
dolkodunk, a k´nyv anyagÀnak a tovÀbbgon-
dolÀsa utÀn k¡l´n´sen nem lÀtszik elfogad-
hatÂ megoldÀsnak. Nem biztos, hogy a mÃlt
t´rt¢nelemm¢ stilizÀlva, ami a t´rt¢n¢szek
dolga, ¢ppen csak arra szolgÀl, hogy az Ágy
nyert tudÀst r´gt´n aprÂp¢nzre vÀltsuk pil-
lanatnyi ¢s holnapi gyakorlatunkban.

GyÀni GÀbor

SZTEREOTíPIçK
EKSZTçZISçBAN

Jean Baudrillard: Amerika
FordÁtotta TÂtfalusi çgnes
Magvetû, 1996. 162 oldal, 680 Ft

Ha ¢lesen akarok fogalmazni, ¢s mi¢rt ne
akarn¢k, akkor azzal kezdem, hogy SzilÀgyi
Lenke egyetlen fotÂja a k´nyv borÁtÂjÀn pon-
tosabban Árja le a k´nyv tÀrgyÀt ä Ameri-
kÀt ä, mint Baudrillard szÀzhatvan oldala ä
felt¢ve persze, hogy a k´nyv irÀnti vÀrakozÀ-
sainkban enged¡nk a cÁm szabta irÀnynak. A
k¢pen porolÂÀllvÀnyra eml¢keztetû fatÀkol-
mÀnyt lÀtunk, amely elûtt kiss¢ rongyos ame-
rikai zÀszlÂt lenget a sz¢l. Az ÀllvÀny k¢t v¢-
g¢n, k¢t egymÀssal pÀrhuzamos, magasra tett
gerendÀn t´k¢letesen indokolatlanul k¢t bi-
cikli fesz¡l a levegûnek, mint k¢t szobor vagy
mint k¢t portr¢? Embl¢ma? RedundÀns Du-
champ-utÀnzat? A f´ld´n r¢gÂta aszalÂdÂ,
valÂszÁnüleg Àllati csontok hevernek. De le-
het, hogy a k¢t ker¢kpÀros maradvÀnyai.
Death Valleyben k¢sz¡lt volna a k¢p? A feh¢-
ren vilÀgÁtÂ felhûs ¢g alatt a k¢t ¢rtelm¢t vesz-
tett jÀrmü ä k¢t bicikli magasan a levegû-
ben ä az emberi erûfeszÁt¢sek abszurditÀsÀ-
nak anonim eml¢kmüve. A k¢p tÃlvisz Ame-
rikÀn, azaz egyetlen orszÀgon vagy f´ld-
r¢szen: a sivatagi ker¢kpÀros szabadsÀgÀval
¢s es¢lyeivel GarcÁa MÀrqueztûl Kelet-EurÂ-
pÀig mindenki tisztÀban van. 1989 novembe-
re abban a videofelv¢telben ´sszegezûd´tt
szÀmomra, amely egy ker¢kpÀrost k´vetett,
amint a berlini fal tetej¢n szÀguld sÃlytalanul,
szabadon a semmibe.

SzilÀgyi Lenke k¢pe olyan, amilyen Baud-

rillard sz´vege lenni kÁvÀn: v¢gletes, sejtel-
mes ¢s egyÃttal megformÀlt. A k¢t bicikli,
amely valahonnan a civilizÀciÂbÂl ker¡lt a si-
vatagba, a g´rb¡lû horizont ¢s a t¢pett zÀszlÂ
k´z¢ ¢kelve, az ¢gbolt mozgalmas felhûjÀt¢-
kai elûter¢ben szegezûdik a t¢rbe; egymÀst is-
m¢tlû formÀik feszesen tartjÀk a lÀtvÀnyt.
Puszta vÀzuk ä csontvÀzuk ä a maga filigrÀn
vonalaival az emberi l¢pt¢k miniatür lenyo-
mata a v¢gtelen tÀgassÀgÃ t¢rben, amely el-
nyelte ûket.

Az¢rt idûztem el enn¢l a k¢pn¢l, mert
ugyanazt emeli ki AmerikÀbÂl, amit Baudril-
lard: a sivatagot, ¢s segÁt pontosÁtani, mit
vÀrtam volna a sz´vegtûl. Olyan tekintetet,
mint SzilÀgyi¢, amely ä ha mÀr utazunk ä
egybefogja a mikro- ¢s makrovilÀgot, s amely
a k¢p elûter¢be tud ÀllÁtani ä p¢ldÀul a cson-
tok helyett ä egy olyan r¢szletet, mint a zÀszlÂ
varrÀsÀnak a felfesl¢se. Baudrillard nagyvo-
nalÃ sz´vegfutamai a vilÀg voltak¢ppeni ve-
zetûerej¢rûl ¢s Amerika hanyatlÀsÀrÂl ¡res-
jÀratnak tünnek ennek a k¢pnek az Àrny¢-
kÀban.

