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Laczó Ferenc

A holokauszt-emlékezet európaizálódása

zőkre, mint a helyi zsidó közösség 
mérete, társadalmi integrációjának 
szintje vagy politikai és kulturális 
orientációjának típusa (gondoljunk 
csak azokra az óriási különbségekre, 
melyek e szempontokból Hollandia 
és Görögország vagy Fehéroroszor-
szág és Olaszország között fennáll-
tak). Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
zsidóság ellen elkövetett népirtás ki-
terjedtségének, eltérően a múlt szá-
zad olyan további népirtásaitól, mint 
az örmény, a ruandai vagy a kambo-
dzsai, nem volt közvetlen köze egy 
adott ország vagy régió sajátos viszo-
nyaihoz: a holokauszt ideológiailag 
motivált, nagyfokú szisztematikus-
sággal végrehajtott és gyakorlatilag 
összeurópai program volt.

Az olyan fi gyelemreméltó kivé-
telek ellenére, mint Spanyolország 
vagy Ukrajna, a holokauszt földraj-
zi kiterjedtsége szinte tökéletesen 
lefedi a mai Európai Unió terüle-
tét. Ez természetesen csak az Euró-
pai Unió 21. század eleji kibővítése 

Kevés európai történelemmel kap-
csolatos tény számít olyannyira köz-
ismertnek, mint hogy az európai 
zsidóság ellen elkövetett népirtást 
a náci Németország kezdeményezte 
és hajtotta végre a második világ-
háború alatt, és hogy e genocídium 
hatmillió áldozatáért legfőképpen 
az akkori német államot és társa-
dalmat terheli a felelősség. A holo-
kausztot eközben nevezhetjük euró-
pai népirtásnak is, hiszen számosan 
hozzájárultak megvalósításához 
szerte kontinensünkön, Ukrajnától 
Franciaországig és Bulgáriától Nor-
végiáig. A náci Németország, vala-
mint szövetségesei és csatlósai által 
véghezvitt tömeges gyilkolás egyik 
fő sajátosságának épp az tekinthető, 
hogy azt Európában a legkülönbö-
zőbb helyeken egyaránt végrehaj-
tották, tekintet nélkül olyan ténye-

A szöveg angol eredetije a Maastrichti 
Egyetem Holokauszt Emlékelőadásaként 
hangzott el 2018. január 23-án.
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óta állítható. Szinte minden olyan 
terület, amely ma az Európai Unió 
részét képezi, érintett volt a holo-
kausztban, bár távolról sem egyfor-
ma mértékben: az 1930-as évek végén 
az európai kontinens öt legnagyobb 
zsidó közössége ugyanis Lengyelor-
szágban, a Szovjetunióban, Romá-
niában, Magyarországon és Cseh-
szlovákiában élt, olyan országokban 
tehát, melyek néhány évvel később 
már kivétel nélkül a keleti blokk tag-
jai voltak. A kelet- és közép-kelet-
európai országok zsidósága alkotta 
a holokauszt áldozatainak túlnyo-
mó többségét, a meggyilkoltak több 
mint 90%-át – köztudomású, hogy 
csak a lengyel zsidó áldozatok a tel-
jes veszteség mintegy felét tették ki. 
Eközben a németországi, hollandiai, 
belgiumi és franciaországi zsidó ál-
dozatok száma együttesen az összes 
zsidó áldozat nagyjából 6%-át tette 
ki. Ez több, mint 350 000 meggyilkolt 
embert jelent, példa nélküli népirtást 
a modern Nyugat-Európa történeté-
ben, de e négy ország mindegyikére 
vonatkozó számok még így is jelen-
tősen alacsonyabbak, mint számos 
más, az európai köztudatban jellem-
zően kevésbé jelen lévő ország, így 
Ukrajna, Románia, Magyarország, 
Fehéroroszország vagy Litvánia zsi-
dó áldozatainak száma.

Ily módon míg az elkövetők törté-
netének tárgyalásakor a németek és 
osztrákok szerepét érdemes előtérbe 
helyeznünk, természetesen anélkül, 

hogy kizárólag velük kellene foglal-
koznunk, addig az áldozatok törté-
netének bemutatását, ha azt adekvát 
és valóban átfogó módon kívánjuk 
elvégezni, célszerű – még az összeu-
rópai perspektíva kibontását meg-
előzően – Lengyelországgal és ál-
talában Közép- és Kelet-Európával 
kezdenünk. Meglepő módon míg az 
előbbi megközelítést illetően gya-
korlatilag a háborús évek óta kon-
szenzus uralkodik, addig az utóbbi 
még ma sem számít bevett gyakor-
latnak. A náci korszak 1939 előtti zsi-
dó tapasztalatait kutató történészek 
közül sokan mindmáig hajlamosak 
szinte kizárólag a náci Németország 
zsidóságára fókuszálni. Így jár el 
például Saul Friedlaender is sokat 
(és más szempontok alapján teljes 
joggal) méltatott könyvében, a The 
Years of Persecutionban: Friedlaender 
e nagyhatású könyve csak minimális 
fi gyelemben részesíti a más európai 
országokban élő zsidók 1939 előt-
ti tapasztalatait, pedig az 1939 utáni 
években a holokauszt áldozatainak 
mintegy 98%-a köreikből került ki.

A holokauszt szörnyűségeit rá-
adásul legfőképpen a háború előtti 
Lengyelország és Szovjetunió meg-
szállt területein követték el. Az ún. 
Reinhard-művelet megsemmisítő 
táborai – a leghírhedtebbek, mint 
Bełżec, Sobibór és Treblinka, ahol 
a holokauszt legintenzívebb szaka-
szában, 1942-43-ban a lengyel zsidók 
többségét megölték, gyakorlatilag 
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nem is nevezhetők táboroknak, hi-
szen szinte kizárólag emberek tö-
meges meggyilkolásának eszkö zéül 
szolgáltak – kivétel nélkül a mai 
Lengyelország területén fekszenek. 
A holokausztnak azon legfontosabb 
helyszínei, ahol az áldozatokkal gyil-
kosaik golyók által végeztek (a mód-
szert 1941-ben, a holokauszt legko-
rábbi szakaszában vezették be, s még 
ugyanabban az évben csúcsra járat-
ták), úgy mint Mikolajiv vagy a Ki-
jev melletti Babi Jar-szurdok, a mai 
Ukrajna területén találhatók. Maga 
Auschwitz is, amely a második világ-
háború alatt közvetlenül a Harmadik 
Birodalomhoz tartozott – ez amúgy a 
mai Németországban meglepően ke-
véssé ismert ténynek számít – a há-
ború előtt és után is Lengyelország 
része (Oświęcim) volt. Nem megfe-
ledkezve számos fontos kivételről, 
így Dachauról vagy Bergen-Bel-
senről, kijelenthetjük tehát, hogy a 
holokauszt elkövetésének csaknem 
összes kulcsfontosságú helyszíne, 
és szinte minden olyan hely, ahol 
zsidó áldozatok tíz, sőt százezreinek 
maradványaira lelhetünk, a későbbi 
Vasfüggöny keleti oldalán helyezke-
dett el.

A háború utáni Kelet-Európa nem 
csupán zsidó emberek meggyilkolá-
sának legfontosabb helyszíneit ölel-
te fel, de kezdetben az európai zsi-
dó élet jópár jelentős helyszínét is. 

A háború utáni első évek két legna-
gyobb európai zsidó közössége épp a 
Szovjetunióban és Romániában volt 
található, bár a tömeges kivándor-
lásnak köszönhetően számuk a rá-
következő évtizedekben kétségkívül 
jelentően leapadt. Az európai zsidók 
többségének a második világháború 
alatt végrehajtott példátlan megö-
letése ahhoz vezetett, hogy a zsidó 
élet elsőszámú központjai más kon-
tinensekre tevődtek át: az Egyesült 
Államokba, illetve Izrael újonnan 
alapított modern államába. A Kelet-
Európából történő kivándorlási hul-
lámok, valamint az arab országokban 
a nemzetközi zsidó–arab konfl iktus 
részeként bekövetkező zsidó exodus 
hatására immár Izraelben és az Egye-
sült Államokban él a világ zsidósá-
gának több mint négyötöde. Ez a 
modern korban korábban sose látott 
földrajzi koncentrációt jelent. Ezen 
ugyancsak markáns változásoknak 
témánkhoz szorosan kapcsolódó 
következménye, hogy a holokauszt-
túlélők és leszármazottaik ma jóval 
nagyobb valószínűséggel élnek Eu-
rópán kívül, mint kontinensünk or-
szágaiban.

Írásom tulajdonképpeni tárgya, 
a holokauszt-emlékezet európaizá-
lódása ily módon olyan időszakban 
– az elmúlt évtizedekben – kezdő-
dött meg, amikor is Európában csak 
meglehetősen marginálisan voltak 
jelen zsidók. Eközben számos olyan 
intézmény, amely a holokauszt kuta-
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tásával és emlékezetének megőrzésé-
vel foglalkozik, mint a Yad Vashem 
Jeruzsálemben vagy az Egyesült Ál-
lamok Holokauszt Emlékmúzeuma 
Washingtonban, szintén Európán 
kívül üzemel, még ha manapság szá-
mos európainak is van lehetősége 
ellátogatni e helyekre, és ezen intéz-
mények különféle projektjei – leg-
alábbis közvetve – hatással vannak 
az európai kutatási és emlékezési 
gyakorlatokra is.

Az 1989 körüli évek Európájában 
minden bizonnyal épp Budapesten 
élt a legtöbb holokauszt-túlélő. Ez 
mégsem vált akkoriban a magyar 
társadalom közös tudásának részéve 
– olyannyira nem, hogy nekem, aki 
épp akkoriban születtem és nőttem 
fel Budapesten, soha nem is emlí-
tette senki. Csak a késő kilencvenes 
években, Magyarország fokozódó 
nyugatosodása és európaiasodása 
idején kezdett a holokauszt-emléke-
zet fontosabb közüggyé válni. Emlé-
keim szerint ekkoriban a „túlélő” ki-
fejezés magánbeszélgetéseink során 
is egyre gyakrabban hangzott el, bár 
kiejtésére jellemzően (és tökéletesen 
érthető módon) némi diszkrécióval 
került sor.

Az ezredforduló táján vált csak a 
„viszonylag közismert” tények egyi-
kévé, hogy a Magyarországról erő-
szakkal elhurcolt zsidók Auschwitz-
Birkenau áldozatainak legnagyobb 

alcsoportját alkották. E sokáig tabui-
zált tény újonnani hangoztatása szo-
rosan összefüggött a holokauszt-em-
lékezet nemzetközi felfutásával, me-
lyet legnyilvánvalóbb módon talán a 
holokauszt emlékezetével kapcsola-
tos Stockholmi Nemzetközi Fórum 
elindítása jelzett. Ugyanakkor azon 
kérdést már jóval ritkábban fi rtatták 
Magyarországon, hogy e megdöb-
bentő tény pontosan milyen kapcso-
latban állt egyes magyarok elkövetői 
szerepével – és e kérdés érdemi nyil-
vános megtárgyalására és tisztázásá-
ra mindmáig sem igazán került sor.

A magyar Európa-párti – és a li-
berális értékekhez legalábbis nem 
elutasító módon viszonyuló – kö-
rökben ekkoriban terjedtek el azon 
elképzelések, hogy a közelmúlttal 
való érdemi szembenézés elmaradá-
sa az ország súlyos tartozása, és hogy 
– társadalmunkkal szöges ellentét-
ben – a poszt-náci nyugat-német tár-
sadalomnak (az állítólag 1968 körül 
elmélyedő szembenézési folyamat-
nak köszönhetően) felvilágosult és 
morálisan érzékeny közösséggé si-
került válnia. A holokausztért viselt 
magyar felelősséggel való szembe-
nézés során a németországi múltfel-
dolgozás tehát akár közvetlen példa-
ként is szolgálhatna. E helyenként 
idealizáló magyarországi értelmezés 
szerint az önkritikus perspektíva né-
metországbeli dominánssá válását az 
1986-87-es Historikerstreit kimenetele 
egyértelműen jelezte. A Meggyilkolt 
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Európai Zsidók Emlékműve, ame-
lyet 2005-ben adtak át Berlin szívé-
ben, eszerint szintén azt volt hivatott 
demonstrálni, hogy a nemzeti hero-
izmus és dicsőség kultusza kiment a 
divatból és immár a józan elemzések 
és önkritikus refl exiók váltak nor-
mává.

2010-ben, amikor viszonylag fi a-
tal történészként Németországba 
érkeztem, rögvest feltűnt számom-
ra az 1960 és 1966 között született 
történészgeneráció rendkívüli tu-
dományos hatása – olyan tudósok-
ra gondolok, mint Frank Bajohr, 
Christoph Dieckmann, Christian 
Gerlach, Dieter Pohl, Sybille Stein-
bacher vagy Jürgen Zimmerer. E ge-
nerációs kohorsz tagjai akadémiai és 
oktatói karrierjüket épp 1989 körül 
kezdték. Egyszerre voltak haszon-
élvezői és motorjai a rákövetkező 
évek nagy európai szellemi nyitásá-
nak, mely a német közelmúlt képét 
is nagyban átalakította.

Az imént említett történészek ku-
tatótevékenysége kiválóan illuszt-
rálja, hogy a náci korszakkal foglal-
kozó német történetírás számára mit 
jelentett a lengyel, ukrán, fehérorosz 
és orosz területek elérhetővé válása, 
illetve ezen belül a helyi levéltárak 
megnyitása. E keleti nyitás teremtet-
te csak meg a legsúlyosabb náci bű-
nök pontos feltárásának lehetőségét. 
Némileg sarkítva úgy is fogalmazhat-

nánk, hogy a náci Németországról 
szóló német történeti kutatások fó-
kuszába immár a háború alatti hat év 
tanulmányozása került, az nagyrészt 
épp annak volt köszönhető, hogy 
1989-91-ben Kelet-Európa népei a li-
berális demokrácia és a nemzetközi 
nyitás mellett döntöttek. Az 1990-es 
évek európaizálódási folyamata és a 
náci bűntettek hiteles és elmélyült 
feltárása egymástól elválaszthatatlan 
folyamatok voltak.

1989-ben hirtelen megszűnt a má-
sodik világháború hatására kialakult 
nemzetközi hatalmi rend. A háború 
leglátványosabb politikai következ-
ményei Közép-Európában hirtelen 
érvényüket vesztették: Németország 
négyhatalmi megszállásának, majd 
kettéosztásának időszaka az 1990-es 
újraegyesítéssel lezárult, ráadásul 
(hogy egy nyílt titkot is eláruljak) az 
újraegyesített Németország egycsa-
pásra az egységesülő kontinens leg-
befolyásosabb államává vált – mely 
állam az európai projekt elmélyítése 
és kiszélesítése iránt továbbra is mé-
lyen elkötelezett maradt.

Az 1989 utáni európaiasodás 
kulcsmozzanatának tekinthető, 
hogy a megnagyobbodott Németor-
szág új és nyitottabb alapra helyezte 
kapcsolatát a kelet-európai államok-
kal, vagyis egy olyan régió országai-
val, amelyre a német közbeszéd meg-
lehetősen régóta az elmaradottság 
szinonimájaként, korábban pedig 
az Európán belüli német imperializ-
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mus és kolonializmus célpontjaként 
tekintett, ahol a második világhábo-
rú legkegyetlenebb csatáit vívták és 
ahol a legszörnyűbb náci rémtetteket 
követték el, és ahonnan a németek 
többsége – századokon át fennálló 
és roppant hatásos német jelenlétet 
követően – elmenekült vagy (gyak-
ran erőszakos) kitelepítések áldoza-
tává vált.

