azonban hang-
jÀnak szokatlansÀgÀban van, ¢s jÂ, hogy eh-
hez a hanghoz, ha megk¢setten is, de hozzÀ-
szokhatunk.

Bruck AndrÀs k´nyve mÀs bordÀban szûtt,
mint ForgÀcs¢. Az olvasÂi ¢rtelmez¢s szerint
tÃl k´nnyen dekÂdolhatÂ, tÃl kev¢ss¢ tÀvolo-
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dik el a sajÀt t´rt¢net¢tûl, nettÂ Árja a sztori-
jÀt, az meg nem el¢g ¢rdekes. °pp ebben a
titokhiÀnyban rejlik figyelemre m¢ltÂ szomo-
rÃsÀga. Reg¢nynek Árt sz´vege Àtlagos bevÀn-
dorlÂt´rt¢net, k¢sei Bildungsroman, isme-
retlens¢g, idegens¢g, kirekesztetts¢g, identi-
tÀskeres¢s; sz¢l-New York, marginÀlia-New
York. Bruck k´nyv¢ben az a bosszantÂ, hogy
a meg nem ¢rtetts¢g ¢s idegens¢g szenved¢s-
t´rt¢net¢ben lehetne jÂ k´nyv is, de nem az.
Egy nyolcvanas ¢vekbeli fiatal magyar f¢rfi
szeretethiÀnyos csetl¢s-botlÀsa, kitaszÁtottsÀga
lehetne nagy epikus t¢ma, de nem vÀltja be
ezt a rem¢nyt. A fûhûs, v¢letlen¡l û is And-
rÀs, megveti AmerikÀt. à[A t¢v¢] baseballal ¢s
amerikai futballal volt tele, kit ¢rdekelt, felûlem
akÀr holnap megsz¡ntethetik mindkettût.Ê Vagy:
àä Ti eurÂpaiak gyül´litek AmerikÀt, mert semmit
nem ¢rtetek belûle.

ä Nemr¢g m¢g ti is eurÂpaiak voltatok.
ä HÀla istennek mÀr nem vagyunk. Minden

komplikÀlt, depressziÂra hajlamos ott. Len¢ztek
benn¡nket, k´zben, mint a majmok, utÀnoztok.
Nem ¢rzed, hogy ez mennyire nevets¢ges?Ê Van
egy ostobÀn lek¡zdhetetlen eurÂpai szupre-
mÀciatudat amerikailag ä hiÀba vannak ott a
legjobb egyetemek, sok szempontbÂl a legin-
novatÁvabb magaskultÃra; talÀn a sok p¢nz
meg a sok hatalom miatt ä, s ha ez a szupre-
mÀciatudat kelet-eurÂpaiak eset¢ben m¢g
s¢rtûd´tt ¢s m¢lys¢gesen inadekvÀt dafk¢val
is pÀrosul, az k¡l´n´sen zavarÂ bÁr lenni.
Bruck nem pusztÀn AmerikÀt nem Àllhatja,
de New York t´bbs¢g¢ben csillogÂ ¢s kozmo-
polita k´zpontja, Manhattan is a b´gy¢ben
van. àK¡l´n´s hely volt Borough Park, de idûvel
szimpatikusabbnak talÀltam Manhattan ostoba ka-
vargÀsÀnÀl.Ê A kisk´z´ss¢gi Brooklynt vÀlaszt-
ja Manhattan nagy tÀrsadalmÀval szemben,
ami persze szÁve joga. Amerika-utÀlata kÁnos,
lapos ¢s sablonos. àOÀzis a pokol k´zep¢n, nyi-
latkozta egy New York-i rendûr az ortodoxok lakta
negyedrûl, pedig neki nyilvÀn csak arrÂl volt tudo-
mÀsa, ami mÀs vÀrosr¢szekben folyik; leÀnykereske-
d¢s, prostitÃciÂ, lyukas v¢nÀjÃ kÀbÁtÂszeresek, faj-
talankodÂ ´regemberek, orosz, kÁnai, olasz, vietna-
mi, portoricÂi, kolumbiai ¢s vagy k¢t tucat mÀsik
maffia, tarkÂn lûtt taxisofûr´k, megk¢selt metrÂ-
utasok, szadizmus, szodÂmia, kiirtott csalÀdok, sze-
metes ed¢nybe dobott csecsemûk, bestiÀlis teenage-
rek, bigÀmia, k¢jgyilkossÀg, olcsÂ b¢rü lakÀsokban
rohadÂ holttestek, ÀllatÀldozat, emberÀldozat, nemi