Baudrillard-nak ezt a k´nyv¢t olvasva az
ember nyüg´s lesz, ¢s azon kezd tünûdni,
nem z¡llesztû-e a folyamatos publikÀlÀs mint
¢letforma. Biztos-e, hogy minden meglÀtÀs
papÁrra vetendû, ¢s ha ez megt´rt¢nik is, fel-
t¢tlen¡l k´zz¢ is kell tenni? A sorok m´g´tt
felsejlik a szerzû, amint hÀtradûl, ´l¢be veszi
a lap-top ´lebet, ¢s mondanivalÂinak mÀmo-
ros bûs¢ge mozgÀsba lendÁti az ujjait a billen-
tyüzeten. VirtuÀlis fecseg¢sbe mer¡l velem,
de nem szÀn rÀm el¢g idût. Kifizet azzal, ami
legelûsz´r az esz¢be jut, egy¢bk¢nt is ¢ppen
attÂl van elragadtatva, ¢s Ãjra meg Ãjra el-
mondja a sivatagot, a promiszkuitÀst (nem
olyan vilÀgos, mit ¢rt rajta, mint ahogyan
hangzik: v¢lhetûen, n¢mik¢pp ´nk¢nyesen,
a sokf¢le etnikum egymÀs mellett ¢l¢s¢t),
az ÀlcÀzott rajongÀsnak ÀlcÀzott rajongÀsÀt,
amelynek m¢ly¢n csak a f´l¢nyes francia ¢r-
telmis¢gi sztereotÁpiÀjÀt lÀtjuk, amint szte-
reotÁpiÀkat ont AmerikÀrÂl.

Mik´zben Ãgy tesz, mintha nem ¢rdekel-
n¢, hogy posztmodern¡l Árni nem azt jelenti,
hogy szabadon engedj¡k a sz´veg¡nket (p¢l-
dÀul n¢hÀny dolgot t´bbsz´r Árunk meg), ha-
nem azt, hogy a korÀbbi normÀk szerint nem
megformÀltnak hatÂ, laza formÀra hozzuk:
pontosan Ãgy, mint a fodrÀszok, akik zsel¢k,
lakkok ¢s technikÀk rendkÁv¡l bonyolult
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kombinÀciÂjÀval alakÁtjÀk ki a t¢pettnek, fris-
sen a zuhanybÂl menek¡ltnek hatÂ frizurÀ-
kat. Baudrillard is az elegÀnsan kÂcos divat-
nak hÂdol ä hogyne tenn¢, t´bbek k´z´tt û
hozta l¢tre ä, valami azonban folyton megza-
varja a szÀlak ravasz ´sszekuszÀltsÀgÀt: ez pe-
dig egy meglehetûsen sÃlyosnak tünû gond,
gondolat, amely nem tud feloldÂdni a frizu-
ra strukturÀlatlannak tetszû struktÃrÀjÀban.
Folyton megzavarja a textÃrÀt.