1989-90-ben a huszadik századi 
német dráma és tragédia tehát vé-
get ért, de a történelemnek ez a vá-
ratlan fordulata nem lehetett képes 
felülírni azokat az emberi katasztró-
fákat, amelyeket a náci Németország 
politikája okozott néhány évtizeddel 
korábban – utóbbiakra 1989-90 leg-
feljebb annyiban volt hatással, hogy 
(amint már épp említettük) új lehe-
tőségek nyíltak e bűntények részle-
tes kutatására és nemzetközi disz-
kussziójára. A német-európai dráma 
Németország európai projekt iránti 
szilárd elköteleződésével és teljes 
körű rehabilitációjával ért véget, mi-
közben a német társadalomban egy-
re elterjedtebbé és meghatározóbbá 
vált azon meggyőződés, hogy az eu-
rópai zsidóság katasztrófájának jó-
vátétele, a Wiedergutmachung sosem 
lesz lehetséges.

E tágabb kontextus ismeretében 
válik csak érthetővé, hogy a náci 
korszakról szóló kutatás és kriti-
kai eszmecsere miért épp az 1990-es 
években ment keresztül oly jelentős 
változásokon, s miként vált a holo-

kauszt épp ekkoriban a történészek 
és a szélesebb német közvélemény 
számára egyaránt kulcsfontossá-
gú témává. Ahogy Frank Bajohr, a 
müncheni Legújabbkori Történelem 
Intézetében található Holokauszt 
Tanulmányok kutatási osztályának 
vezetője egy velem folytatott beszél-
getés során hangsúlyozta (lásd A né-
met múltfeldolgozás című interjúköte-
temet), az európai zsidóság üldözteté-
sével és holokausztjával kapcsolatos 
legújabb kutatások immár – a koráb-
bi évtizedekre jellemző, túlságosan 
is elvont refl exiók helyett – nagyon 
is konkrét válaszokkal szolgálnak. 
Azon klisévé merevült toposzok he-
lyét, hogy a holokauszt leírhatatlan, 
sőt elképzelhetetlen, egyre inkább 
részletes, pontos és – szintúgy, ha 
nem még mélyebben  – megrendítő 
leírások vették át.

Az újraegyesített Németország-
ban a náci történelem különféle 
aspektusai éles viták és nyilvános 
botrányok forrásai maradtak, bár e 
konfl iktusok intenzitása az utóbbi 
években némileg csillapodni lát-
szik. Meglátásom szerint az 1989-et 
követő tudományos és közéleti vi-
ták leginkább a nem kifejezetten 
náci intézmények náci bűnökben 
való részvételének formáit és szint-
jeit igyekeztek körbejárni – a német 
hadseregtől kezdve a német vállalko-
zásokon át az egyes német miniszté-
riumokig számos intézmény szolgált 
eff ajta viták tárgyául.
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A kétgenerációnyi időbeli távol-
ság a német történészeknek immár 
arra is esélyt kínált, hogy anélkül 
ábrázolják a nácik népszerűségének 
okait, hogy eközben tartaniuk kellett 
volna a revizionizmus és apologetika 
súlyos vádjaitól. Mi sem illusztrálja 
ezt jobban, mint a Volksgemeinschaft 
(a német etnikai-faji közösség) fo-
galma, amelyre korábban a kutatók 
hajlamosak voltak náci propaganda-
szlogenként tekinteni, de amely az 
elmúlt évtizedekben a tudományos 
elemzések során is bevett (miközben 
természetesen kritikailag használt) 
fogalommá vált. Jelentős fejlemény 
továbbá, hogy az elkövetők kutatá-
sára már nem pusztán a szűken a né-
met elitekre fókuszáló politikatörté-
net-írás keretében kerül sor, hanem 
a társadalomtörténészek érdeklődé-
sének is homlokterébe kerültek az 
erőszak elszabadulásának fogós kér-
dései.

Ezen újszerű kutatási irányok-
nak köszönhető, hogy az átlagos és 
tisztességes németek és az elvakult 
náci gonosztevők szembeállításának 
– mely felszínes szembeállítás a há-
ború utáni Németországban még 
széles körben elfogadottnak számí-
tott   – jogosultsága erősen megkér-
dőjeleződött. Míg a ’89 utáni Német-
ország holokauszttal foglalkozó tör-
ténetírása tehát konkrét és pontos 
ismeretekkel szolgált, e kutatások 
egyik legfőbb tanulsága az volt, hogy 
az elkövetőkre többé nem lehetséges 

tőlünk, átlagemberektől messzeme-
nőkig eltérő „embertelen nácikként” 
tekintenünk. Elrettentő történeteik 
a radikális gonosz elkövetésére való 
általános emberi – tehát épp hogy a 
hozzánk hasonló átlagemberekre is 
jellemző – képességre fi gyelmeztet-
nek, továbbá arra, hogy e képességet 
csakis erős intézményes garanciák és 
társadalmi normák lehetnek képesek 
permanens módon féken tartani.

Ha meg kívánjuk érteni Németor-
szág és Közép-Kelet-Európa között 
jelenleg fennálló viszonyt, érdemes 
emlékeznünk arra, hogy az 1980-as 
években a Közép-Európa-eszme 
– mely a térség egyedi jellemzőire 
és sajátos bájára fókuszált – valódi 
reneszánszát élte. Ezen eszme nép-
szerűségét azonban nem annyira 
Németországban vagy Ausztriában 
lehetett megfi gyelni, mint inkább 
keleti szomszédaik – a csehek, a szlo-
vákok, a magyarok és némileg kisebb 
mértékben bár, de a lengyelek – kö-
rében.

Közép-Kelet-Európa már-már 
idealisztikus képének megfestésére, 
az első világháború előtti ún. belle 
epoque felmagasztalására mindössze 
néhány évtizeddel azután került sor, 
hogy a közép-kelet-európai zsidók 
és nem-zsidók, akárcsak németek és 
nem-németek együttélése, úgy tűnt 
– eltérő módokon, de egyaránt  –, 
visszafordíthatatlanul véget ért. 
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A németül és más nyelveken beszélő 
népek közti földrajzi határok már a 
késő 19. és korai 20. században kezd-
tek megszilárdulni, amikor is zsidók 
gyakorta a közvetítők kulcsfontos-
ságú és egyre fenyegetettebb szere-
pét játszották.

A németül és más nyelveken be-
szélő területek közti határ az 1940-es 
években vált roppant élessé, ezen 
éles határ fennállása az 1980-as 
években pedig már sokak számára 
megváltoztathatatlan ténynek tűnt. 
A nyolcvanas évek Közép-Európa-
diszkussziói és -vitái során a néme-
tek és nem-németek közti viszonyra 
a résztvevők kis hányada tekintetett 
csak a jelenkor releváns ügyeként: 
a németek, akárcsak a zsidók, leg-
inkább történelmi emlékezetbeli té-
maként kerültek tárgyalásra.

Eközben a domináns nyugat-né-
met diskurzusokban a földrajzilag 
meglehetősen közeli, ugyanakkor 
szimbolikusan eltávolított közép-ke-
let-európai területek nem csupán az 
elmaradottsággal, de a „német bű-
nök” és a német áldozatiság (előbbie-
ket pszichésen részben kompenzálni 
hivatott) emlékezetével kapcsolód-
tak össze. Míg a nyugat-németek 
többsége a hidegháború éveiben el-
köteleződött amellett, amit Heinrich 
August Winkler a Nyugat normatív 
projektjének nevez, addig a közép-
kelet-európai német jelenlét és hatás 
emlékét leginkább csak a kitelepítet-
tek politikailag és kulturális csök-

kenő fontossággal bíró szervezetei 
ápolták. Ahogy a nyugat-németek 
már 1989-et megelőzően bekap-
csolódtak a globalizáció elmélyülő 
folyamatába, sokan közülük hajla-
mosak voltak Párizsra, Barcelonára 
vagy Washingtonra hozzájuk kö-
zelebb álló városokként tekinteni, 
mint Gdanszkra vagy Prágára.

1989 váratlan eseményei tehát épp 
akkor forgatták fel németek és nem-
németek viszonyát, amikor is e rop-
pant bonyolult viszony múltjának 
és jelenének megvitatására intellek-
tuálisan csak meglehetősen kevesek 
voltak felkészülve. Németország és a 
közép-kelet-európai országok közti 
viszony azóta rendkívül ambivalens, 
sőt szinte paradox módon alakult: az 
európai intézményes integrációt a 
politikai kultúrák közti masszív kü-
lönbségek kísérik, a szoros gazdasági 
integráció kéz a kézben jár a fejlett-
ségi szintek jelentős eltérésével, és a 
közös kulturális minták és gyakorla-
tok örökségét aláássa a német nyelv 
– az angol már-már monopolhely-
zetéből fakadó – háttérbe szorulása. 
A német már a poszt-habsburgiánus 
világban sem számít a legtöbbek ál-
tal legjobban beszélt idegen nyelv-
nek és ez – ironikus módon – az 1989 
utáni évtizedek fejleménye.

A hidegháború első évtizedeiben 
mind Nyugat-, mind Kelet-Európá-
ban az antifasiszta ellenállásról és 
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küzdelemről szőtt, részben mitikus 
történetek domináltak – és, ugyan-
csak ironikus módon, e trendbe a 
két Németország is beleilleszkedett. 
A közelmúlt antifasiszta elbeszélése 
nyilvánvaló haszonnal járt a fasisz-
ta hódítás és vereség romjain újjá-
születő európai országok számára. 
Németországon kívül az antifasiszta 
elbeszélések eközben gyakran a kö-
zelmúlt határozottan németellenes 
értelmezésével kapcsolódtak össze.

A Németországot és a németeket 
stigmatizáló értelmezések ráadásul 
nemcsak azokban az országokban 
váltak széles körben elfogadottá, 
amelyeket a német megszállás ide-
jén valóban brutálisan elnyomtak, 
mint Lengyelországban vagy Görög-
országban, de olyan országokban is, 
mint például Olaszország vagy Ma-
gyarország, amelyek a háború per-
döntő részében Németország szövet-
ségesei voltak. Mivel ezen országok 
háború utáni politikai identitásukat 
az ellenállás hagyományára építet-
ték, azon felvetést, mely szerint első-
sorban saját társadalmuk náci kolla-
boráns magatartásával és a soraikból 
kikerülő elkövetők által vitt borzal-
mas szerepekkel kellene elszámol-
niuk, a legtöbb kortárs meglepőnek 
és alighanem sértőnek találta volna.

Minden dicséretes és mondhat-
ni szükségszerű politikai indíttatása 
ellenére a háborút követő évtizedek 
antifasizmusának érdekében állt kü-
lönbséget tenni a (szűken értelme-

zett) politikai elitek bűnrészessége 
és a széles néptömegek állítólag hősi 
ellenállása között. Míg az ilyen és 
ehhez hasonlóan egyoldalú, a közel-
múltat alapvetően eltorzító nézetek 
az olyan nyugat-európai országok-
ban, mint Hollandia vagy Francia-
ország, megkésve ugyan, de már 
némileg 1989 előtt kritika tárgyaivá 
váltak, Kelet-Európában – hivatalos 
megtámogatásuknak köszönhetően 
– továbbra is domináns pozícióban 
maradtak.

Ez vagy azért volt így, mert az an-
tifasiszta elbeszélés összecsengett a 
helyi közösségek alapvető háborús 
tapasztalatával, mint ahogy ez nyil-
vánvaló módon fennállt Lengyel-
ország vagy a Szovjetunió esetében, 
vagy azért, mert az antifasizmus 
megkerülhetetlen politikai-ideoló-
giai szerepet kapott a kommunista 
rezsimek legitimálási kísérletei so-
rán – annak ellenére vagy talán épp 
azért, mert az adott ország egykori 
háborús szerepe és tapasztalata alap-
vetően ellentmondott ezen elbeszé-
lés alapsémájának (erre lásd például 
Románia vagy Magyarország esetét).

Az 1989-es keleti nyitással aztán 
a megszállások története, a perifé-
riák holokausztban játszott szere-
pe, valamint a németekkel történő 
kollaboráció (avagy semlegesebb 
megfogalmazásban: kooperáció) 
problematikája is élesen új megvi-
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lágításba került. Megfogalmazódott, 
hogy a holokauszt történetét immár 
mint összeurópai történetet kelle-
ne megírni, és ez magában foglalta, 
hogy energiát kellene fordítani a 
nem-német elkövetők, a náci projek-
tek nem-német támogatóinak és ha-
szonélvezőinek érdemi vizsgálatára 
is. A törekvést, hogy a holokausztról 
szóló kutatás és refl exió nemzetközi-
vé váljon, kormányközi szervezetek 
is felkarolták, mint például az 1998-
ban (eredetileg némileg más név 
alatt) létrehozott Nemzetközi Ho-
lokauszt Emlékezet Szövetség. Még 
ha az ilyen kormányközi szerződések 
bizonyos értelemben felülről okt-
rojált direktíváknak számítanak, a 
holokauszt emlékezetének ápolását 
célzó nemzetközi egyezmények két-
ségtelenül hozzájárultak az országok 
közötti horizontális kapcsolatok ki-
bővüléséhez.

Vegyünk röviden szemügyre né-
hány tényt, amelyek hallatán 1989-
ben még bizonyára sokan komolyan 
meglepődtek volna, de amelyeket 
azóta részletesen dokumentáltak: 
a romániai zsidóellenes erőszak, 
amelynek elszabadulására a Szovjet-
unió elleni háború legelső fázisában 
került sor, brutálisabb volt és több 
emberéletet is követelt, mint a náci 
Németország hasonló tettei ezen 
korai fázisban; Szlovákia volt a leg-
első ország, amely zsidó lakosainak 

többségét deportálta, téve ezt nagy-
részt önszántából; a horvát usztasa 
állam romák tízezreit gyilkolta meg 
a németek közvetlen részvétele vagy 
akár csak ezirányú felkérése-felszólí-
tása nélkül; a Horthy által 1944-ben 
kinevezett magyar extremisták a 
megszálló német katonákkal érke-
ző tömeggyilkosokat is felülmúlták 
radikalizmusukban és érdemben 
hozzájárultak az országukból való 
tömeges deportálások felgyorsítá-
sához, mely a magyar zsidó áldoza-
tok számát is nagyban megnövelte; 
a litván Sonderkommandók tagjai 
aktív szerepet vittek a zsidók töme-
ges meggyilkolásában és helyben 
alapvetően egyenlő partnerei vol-
tak a jóval hírhedtebb náci Einsatz-
gruppen alakulatoknak; az SS nem-
német alakulatai kulcsfontosságú 
pilléreit alkották ezen, egyesek által 
német zászló alatt harcoló európai 
hadseregnek titulált szervezetnek; a 
különféle szovjet nemzetiségekhez 
tartozó, német fogságba esett kato-
nákból toborzott és átképzett ún. 
Trawnikimänner – módfelett ellent-
mondásos módon  – kulcsszerepet 
játszott a náci Reinhard-művelet 
napi szintű kivitelezésében; végül, 
de nem utolsósorban, számos olyan 
nem-német és nem-állami szereplő-
ről is van tudomásunk, akik tömeges 
halálos erőszakért feleltek, így pél-
dául a lengyelországi Jedwabne falu 
azon lakosai, akik – nem sokkal az-
után, hogy a németek a Szovjetunió 
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elleni támadás részeként elfoglalták 
környéküket – rágyújtották az istál-
lót lengyel zsidó szomszédaikra.