erûszak, patkÀnyt s¡tû koldusok, f¢lholtra vert ta-
nÀrok, megbecstelenÁtett ÂvodÀsok... vajon mit mon-
dott volna a jÂember, ha azt is tudja, hogy Michi-
ganben egy gyilkossÀg¢rt elÁt¢lt f¢rfit bÁrÂi utasÁtÀs-
ra naponta nûi hormonnal kell ellÀtni, mert a b´r-
t´n¢vek alatt nûv¢ akar vÀlni [...] Perverz kalan-
dorok, pszichopata hivatalnokok kez¢ben van a vi-
lÀg sorsa, ¢jszakÀnk¢nt mindenfel¢ Ãj N¢rÂk, Le-
ninek, Hitlerek, CaligulÀk forgolÂdnak izzadsÀg-
szagÃ kispÀrnÀikon arra vÀrva, hogy v¢gre elj´jj´n
az û napjuk.Ê

àAmerika, az emberis¢g kollektÁv fantÀziÀjaÊ,
Árja bizonyos szempontbÂl pontosan, de
Bruck k´nyv¢ben Amerika kasztrÀciÂs ¢l-
m¢nyk¢nt jelenik meg. K´zelÁt¢se avultan
f¢rfiszempontÃ ¢s eurocentrikus: àOlykor egy
tÀvol-keleti lÀny topogott v¢gig a fal ment¢n, hogy
a v¢c¢ben ki¡rÁtse az eurÂpainÀl minden bizonnyal
finomabb erezetü hÂlyagjÀt.Ê Rossz mondatokkal
amÃgy sem hiÀnygazdÀlkodik: àelalvÀs elûtt
m¢g egyszer meghÀgtamÊ, olvassuk a fûhûs egyik
romantikus kalandjÀnak v¢g¢t. OlcsÂ f¢rfias-
sÀg, n¢pies-vagÀnykodÂ fogalmazÀs, ûsl¢ny a
Jurassic Parkban. Fel¡letess¢gek gyenge
mondatokban: àhiÀba, ha ittam, minden sokkal
egyszerübbnek lÀtszottÊ, àhalÀlf¢lelembûl Árnak az
ÁrÂkÊ, s hasonlÂk. Irodalom alatti szÂviccek,
blikkes hÁrlapÁrÂi patternek: àA Broadway ¢s a
Canal utca sarkÀn balra, a kÁnai negyedbe fordul-
tam. Azonnal minden megvÀltozott; a szememnek
itt minden kÁnai volt.Ê