Mit mond Baudrillard AmerikÀrÂl? Mert
ä ezt azonnal le kell sz´gezni ä mond valamit.
MindjÀrt a k´nyv elej¢n lesz´gezi, hogy a
àcsillagk´zi AmerikÀtÊ keresi, àa freewayk l¢ha
¢s abszolÃt szabadsÀgÀnak AmerikÀjÀt, nem a tÀr-
sadalom ¢s a kultÃra AmerikÀjÀtÊ. (11. o.) Ahhoz
azonban, hogy sz´veg¢t tiszta formÀnak, csil-
lagk´zi jÀt¢knak vagy muzikÀlis ujjgyakorlat-
nak tekinthessem, az lenne sz¡ks¢ges, hogy
valÂban megtartÂztassa magÀt àa tÀrsadalom ¢s
a kultÃra AmerikÀjÀraÊ vonatkozÂ kijelent¢sek-
tûl. Ezek ugyanis megzavarjÀk a l¢hasÀg ¢l-
vezet¢t, sÃlyokat akasztanak a k´nnyed¢n
siklÂ sz´vegre, ¢s le-lec´vekelik egy-egy gon-
dolat mell¢: àAz Egyes¡lt çllamok... az egyet-
len l¢tezû primitÁv tÀrsadalom ä Árja kiemel-
ve ä, nincs mÃltja, amelyen eltünûdhetn¢nk, tehÀt
alapvetûen primitÁv...Ê (14. o.) Ennek a megÀl-
lapÁtÀsnak az Àrny¢kÀban viszont nem ¢rem
be azzal, hogy New York mÀmorosan verti-
kÀlis, mÁg Los Angeles, ezzel ellent¢tben,
eksztatikusan horizontÀlis. àMi¢rt ¢lnek az em-
berek New Yorkban?Ê ä k¢rdezi a 25. oldalon.
De mivel csak olyan k¢rd¢seket tesz fel, ame-
lyekre mÀr zseb¢ben a vÀlasz, el is Àrulja:
àSemmi emberi oka nincs az ittl¢tnek, csupÀn a
promiszkuitÀs r¢v¡lete.Ê Ez utÂbbi kifejez¢s a
k´nyv k´ltûi, metaforikus szÀlainak egyik
dÁsze: a k´vetkezû oldalon p¢ldÀul az Àll,
hogy àA promiszkuitÀs ragyogÀsba vont minden
egyes ´sszetevûtÊ, mÀrmint New York etnikai
´sszetevûit. Baudrillard HernÀdi GyulÀval
k´z´s vonÀsa, hogy egy-egy bevÀlt szÂkapcso-
lat helyett mÀsikat, lehetûleg megh´kkentût
fabrikÀl, ez azonban nÀla sem jelent felt¢tle-
n¡l tartalmi ÃjÁtÀst.

°s mi mÀst tehet a recenzens, mint hogy
zavarba j´n, amikor ilyen megÀllapÁtÀsokat
olvas sorozatban: àAzt mondjÀk, EurÂpÀban ele-
venek az utcÀk, AmerikÀban halottak. Ez nem igaz.
Semmi sem intenzÁvebb, felvillanyozÂbb, ¢lûbb ¢s
mozgalmasabb, mint New York utcÀi.Ê HÀt igen.
Vagy nem. Mikor hogy. Van, amikor eleve-

nek az utcÀk, van, amikor nem elevenek. A
valÂsÀg olyan csodÀlatosan gazdag.

Az a baj, hogy Baudrillard sz¢p meglÀtÀ-
sai, szellemes felvillanÀsai is ugyanabbÂl a k¢-
nyelmes tÀvolsÀgbÂl hangzanak el, mint sÃly-
talanul ÀradÂ lapos k´zhelyei. Mintha nem is
szÀllt volna ki a rep¡lûg¢pbûl, ¢s f¡l¢ben va-
lami zen¢vel, kez¢ben egy pohÀr itallal, az
¢rintkez¢s legkisebb vesz¢lye ¢s es¢lye n¢lk¡l
tenn¢ meg ¢szrev¢teleit abban a m¢ly meg-
gyûzûd¢sben, hogy a jÂ k´nyv stÁlus,  intellek-
tus ¢s t´rt¢nelmi mÃlt k¢rd¢se, teljesen mind-
egy, hogy mennyi figyelmet szentel¡nk konk-
r¢t tÀrgyÀnak. Helyzet¡nkbûl ä a csillagk´zi
tÀvolsÀgbÂl ä amÃgy is minden lÀtszik; mi
t´bb: jobban lÀtszik. A diskurzus Ágy is foly-
tathatÂ, sût. A diskurzus ¢n vagyok: mi¢rt ne
ÁrhatnÀm le p¢ldÀul, gratis, hogy New Yorkot
àaz emberek milliÂi elfoglaljÀk, kÂborolnak benne,
fesztelenek, erûszakosak, mintha semmi mÀs tenni-
valÂjuk nem lenne, ¢s k¢ts¢gkÁv¡l igazÀbÂl nincs is
mÀs tennivalÂjuk, mint hogy l¢trehozzÀk az utca fo-
lyamatos forgatÂk´nyv¢tÊ. (28. o.) Ilyen leÁrÀsok
t´ltik ki a NEW YORK cÁmü fejezetet. Hirtelen
nem jut eszembe, lÀttam-e olyan nagyvÀrost,
amelyrûl nem mondhatnÀnk el a fent id¢zett
mondatot. Baudrillard sokszor megengedi ma-
gÀnak, hogy Ãgy Árjon, mint az a videÂs, aki
csak nyomja a kamera gombjÀt, bele se n¢z a
g¢pbe, az meg r´gzÁt, r´gzÁt, r´gzÁt.