Összességében elmondható, hogy 
számos kelet-európai állam, illetve 
azok számos polgára nem csupán 
részt vállalt a holokauszt elkövetésé-
ben, de gyakran kezdeményezőként 
lépett fel, tovább radikalizálva a lo-
kális folyamatokat. Érdemes ehhez 
hozzátennünk, hogy mind az öt, az 
eredetileg 1940-ben Németország, 
Olaszország és Japán által aláírt há-
romhatalmi egyezményhez csatlako-
zó állam is épp közép-kelet-európai 
volt – nevezetesen Magyarország, 
Románia, Szlovákia, Horvátország 
és Bulgária. A tengelyhatalmakat 
tehát nem pusztán az imént emlí-
tett három nagyhatalomra fókuszál-
va, hanem szélesebb szövetségként 
lenne ildomos vizsgálnunk: bár e 
szövetséget Európában kétségkívül 
a náci Németország, kisebb mérték-
ben pedig a fasiszta Olaszország do-
minálta, valójában jóval kiterjedtebb 
nemzetközi koalícióról volt szó.

Az elkövetőkre fókuszáló össz-
európai kutatások egyik legvitatot-
tabb kérdése alighanem az, hogy 
miként lehetne egyensúlyt teremte-
ni a németek által kezdeményezett 
és végrehajtott genocídium meg-
öröklött képe – amelyre fentebb 
mint az európai történelem egyik 
legszélesebb körben ismert tényére 

utaltam –, valamint azoknak a nem-
német szereplőknek a viszonylagos 
autonómiája és felelőssége között, 
akik szintén aktívan hozzájárultak 
a holokauszt végrehajtásához? A je-
lenlegi mainstream álláspont szerint 
ugyanis a német felelősség mond-
hatni abszolút elsőbbséget élvez. 
Egyes németek ugyan kívánatosnak 
találnák, ha más országok is szembe-
néznének saját felelősségükkel, de 
semmi esetre sem akarnának olyan 
színben feltűnni, mintha erőltet-
ni kívánnák ezt a folyamatot – ez 
ugyanis könnyen azt a benyomást 
kelthetné, hogy saját felelősségüket 
próbálják másokra áttolni.

Elsőre talán mindössze apró nü-
ansznak hangzik, de meggyőződé-
sem, hogy valódi előrelépést jelente-
ne, ha a német felelősség abszolút el-
sőbbségét, illetve mások másodlagos 
felelősségét egy kevéssé kategorikus 
és hierarchikus perspektívával cse-
rélnénk fel. E perspektíva egyszerre 
hangsúlyozná a németek kiemelkedő 
felelősségét, ugyanakkor a holo-
kauszt végrehajtásában különféle 
módokon együttműködő államok és 
társadalmi csoportok közvetlen fele-
lősségét is. Meggyőződésem, hogy e 
fi nom áthangolás a holokauszt-em-
lékezet európaizálása szempontjából 
hatalmas lépést jelenthetne. Eköz-
ben nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg 
Németországnak és egyéb szerep-
lőknek sem áll szándékában, hogy 
eff ajta változások élére álljanak. Az 
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érdemi európaizáció esélye emiatt 
jelenleg erősen korlátozott.

A legfőbb kihívás, amellyel az 
1989-es keleti nyitás szembesítette a 
holokauszt-kutatást és -emlékezést, 
abból a megnövekedett tudásból fa-
kad, hogy a náci Németország és a 
Szovjetunió története mélyen össze-
fonódott. Ahogy Timothy Snyder 
nemrég emlékeztetett, a holokauszt 
a Szovjetunió németek által meg-
szállt területein kezdődött, illetve 
azokon a kelet-lengyel (későbbi nyu-
gat-ukrán) és baltikumi területeken, 
amelyeket a szovjetek 1939 és 1941 
között – tehát gyakorlatilag közvet-
lenül a németek 1941-es megszállását 
megelőzően – elfoglaltak.

Nem szükséges elfogadnunk 
Snydernek azon tézisét, mely a ket-
tős, náci–szovjet expanzióban és a 
helyi államok ún. kétszeres lerom-
bolásában látja a holokauszt egyik 
legfőbb feltételét, hogy elfogadjuk 
a sztálini előtörténet fontosságát a 
Baltikumban, Kelet-Lengyelország-
ban vagy szovjet-Ukrajnában, vagy 
hogy lényegesnek tartsuk, hogy a 
zsidókkal szembeni tömeges gyil-
kos erőszakra további kataklizmák-
kal gyakorlatilag azonos helyen és 
– történelmi léptékkel mérve – azo-
nos időben került sor. Nem kell el-
fogadnunk Snyder sajátos értel-
mezését, hogy elismerjük, fontos 
összefüggéseket vizsgál: célja a náci 

és sztálini erőszak történetének átfo-
gó feltárása, mely felfedi a két rezsim 
közti kapcsolódási pontokat, ugyan-
akkor világosan meg is különbözteti 
erőszakos bűntetteik eltérő formáit, 
hogy ezáltal – nem mellesleg – a ho-
lokauszt precedens nélküli jellem-
zőit is megvilágítsa.

E cél részletes és érdemi megvaló-
sulásához azonban még komoly aka-
dályokat kellene leküzdeni. A náci 
és sztálini rezsimek közti, a hason-
lóságoknak és a különbségeknek 
egyaránt kellő fi gyelmet szentelő 
összehasonlítások Oroszországban 
alapvetően továbbra is tabunak szá-
mítanak. Eff ajta összehasonlítások, 
ugyan markánsan eltérő okokból 
kifolyólag, de Németországban sem 
kapnak sok bátorítást. Eközben e 
két nagyhatalom között elhelyezke-
dő (közép-kelet-európai) országok 
előszeretettel tesznek puszta egyen-
lőségjelet e két totalitáriusnak titu-
lált diktatúra bűntettei közé.

Számos kérdést tisztázni kelle-
ne még, mielőtt a náci és sztálinista 
uralom valóban átfogó bemutatá-
sára vállalkozhatnánk. Ezen átfogó 
elemzésnek e két rezsim egymástól 
részben független, részben viszont 
közvetlenül egymásba fonódó törté-
netére egyaránt fi gyelemmel kellene 
lennie. Meggyőződésem, hogy egy 
ilyen, Közép-Kelet-Európa sajátos 
komplexitására is messzemenőkig 
érzékeny történetírás jelentős segít-
séget nyújtana a közelmúltról szóló 
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európai viták továbbfejlesztéséhez. 
E pozitív változásban potenciálisan 
érdemi szerepet vivő szereplők je-
lenlegi érdektelensége miatt e terv 
megvalósulásának esélyei azonban 
még jóval kisebbek, mint a holo-
kauszt-emlékezet további európaizá-
lódásának.

Fentebb amellett érveltem, hogy a 
németek és a közép-kelet-euró paiak 
közt 1989 óta lezajló interakciók 

alapvetően megváltoztatták a holo-
kausztra vonatkozó nézeteinket és 
ennek egyik legfőbb eredménye a 
zsidóellenes népirtás képének egy-
fajta európaiasodása volt. Ugyan-
akkor a holokausztért viselt európai 
felelősségre vonatkozó diskurzus 
csak viszonylag szűk körben terjedt 
el, ami rávilágít a holokauszt-emlé-
kezet európaizálódásának továbbra 
is fennálló korlátaira.

© Fortepan, Kotnyek Antal, 1939
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Schreiner Dénes

Bio-topográfia: az élet színterei

Mindezek alapján beszélhetünk az 
élet tapasztalata esetében eksztatikus 
és eiszsztatikus élet-élményekről,1 me-
lyek e kettősséget hivatottak leírni. 
Az élet ezekben a jelenségekben egy 
önmagát adó, önmagából megmu-
tatkozó, illetve önmagát megvonó, 
önmagába elrejtőző folyamatnak 
bizonyul, a fenomenalizáció forrá-
sának és akadályának egyszerre. Épp 
ezért az életre vonatkozó fenomeno-
lógiai vizsgálódásnak fel kell tárnia 
az élet élményfolyamán belül vég-
bemenő fenomenológiai mozgást. 
Ezek a tapasztalatok, továbbá, egy-
fajta életstílust és viselkedésstruktú-
rát mutatnak, melyben felrajzolódik 
egy olyan életélményekből kinövő 
sajátos világ, mely nem annyira ke-
rete az életnek, mint inkább annak 
kivetülése, a szó szoros értelmében 
vett élet-világ. Az élet ezáltal nem-
csak időbeliségében értelmezhető, 
hanem olyan jelenségsorozatként is, 
mely különböző „toposzokban”, he-
lyekben lokalizálódik és lép mintegy 

Az élet és a halál az ember esetében 
nem pusztán egy bio-fi ziológiai folya-
mat fázisai, hanem olyan jelenségek, 
melyek a tapasztalatban különféle 
módokon lehetnek jelen, akár füg-
getlenedve az alapul szolgáló organi-
kus állapottól. A halál tapasztalatai 
az életfolyamon belül jönnek létre, 
speciális életeseményekként, „topo-
szokként”, ám egy utalással az életen 
túlira. Maga az élet pedig az esemé-
nyekben konstituálódó, a megélés-
ben, az élményekben megmutatkozó 
jelenség. Az élet élményszerűsége 
sajátos ritmikát mutat, az önmagá-
ból kilépés és a felfokozódás, illetve 
az önmagába visszahúzódás és a le-
fokozódás fázisaival. Ezek vagy vál-
takoznak egymással, vagy egymást 
kiegészítve egyszerre játszódnak le. 
Tehát nemcsak az élet és a halál lük-
tetése tapasztalható az életfolyam-
ban, hanem magának az életnek és a 
halálnak is megvan a saját vibrálása, 
oszcillálása, e két ritmus egymásba 
játszása adja a folyamat dinamikáját. 
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színre a maga jelenetei során. E to-
poszok kvázi-térbeli struktúrát mu-
tatnak, melyet egy többrétegű bio-to-
pográfi a hivatott leírni.

Eksztatikus és eiszsztatikus 
élet-élmények

A neoplatonizmus, Spinoza, Scho-
penhauer, Nietzsche, Michel Henry 
és mások fi lozófi ájából kiindulva az 
eksztatikus élet-élmények közé olyan 
jelenségeket sorolhatunk, melyek 
során az élet felfokozódása, önmagát 
adása, meghaladása, felülmúlása, az 
életerők, az energia, a vitalitás ki-
bontakozása tapasztalható. Növeke-
dés, kiáradás, túlcsordulás, virulás, 
többé válás, termékenység. Ide tar-
tozik a mozgás, a támadás, az élet ki-
felé irányulása, a gyarapodás, a má-
sik bekebelezésének vágya. Az élet 
ezekben a mozzanatokban erőtel-
jesen jelenik meg, fenomenalizálja, 
jelenséggé, jelenetté alakítja magát, 
ám ez a felfokozódás a maga ártat-
lanságában is ártó, valamely más élet 
rovására végbemenő folyamat. A fe-
nomén itt a támadás megnyilvánu-
lása, meglepetésszerű előugrás a fe-
nomenalizáció áldozatával szemben. 
A támadó agresszív tevékenysége ki-
felé irányuló, sajátos értelemben vak 
mozdulat, fi gyelme az áldozat létéből 
kibomló világteljességre és életgya-
rapodásra irányul, azonban önmaga 
számára ritkán válik fenoménné, 

azaz általában nem képes önmagát 
támadás közben megfi gyelni, táma-
dóként megjeleníteni. Ez a „feladat” 
az áldozatra hárul, már amennyiben 
képes erre. Mivel így a támadás csak 
más számára megjelenő, ám önmaga 
számára megjelenítetlen megjelenés, 
ezért élet-eseményként a léten elkö-
vetett erőszak terepe.2 Nietzschével 
szólva egyszerre dionüszoszi és apol-
lóni eksztázis, az élet önkibomlása, 
megmutatkozása és egyúttal indivi-
dualizálódása.

Másfelől ott vannak az eiszsztati-
kus élet-élmények, melyekben az élet 
úgyszólván megvonja magát a tekin-
tet elől. Megállni valahol, lecöve-
kelni egy félreeső helyen, lelassulni, 
befelé fordulva, önmagába húzódva 
elkülönülni, mozdulatlanná der-
medni, megmerevedni. E tapaszta-
latokban az élet önmagába záródása, 
a visszasüllyedés, a rejtekezés domi-
nál, egy önmagát elfedő és felszámo-
ló mozdulat, elbújás és védekezés a 
megnyilvánulással, megjelenéssel, 
végső soron az életteliséggel szem-
ben. Az élet lanyhulása, hervadá-
sa, fonnyadása, a létezés teljessé-
get átjáró kimerültség és fáradtság, 
melyhez ugyanakkor nyugalom és 
csendes gyarapodás is társulhat. 
Megeshet leszűkülés, összehúzódás 
formájában is, összpontosításként, 
fi gyelemként, szemlélődő kivonó-
dásként az életből, a koncentráció 
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és kontempláció örvénylő mozgá-
saként. És ez lappang a kitérésben 
és az elkerülésben, a halogatásban 
és a merengésben, mikor az élet az 
egzisztenciában úgyszólván csupán 
kínálja, de sohasem adja magát. Ez 
esetben olyan individualizálódásról 
van szó, melyet az életteljesség ön-
maga egy részének feladásával vagy 
kimetszésével ér el. Az önmaga elől 
kitérő mozgások olyan útvonalakat 
rajzolnak fel, melyek az élet üres 
középpontja felé vezetnek. Ezeket a 
minden konkrét formából visszahú-
zódó mozgásokat, melyekben az élet 
önmagaságát a saját tér és jelenlét 
szűkítésével éri el, miközben egyre 
újabb és újabb formákat hoz létre az 
önmaga elől való elugrás során, ne-
vezhetjük akár dionüszoszi és apollóni 
eiszsztázisoknak is.3

A mimikri és a menekülés

Az élet e kettős mozgása, a megjele-
nés és rejtekezés ritmikája meglepő 
párhuzamot mutat egyfelől a mimik-
ri, másfelől a menekülés alakzatával. 
A mimikri során az élet elrejti magát 
valami élőben vagy élettelenben, 
például egy másik élőlény alakját fel-
véve mímeli a metamorfózist, ebbe 
öltözve menti magát, vagy épp saját 
mivoltát álcázva támad a másikra. 
Máskor láthatatlanná válva eggyé 
olvad a környezetével, dezindividua-
lizálja magát, eltünteti különállását, 

mintha visszasimulna abba az általá-
nosságba, ahonnan vétetett. Megint 
más esetben mozdulatlanná, tetsz-
halottá válik, a halott-létet szimu-
lálja, hogy a valódi megsemmisülést 
elkerülje. A bénultság, a sokkhatás, 
az ájultság és az aléltság ennek variá-
ciói. E különös esetekben az élőben 
megnyilvánuló élet önmaga fenn-
tartása érdekében a vele szembenál-
lót, az ellentétét, a nem-ént, a nem-
élőt imitálja. A Másik, a Környezet 
és a Halál válnak túlélési stratégiái-
nak célpontjaivá, olyan mintázatok-
ká, melybe alkalomszerűen be- és 
elrendeződhet. Az élet rejtekezni 
szeret – variálhatjuk Hérakleitosz 
mondását,4 ugyanakkor e rejteke-
zés az emberi létezőt megelőzően 
veszi kezdetét az élővilágban. Sőt 
az ember maga is e bio-topografi kus 
fenomenológiai folyamat eredmé-
nye, az álcázásnak, a mimikrinek és 
a szimulációnak sokáig érlelt, kései 
mestere. Az élet világa prehumánus 
és poszthumánus fenomenalizációs 
világ, melynek lényegi alkotóeleme 
a megmutatkozás és a rejtőzés, a lát-
szás és a nem látszás, az ugyanannak 
és a másnak tűnés. Az élő létezése 
folytonosan egy másik tekintetének 
vagy egyéb érzékszervének kitett lét. 
A Sartre által tárgyalt szégyen mély-
struktúrája5 így egy emberen inneni 
és túli világba ágyazódik, noha va-
lóban csak az ember esetében ma-
nifesztálódik a maga teljességében. 
És persze megfordítva, az ember is 
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csak e szégyen által válik azzá, ami, 
ahogy erről a bibliai bűnbeesés-tör-
ténet tudósít.

