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Alma a fájától…

Andrew Solomon „Far From the Tree: Parents, 
Children, and the Search for Identity” cím_ 
könyvének ismertetése (Scribner Kiadó, 976 ol-
dal)

Far From the Tree: Parents, Children, and 
the Search for Identity (Messze esett a fájától: 
szülQk, gyerekek és az identitás keresése) cím_ 
könyve elsQ oldalán Andrew Solomon ezt írja: 
„a gyermekeink iránti szeretet néha próbára teszi 
a képzelQerQnket.” A következQ 976 oldalon 
Solomon felvázolja a képzelQerQt próbára tevQ 
lehetQségeket; azokat a problémákat, amelyekkel 
a legtöbb szülQnek szerencsére soha nem kell 
szembenéznie. A fejezetcímek között olyanokat 
találunk, mint „Siketek”, „Törpék” „Autizmus”, 
„B_nözés” és „Transzszexualitás”. Beszélget 
gyereksztárok szüleivel, ruandai anyákkal, akik 
megtartották az Qket megerQszakoló férfiaktól 
származó gyerekeket, s meghallgatja halmozot-
tan sérült gyerekek szüleit is. Arra a következte-
tésre jut, hogy „az itt említett családok legtöbbje 
végül is hálás azokért a tapasztalatokért, amelyek 
elkerüléséért mindent megtettek volna”.

Solomon nagyszer_ író: elegáns anélkül, hogy 
túlságosan mesterkélt lenne, lírai anélkül, hogy 
érzelegne. A családok által elbeszélt történeteket 
kiterjedt kutatómunkájának eredményeivel szövi 
át. Könyve, melyben saját életérQl is ír, egyszerre 
memoár és riportkönyv. Egy gyönyör_, szüksé-
ges és ambiciózus könyv, amelynek ugyanakkor 
számos komoly hibája is van, melyek aláássák a 
pozitív üzenetét.

Solomon kedveli a szenteket, mártírokat és 
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sztoikusokat. MegdöbbentQ módon a könyvben 
Sue Klebold, Dylan Klebold – az egyike annak 
a két fiatalnak, akik néhány éve valóságos vér-
fürdQt rendeztek a Columbine Középiskolában – 
anyja érdemli ki a legnagyobb dicséretek egyikét. 
Solomon szerint az asszony „éles szem_, még 
akkor is, amikor az esélyek nagyon behatárol-
tak”, majd azt írja: „az Q szeretete olyan sötét és 
igaz szeretet volt, olyan átölelQ és önmegtagadó, 
mint Cordeliáé.”

Solomon megveti az érzelgQsséget, ám gyak-
ran szkeptikus a boldogsággal kapcsolatban. Az 
autizmusról szóló fejezetben így írja le az egyik 
édesanyát: „Olyan sok családdal találkoztam, 
akik igyekeztek a szörny_ helyzetek pozitív 
oldalát nézni, hogy végül már valamelyest üdí-
tQnek találtam Nancy kendQzetlen kijelentéseit a 
szenvedésrQl és undorról, illetve azt a képességét, 
hogy ki tudja mondani: ha tudta volna, hogy mi-
lyen gyereke lesz, akkor inkább nem is vállalta 
volna az egészet.”

Mivel magam is egy Down-szindrómás kis-
lány apja vagyok, az errQl szóló fejezet különö-
sen felkeltette az érdeklQdésemet. Az itt elbeszélt 
történetek azonban kicsit zavarosak. A fejezet 
Emily Perl Kingsley profiljával kezdQdik. Emily 
aktivista, egy Jason nev_ Down-szindrómás fiú 
(született 1974-ben) anyja és a jól ismert könyv, 
az Isten hozott Hollandiában (azaz Hollandia 
gyönyörei) (Welcome to Holland) szerzQje. A 
könyvben Kingsley azt írja, hogy amikor az em-
ber egy normális gyereket vár, aztán fogyatékos 
gyereke születik, az olyan, mintha lefoglalna egy 
utat Olaszországba, de aztán végül Hollandiában 
kötne ki. Az ember megtanulja értékelni a tu-
lipánokat és a Rembrandtokat. Kiderül, hogy 
Emily „modern meséje” (ahogy Solomon nevezi 
az Isten hozott Hollandiában cím_ könyvet) a 
csalódottságból ered, ami ma már a keser_séghez 
közelít. Évek elkötelezett munkája után Emily 
fia rendkívül jó képességekkel rendelkezik, ám 
anyja egy helyütt mégis úgy utal a képességeire, 
mint egy „idomított fóka mutatványaira”. Emily 
azt mondja, „Annyi tulipánod lehet, amennyit 
csak akarsz, de sosem jutsz el az Uffizi képtár-
ba.”