Pedig van ¢lm¢nye, Amerika-¢lm¢nye,
csak az tÃl komplex ¢s nyugtalanÁtÂ ahhoz,
hogy ezÃttal megÁrja. °lm¢nyeit, amelyek fel-
tehetûen sokf¢l¢k ¢s ellentmondÀsosak, v¢g-
sû soron egyetlen, az abszurditÀs hatÀrÀn iri-
zÀlÂ lÀtomÀsba vonja ´ssze: lenyüg´zi a ha-
talmas t¢r, a puszta kiterjed¢s dimenziÂja; s
e kiterjed¢s egy fajtÀja: a sivatag, amely lÀto-
mÀs egyÃttal tartalmÀban is a primitÁv, embe-
ri kultÃrÀtÂl m¢g nem ¢rintett Amerika me-
taforÀja szÀmÀra. A sivatagrÂl Ár a legszÁve-
sebben, de mindig megmarad a lÀtomÀssÀ
n´velt lÀtvÀny kivÀltotta eksztÀzis k´zvetÁt¢s¢-
n¢l, aminek sokszor, sÃlytalanul, ´nism¢tlûn
nekirugaszkodik, abban a jÂl ismert tÂnus-
ban, amivel az ember azt fejezi ki, hogy szÁn-
tiszta ûr¡letbe cs´ppent bele, valami olyanba,
ami annyira iszonyatos, hogy mÀr akÀr sz¢p-
nek is mondhatÂ.

A nagy t¢rhez kapcsolÂdÂ leg¢lvezetesebb
¢lm¢nye a nagy sebess¢g: egyik legszebb le-
ÁrÀsa s egyÃttal az egyik kulcs Baudrillard
Amerika-vÁziÂjÀhoz: àA sebess¢g az okozat gyû-



zelme az ok f´l´tt, a pillanat gyûzelme az idû m¢ly-
s¢ge f´l´tt, a felszÁn ¢s a tiszta tÀrgyisÀg gyûzelme
a vÀgy m¢lys¢ge f´l´tt.Ê (13. o.) Baudrillard itt
a m¢diakritikai ÁrÀsaibÂl ismerûs k¢pet villant
fel: a valÂsÀg valÂszÁnütlens¢ge, elillanÀsa, a
felszÁn leszakadÀsa mindarrÂl, aminek a fel-
szÁne. EgyÃttal azonban, mint a k´nyv k¢sûbb
id¢zendû helyein ez kivilÀglik, e metaforÀnak
konkr¢t tartalmi implikÀciÂi vannak: EurÂpa
(ezen, Ãgy sejtem, voltak¢ppen mindig Fran-
ciaorszÀgot ¢rti) az ok, Amerika az okozat;
EurÂpa az idû m¢lys¢ge, ¢s Amerika a pilla-
nat; EurÂpa a vÀgy m¢lys¢ge, Amerika pedig
a felszÁn ¢s a tiszta tÀrgyisÀg. Amerika obsz-
c¢n, amorÀlis ¢s jelent¢ktelen, a sivatag azon-
ban lenyüg´zû dimenziÂival àminden¡tt jelen
van, ¢s megvÀltja a jelent¢ktelens¢getÊ. (15. o.)

Az AMERIKA a sivataggal kezdûdik, a siva-
taggal v¢gzûdik, ¢s k´zben is sokszor fel-fel-
mer¡l a sivatag csodÀja. àGeolÂgiai, tehÀt meta-
fizikai monumentalitÀsÊ, Árja talÀnyosan a 9. ol-
dalon, de mÀr habozok, megelûlegezzem-e
neki a bizalmat a geolÂgia metafizikÀjÀt ille-
tûen, mert rÀismerek k¢palkotÀsai jellegze-
tess¢g¢re: Baudrillard-nak nem felt¢tlen¡l a
k´zl¢sei sztereotÁpiÀk, hanem maga a k¢pzet-
tÀrsÁtÀsi mÂdszere k´vet megszilÀrdult s¢mÀ-
kat, ¢s impozÀns szÂkincse van arra az esetre,
ha maga a gondolat nem el¢g frappÀns.
Ilyenkor egy dolgot mint valami mÀs jelens¢g
formÀjÀt, humorÀt, eksztatikus alakjÀt, irÂni-
ÀjÀt Árja le. àSivatag: egy embertelen intelligencia
ä mondja a 13. oldalon ä, nemcsak az ¢g k´z´-
ny´s itt, de a geolÂgiai hullÀmok is, ahol csak a t¢r
¢s az idû metafizikai szenved¢lye kristÀlyosodik.Ê
Nem tudok szabadulni az ¢rz¢stûl, hogy a
szerzû legfeljebb frissÁtû¢rt szÀllt ki az autÂ-
jÀbÂl a sivatagban, àahol az autÂ, a j¢g ¢s a
whisky varÀzslata nap mint nap Ãjrateremti ´nma-
gÀtÊ, ¢s minden, ami a sivatagrÂl a kompu-
terj¢be tolul, egy az autÂ ablakÀn Àt lÀtott
k¢pbûl generÀlt virtuÀlis sivatagrÂl szÂl; hogy
stÁlszerü legyek: a sivatag szimulakrumÀnak
szimulÀlt ¢lm¢ny¢bûl fakad. (Aki persze ki-
szÀllt mÀr l¢gkondicionÀlt autÂbÂl a sivatag
´tvenfokos, fullasztÂ ¢s gyilkos levegûj¢be, ki-
l¢pett ebbe a minden irÀnybÂl ¢getû katlan-
ba, az ez¢rt nem tesz szemrehÀnyÀst Baudril-
lard-nak. M¢gis: nem az elsûdleges ¢lm¢nyt
Árja meg; s az idûk´zben ki¢rlelt gondolathoz
gerjesztett ¢lm¢ny gerjesztette sz´veg ¡resen
kattog.)