A gyenge fel¡t¢s utÀn a k´nyv egy kicsit
javul, de ha valaki az elsû szÀz oldal utÀn le-
csapja, az nagyon rossz v¢lem¢nnyel teszi. A
zsidÂsÀg, az identitÀskeres¢s, -talÀlÀs k´zpon-
ti t¢mÀja Bruck AndrÀsnak. àHalott hely volt
Budapest a nyolcvanas ¢vekben, mindenki unatko-
zott, m¢g az antiszemitÀk is vakarÂztakÊ ä utal az
elût´rt¢netre. K´nyve banÀlis bevÀndorlÂ-
sztori lenne, ha a hÀtt¢rben nem tornyosulna
a holocaust. Egy tÃl¢lû megk¢ri a fûhûst, ÁrnÀ
meg t´rt¢net¢t. A h´lgy à´r´kk¢ k¢sett, n¢ha
csak perceket, mÀskor egy ÂrÀt is. Azt mondta, a
lÀgernek k´sz´nheti. Ott alakult ki benne az a szo-
kÀs, hogyha tehette, inkÀbb a sor v¢g¢re Àllt, mint
elûre, inkÀbb a perc v¢g¢n tett valamit, mint az ele-
j¢n. SzilÀrdan hitt benne, hogy ennek k´sz´nheti az
¢let¢tÊ. Sajnos m¢g a jobb r¢szeket is rontjÀk
¡resen kongÂ b´lcselked¢sek; Bruck akkor a
leglehangolÂbb, mikor valami m¢ly¢rtelmet
prÂbÀl keresni: à...zsidÂnak lenni amolyan titkos
dolog, ¢s ez¢rt a titok¢rt gyül´lik ûket. Mivel a ti-
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tokhoz a fekete kaftÀnos ortodoxok Àllnak a legk´-
zelebb, ûket gyül´lik a legjobbanÊ. Bruckot zavar-
ja a multikulturalizmus, az olvasÂt meg az,
hogy teli szÀjjal n¢gerezik, rÀcsodÀlkozik az
angolszÀsz hipokritizmusra. TÀrgyi t¢ved¢-
sekkel tüzdel meg m¢g olyan, t¢mÀjÀhoz k´-
zel ÀllÂ dolgokat is, mint amelyek p¢ldÀul az
amerikai ¢s izraeli hit- ¢s politikai ¢letben ¢v-
tizedekig fontos szerepet jÀtszÂ lubavicsi
Nagy Rebb¢hez kapcsolÂdnak: akit û Mendel
Schneersonnak hÁv, pedig Menachem volt a
neve. Az mÀr, hogy a Nagy Rebbe mük´d¢-
s¢nek bÀzister¡let¢t Crown Hightsnak nyom-
tatjÀk, holott Heights, m¢g a korrektÃra szo-
kott slampossÀgÀra is foghatÂ, noha bosszan-
tÂ aprÂsÀg.

Boulevard of Broken Dreams, magÀnyos
fiatal f¢rfi bandukol az esûverte szomorÃsÀg-
ban, ûsember egy szofisztikÀlt XVIII. szÀzadi
udvari bÀlon, Slava Tsukerman: LIQUID SKY
cÁmü kultuszfilmje, csak cult meg heroin
flash-ek helyett az ¢rtetlens¢g, ¢rteni nem
akarÀs. A nû àgy´ny´rü volt, makulÀtlan, de ijesz-
tûen eg¢szs¢gesnek lÀtszott. Egy leheletnyi romlott-
sÀg, az hiÀnyzott belûle. [...] Alig egy ÂrÀja m¢g
egy nû fek¡dt itt velem, aki azÂta ´r´kre eltünt, va-
lahol odakint ebben a pillanatban csillagok robban-
nak fel, amelyek korÀbban ¢vmilliÂkig keringtek, a
dalai lÀma keresi, de m¢g nem azonosÁtotta az el-
hunyt pancsen lÀma reinkarnÀciÂjÀt. ögy lÀtszik,
t¢nyleg minden ¢s mindenki Ãton van. Mit ke-
resnek, hovÀ tartanak? °s ¢n mi¢rt nem megyek
vel¡k.Ê

Bruck ¢nreg¢ny¢nek irodalomalattisÀgÀ-
ban is van tudÀsszociolÂgiai ¢rdekess¢ge, de
az elsû generÀciÂs emigrÀnspszichÂzis nem
el¢gg¢ ¢s nem Ãgy rossz, hogy camp lehes-
sen. SzomorÃ, magÀnyos t´rt¢net, nincs fel-
oldozÀs, ¢s m¢g a MessiÀs sincs Ãtban. Csak
felelûss¢gelhÀrÁtÀs: àNew York tehetett rÂla.
MindinkÀbb egyed¡l ¢reztem magam, hiÀnyoztak a
cinkos nûi mosolyok ¢s pillantÀsok, hiÀnyzott egy
megbÁzhatÂ f¢rfi barÀt.Ê

ForgÀcs Zsuzsa ¢s Bruck AndrÀs k´nyvei
szÀnd¢kosan-szÀnd¢kolatlanul is kudarct´r-
t¢netek, a New York-i kiadÂk nem kapkod-
nak utÀnuk. Az emigrÀns nem tudott beil-
leszkedni, az Ãj haza semmibe veszi, ¢rdek-
telennek tartja. K´nyv¢t megÁrja, hazaj´n.
K¢t k´nyv: f¢lsiker.