Karen Robards, egy másik odaadó és szere-
tQ anya a következQket mondja felnQtt Down-
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szindrómás fiáról: „David kedvéért egy pillanat 
alatt meggyógyítanám [a Down-szindrómát], de 
ami minket illet, semmiért sem cserélném el eze-
ket az élményeket.” Angelica Roman-Jimenez a 
szeptember 11-ei terrortámadásokhoz hasonlítja 
lánya születését. „Nem akadályozhattam meg, 
hogy a repülQk becsapódjanak az ikertornyok-
ba. Nem akadályozhattam meg a betegségemet 
[mellrák] vagy a lányom állapotát. Az ember nem 
állíthatja meg a jövQt.” (A legtöbb szülQ, akiket 
ismerek, nem úgy gondolja, hogy a gyermekének 
érkezése olyan volt, mint a rák vagy egy terrortá-
madás, és tulajdonképp teljesen ki vannak békül-
ve az egész Down-szindróma dologgal.)

A könyv vonzerejének egyik részét a kiterjedt 
kutatómunka képviseli. A végjegyzetek önma-
gukban 120 oldalra terjednek ki, azaz a könyvnek 
ez a része hosszabb, mint a Folyó szeli ketté (A 
River Runs Through It) cím_ regény. A Down-
szindrómával foglalkozó fejezet tekintetében 
azonban akadnak hibák is. Az IDEA-törvényt 
(Individuals with Disabilities Education Act), 
amely lehetQvé teszi, hogy értelmi fogyatékos 
gyerekek is járhassanak hagyományos, nem spe-
ciális iskolákba, nem 1990-ben, hanem 1975-ben 
fogadták el, egy memoárokat tartalmazó hosszú 
listában pedig két olyan könyv is akad, ami nem 
emlékirat.

Ezeknél az apró hibáknál azonban sokkal 
zavaróbbak Solomon állításai arra vonatkozó-
an, hogy milyenek a Down-szindrómások. „A 
Down-szindrómás emberek gyakran melegszív_-
ek és társaságkedvelQk, szeretik, ha örömet okoz-
nak és mentesek a cinizmustól”, írja. „Átfogóbb 
tanulmányok szerint azonban számos Down-
szindrómás makacs, dacos, agresszív és néha za-
vart.” Ám a Solomon által idézett két tanulmány 
többféleképp is értelmezhetQ. Hangsúlyozzák, 
mennyire keveset tudunk még mindig a Down-
szindrómáról, hogy a Down-szindrómás gyere-
kek jól boldogulnak más szellemi fogyatékos 
gyerekekhez képest. Az egyik tanulmány vi-
szonylag alacsony fokú igazi agresszióról (mint 
pl. a verekedés) számol be. Magasabb arányok 
csak olyan esetekben vannak jelen, ha agresz-
sziónak számít az „engedetlen”, „okoskodó” és 
„figyelmet követelQ” magatartás. Ezek azonban, 
legalábbis számomra, inkább az élénkség és nem 

az agresszivitás jelei.
Kíváncsi voltam, hogyan vélekednek er-

rQl a szakemberek, ezért e-mailben elküldtem 
Solomon leírását dr. Brian Chicoine-nak. Dr. 
Chicoine az Illinois állambeli Park Ridge-ben 
található felnQtt Down-szindrómásokkal foglal-
kozó Adult Down Syndrome Center orvos-igaz-
gatója. A Mental Wellness in Adults with Down 
Syndrome cím_ könyv, melynek társszerzQje, 
ugyancsak szerepel Solomon végjegyzetei kö-
zött. Dr. Chicoine válaszüzenetében azt írta: 
„Bár látunk agresszív és dacos pácienseket, 
ezeket a jelzQket nem kötném össze a Down-
szindrómával. Ha az ember vasárnap keresztül-
autózik egy zsúfolt bevásárlóközpont parkolóján, 
akkor arra a következtetésre jutna, hogy az 
agresszió és a dac gyakoribb az egészséges em-
bereknél, mint a Down-szindrómásoknál.”

Solomon nagyszer_ írói adottságait támasztja 
alá az is, milyen szakértQ kézzel választja ki az 
idézeteket. A legemlékezetesebb idézetek nem 
a szülQktQl, hanem a gyerekektQl származnak 
– ami ismét csak zavarba ejtett, mert a Down-
szindrómáról szóló fejezetben Solomon egyet-
len gyerekkel sem beszél. Miután olyan sokat 
olvastam Emily Perl Kingsley csalódottságáról, 
nagyon szerettem volna hallani azt is, mit sze-
retne mondani Jason Kingsley. Solomon kit_zött 
céljainak egyike az, hogy rávilágítson a komplex 
feszültségre betegség és identitás fogalma között. 
És mégis, a Down-szindróma Solomon számára 
megmarad inkább betegségnek, mint identitás-
nak. Így aztán, bár felsorolja a csoport sajátos-
ságait, az egyéneket nem szólaltatja meg. Mivel 
a szerzQ beszél a többi identitási csoport (lásd az 
elsQ bekezdésben felsorolt fejezetcímeket) szá-
mos tagjával, a hiány szembeötlQ.

Számít az, hogyan beszélünk a fogyatékosság-
ról. Napjainkban olyan gyorsan változnak a be-
tegségrQl alkotott definícióink, amilyen gyorsan 
a képességeink, hogy gyógyítsuk, kezeljük és 
megelQzzük Qket, tehát többre van szükségünk 
pusztán klinikai definícióknál. Magáról az életrQl 
kell többet tudnunk. Solomon könyve a beszél-
getés értékes része, de még közel sem az utolsó 
szó…

(Oregon Books)
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