A sivatag, amelynek leÁrÀsÀba ¢s ¢rtelme-
z¢s¢be oly sokszor belefog, mint metafora a
k´nyv legpontosabb talÀlata, de nemcsak a
szerzû szÀnd¢ka szerint, hanem mert ¢ppen
arra a ki nem mondott szorongÀsra mutat,
ami a k´nyv artikulÀlatlanul maradt m¢lyebb
r¢tegeiben fellelhetû. Ez a f´l¢nyesen ele-
gÀnsnak szÀnt essz¢ fennakad k´z¢pponti
metaforÀjÀn. Baudrillard Hassliebe viszonya
AmerikÀhoz, az ¢lethez, a vÀltozÀshoz, kese-
rüs¢ge a (v¢lt vagy valÂdi) francia ¢rtelmis¢-
gihegemÂnia sz¢tfoszlÀsa miatt mind ebben a
k¢pben talÀl utat a kifejez¢s fel¢ ä ha elakad
is ezen az Ãton. Tom Wolfe Âta nem talÀlkoz-
tam ilyen rosszkedvü szerzûvel. Leleplezû
hangnemben Ár az amerikaiakra szinte jel-
lemzû àhomÀlyos ¢letundorrÂl ¢s kollektÁv kataszt-
rÂfavÀgyrÂlÊ (57. o.), majd àa faj degradÀciÂjÀ-
rÂlÊ (58. o.), ahelyett, hogy a sajÀt nyilvÀnvalÂ
¢s ¢rthetû k¢ts¢gbees¢s¢rûl Árna; gÃnyosan
szeml¢li a (sivatagi) emberek halÀlf¢lelm¢t,
majd kijelenti, hogy megnyugtatja àa t´megek-
nek a nukleÀris pÀtosszal [ez a ÏnukleÀris fenye-
get¢sÎ talÀl¢konyabb megfogalmazÀsa] szem-
beni csendes k´z´mb´ss¢geÊ.

ñhatatlanul visszajut àa tÀrsadalom ¢s kul-
tÃraÊ k¢rd¢seihez, hiÀba jelentette ki jÂ elûre,
hogy ezÃttal nem àaz erk´lcs´k ¢s mentalitÀsok
m¢lys¢geitÊ keresi. (11. o.) AmerikÀrÂl tett
sommÀs megÀllapÁtÀsai szinte kiv¢tel n¢lk¡l
visszahullanak sajÀt ä vagy sajÀt kultÃrÀja ä
fej¢re: amit Amerika ¡r¡gy¢n kijelent, az, ke-
v¢s kiv¢tellel, a nyugati f¢lteke bÀrmely or-
szÀgÀrÂl elmondhatÂ. Olykor egyenesen ´n-
arck¢p kerekedik belûle: àBabonÀs a szÀmÁtÂg¢-
p¢vel k¡zdû egyetemi ember is, ahogy korrigÀl, Ãjra
Àtdolgoz, megÀllÀs n¢lk¡l okoskodik, ¢s ebbûl a gya-
korlatbÂl v¢g n¢lk¡li pszichoanalÁzist csinÀl, min-
dent memorizÀl, hogy elker¡lje a v¢gsû eredm¢nyt,
hogy kitolja a halÀl hatÀrnapjÀt...Ê (49ä50. o.)