Lépjünk tovább. Heidegger a Da-
sein világba-vetettségéről és az egé-
szében vett létező elsiklásáról beszél 
a szorongásban.6 Michel Henry vele 
szemben az élet önadódását hangsú-
lyozza, mely magát a fenomenalizá-
ciót teszi lehetővé.7 Ebből kiindulva 
az emberi létező sajátos „életbe-ve-
tettségéről” beszélhetünk, arról, 
hogy mindenekelőtt élőként tapasz-
talja meg önmagát, és e tapasztalat 
horizontján jelenik meg számára 
bármi más. A heideggeri szoron-
gásban a létező egésze, s nem az élet 
siklik el előlünk, ez utóbbi nagyon is 
bejelentkezik a semmibe való bele-
tartottság konkrét megélése során. 
Ugyanakkor vannak szituációk, mi-
kor pontosan az élet teljessége tá-
volodik el az élőtől, miközben meg-
marad benne az élet puszta jelenléte. 
Ilyen eiszsztatikus élet-élmény a me-
nekülés. Ez nem egyszerűen célra-
cionális cselekvés, mely – a mimikri 
mellett   – egy veszélyhelyzetre való 
reakciót takar, noha empirikus szin-
ten ez gyakran előfordul, hanem sa-
játos életállapotként is felfogható, 
életformaként, életstílusként, mely-
ben felrajzolódik az, amitől a mene-
külő távolodik.

Ennek megértéséhez meg kell kü-
lönböztetnünk a menekülést az uta-

zástól, a vándorlástól és a bolyongás-
tól. Az utazást egy valós vagy fi ktív 
úti cél vezérli, esetleg célok megha-
tározatlan együttese, sőt magának az 
utazásnak az élvezete, mint az úgyne-
vezett utazgatás esetében, ezért eny-
nyiben az utazást a közeledés-élmény 
hatja át. A vándorlás otthontalansá-
ga inkább magában az útban leli meg 
otthonát, a kóborlásban, bolyongás-
ban pedig mindez eloldódik a céltól, 
meghatározatlanabbá válik, bennük 
az otthontól való megfosztottság do-
minál. Ezekkel szemben a menekü-
lést – csakúgy, mint a bujdosást vagy 
az űzöttséget – a távolodás élménye 
irányítja.8 Olyan életállapot, mely-
ben a távolodó mozgás mintegy ki-
metszi az élőt abból az összefüggés-
ből, melybe beletartozott, hogy ön-
magára mint menekülőre redukálja. 
A mimikri mozdulatlanságával, lát-
hatatlanságával szemben a menekü-
lés megmutatkozás, ám egyúttal a tá-
volságba, a távolodásba rejtekezés is, 
ahogy megfordítva, a rejtőzködés is 
felfogható a nem-lét látszatába való 
menekülésként.

A menekülésben ugyanakkor ott 
lappang a folytonosság és a virtuali-
tás lehetősége. A soha véget nem érő 
vagy el sem kezdett mozgásé, a me-
nekülésbe menekülésé, mely végső 
soron az önmaga elől eliszkoló élet 
utolsó esélye. Ilyenek a szédülés, az 
émelygés, a remegés, a görcs vagy éppen 
a pánik önmagába záródó, tulajdon-
képpen pszeudo-mozgásai, melyek 
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semmilyen távolságot nem képesek 
áthidalni, ha tetszik, „nem vezetnek 
sehova”, mivel a távolságot, az utat 
maguk teremtik újjá. Mozdulatlan 
mozgások, melyek nem a mozgót 
mozgatják a térben, hanem magát a 
térbeliséget mozgatják el a rabul ej-
tett élő körül. Elcsavarják, elhúzzák, 
szétzilálják vagy rádöntik a teret, 
amely immáron megszűnik a moz-
gás tartományának lenni, elveszíti 
megszokott koordinátáit, és a valódi 
mozgásra képtelen élet kivetülésévé 
válik. Életcsóvává, melyben a visz-
szamaradó élet térbezárt vagy térből 
kiszorított ürességgé roskad össze. 
E jelenségekben mintegy magába zu-
han az élet, önnön szakadékába esve 
szívja fel önmagát vagy enyészik el.

A félelem azonban, mely mindezt 
apaként vezérli és anyaként táplálja, 
nem feltétlenül engedi a folyama-
tot szorongássá alakulni, ahol vég-
re megjelenhetne a világ, a lét és a 
semmi fi lozófi ai horizontja. Olykor 
megtartja az élet szintjén, az élet ön-
nönmagától való iszonyodása és un-
dorodása értelmében. Éppen ezért 
az élet fenomenológiájának – Kier-
kegaard, Heidegger, Sartre és mások 
törekvései után – rehabilitálnia kell 
a félelmet a szorongással szemben, 
kiszabadítania a konkrét létezőktől 
való rettegés és reszketés börtöné-
ből, melybe a lét- és világhorizonttal 
operáló fenomenológia befalazta.9

Az élet ökonómiája
és a betegség logikája

Ne feledjük, az élet végső soron ön-
maga elől rejtekezik és menekül, a 
megmutatkozás és rejtekezés az ő 
saját ritmikája, hullámzása, mindez 
az életen belül váltakozik és fonó-
dik egybe. Az organikus mutatja és 
rejti el önmagát önmagának. Az élet 
eszerint egyszerre támadó és meg-
támadott, tettes és áldozat, üldöző 
és menekülő, ragadozó és zsákmány. 
Önmagát termeli, pusztítja és fo-
gyasztja, Anya és Gyermek, Öngyil-
kos és Kannibál egyszerre. Ha nem is 
önellátó, de ökonómiájában hosszú 
távra rendezkedik be.10 Az életnek 
ez az önmagából táplálkozó, önma-
gát fenntartó és felemésztő, nemző 
és pusztító mivolta, vagyis a szerves-
ség burjánzása bevonja hatókörébe a 
szervetlent is, az asszimilációban ön-
magává alakítja, miközben önmagát 
a disszimiláció során folytonosan 
e szervetlenségbe tékozolja el. Egy-
fajta pulzálás jellemzi, kiterjedés és 
visszahúzódás önmagába. Ilyen az 
élet „élete”. Megmutatkozás-élet és 
megmutatkozás-halál, rejtekezés-
élet és rejtekezés-halál.

Azonban amit megmutat önma-
ga önmagának, soha nem felel meg 
teljesen annak, aminek a megmu-
tatkozása, noha a kettő között van 
kapcsolódás. Inkább azt mondhat-
juk, hogy a megmutatkozás logikája az 
élet esetében nem annyira a szellem, 
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mint inkább a betegség logikáját kö-
veti,11 mely szerint a megjelenő tü-
netek és a „mélyben” munkálkodó 
kór között nincs egyértelmű össze-
függés. Számtalan esetben van kór, 
de nincs tünet, máskor van tünet, 
ám nincs kór. Vagy éppen a tünet 
maga a kór. Esetleg maszkírozza, lar-
válja önmagát, miként a depresszió 
némely formája. A szimptóma olyan 
jel, melynek megjelenése nem ve-
zethető le valamiféle előre megálla-
pított harmóniából vagy szabálysze-
rűségből, eseményjellege így a feno-
ménével mutat rokonságot. Az élet 
fenomenológiájának ezért végső so-
ron magába kell integrálnia egy 
transzcendentális szimptomatoló-
giát és patológiát is.

A szétvetõ harag
és az üvöltés

Az élet eksztázisának és eiszsztázisá-
nak szembetűnő jelensége a harag. 
Ez a támadó mozgás maga is egy tá-
madás nyomán jön létre, melyet az 
élő az elviselhetetlen feszültség foly-
tán önmagán tapasztal. Lendíti, löki, 
megrohanja őt, hogy aztán maga is 
sérülést okozóvá váljon. A kitörő 
dühben ugyanakkor egy komplett 
világ adódik, mely egyszerre aka-
dályoztató, hátráltató és szétrobba-
nással fenyegető. A roham az élőt a 
falak áttörésére, a feszültség leveze-
tésére vagy enyhítésére, pusztításra 

és önpusztításra készteti. Bombának 
és gránátnak lenni, repeszként szét-
szóródva kilyuggatni a világ falát, 
mely összezilálva a túlfeszüléssel fe-
nyeget. Szétszaggatni, feldarabolni 
és felemészteni a világszövetet, mely 
fojtogató módon tapad rá arra, aki-
ben a düh megjelenik. Ez az agresszi-
vitás a sértett, megalázott, gyalázott 
és semmibe vett élet reakciója, vélt 
vagy valós indokok alapján. Jobbá-
ra a szégyen vezérli, mely az élőben 
a csökkenés, szűkülés, nyomás érze-
te folytán keletkezik. Egy erőszakos, 
kívülről rákényszerített összehúzó-
dás, eiszsztázis, lényegét tekintve a 
megnyilvánulás gátlása. Ezt a gátat 
töri át a dühroham, hogy eksztati-
kusan másra támadva helyreállítsa 
az élő egyensúlyát a világban. Nem 
véletlen, hogy a szégyenkultúrák 
egyúttal haragkultúrák is, különféle 
thümotikus haragtervezetekkel, ha-
ragbankokkal és haraglerakatokkal, 
ahogy Peter Sloterdijk mondaná.12

Az élet önmagából való kiáradá-
sának és önmagába való visszahú-
zódásának másik fi gyelemreméltó 
példája az üvöltés fenoménje. Az 
üvöltés tetőfokán a hang leválik a 
jelentésadó beszédről, ereje háttér-
be szorítja a közlendő értelmet. De 
leválik a jelölő funkcióról is, artiku-
lálhatatlan mivoltában a hangtest 
elkülönül a jel-struktúrától, és sa-
ját-létre tesz szert. Ilyenként végül 
leválik az üvöltőről is, hogy önálló 
entitásként vegyen részt a világ éle-
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tében. Az üvöltés hangja egyfajta 
efemer állattá – mondhatni, pilla-
natélőlénnyé13 – válik, a test életének 
különös megnyilvánulásává. Immár 
nincs külső oka és célja, léte nem 
illeszkedik a rajta túli létrendbe. El-
törli az utalást egy olyan életre, mely 
lényegét tekintve üvöltésmentes, s a 
kiabálást csak valamilyen jelentéssel 
teli funkcióként tudja integrálni. A 
hang tehát kiszabadul a szemantikai 
mezőből, maga is testté válik mint-
egy, az üvöltő test hallható nyúlvá-
nyává, hogy aztán e testet is maga 
mögött hagyva a világba ékelődjön. 
Mint a Pán által darabokra szaggatott 
Ékhó, az ide-oda szóródó visszhang, 
aki végképp elvesztette kapcsolatát 
az ő Narkisszoszával.

Az üvöltés ezen autonóm léte je-
lenik meg a hang mesteri festőinek 
– mint például Goya, Munch vagy 
Bacon – alkotásain. Gilles Deleuze 
írja a Francis Bacon képein14 lévő 
kiáltásról, hogy ez „az a művelet, 
amelyen keresztül az egész test kisza-
badul önmagából a szájon keresztül.” 
Mindehhez – Bataille nyomán15 – azt 
is hozzáteszi, hogy ezeken a képeken 
a borzalom következik a kiáltásból és 
nem fordítva.16 A kiáltás során a szá-
jon keresztül önmagából kiszabaduló 
test az eksztatikus élet-élmény fent em-
lített típusának egyik rettenetes ese-
te. Az üvöltés kiáradás, önmaga létét 
mások rovására növelő, támadó moz-
dulat, másfelől azonban a szenvedés, 
a fájdalom, a rettegés hangja is, ilyen-

ként önmagába visszahúzódó, rejte-
kező mozdulat is. Kettős, kétértelmű 
mozgás tehát, melynek sem extenzi-
vitása, sem intenzivitása nem árulja 
el, miből táplálkozik. Így a fent leírt 
jelenség ambivalens jellegű, magába 
foglalja az eiszsztatikus élet-élményt 
is. Az üvöltés eksztázisa egyben eisz-
sztázis, a kiáradás visszahúzódás, a 
megjelenés rejtekezés. Mert a hang 
– melybe a test mintegy beleprése-
lődik – kiáramlásával egyidejűleg 
egy önmagába roskadó élet marad 
vissza, egy testét vesztett, elárvult 
szubjektivitás. Az üvöltésből visz-
szahúzódik valami, egy maradvány, 
az élet egy ellehetetlenült formája.17

Inger és elviselhetetlenség, 
távolságtartás és érintés

Az élet önmagából való kilépésének 
kulcsfogalma az inger, mely a testet 
válaszreakciókra készteti. A test in-
gerelhető szerveződés, az inger meg-
nyilvánulni készteti az általa meg-
érintett élő testet, ám ez a késztetés 
egy ellenkező mozgást is maga után 
vonhat. A testként megnyilvánuló 
élet ugyanis olykor egyenesen elvi-
selhetetlennek érezheti ezt az inge-
reltséget és közelséget, s ez belőle 
ingerültséget, idegességet vált ki, az 
idegekkel behálózott test feszültség-
gel teli irritációját. E szuperszenzibi-
litás létrehozhatja a zárkózottság és 
távolságtartás alakzatát, melyben a 
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testi szubjektivitás önmagába zárul, 
vagy igyekszik távolságot tartani a 
külső behatástól. A túl közeli világ-
élmény az élet e formáját önmaga 
szűkítésére indítja, koncentrációra, 
a határok megvonására, a megnyil-
vánulás minimalizálására.