VÀgv´lgyi B. AndrÀs
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¢rtelmez¢sek a XVIII. szÀzadtÂl napjainkig
Savaria University Press, Szombathely, mcmxcv.
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Hankiss Elem¢r 1995-´s utÂszavÀban har-
minc ¢vvel ezelûtt keletkezett, most elûvett,
Ãjraolvasott ¢s megjelent k¢ziratÀrÂl Ár, ¢s a
szerzûrûl, a fiatalemberrûl, àaz ÀhÁtatos kis ke-
let-eurÂpai filoszÊ-rÂl ä ironikusan, b´lcsen,
melankolikusan, amint ez mÀr ilyenkor szo-
kÀs. Ahogy olvas, Wertherk¢nt bukkannak
f´l elûtte àa kedves, r¢gi nevekÊ ä Ágy r´gt´n el-
sûk¢nt az¢ a John Dover Wilson¢, aki korsza-
kos fordulatot hozott a Shakespeare-sz´veg-
kritikÀban a NEW CAMBRIDGE SHAKESPEARE
gyakorlatilag egyszem¢lyes, t´bb ¢vtizedes
vÀllalkozÀsÀval ¢s ezen bel¡l is a Folio helyett
a mÀsodik, Ãgynevezett àjÂÊ kvartÂt alapul
vevû 1934-es HAMLET-kiadÀsÀval ¢s azt kÁs¢-
rû, THE MANUSCRIPT OF SHAKESPEARE'S HAM-
LET cÁmü k´nyv¢vel. Dover Wilson 1935-ben
a Hankiss Àltal àk¢tezer-egyn¢hÀny soros kis szÁn-
darabÊ-k¢nt aposztrofÀlt, nagyjÀbÂl k¢tszer
ilyen hosszÃ darabrÂl WHAT HAPPENS IN
HAMLET cÁmmel r¢szletes, tematikus kom-
mentÀrt is Árt. Ez, bÀr mÀra kevesen olvassÀk,
m¢g mindig megker¡lhetetlen alapmüve a
HAMLET historizÀlÂ megk´zelÁt¢s¢nek, sût
k¢rd¢sfeltev¢seiben, az egyes, jÂl behatÀrol-
hatÂnak tünû probl¢mÀkat ä bosszÃ, ´ngyil-
kossÀg, szellem stb. ä k¡l´n-k¡l´n tÀrgyalÂ
szerkezet¢ben is elûk¢pe lett k¢t Ãjabb hason-
lÂ monogrÀfiÀnak, Roland Mushat Frye
1984-es THE RENAISSANCE HAMLET-j¢nek ¢s
r¢szben Frye k´zvetÁt¢s¢vel K¢ry LÀszlÂ TA-
LçN çLMODNI cÁmü 1989-es, utolsÂ k´nyv¢-
nek ä elûbbinek Ãgy ¢s annyira, hogy bÀr Do-
ver Wilsonnal szemben Frye explicit formÀ-
ban egyÀltalÀn nem artikulÀlja ÀllÀspontjÀt, a
k´nyv tartalomjegyz¢ke m¢gis, m¢g t´rdel¢-
s¢ben is kÁs¢rtetiesen hasonlÁt az akkor ¢pp
f¢lszÀzados elûd¢re. John Dover Wilson fel-
bukkan tehÀt a k¢ziratot ÃjraolvasÂ Hankiss
elûtt, de csak amolyan Àrnyalakk¢nt, ´nn´n
hiÀnyÀt megjelenÁtû kÁs¢rtetk¢nt, Hamlet ap-
jÀnak szellemek¢nt, mert egy¢bk¢nt egyetlen
szÂ sem esik rÂla a k´nyv mÀsf¢lszÀz oldalÀn.

Az UTñSZñ-t ÁrÂ Hankiss, bÀr majd' min-
den bekezd¢s¢t az ÃjraolvasÀsra valÂ utalÀs

Figyelû ã 143