Baudrillard àa tÀrsadalom elj´vendû ¢s v¢gbe-
ment katasztrÂfÀjÀtÊ keresi a sivatag kûzetei-
ben: Amerika halÀlraÁt¢lts¢g¢t, dekadenciÀ-
jÀt. A t´rt¢nelem lehets¢ges fordulataira vo-
natkozÂ sejt¢seivel persze nincsen egyed¡l.
Felix Guattari mÀr egy 1973-ban tartott elû-
adÀsÀnak azt a cÁmet adta: MINDENKI FASISZ-
TA AKAR LENNI (nemcsak az amerikaiak),
¢s mindjÀrt az elej¢n ked¢lyesen megk¢rdez-
te, àegy¢bk¢nt is, mi¢rt ne besz¢ln¢nk errûl szaba-
don, amÁg megtehetj¡k?Ê.1 Baudrillard azonban
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AmerikÀra transzponÀlja szorongÀsait ¢s kul-
turÀlis frusztrÀciÂit, ¢s AmerikÀrÂl tett k´zhe-
lyes megÀllapÁtÀsaiban voltak¢ppen a megve-
t¢s¢t ´lt´zteti az elragadtatottsÀg (el¢g ÀtlÀt-
szÂ) mez¢be. Megvet¢se AmerikÀnak szÂl,
amely mÃlt n¢lk¡li, amelyet àradikÀlis kultu-
rÀlatlansÀgÊ jellemez (158. o.), barbÀr ¢s pri-
mitÁv. ögy tünik azonban, hogy Baudrillard,
a posztmodernitÀs nehezen k´rvonalazhatÂ
gondolatÀnak apostola voltak¢ppen a mo-
dernizmust siratja. A modernizmus bensûs¢-
ges, ismert ¢rt¢kei hiÀnyoznak neki, ame-
lyekkel szembe lehetett szegezni a posztmo-
dernitÀs l¢hasÀgÀt; ¢s most, hogy a l¢hasÀg
valÂban kezdi el´z´nleni a vilÀgot, a szerzû
rosszkedvü lett. Nem, nem ilyen lovat akart.
K¡l´n´sen a szÁnes ¢s laza felszÁn m´g´tt for-
mÀlÂdÂ kûkem¢ny korporatÁv hatalmakat
nem akarta, amelyektûl àA tÀrsadalom v¢glege-
sen olyan lett, mint egy nagy c¢g, ahol mindent a
vÀllalkozÀs hat¢konysÀgÀnak a forgatÂk´nyve diri-
gÀl...Ê (139. o.) Mindez azonban term¢szete-
sen nem EurÂpa, nem FranciaorszÀg. Csakis
¢s kizÀrÂlag Amerika.

Az, amit Amerika barbarizmusÀnak nevez
ä Amerika abszurditÀsa ä, kajÀn elragadta-
tottsÀgot vÀlt ki belûle, hisz oly fÀradt sajÀt
kultÃrÀjÀnak mÃltjÀtÂl s annak sÃlyaitÂl,
hogy aligha talÀlna mÀr mÀsutt fel¡d¡l¢st,
mint a valÂsÀgos ¢s kulturÀlis amerikai siva-
tagban. àMinket, az eszt¢tika ¢s az ¢rtelem, a kul-
tÃra, az Ázek ¢s a csÀbÁtÀs fanatikusait, akiket csak
az izgat, ami m¢lys¢gesen erk´lcsi, ¢s nem csigÀz
fel mÀs, csak a hûsies k¡l´nbs¢gt¢tel a term¢szet ¢s
a kultÃra k´z´tt, minket, akik megingathatatlanul
k´tûd¡nk a kritikai ¢rtelem ¢s a transzcendencia
varÀzserej¢hez, lelki sokk¢nt ¢s megszabadulÀsk¢nt
¢r a nonszensz varÀzslatÀnak, a sivatagban ¢s a
vÀrosokban egyarÀnt uralkodÂ kapcsolattalansÀg
sz¢d¡let¢nek a felfedez¢se, az a felismer¢s, hogy ¢l-
vezni lehet a kultÃra teljes felszÀmolÀsÀt, ¢s lelke-
sedni lehet a k´z´mb´ss¢g beteljesed¢s¢nÊ ä Árja a
155. oldalon, r¢g elfeledve k´nyve elej¢n tett
csalfa Ág¢ret¢t a tÀrsadalom ¢s a kultÃra Ame-
rikÀja irÀnti ¢rdektelens¢g¢rûl.

Ez a hitvallÀs erûsen megt´ri a sz´veg sz´-
vegszerüs¢g¢nek a hatÀsÀt ¢s lend¡let¢t. Eb-
ben a sz´vegpillanatban v¢gk¢pp nem a m¢-
dium ä a textÃra ä az ¡zenet, hanem ponto-
san az a tartalom, ami a bekezd¢s szavaiban
foglaltatik, s ami nem kevesebbet ÀllÁt Ame-
rikÀrÂl, mint hogy àa kultÃra teljes felszÀmolÀ-
sÀtÊ hajtotta v¢gre.