Kierkegaard a zárkózottságot a 
démoni egyik aspektusának tartja 
és a szorongás általa kidolgozott for-
mái közt tárgyalja.18 A szubjektum-
nak ez a magába zárkózása olyan, 
mintha rejtegetne valamit, elzárna 
mások elől. Önmagába visszahúzó-
dó, önmagát visszatartó viszonyulás 
a világhoz és a többi lényhez. Noha 
természetesen minden egziszten-
ciának meglehet a maga rejteget-
nivalója, ám legmélyebb szinten a 
zárkózott szubjektum saját megélni 
képtelen, gátolt/gátlásos egziszten-
cialitását, önmaga semmisségét pró-
bálja elrejteni. Kérdés, vajon hova 
húzódhat vissza e démon, ha mély-
séges mélynek gondolt bensője nem 
mutatkozik meg, ha nem érintkezik 
a másikkal és a világgal, melynek 
révén szubsztancialitásra tehetne 
szert? Menedéke nem lehet legbenső 
önmagasága, hisz ezzel nem rendel-
kezik, így aztán éppen e visszavonó 

mozgás révén tölti fel üres belvilágát 
valamiféle tartalommal. Az ő ese-
tében a bezárkózás és az elhúzódás 
eiszsztatikus mozdulata teremti meg 
az élet azon formáját, mely ebben az 
önkorlátozásban tartja fenn magát. 
A testi vagy lelki distancia makacs 
tartásában, mely ódzkodik közel en-
gedni a hozzá közeledőt, akiben tá-
madót, de legalábbis betolakodót 
sejt. Lehet mindez egyfajta védelmi 
mechanizmus, lehet a szabadságvágy 
extrém formája, melyből éppúgy fa-
kadhat irónia a maga játékosságával, 
mint a minden ilyesfajta játék mögül 
felsejlő iszonyat.

Akár így van, akár úgy, eljöhet az 
az idő, mikor a magába záródott dé-
moni test önmagát érzi immáron el-
viselhetetlennek, és kényszert érez 
arra, hogy átlépje az általa gondosan 
megerősített határokat. Ez az érintés 
pillanata, a szerveké éppúgy, mint 
más életalakzatoké. Az élet ekkor 
egy csapásra áttöri a sajáttá szilárdult 
test megkérgesedett burkát, hogy 
színre léphessen a maga kis- és nagy-
jeleneteiben, és végre gáttalanul ki-
ömölve a másikhoz (el)érhessen.

JEGYZETEK

1. A fogalompár bizonyos tekintetben 
megfeleltethető a Deleuze Bacon-
könyvében található diasztolé-szisz-
tolé kettősségnek. Lásd Gilles De-

leuze: Francis Bacon. Az érzet logikája. 
Atlantisz, Budapest, 2014. 84. sk. Az 
eksztatikus és eiszsztatikus halál-
élményekhez lásd Schreiner Dénes: 



24 2000

Thanato-topográfi a: a halál színterei, 
Keréknyomok, 2019/13. 132–139.

2. Némiképp hasonlatos mindez a De-
leuze által vázolt hisztérikus jelenléttel, 
mely azonban különös módon egye-
síti magában a hiszterizáló és a hisz-
terizált, a saját jelenlétét másra kény-
szerítő és a létezőknek túlzott jelen-
létet tulajdonító lény állapotát. Lásd 
Deleuze i. m. 59. E belátás alapján a 
jelenlét metafi zikája, azaz az európai 
metafi zika csaknem egésze kap egy kis 
hisztérikus felhangot.

3. Amiképp az eksztatikusság az isteni 
szintjén, kozmogóniai aspektusban 
mint az emanáció, az explicatio Dei vagy 
éppen a natura naturans termőképes-
sége jelenhet meg, úgy az eiszsztati-
kus mozgásnak megfeleltethető Isten 
összehúzódása, a contractio Dei gon-
dolata Cusanusnál, Böhménél vagy 
Schellingnél, melyek párhuzamba ál-
líthatóak a luriánus kabbala cimcum 
fogalmával. Merthogy az élet külön-
féle regisztereiben (biosz, pszükhé, zoé) 
végbemenő mozgások között lehetnek 
megfelelések, így adott esetben a bio-
toposzok pszükho-toposzokká vagy 
zoo-toposzokká alakíthatóak át. Sőt 
a regiszterek közti ugrások, átsurraná-
sok az élet önmaga elől való kitérései-
nek speciális lehetőségei. Meglehet, 
végső soron minden élet mélyén ott 
munkál némi transzcendáló eszképiz-
mus, az örökkévalóságba kislisszolás 
alig titkolható vágya.

4. Hérakleitosz B 123 DK.
5. Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi. 

L’Harmattan – Szegedi Tudomány-
egyetem Filozófi a Tanszék – Magyar 
Filozófi ai Társaság, Budapest, 2006. 
319. skk.

6. Martin Heidegger: Mi a metafi zika? 
In Wegmarken. Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main, 1976. 111. 
skk., magyarul Útjelzők. Osiris, Bu-
dapest, 2003. 111. skk.

7. Michel Henry: Az élet fenomenoló-
giája. In Az élő test. Válogatott tanul-
mányok. Bencés Kiadó, Pannonhal-
ma, 2013. 14. skk.

8. Érdemes utalni rá, hogy Prohászka 
Lajos a zarándok, a vándor, a bujdo-
só stb. alakját egy sajátos nemzet-ka-
rakterológia összefüggésébe illeszti. 
Lásd A vándor és a bujdosó. Univer-
sum, Szeged, 1990.

9. Persze az kérdéses, hogy a kierke-
gaard-i Ábrahámot megszólító Isten 
mennyiben tekinthető „konkrét lé-
tező”-nek. Michel Henry az újszövet-
ségi Corpus Johanneum szövegeinek 
krisztológiája alapján éppenséggel 
magával az abszolút élettel (zoé) azo-
nosítja. Az istenfélelem e perspektí-
vából felfogható akár az élet külön-
féle regiszterei közti viszonyként is, 
vagyis végső soron az élet önmagára 
való visszahajlásaként.

10. Az autarkeia politikai (Arisztotelész) 
vagy egyéni üdvtechnikai (Epiku-
rosz, sztoa, buddhizmus stb.) esz-
méje ekképp végső soron a szerves 
élet szervetlentől függetlenedésének 
„vágyát” valósítja meg – egy másik 
regiszterben.

11. Ez nem azonos azzal, hogy a betegsé-
get metaforaként kezeljük (sic!) – ám 
nem is zárja ki ennek lehetőségét. 
Lásd ehhez Susan Sontag könyvét: 
A betegség mint metafora. Európa, Bu-
dapest, 1983.

12. Peter Sloterdijk: Harag és idő. Typo-
tex, Budapest, 2015. A harag és a szé-



252000

gyenkultúrák összefüggéséhez lásd 
például Remo Bodei: Harag. A dühödt 
szenvedély. Typotex, Budapest, 2013. 
29. skk., a fogalom alkalmazása az ar-
chaikus görögségre: Eric Robertson 
Dodds: A görögség és az irracionalitás. 
Gond-Cura Alapítvány – Palatinus, 
Budapest, 2002. 37. skk.

13. Ahogy Hermann Usener beszél pil-
lanatistenekről (Augenblicksgötter). 
Lásd Götternamen. Versuch einer Leh-
re von der Religiösen Begriff sbildung, 
Friedrich Cohen, Bonn, 1896. 279. 
skk. Eme „pillanatlények” körülte-
kintő leírása egy újfajta ontológiát 
– vagy inkább egy speciális „bioló-
giát” – igényelne.

14. Lásd például Triptichon, Három ta-
nulmány a keresztre feszítés lábánál 
lévő alakokhoz (1944), Fej VI. (1949), 
Keresztre feszítés töredék (1950), Tanul-
mány Velázquez X. Ince pápa portréja 
után (1953) stb.

15. Vö. Georges Bataille: A száj. Lásd 
http://versumonline.hu/vers/szaj/

16. Deleuze i. m. 24., 47., illetve 68. sk.
17. Az üvöltés persze lehet a kéj, a bol-

dogság, a meglepetés, a siker vagy ép-
pen az elállatiasodás kísérője is. Ám 
az eksztatikus-eiszsztatikus horizont 
ezekben az esetekben is feltárható.

18. Lásd Søren Kierkegaard: A szorongás 
fogalma. Göncöl, Budapest, 1993. 145. 
skk.

© Fortepan, 1939



26 2000

© Fortepan, 1939



272000

Mesterházi Mónika

MAJDNEM

Mikor majdnem valami nagy bajt csináltál,
mikor majdnem másról sem szól az életed,
ha marad hátra életed, mint arról az egy
rossz döntésről a rossz döntések sorában,
hogy tudsz kimenekülni a veszélyes döntés
lehetőségéből, ami a rossz pillanatban rejlett,
és hol sorakoznak rossz döntések veszélyes sorokban,
hol válik el előzmény és ok, ami oda vezetett,
a rossz döntéshez, és döntés volt-e még,
és ha jönnek döntéshelyzetek, hiszen más se jön,
honnan tudod, hogy döntesz, vagy csak összeáll
valami egy olyan sorozatban, aminek az elemei
veszélyesen dőlnek?

Annyi veszteség után, annyi előre látott és váratlan
veszteség után, amikből felálltál, ahogy felálltál,
ne kelljen meghülyülni, vannak itt még
felelősségek, jóformán más nem is maradt,
csak felelősségek és teendők, ne kelljen
meghülyülni, ez nem volt benne tényleg,
mozdulatok szabadsága, jó lett volna, szeretni még,
de véget ért, bár megadatott, megadatott és megtartott
annyi éven át, és nem is láttál messzebb,
de benne volt a vég, és a gyereklétben is,



28 2000

akiről mindig tud az anyja, amit el se mond, amit
nem is kéne tudnia, benne kellett, hogy legyen a vég,
amikor hirtelen mindent lehet, teljes szabadság,
hiszen minimális életjelek megteszik most már
erre-arra, annyi se,

amikor nem kéne más, mint megtalálni, hogy mi van
a körön belül, ha van, ha nincs is rá idő,
de ez nem volt benne, meghülyülni, ez tényleg
nem volt sehol, ilyesmi másokkal történik,
mint a baleset, a halál.

© Fortepan, 1939
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Kácsor Zsolt

House of Cards

Bedarálták a munkahelyemet, rá pár hónapra elhagyott a feleségem,
s rövidesen meghalt az apám. Nem ez volt a legkönnyebb évem. Azzal nyug-
tattam magamat és a pszichiáteremet, hogy legalább örökölni fogok: apám 
után a tizenharmadik kerületben maradt rám egy két és fél szobás lakás, 
benne néhány értékes festmény Csók Istvántól és Mednyánszky Lászlótól 
meg szénrajzok Rippl-Rónaitól. Ez is valami, ha az embernek se otthona, 
se munkája, se családja. Apám se volt többé, aminek kimondottan örül-
tem, mert az utolsó harminc évben halálra idegesített. Nem, nem harminc. 
Inkább negyven. Ki nem állhattam, mióta az eszemet tudom. Újságíró volt, 
és ezt a nyugdíjazása után sem volt hajlandó elfeledtetni senkivel, főként 
velem, aki egy ideje már egy sort sem voltam hajlandó elolvasni tőle. A nagy-
okost játszotta, aki mindenkit ismer és mindenhez ért. Reggelente fehér 
inget és nyakkendőt húzott, úgymond készenlétbe helyezte magát, történjen 
bármi, ő rajtra kész, hogy megvitassa a kérdést, s intézkedjen, ha feltétlenül 
szükséges. Így ült ebédig az íróasztalánál, elolvasta az interneten a magyar, az 
angol és az orosz hírportálokat, aztán evett valamit, ledőlt aludni, és három 
órától ismét kiöltözve várta, hogy történjen vele valami. Soha nem történt 
vele semmi. Rászokott hát arra, hogy délutánonként engem hívogasson. 
A telefonhírmondót utánozta, eldarálta az aznapi híreket, és kommentáro-
kat fűzött hozzájuk. Figyeld meg, ennek a lépésnek nemzetközi szinten már 
következményei lesznek. Ezt nem fogják megúszni. Ezt nem fogja hagyni a 
Nyugat. Beszéltem egy barátommal Berlinben, azt állítja, ott már megfonták 
a selyemzsinórt. Ilyen hülyeségekkel traktált. Fogd már be a büdös pofádat, 
te tudálékos majom, ez jött a számra minden alkalommal, de nem szóltam, 
inkább nyeltem. Elméletileg hálás voltam neki azért, amit értem tett, de 
miután mindig az orrom alá dörgölte, hogy milyen sokat köszönhetek neki, 
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elméleti megfontolásaim ellenére a valóságban, akármi is volna az a bizonyos 
valóság, mélyen megvetettem. Valóságaink mibenlétéről, akár a különbö-
ző etikai rendszerekről, korábban órákig tudtam beszélni, elvégre ez volt a 
foglalkozásom, de amióta bezárták a filozófia tanszéket, ahol tizenöt éven át 
tanítottam, jobbára csak ittam, s nagy ívben köptem az úgynevezett valóság-
ra és az etikai rendszerekre. Egykori tanszékvezetőnk halálosan gyáva alak 
volt, nagyrészt neki tulajdonítottuk, ami velünk történt. Nem volt képes ki-
állni értünk és a tanszékért, de tán nem is akart. Dékáni posztot ígértek neki 
arra az esetre, ha az átszervezést illetően együttműködik az egyetemi vezetés-
sel, nem is csodálkoztam, hogy a leépítés után egyedül ő maradt státuszban. 
Apám természetesen a kirúgásom után is eljátszotta a nagymenőt, fogadko-
zott, hogy ráugrasztja a korrupt egyetemi vezetőkre az összes újságírót, akit 
csak ismer, és a sajtó majd kicsinálja őket, de én nem kértem ebből. Apám 
révén ismertem néhány kollégáját, és felszínes, nagyszájú, egoista alakoknak 
tartottam őket, akik azt hitték, hogy a Föld csakis azért forog, hogy másnap 
időben megjelenhessen a lapjuk. Olykor összegyűltek apáméknál, megvitat-
ták a belpolitikai és nemzetközi helyzetet, szidták a fiatal újságírógenerációt, 
s meg voltak győződve róla, hogy a világot az ő kidőlésükkel pótolhatatlan 
veszteség érte. Ritkán engem is meghívtak, ilyenkor apám folyton a köny-
veimre terelte a szót, ami eleinte zavart, úgy éreztem, henceg velem, de 
idővel rájöttem, hogy valójában nem is velem dicsekszik, hanem saját ma-
gával, hiszen a könyveimet és végső soron engem magamat is a saját teljesít-
ményének tekintett, fogd már be a büdös pofádat, te tudálékos majom, ezt 
szerettem volna neki mondani ilyenkor, de inkább szerényen mosolyogtam, 
mindig is úgynevezett jógyerek voltam, a megbecsült egyke, aki, lám, sokra 
vitte. Hánynom kellett ettől a sok hazugságtól. Az apám rendszeresen pro-
fesszor úrnak szólított, azt hitte, szellemes. Nem professzor, hanem docens 
voltam, a tanszék bedarálása után meg az se, csak egy állástalan etikatanár, 
naphosszat abban az egyszobás, kilencedik kerületi albérletben ültem, amit 
egy barátomtól béreltem baráti áron, s azzal foglaltam el magamat, hogy 
fortyogó leveleket írtam a volt feleségemnek, este pedig igyekeztem minél 
gyorsabban és minél olcsóbban berúgni, hogy elviseljem az éjszakákat.
A leveleket természetesen nem küldtem el, arról ábrándoztam, hogy az 
anyag végül regénnyé áll össze, afféle etikai tanításfüzérré, amiből mindenki 
ráismer majd arra a kurvára, aki képes volt lelépni tőlem egy régi tanítványá-
val. Az a fickó tíz évvel volt fiatalabb nála, gondolom, a rajongása imponált 
a feleségemnek. Hányingerem volt tőlük is. Kifejezetten fölélénkültem tőle, 
amikor apám haláláról értesültem, egyik reggel a háziorvosa hívott, rész-
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vétet nyilvánított, s éreztem a hangján azt a fajta kötelező megrendülést, 
ami engem szerencsésen elkerült. Másnapos voltam, ki volt száradva a szám, 
lüktetett a halántékom, s miközben az orvos beszélt, én a hűtő előtt álltam, s 
ecetes uborkát kerestem, másnaposságra jól szokott esni a jéghideg uborka-
lé. Köszönöm, hogy hívott, viszonthallásra, mondtam az orvosnak, majd 
hosszan kortyoltam a befőttes üvegből. Úgy éreztem, újjászülettem. Három 
héttel korábban én magam szállítottam be apámat a sürgősségire, rosszul lett 
odahaza, s csak pillanatokra tért magához. Minden nap látogattam, ültem az 
ágya mellett, tudtam, hogy vége van, ő is tudta, legalábbis ezt olvastam ki a 
rémült tekintetéből. Nem, nem is rémült, inkább riadt volt. Feküdt az olda-
lára fordulva, mint egy meglőtt állat, és nehezen adta föl. Szerette végigját-
szani a meccseit, nem az a fajta ember volt, akit könnyen le lehetett győzni, 
de az elszánt Halál úrban végre ellenfelére akadt, és az apám ezúttal vesztett. 
A Halál úr ellen nem segítettek az úgynevezett jó kapcsolatai. Nekem kellett 
intéznem mindent, szerencsére még a kórházban jelentkezett egy temetkezé-
si szolgáltató, aki levette a terhet a vállamról. Teljes körű ügyintézés, ked-
ves uram, fogadja részvétemet, meg lesz elégedve, miben hunyt el a kedves 
papa, remélem, nem sokat szenvedett, itt legyen kedves aláírni, kártya vagy 
készpénz? Nagyjából ilyen gyorsan zajlott az egész. Sírhelyet nem kellett vá-
sárolnom, mert anyám mellé temettettem apámat a közös sírjukba. Anyám 
tíz évvel megelőzte apámat, és ha van másvilág, akkor eléggé fölingerelhette 
az újbóli találkozás. Pokoli volt az utolsó pár évük, hetekig nem beszéltek, de 
az apám úgy tett, mintha minden rendben volna. Ehhez nagyon értett. Ha 
anyám társaságban megjegyzéseket tett rá, apám rezzenéstelen arccal tűrt, 
majd derűsen elmosolyodott. Mennyire utáltam ezt az önelégült alakosko-
dását, amelyet ő maga természetesen polgári jólneveltségnek álcázott! Sze-
retett úgy hivatkozni magára, mint régi vágású úriemberre, emiatt sokszor 
eltűnődtem rajta, hogy vénségemre vajon én is úgy belemerevedem-e majd 
a szerepeimbe, ahogyan ő megkövesedett, akár azok a millió éves fatörzsek, 
amiket gyerekkoromban a természettudományi múzeumban mutogatott 
nekem. A temetés előtt fölhívott a volt feleségem, hogy eljöhet-e, de azt vá-
laszoltam, hogy nem akarom látni. Jó, akkor megígérem, hogy nem fogsz ész-
revenni, válaszolta, amiből úgy sejtem, ott volt a temetésen ő is. De tényleg 
nem vettem észre. Igaz, másokat sem nagyon, mert a dioptriás szemüvegem 
helyett feltettem egy dioptria nélküli napszemüveget, nem akartam, hogy 
belebámuljanak a szemembe, viszont én is csak elmosódott foltokat láttam. 
Jobb volt így. Estére leittam magamat, pedig megfogadtam a pszichiáterem-
nek, hogy nem iszom gyógyszerre.
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A temetés után két nappal levelet kaptam egy ügyvédi irodától, arra kér-
tek, hogy fáradjak be hozzájuk a végrendelet miatt.