De nem savanyÃ-e a szûlû? Mi mÀs ¢rde-
keln¢ n¢hÀny ¢vtizede a francia ¢rtelmis¢get,
mint a tengerentÃlrÂl ¢rkezû, elûsz´r illem-
bûl sem komolyan vett kihÁvÀs? Neh¢z ellen-
Àllni a kÁs¢rt¢snek, hogy a francia arisztokrÀ-
ciÀhoz hasonlÁtsam ûket, akik hasonlÂ hitet-
lenkedû iszonyattal tekinthettek a primitÁv,
bugris polgÀrokra, a senkihÀzi mÃlttalanok-
ra. Julia Kristeva egy alkalommal, ugyancsak
elragadtatÀsnak ÀlcÀzva, r´viden nem verbÀlis-
nak nevezte az amerikai kultÃrÀt, amelynek
fû kifejez¢si formÀi a k¢pek, a szÁnhÀz ¢s a
pornogrÀfia:2 s ez a kijelent¢s a verbalitÀs el-
k´telezettj¢tûl, aki sokszor elmondta magÀ-
rÂl, hogy voltak¢ppen csak a szavakat m¢ltÀ-
nyolja igazÀn, s az absztrakt fest¢szetet àa fi-
gurativitÀs elûtti fÀzishoz valÂ ´nk¢ntes regressziÂÊ-
nak tekinti,3 megsemmisÁtû. SZAMURçJOK cÁ-
mü ´n¢letrajzi reg¢ny¢ben hosszan ¢s ¢lve-
zettel r¢szletezi, mik¢nt veszÁti el egy ameri-
kai ¢rtelmis¢gi a talajt a lÀba alÂl PÀrizs in-
tellektuÀlis miliûj¢ben, amely mint àa francia
kultÃra kifinomultsÀga, nyilvÀnvalÂan felnyitha-
tatlan k´nyv volt ¢s marad e protestÀnsokkal ke-
resztezett Algonquinok szÀmÀraÊ; s azzal m¢ri a
v¢gsû csapÀst amerikai barÀtjÀra, hogy beve-
zeti sajÀt dolgozÂszobÀjÀnak szent¢ly¢be, s
megmutatja neki XV. Lajos-stÁlusÃ ÁrÂasztalÀt
¢s bronz asztali lÀmpÀjÀt.4 PÀrizs az, ahol
mindenki Ár ¢s besz¢l, Amerika pedig ànem
verbÀlisÊ, szeg¢nyek csak a sz¢p sz¡rke tekin-
tet¡kkel kommunikÀlnak, ami Kristeva ¢r-
t¢krendj¢ben is egyen¢rt¢kü azzal, hogy
Amerika maga a sivatag. Ugyanakkor, mint
reg¢ny¢bûl ¢s n¢hÀny interjÃbÂl kider¡l, vÀ-
gyik AmerikÀba, szÁvesen dolgozik ott, ¢s sze-
retn¢ meghÂdÁtani.

A francia ¢rtelmis¢g, ´nk¢nyes aszim-
metriÀval, hajlamos az amerikai t´megkultÃrÀt
ÀllÁtani szembe a francia essz¢isztikÀval, el-
n¢zve egyr¢szt az amerikai essz¢ÁrÀs, mÀs-
r¢szt azon t¢ny f´l´tt, hogy az elsû EurÂpÀ-
ba exportÀlt Disneyland, feltehetûen alapos
piackutatÀs utÀn, ¢ppen FranciaorszÀgban
nyÁlt meg.