Nem értettem.
Miért írt az apám végrendeletet?
Hiszen én vagyok az egyetlen törvényes örököse.

Az irodába menet fölhívtam egy újságíró barátját, hogy mit szól 
ehhez. Végrendeletet írt az apám! Ő is csodálkozott, aztán arra jutott: tán 
nem bírta ki az öreged, hogy ebben a műfajban ne próbálja ki magát. Neve-
tett, én pedig vele nevettem. Emlékezzél csak, mondta, hogy az apád még 
a nekrológírásból is állandóan viccet csinált! Mindig éppen annyi karak-
terből állt a cikk címe, ahány éves volt az elhunyt. Igen, erre én is emlé-
keztem, válaszoltam, s könnyebb szívvel bandukoltam tovább, igen, afféle 
lírai nedvest írhatott az öreg. Ezt a kifejezést is tőle tanultam, ő nevezte 
így az ömlengősen érzelgős cikkeket. Nyolcvanhat, jutott eszembe. Ennyi 
karakterből kellene állnia a nekrológja címének, ha az ő szabályai szerint 
játszanánk. Az ügyvédi irodában kedvesen fogadtak, megkínáltak kávé-
val, méghozzá azzal a dobozos fajtával, amit a George Clooney reklámozott 
a tévében, nagyon finom volt, kértem még egyet, adtak. Aztán elkezdték 
felolvasni a végrendeletet. Minden ingó és ingatlan vagyonomat a fiamra, 
Róbertre hagyom.

Itt valami tévedés lesz, szóltam, hiszen én nem Róbert vagyok.
Ön valóban nem Róbert, de nem is önről van szó.
Hanem kiről?
Az öccséről.
Ne vicceljen, nekem nincs is öcsém.
De igen, a végrendelet szerint van egy féltestvére.
Mondom, hogy valami tévedés lesz. Biztos, hogy az én apám végrendele-

tét olvassák? S biztos, hogy nekem?
Igen, hiszen az imént egyeztettük az adatokat.
Adják ide.
Tessék.
Igen, ez az ő kézírása. Nem értem.
Nem is tudom, hogy mennyi idő telhetett el. Arra eszméltem föl, hogy 

egy kényelmes bőrfotelben ülök, a kezemben apám végrendelete, és azon 
iparkodom, hogy elolvassam, de ördögi tréfa áldozata lehetek, elfelejtettem 
olvasni, nem ismerem föl a betűket, a sorok összefolynak előttem, olyanok, 
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mint egy gyerekrajzon a folyók hullámai, nem érnek össze, a titokzatos,
ismeretlen jelek mégis összetartoznak és azonos irányba futnak.

Kértem még egy kávét, adtak. Aztán a kezembe nyomtak egy levelet,
a végrendelet mellékletét, egy levelet, amit nekem írt az apám.

Azt már el tudtam olvasni. Az állt benne, hogy van egy féltestvérem, 
apám balkézről született fia, aki értelmi fogyatékos, sérült ember, és egy 
bentlakásos intézetben él A-ban, egy Eger melletti faluban. Apám elnézést 
kért érte, hogy eltitkolta előlem az öcsémet, de úgy érezte, nem volna helyes 
feldúlni a családi békét. Ám az sem volna helyes, ha ez a súlyosan fogyaté-
kos ember, aki képtelen az önellátásra, anyagi biztonság nélkül maradna, 
s mivel az élethossziglan tartó intézeti ellátás egy vagyonba kerül, a maga 
szerény eszközeivel segíteni szeretne a fián, akinek nem jutott sem család, 
sem otthon, sem édesapa. Nekem azonban, írta az apám, jutott család, jutott 
otthon, jutott édesapa, én meg tudok állni a lábamon, hiszen sikeres tudós 
vagyok, s bizonyára belátom, hogy a fogyatékos öcsémnek nagyobb szüksége 
van a pénzre, mint nekem.

Olyan csönd ereszkedett a szobára, hogy meghallottam, milyen hangosan 
olvad a kávémban a cukor.

Bizonyára.
Bizonyára belátom.
Hiszen sikeres tudós vagyok.

Nem emlékszem rá, hogy meddig ültem a cukor lassú olvadását hall-
gatva, az ügyvéd hangjára rezzentem föl, aki azt kérdezte, hogy pereljünk-e. 
De ezt sem értettem. Pereljünk? Kit? A hülye öcsémet? Nem, válaszolta az 
ügyvéd, van lehetőség a végrendelet megtámadására, habár… Habár bevallja 
őszintén, nem sok remény van a győzelemre. Mindenesetre a kötelesrész fel-
tétlenül jár nekem, azért perelni sem kell, az engem illet. Nem hallottam még 
azt a fogalmat, hogy kötelesrész, az ügyvéd magyarázta el. Ha jól értettem, a 
vagyon egyhatoda az enyém, mert két törvényes örökösről van szó, s mivel 
engem az apám kizárt az örökségből, az egyharmados kötelesrész fele jár ne-
kem. Egyhatod. A lakás egyhatoda. A képek egyhatoda.

Lassan esett le, hogy engem tehát kitagadtak.
Igen, ezt a kifejezést ismertem, de csak filmekből. Jobbára krimikből. Kita-

gadott az apám, mit csináljak? Ez úgy hangzik, mint egy rossz cikk címe egy 
női magazinból. Akár apám is írhatta volna, hiszen volt időszak, amikor női 
magazinoknak maszekolt. Nem gondoltam, hogy a hülye fiára gyűjt.
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Hazafelé menet találtam ki, hogy meglátogatom az öcsémet. Kíváncsi vol-
tam rá, hogy hasonlít-e apámra. Annyiban feltétlenül, hogy fogyatékos. Az 
apám is hülye volt, ez kiderült a végrendeletéből. Normális ember nem ta-
gadja ki az egyetlen fiát. Mármint azt az egyetlent, aki egészen apám haláláig 
voltam. Meghalt az apám, s szaporodott a családom. Bravó, öreg. Megcsör-
rent a mobilom, de először azt hittem, nem is az enyém. Apám barátja volt, 
érdeklődött, hogy mi történt az ügyvédnél. Semmi különös, válaszoltam, 
rutineljárásról van szó. Miféle rutineljárásról? Apám voltaképpen leltárba 
vette az ingó és ingatlan vagyonát, ennyi az egész, mondtam, s miközben be-
széltem, önkéntelenül megnéztem magamat egy kirakatüvegben.

Éppen olyan udvarias műmosolyt vágtam, mint az apám szokott, amikor 
társaságban szekálta az anyám.

Szegény mama.
De jó, hogy ezt nem érte meg.
Még időben elmenekült az öröklétbe apám mosolya elől.
Felhívtam A-ban a bentlakásos otthont, elmondtam, hogy ki vagyok és 

kit szeretnék meglátogatni, mire a vonal túlsó végén egy női hang fölneve-
tett. Ez igazán fantasztikus, mondta, hiszen Robikát soha senki sem szokta 
látogatni. S milyen boldog lesz Robika. Hány éves a Robika, kérdeztem, 
mire azonnal jött a válasz: harminckettő. Te jó isten, csak nyolc évvel fiata-
labb, mint én. Valahogy gyereknek képzeltem. Talán azért, mert csak most 
tudtam meg, hogy él. Az apám tehát harminckét évig hordozta magában a 
titkot. Hogy bírta ki?

Vonattal mentem le Egerbe, útközben megittam három sört, és be-
vettem két Xanaxot. Olvasni nem volt erőm, a tájat bámultam, és azon
bosszankodtam, hogy miért nem vettem több sört. Gondolhattam volna, 
hogy három doboz kevés lesz. Egerben át kellett szállnom helyközi buszra,
és amikor megláttam, hogy éppen a helyi bíróság épülete mellől indul, han-
gosan fölnevettem. Évekig járjak bíróságra, és pereskedjek egy idiótával? 
Tényleg? Ez van megírva a sorsom könyvébe? Hogy egy hülye ellen harcol-
jak? Ezt írta meg az én saját sorsom könyvében az én saját hazug apám?
A busz tizenöt perc alatt ért le A-ba, egy végtelenül hosszú faluba, amely az 
országút mentén épült, méghozzá hosszában, egy ház jobbról, egy ház balról, 
egy ház jobbról, egy ház balról, kilométereken át. A sofőrtől megkérdeztem, 
hogy hol kell leszállnom, ha a fogyatékosok otthonába akarok menni, mire 
bólintott, s azt válaszolta: éppen ott fogom letenni. Azt hittem, borravalót 
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akar, elő is kotortam egy ötszázast a zsebemből, de nem értette, hogy miért 
akarok fizetni. Már adtam jegyet, mondta, mire zavartan eltettem a pénzt.
A következő buszmegálló előtt lassított, s odaszólt nekem: nézze csak, balra 
ez a nagy kastély, ez lesz az. S tényleg ott tett le, hiszen a buszmegálló éppen 
a kastély előtt volt. Nem akartam rögtön bemenni, először nézelődni kezd-
tem, de hamar rájöttem, hogy nem jó ötlet, mert a kastélykertben lézengő 
emberek észrevettek, odajöttek a kerítéshez, és vigyorogva bámultak kifelé: 
pont a szemembe. A francba, hogy nem hoztam napszemüveget, morogtam, 
majd lesütöttem a szememet, s bementem a kapun.

Öt perc sem telt el, már Robika előtt álltam.
Nem volt benne semmi, ami apámra emlékeztetett volna, hiszen Robika 

Down-szindrómás volt, amit régen, a finomkodás előtti korszakban úgy ne-
veztek, hogy mongoloid idióta. A szerencsés örökös úgy is nézett ki. Ferde-
vágású, vizenyőskék szeme volt, vastag szemüvege, hosszú, egyenes szálú, 
szőke haja, és az arcáról soha nem tűnt el a mosoly. Ilyen viháncolóan vidám 
embert életemben nem láttam. Amikor megtudta, hogy ki vagyok, boldo-
gan nyálazva a nyakamba borult, alig tudtam ellökni magamtól. Egy fehér 
köpenyes nő állt mellette, s azt magyarázta, hogy ne lepődjek meg, Robikát 
erős érzelmi túlfűtöttség jellemzi, igazából egy csupaszív ember, aki minden-
kit szeret és akit mindenki szeret. Közben Robika olyan rajongó imádattal 
bámult rám, mint egy kutya, ha évek óta nem látta a gazdáját. Ráadásul egy-
folytában röhécselt. Nekem is van egy tesóm, nekem is van egy tesóm, ismé-
telgette, és a boldogságtól kicsurrant egy könnycsepp a szeméből. Viszolyog-
va néztem. Igyekeztem visszamosolyogni rá, de azt hiszem, nem ment. Aha. 
Tehát ez örökli a lakást, meg a Rippl-Rónai-rajzokat. Ó, apám.

Szóval most már ő az én családom.
Ez a Robika gyerek.
Ő az én egyetlen örökösöm, akinek viszont én vagyok az egyetlen

örököse.
Jól van, Robika, akkor próbáljunk úgy tenni, mintha tényleg egy család 

volnánk, jó? Gyere velem, Robika, kiránduljunk egyet, hadd mutassam meg 
neked a papánk sírját. Tudod, mi azért vagyunk féltestvérek, mert közös volt 
a papánk. Apuci, igen, így is lehet mondani. Apucika. Nézd csak, Robika, 
ez itt a temető. Itt fekszenek a halott bácsik és a halott nénik. Igen, egyszer 
majd én is itt fogok feküdni, meg te is itt fogsz feküdni, Robika. Olyan lesz, 
mint ebéd után a csendes pihenő, csak kicsit hosszabb. Kicsit örökké fog 
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tartani, de ne félj, nem fog fájni, a halottak már nem éreznek semmit. Nézd 
csak, Robika, hát itt fekszik a mi papánk, a mi közös apucink. Ez az ő sírja. 
Itt van eltemetve a mamám is, de neked hozzá semmi közöd. Ne sírj, ez az 
igazság, a mi mamánk nem volt közös, csak a papánk, aki itt fekszik. És most 
játszani fogunk, Robika. Ismered a House of Cards című tévésorozatot? 
Nem? Pedig nagyon jó, majd nézd meg, ha teheted. Én sokat nevettem rajta. 
Van benne egy jelenet, amelyben az új amerikai elnök, Kevin Spacey elmegy 
az apukája sírjához, hogy lerója a kegyeletét. Hogy ezt mit jelent? Tudod, 
Robika, a filmben Kevin Spacey úgy rótta le a kegyeletét, hogy kigombolta 
a sliccét, elővette a fütyijét, és lepisilte az apukája sírkövét. Te is szeretnéd 
leróni a kegyeletedet, Robika? Jól van, ügyes fiú vagy. Akkor gombold ki a 
sliccedet, Robika. És célozz.

© Fortepan, 1939
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Seláf Levente

Az orrpuszi, avagy a szerelem természete
antropológiai nézõpontból

Franz Boas 1895 októberében érkezett az Új-Hebridákra, egy angol fre-
gatt fedélzetén. Az Amerikai Földrajzi Társaságtól kapta a feladatot (vagyis, 
hogy pontosak legyünk, meggyőzte a Társaságot, hogy bízza meg ezzel a fel-
adattal és biztosítsa hozzá a pénzügyi forrásokat is; Boas a tudomány érde-
kében szinte mindenre képes volt, még tarhálni is), hogy elemezze a szigetek 
híres, ámde titokzatos homokrajzait, készítsen belőlük egy szisztematikus 
katalógust, és próbálja megfejteni a geometrikus ábrák jelkészletét. Ez az 
első volt a térségbe tervezett expedíciói sorában, de ha hihetünk fennma-
radt életrajzi dokumentumainak, végül egyben az utolsó is lett.

Franz lelkesen s csak némileg feszülten várta a kihívást. Természetesen 
tudta, hogy nem lesz könnyű a trópusokon, de az eszkimók között szerzett 
tapasztalatai meglehetős önbizalommal töltötték el. Itt nem kellett tartania 
az akár mínusz negyven fokos hidegtől, az éhségtől vagy hogy esetleg eltéved 
fókavadászat közben az alig pár órás világosságban és nem tud visszatérni 
a bázisra. Vérbeli etnográfus lévén az Új-Hebridákkal kapcsolatban sokat 
emlegetett kannibalizmusra sem úgy tekintett mint valós veszélyforrásra, 
hanem inkább mint a társas kapcsolatok egy olyan formájára, amit hiva-
tásából adódóan valamilyen formában illett volna végre megtapasztalnia; 
hogy a gyakorlatban ez hogyan fog megtörténni, azon próbált nem túl sokat 
töprengeni.

Hogy honnan tudunk erről az expedícióról, mely végül az utolsó volt a 
„Morris K. Jesup” küldetések közül, és mint megjegyeztük, a várakozások 
ellenére Franz utolsó útja volt a csendes-óceáni szigetvilágba, annak elle-
nére, hogy a róla készült beszámolónak nyoma sincs a Társaság aktái közt, 
sem a Science-ben, sem a Nature-ben, sem más tudományos lapban (pusztán 
egy Franz számára kiutalt nagyobb összegről szóló bizonylat utal rá)? Nos, 
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legyen elég annyi, hogy Franz szokásához híven naplót készített erről az út-
járól is, s ezek a feljegyzések fennmaradtak, csak nem voltak hozzáférhetőek 
a hagyaték részeként, de az ember azért jár könyvtárba, például a Columbia 
Egyetem könyvtárába, hogy ilyesmikre bukkanjon. (Alkalom szüli a publi-
kációt, ahogy mondani szokás.) Rövid ismertetésünkből érthető lesz, miért 
érezhette úgy Franz, hogy bár jegyzetei nyilvánosságra hozatala tudományos 
szempontból talán üdvös lenne, magánélete és karrierje szempontjából in-
kább katasztrofális következményekkel járna. Franz halott, Kienoe halott, 
Marie halott (jelen próza most nem ér rá elmagyarázni, hogy Marie kicsoda, 
az érdeklődőket kérjük, fáradjanak a Wikipédiához), és mi, olvasók és elbe-
szélők is meghalunk egyszer, de a tudomány, tételezzük fel, örök; szóval íme 
a történet, nagy vonalakban.

Amikor Franz megpróbálta meggyőzni támogatóit az utazás szük-
ségességéről, fő érve a tanulmányút mellett az eszkimó kultúrában feltárt 
hórajzok és az Új-Hebridákon használt homokrajzok feltételezett struktu-
rális és tipológiai hasonlósága, sőt rokonsága volt. Ő volt szinte az egyetlen 
nyugati, mondjuk így, aki a vallási szertartásokban meghatározó szerepet ját-
szó eszkimó hórajzokat láthatta és róluk publikálhatott; a polinéziai homok-
rajzok szintén alig voltak ismertek a tudományos közvélemény számára. Az 
interkulturális kommunikáció eszközeiként persze készültek ez utóbbiakról 
leírások, például Jean-Louis Godemichet tollából (az internet valószínű-
leg kidobja, most hadd ne lábjegyzeteljünk), de Franz, mint mindig, vérbeli 
komparatistaként közelített elemzése tárgyához, s ennél jóval mélyebb meg-
értésre vágyott.

De emellett volt egy titkos, úgymond mellékes projektje is, amit még jó-
tevőinek sem vallott be. Az amerikai és ázsiai bennszülöttek közös kulturális 
gyökereit illetően már nem voltak benne kételyek, de szerette volna ellen-
őrizni megállapításait egy ellenpróbával: vajon a polinéziai bennszülöttek 
és az eszkimók kommunikációjában vannak-e olyan közös elemek, melyek 
hasonló, vagy akár még határozottabb rokonságot mutatnak?

Három nagyon jellemző kvakiutl gesztust választott, melyek megfelelőit 
azonosítani akarta az Új-Hebridák számtalan nyelvet beszélő, kis lélekszámú 
népcsoportjainál. Az első a két kéz négy-négy ujját félig behajlítva a kör-
mökkel összeilleszteni és a mellkas elé helyezni. Ez a kvakiutlok számára a 
teljes elfogadást jelentette; például a két házasulandó ezzel a mozdulattal 
jelezte, hogy együtt kívánnak élni, vagy az idős szülő, hogy rábízza magát 
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gyermekeire, szerezzenek neki élelmet ők, amikor már nem tud vadászni.
A második egy hajtincs megfogása, esetleg felcsavarása a bal kéz ujjaival. Ez 
a kvakiutlok számára a szexuális együttlétre való felhívást jelentette. Hogy 
honnan tudta ezt Franz? Nos, az igloo-k intimitása, érthető okokból, meg-
lehetősen korlátozott volt, s most hadd ne részletezzük ezzel kapcsolatban 
Franz tapasztalatait, melyeket egyébként is hosszan taglalt a Measurement of 
Differences Between Variable Quantities című munkájában (legalábbis a Mexi-
kóvárosban megjelent harmadik, javított és bővített spanyol nyelvű kiadás 
függelékében, p. 320–332). A harmadik gesztus az orrok összeérintése és 
enyhe összenyomása. Ez az összetartozás jelzése volt: így üdvözölték egymást 
a vadászatból megtérők és az otthon maradók, a családtagok, akik hosszú 
idő után újra találkoztak, illetve ez jelezte az idegen befogadását. A Franz 
magánhasználatú zsargonjában a „szív”, „vágy” és „orrpuszi” (Naseküss-
chen) fantázianevekre hallgató gesztusok nyilván nem univerzálék, ezt tudta 
jól (például Mindenben töltött gyermekkora során egyszer sem találkozott 
velük), tehát utalhatnak kulturális rokonságra, de Franz nem volt ostoba 
(Dummkopf), azt is tudta, ha azonos jelentésben megtalálja egyiket vagy 
másikat, az még nem jelenti két kultúra kontextusának teljes vagy hozzá-
vetőleges azonosságát, sőt közös eredetét sem. Abban bízott, hogy a három 
gesztusból álló minta kiválasztása elég körültekintő volt a hipotézis ellen-
őrzésére.

Torrent kapitány, az angol haditengerészet tisztje, bár Franzot némi-
leg bizalmatlanul fogadta, hamarosan megkedvelte őt, és mindent megtett, 
hogy segítse a „vadak” szokásainak jobb megismerésében. Ő vitte el Port 
Viláig, majd amíg arra várt, hogy megfelelő mennyiségű szantálfával rakják 
meg a hajót, gondoskodott róla, hogy Franz eljusson Espirito Santo szige-
tére, amit antropológiai szempontból feltérképezni kíván. Az expedícióhoz 
rendelkezésére bocsátott egy csónakot, térképet, és segített neki, hogy a 
kikötőben fel tudjon fogadni pár málhahordót és tolmácsként egy fiatal 
bennszülött lányt, aki hosszabb ideje élt az angol támaszpont közelében, 
tűrhetően beszélt angolul és valamelyest franciául is. Kienoe, így hívták, 
állítólag Espiritu Santóról származott. Torrent állítása és tapasztalatai szerint 
a lány a szigetek nyelvei közül vagy egy tucatnyit ismert. Franz teljesen meg 
volt elégedve a kapitány szolgálataival és még inkább a lány képességeivel, 
melyek lenyűgözték. Hogy a lány a segítségére lehessen a kutatásban, vagyis 
általa Franz jobban megérthesse a sziget kultúráit, először is őt kellett megta-
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nítani pár dologra. Franz a legszükségesebbekre szorítkozott, legalábbis arra, 
amit egy 36 év körüli Amerikában élő német zsidó tudós ilyen helyzetben a 
legfontosabbnak tart: a német nyelv alapjai, az összehasonlító fonetika pár 
elve, a középkori hősi epika főművei, a toposzkutatás új irányai és a fordítás-
elmélet főbb összefüggései fértek bele ebbe a pár napba. Viccelek, persze, az 
utóbbiakról valószínűleg nem volt szó; a naplójegyzetekből mindenesetre 
csak a tanítás és a tanulás kölcsönös vágya és igyekezete derül ki. Franz csak 
magyarázott, magyarázott, és bár egészen biztos nem lehetett benne, hogy 
Kienoe mindent ért, csillogó szemei ezt az érzést keltettek benne. Ne ker-
teljünk, Franz fülig szerelmes lett, és Kienoe a tartózkodás Franz számára 
értelmezhető jelei nélkül fogadta el a szerelmét.

Miután kikötöttek Espiritu Santo északkeleti csücskén, Franz nagy lel-
kesedéssel vágott neki a terepmunkának, melyre szűk három hetük volt; 
ennyi idő kellett Torrentnek katonai és kereskedelmi küldetése elvégzéséhez 
(erőfitogtatás a franciák előtt, a szantálfa, miegyéb), s hogy értük jöjjön hajó-
jával, mielőtt beköszönt az esős és viharos időszak, ami túl veszélyessé tette 
volna az utat vissza Los Angelesbe. A partra szállás után Franz és Kienoe 
hamar lemondtak a málhahordókról, hogy inkább kettesben tegyék meg az 
utat a kikötőtől a szárazföld belseje felé. Úgy tervezték, az egyes törzsek közül 
azokat látogatják meg először, melyek nyelvét Kienoe többé-kevésbé jól (ki 
tudná ezt pontosan megítélni, a szerelmes Franz, vagy mi, az ostoba utókor?) 
ismerte. Franz ebben a szakaszban vázlatokat készít az akeik, amblongok, 
szakaók és más törzsek homokrajzairól és jegyzeteket nyelveik szerkezeté-
ről, és mindenhol kipróbálja, vajon működik-e a háromelemű gesztuskészlet 
dekódolása is az adott közösségben, s ehhez természetesen hűséges tolmá-
csa segítségét veszi igénybe. Szerelmes együttléteik során úgy tűnt, Kienoe 
tökéletesen érti a szív, vágy és orrpuszi gesztusoknak (melyek együttesét az 
antropológus a „szerelem” szóval jelölte, hogy meg ne bántsuk, mondjuk úgy, 
poétikusan [n.b. szülei Franz Liszttől kapták az ihletet keresztnevéhez]) azt a 
jelentését, amit Franz a kvakiutlok kommunikációjában azonosított. Vagy ha 
volt is némi eltérés, ezt inkább a jelentés gazdagodásának lehetett tekinteni, 
ami Franzot óvatos bizakodással töltötte el a kísérlet sikerét illetően.

A gesztusoknak a bennszülöttek közötti kommunikációban betöltött sze-
repe illusztrálására azt a módszert választották, hogy Kienoe, akit a közössé-
gek tagjai ismertek, legalábbis szegről-végről, a társalgás (információgyűjtés) 
egy pontján megmutatta a szív, a vágy, és a közönség valamelyik Franz vagy 
a véletlenek összjátéka által kiválasztott tagjához hajolva az orrpuszi gesztu-
sát, Franz pedig dokumentálta a reakciókat.
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Az eredmények változatossága megdöbbentő volt. Amikor az akeik kö-
zött dolgoztak, a szív jelére egy fiatal férfi felpattant, elszaladt, és egy frissen 
sült lepényhallal tért vissza. A vágy jelére a közösség minden jelenlévő tagja 
vad kacagásban tört ki, amihez Kienoe is csatlakozott, majd elkezdtek felfelé 
mutogatni, a kunyhók körül magasodó fák ágaira és leveleire. Az orrpuszit a 
lepényhalat hozó férfival mutatta be Kienoe; a válaszreakció az volt, hogy a 
fiú bal, majd jobb fülkagylóját Kienoe füléhez illesztette pár másodpercre.
A nap végén Franz és tolmácsa közös derékaljukon összegezték az ered-
ményeket. Közösen megállapították, „Nó láv”, ahogy Kienoe mondta, azaz 
„Nincsen szó szerelemről”, ahogy a naplóba hivatalosan bekerült. „Láv”, 
mondta ezután nem sokkal, némileg más hangsúllyal Franz, „Láv” ismételte 
Kienoe, vágy, orrpuszi, szeretkezés, szív, majd alvás reggelig.