M¢gis, ¢ppen Kristeva volt az, aki ki-
mondta, hogy àAmerika, amely az eurÂpai tÀr-
sadalom ¢s gondolat leszÀrmazottja, a vallÀsnak ¢s
a gondolkodÀsnak pontosan azokon a ter¡letein Àl-
lÁt benn¡nket k¢rd¢sek el¢, ahol mi magunk is meg-
tapasztaljuk a sajÀt vÀlsÀgainkatÊ.5 S ezzel ¢p-
pen azt a pontot jel´li meg, ameddig Baud-
rillard nem kÁvÀnt elhatolni.
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L¢nyeges k´r¡lm¢ny Baudrillard AMERIKç-
jÀval kapcsolatban, hogy magyarul mintegy
partra vetett halk¢nt vergûdik. A magyar for-
dÁtÀs, TÂtfalusi çgnes munkÀja, jÂ sodrÀsÃ,
pontos ¢s talÀl¢kony ä ¢s m¢gis, valami t´r-
t¢nik a k´nyvvel, ami eg¢szen mÀs atmosz-
f¢rÀjÃ olvasmÀnnyÀ teszi magyarul, mint
franciÀul. Ez egyÀltalÀn nem a fordÁtÂ telje-
sÁtm¢ny¢nek a kritikÀja ä neki legfeljebb azt
rÂnÀm fel, hogy olyan szavakat hasznÀl a ma-
gyar nyelvben, amelyek abban nem honosak
ä mint p¢ldÀul àsziderikusÊ (rÀadÀsul: àa kons-
tellÀciÂk sziderikus hatÀsaÊ ä àcsillagk¢pekÊ, àcsil-
lagokbÂl j´vûÊ helyett). Szinte megoldhatat-
lan, bÀr a fordÁtÂ olykor m¢gis megbirkÂzik
ezzel, hogy egyes francia szavak t´bbjelent¢-
süek, ¢s Baudrillard ä ebben valÂban virtuÂz
ä minden jelent¢s¡ket kiaknÀzza. A ànucl¢-
aireÊ szinte mindig ànukleÀrisÊ (atommagha-
sadÀsra utalÂ) ¢s àmagvasÊ jelent¢sü egyszer-
re, vagy k¢t egymÀst k´vetû mondatban, ahol
a k¢t jelent¢s egymÀsra mutat; a àprimitiveÊ
egyszerre utal arra, ami àeredetiÊ, ¢s ami
àkultÃra elûttiÊ; az àhumeursÊ pedig v¢gk¢pp
visszaadhatatlan, mert egyazon szÂalak jelen-
t¢sei a ànedvess¢gÊ ¢s àked¢lyÊ (àhumorÊ-
nak talÀn tÃlzÀs volt fordÁtani). N¢hÀny uta-
lÀs ä filmcÁmek, amerikai ¡zlethÀlÂzatok t´bb-
¢rtelmü nevei ä elv¢sz, de az olyan rÁmjÀt¢-
kok, mint stimulation ä simulation sem mük´d-
nek a magyarban, mert ha a szÂrÁmeket akar-
juk megmenteni, akkor tudÀl¢kosan latinos
lesz a sz´veg¡nk, mik´zben a franciÀban
mindez dallamosan k´nnyed ¢s magÀtÂl ¢r-
tetûdû. Mindez azt eredm¢nyezi, hogy az
AMERIKA a fordÁtÂ valÂban kitünû munkÀja
ellen¢re meggyûzûbb olvasmÀny franciÀul,
mint magyarul. A nyelv r¢tegzetts¢g¢nek Àl-
landÂ felmutatÀsa, a jÀt¢kok ¢s hangzÀsok, a
szavak hol akusztikai, hol jelent¢sbeli egy-
mÀsra vonatkoztatÀsa t´bbnyire Âhatatlanul
elvesznek a fordÁtÀsban.

ValÂjÀban azonban egy tÀgabb akusztika
az, ami hiÀnyzik: nem egyszerüen a lefordÁt-
hatatlan szÂjÀt¢kokrÂl van szÂ. Sokkal inkÀbb
arrÂl a kulturÀlis k´zegrûl, amelybe a k´nyv
mÀr a megÁrÀs szÀnd¢kÀnak a pillanatÀban
belemer¡lt, amelybûl sz¡letett, amely utalÀs-
rendszerben a valÂdi otthona van, s amelytûl
az ¢let¢t kapja. Elk¢pzelhetû, hogy azok a
tartalmi kisz´gell¢sek, amelyeket olyan zava-
rÂnak talÀlok, a francia k´zegben fel sem
tünnek.

De m¢g a francia sz´veg nyelvi lelem¢-
nyess¢ge ¢s k´nnyeds¢ge is sokszor rutin dol-
ga, ¢s Baudrillard olyan festûmüv¢szre em-
l¢kezteti az olvasÂt, aki tÃlsÀgosan jÂl, tÃlsÀ-
gosan k´nnyü k¢zzel rajzol, a keze szinte re-
p¡l a papÁron, s mire igazÀn rÀeszm¢lne, mit
is csinÀl, mÀr elk¢sz¡lt a müvel. S mindek´z-
ben az AMERIKA, talÀn mondani sem kell, ter-
m¢szetesen nem AmerikÀrÂl szÂl, hanem
FranciaorszÀgrÂl ¢s a szerzûrûl, aki sokkal in-
kÀbb a maga eurÂpai ¢rt¢keinek a parodizÀ-
lÀsÀt ¢s disneylandesÁt¢s¢t akarja lÀtni Ame-
rikÀban, mint a sajÀt kultÃrÀjÀnak valÂs vÀl-
sÀgÀt.
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