A következő állomáshelyen, az amblongoknál a szív jele váltott ki álta-
lános jókedvet. A vágy hajfonós mozdulatára a jelenlévő nők fejük fölé tették 
két kezüket, tenyerüket lefelé fordítva. A Kienoe-től orrpuszit kapó lány eny-
hén jobbra hajtotta a fejét, felfújta az arcát és szemeivel középre bandzsított. 
Este dokumentáció: „nó láv”, később „Láv!”, szeretkezés, alvás. A szakaókkal, 
elsőre úgy tűnt, működik valami több, valamilyen magasabb szintű megértés: 
ők a szív jelére széles mosollyal, tenyerüket összefonva és meghajolva reagál-
tak. A vágy mozdulatát férfiak és nők saját göndör hajuk végigsimításával 
viszonozták, a férfi pedig, akinek Kienoe az orrpuszit adta, utána mélyen 
és hosszan a szemébe nézett, és arcához tolta az arcát. Ekkor történt egy kis 
malőr, mert Franz, kiesve dokumentátori szerepéből, talán féltékenységből, 
de ezt most hagyjuk, maga is odahajolt egy szakao nőhöz, és adott neki egy 
orrpuszit, amire kapott egy éktelen nagy pofont. Még nem tért magához a 
meglepetésből, amikor több férfi fogta közre. Leteperték, majd arccal előre 
egy fához kötözték, megoldották a nadrágszíját, és egymás után hárman is 
megerőszakolták (anal gefickt), a falu lakosai, nők, gyerekek, öregek és persze 
Kienoe szeme láttára. Utána elengedték, és mintha mi sem történt volna, 
szívélyesen invitálták a közös vacsorához. Franz, mint mondtuk, nem volt os-
toba, de ekkor, megszégyenülten, totál idiótának, igazi balféknek (Arschloch) 
érezte magát. A kunyhójukba térve, lefekvés után Kienoe remegve, hang-
jában aggodalommal elegy reménnyel kérdezte meg, „Láv?”, amire Franz, 
némileg talán sértetten, nem tudva, hogy a lányt az expedíció sikere vagy az 
ő testi épsége izgatja-e valójában, csupán annyit felelt, halkan: „Nó”. Óvatos 
orrpuszi, majd alvás helyett álmatlan forgolódás, nyöszörgés hajnalig.
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Franz igyekezett napirendre térni a dolog fölött, hisz antropológusként 
hozzászokott, hogy kemény kihívásokkal kell szembenéznie célja elérése 
érdekében. És hát nem volt oka neheztelni senkire; sőt, végső soron a kom-
munikációs nehézségek feltérképezése volt a célja, s ebből a szempontból 
legutóbbi kísérlete akár sikeresnek is volt mondható. A falusiak a következő 
napokban is úgy viselkedtek, mintha mi sem történt volna; mindenesetre 
Franz az alatt a faluban töltött néhány nap alatt, amíg testileg és lelkileg rend-
be nem jött, óvakodott az orrpuszi gesztusának nyilvános végrehajtásától.

A kényszerű pihenő után, amivel előzetesen nem terveztek, Torrent érke-
zéséig már csak egy rövidebb adatgyűjtő útra jutott idejük. Egy olyan faluba 
indultak, ahol állítólag roria nyelven beszéltek, amit Kienoe sem értett. 
Szálláshelyükhöz képest a külvilággal kevés kapcsolatot tartó, még a sza kaók 
által sem igazán ismert falu valahol a folyó túlpartján, több órányi járásra 
feküdt a dzsungelben. Keveset lehetett megtudni a roriákról, de feltűnő volt, 
hogy a szakaók közül valamiért senki nem akarta elkísérni Franzot és társát 
az útra.

Hadd adjuk át a szót a történet végéhez közeledve Franz naplójának:
„A számos baljós előjel és az éjszaka kitört kiadós trópusi vihar ellenére 

reggel útra keltünk. A szél, s a hatalmas mennyiségű csapadék, amely szü-
net nélkül ömlött az égből, már az esős évszak közelgő beköszöntét jelezte. 
Csak késő délutánra értünk arra a környékre, ahol a falut sejtettük. Hosszú 
bolyongás után, szürkületkor vettünk észre néhány kunyhót. Amikor ösz-
szeverődött körülöttünk a fogadásunkra egy kisebb csapat íjjal és lándzsával 
felszerelt férfi, Kienoe rájuk mutatott és közölte, ők a roriák.

Ekkorra teljesen kimerültünk. Az eső könyörtelenül szakadt tovább. 
Korábban készített rajzvázlataim és részben nyelvtani feljegyzéseim, szó-
szedeteim java részét szerencsére a szakaóknál hagytam, mert amit magam-
mal vittem, azok teljesen eláztak, sőt, egy részük az átkelés során a folyóba 
esett. Szállásra vágytunk csak, fedélre a fejünk fölé, ezt akartuk megértetni 
a ro riákkal. De hiába próbálkozott Kienoe az összes általa ismert nyelven, 
és hiába mutogattunk széles mozdulatokkal a kunyhókra, nem úgy tűnt, 
mintha a falubeliek megértették vagy teljesíteni akarták volna a kérésün-
ket. Homokrajzokat készíteni az adott körülmények között lehetetlen volt, 
az egyébként is agyagos föld iszamos volt az esőtől. A bennszülöttek gyűrűt 
fontak körénk. Kienoe-vel egymásra néztünk, és pár szót váltva megegyez-
tünk benne, hogy mielőbb el kell tűnnünk innen.

Látta, láthatta rajtam a kétségbeesést és a csalódást, hogy így ér véget az 
expedíciónk, ahogy én érzékeltem az indulás előtt az ő rettegését ettől az 
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utolsó adatgyűjtéstől, amire voltaképp rákényszerítettem. Hirtelen ötlettől 
vezérelve, tartok tőle, nekem szánt engesztelésként, azt javasolta, próbál-
kozzunk meg a szerelmi gesztuskészlet tesztelésével a roriák között („Láv-
prób?”). Végigfuttatva szemünket a körülöttünk álló, felfegyverzett benn-
szülötteken, végül egymáson állapodott meg a tekintetünk. Mindketten 
ismeretlen terepen mozgunk, jobb lesz ez így. Felmutattuk a szív jelét, egy-
másnak, majd a roriáknak. Ők furcsa mód íjaikat, lándzsáikat letéve utánoz-
ták a gesztust. Utána a vágy jelét mutattuk egymásnak és körbe, ami régen 
nyírt, szinte vállamat verdeső hajam miatt nekem sem okozott nehézséget.
A roria harcosok furcsa gesztikulálással ezt a mozdulatot is viszonozták, szé-
les mosollyal, ránk és egymásra tekintgetve. A reakciókon igencsak megle-
pődve összehajoltunk Kienoe-val, és összeillesztettük az orrunkat. A roriák 
vihogva néztek minket, majd a tizenöt harcos mindegyike összenyomta az 
orrát a többiekével; könnyen utánaszámolhatunk, ez mintegy 105 orrpuszit 
jelent. Amikor mindenki sorra került, egyikük Kienoe elé állt, úgy, mintha 
orrpuszit várna tőle. Engem a féltékenység közbelépésre ösztökélt, de a többi 
harcos elég gyorsan egyértelművé tette, hogy jobb, ha féken tartom magam. 
Kienoe és a harcos egészen közel hajoltak egymáshoz, lassan, szertartásosan, 
majd amikor már csak pár centi választotta el az arcukat, a harcos hirtelen 
Kienoe orrába harapott. Láttam, ahogy fröcskölni kezdett a vér, telefestette 
a roria egész ábrázatát. Oda akartam rontani, de valószínűleg ekkor kaptam 
az ütést, amitől elveszítettem az eszméletemet. Nem tudom, mennyi idő-
vel később, a folyó túlsó partján ébredtem, véresen, zúgó fejjel, megfosztva 
minden felszerelésemtől, ruhámtól, egyedül. Hajnalodott, a vihar elállt. 
Amennyire meg tudtam ítélni, a szakaók falujától nem messze lehettem. 
Reggelre értem vissza hozzájuk. A naplóm és a roriákhoz tett látogatás előtt 
náluk hagyott tárgyaim mind ott voltak, igaz, az eső ott maradt feljegyzéseim 
java részét is tönkretette. Kienoe felől érdeklődtem, de nem tudtak mondani 
semmit. Vártam, mi mást tehettem volna.”

Elismerjük, Franz stílusa fárasztó, a feszültség érzékeltetése nem az 
erőssége, szókincse szegényes, de a filológiai hűség kedvéért illendőnek
tartottuk, hogy az expedíció utolsó, tragikus szakaszát az ő szavaival idéz-
zük fel. Láthatjuk, hárít, sunyin egy szót sem szól arról, hogy vissza kellett 
volna mennie Kienoe-ért, és megküzdeni a roriákkal, vagy valami ilyesmit; 
meg kell hagyni, szaktársként bármily kitűnő, emberként közepes, már ha 
szabad ítéletet mondanunk egy halandóról életének egy epizódja alapján.
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A naplóból megtudjuk ugyan, hogy Franz nem tudott újra eljutni a roriák 
közé (na de miért, könyörgök, miért?), és reményvesztve, Kienoe-t keres-
ve (aha) a korábban bejárt úton a szakaóktól az amblongok és akaik földjén 
keresztül ért vissza a tengerpartra. Még épp jókor, hogy a Torrent kapitány 
fregattjáról partra szálló csónak legénysége észrevegye és biztonságban át-
szállítsa őt a fedélzetre.

A napló hátralévő részében pár lakonikus bejegyzés szól a Los Angelesig 
tartó útról (hosszúsági és szélességi fokok, szélviszonyok), ezen kívül csak 
úgynevezett lírai költeményeket találunk benne. Ógörög elégiákat, Tristan 
L’Hermite és Ronsard stílusában írt francia szonetteket és dalokat, vala-
mint hölderlini ódákat a természet, a nyelv és a szerelem kapcsolatáról, meg 
pár akrosztichonos verset Kienoe nevére. Feltehetően ez Franz Boas költői 
életműve, melynek léte – nyugodt lelkiismerettel állíthatom, méltán – eddig 
ismeretlen volt a közönség előtt. Ezek a versek tehetnek róla, hogy Franz 
egyébként, biztosan egyetértenek velem, érdekes kutatási beszámolója a
Columbia Egyetem könyvtárának kézirattárában a „Poetry etc.” gyűjte-
ményrészbe soroltatott (a könyvtárosok inkompetenciájának taglalása nem 
képezi tanulmányunk tárgyát, passons), s ezért csak most (na persze az is 
igaz, ezért nekem köszönhetően) került napvilágra.

A történet talán érthetővé teszi, hogy Franz életrajzában miért maradt
homályban ez a néhány hónap: mi tagadás, nem volt egy diadalmenet.
Franz eltökélte, és ezt viszont többször a nyilvánosság előtt is elismételte
(pl. „A tudós, aki minden civilizáció nyelvén ért: még a rézbőrűekén is! 
Exkluzív interjú Franz Boasszal”, Time Magazine 1924. február 7., stb.), hogy 
munkahipotézisei felállítása során a jövőben igyekszik a lehető legnagyobb 
alapossággal eljárni: úgy látszik, ez volt a tanulópénz. Az óceániai–amerikai 
kulturális rokonság, a homok- és hórajzok szemantikája és az intimitás gesz-
tusai tárgyában folytatott kutatásokkal pedig, életműve tükrében biztosan 
állíthatjuk, a nyilvánosság előtt örökre felhagyott. Láv vagy nó láv, meg 
hogy mi is az a szerelem, nos a tudományos igényű válaszadás kísérletét fel-
függesztette, s inkább más kérdéseket formált és válaszolt meg nyilvánosan 
és bravúrosan. Sajnálhatjuk, hiszen antropológiai géniusza alkalmassá tette 
volna e témák alaposabb körüljárására. Megvigasztalnám, ha tehetném: oda 
se neki, Franz, van ez így néha.
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Léderer Pál

„A mennydörgõ léptû csorda”

1. RÉSZ

(bár ezt egyre kevésbé szívesen te-
szem): semmiképp nem lehetetlen, hogy 
olykor sokkal többet tudjon mondani. 
Így aztán óráimon igen gyakran for-
dult elő, hogy mondanivalómat a 
legkülönfélébb helyekről s váloga-
tott szerzőktől elkölcsönzött irodal-
mi idézetek fölolvasásával (illetve 
értelmezésükkel) tettem szemléle-
tesebbé. Csatasorba állított szerző-
gárdámra mai napig büszke vagyok. 
Shakespeare és Rejtő Jenő…, Szap-
phó és Hemingway…, Edgar Allan 
Poe és Nagy Lajos… nem folytatom.

Igen kiváló pedagógiai szemlélte-
tő eszköznek találtam például a Las-
sie-könyvéről elhíresült Eric Knight 
Sam Small-történeteinek egyikét-
másikát. Például a „Mary Ann és 
a herceg” címen ismertet. Arról a 
goromba pokróc rudlingi hercegről 
van szó, tudják, aki megkapta a druit 
de szegnert. Hogy mi köze van a 
druit de szegnernek az Erkölcsi Kul-
túra Megőrzésére Felügyelő Társaság 
hölgybizottságához, azt nem árulom 

Valaha, réges-régen, amikor még 
gazdaságilag aktív korúként szabá-
lyos módon voltam becsatlakozva 
a társadalmi munkamegosztásba, 
kenyeremet azzal kerestem, hogy az 
empirikus szociológia adatgyűjtési 
módszereiről (azokon belül, szűkeb-
ben, az úgynevezett survey-típusú 
kérdőíves technikákról) próbáltam 
valami számomra fontosat mondani 
a szociológia szakos egyetemi hallga-
tóknak. Ne fi rtassuk, ment-e ez által 
a világ elébb!

Meggyőződésem volt (egyébként 
ma is az), hogy a „társadalomba ve-
tett” emberről (ha tetszik, ha nem, 
mindannyian azok vagyunk!), az em-
berek közötti viszonyokról a szépiro-
dalom sokkal többet tud mondani, 
mint a szociológia. Megengedőbben 

Írásom címe nem véletlenül szerepel idéző-
jelek között. Úgy vettem kölcsön. Az írói 
(pontosabban: műfordítói) lelemény Szerb 
Antalt dicséri. S ha már fordításról beszé-
lek: azok a szövegek, melyeknél fordító 
neve nincs feltüntetve, a saját fordításaim.
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el a kedves olvasónak,1 mert most 
egy másik Sam Small-történettel 
kell foglalkoznom. Egyszer már idéz-
tem belőle,2 ezért röviden csak any-
nyit összefoglalóul: Mr. Smith egé-
szen átlagos, Dél-Kaliforniában élő 
amerikai. Most éppen Angliát járja 
be turistaként. Így keveredik egy kis 
yorkshire-i falu kocsmájába, a Kiter-
jesztett Szárnyú Sasba. Szóba elegye-
dik az ottaniakkal; azok faggatják 
Amerikáról, ő válaszol a kérdésekre, 
s ebből mindenféle mulatságos félre-
értések adódnak; ugyanis a kocsma 
vendégei – mint egyikük elbúcsúzás-
kor büszkén mondja: „tudja, mi mo-
ziba járunk, tudjuk mi, hogy milyen 
az az Amerika igazából”. Mr. Smith 
végül aztán készségesen és tökélete-
sen alkalmazkodik beszélgetőtársai 
mozi-Amerikát illető „elvárásához” 
– nekem pedig kötelességem felhívni 
az olvasó fi gyelmét arra, hogy a drá-
ga Szerb Antal (ő fordította zseniáli-
san magyarra a könyvet) iszonyatos 
bakit követ el. Valaki egy kérdést 
intéz Mr. Smith-hez: „No már most 
– szólt Sam –, hogy is van azokkal a 
dög bivalyokkal?” Az angol szöveg 
természetesen hibátlan: „Now”, Sam 
said, „how about them bloody buff alo?” 
A magyar szöveg (ismétlem: Szerb 
Antal fordította!) csak akkor lenne 
menthető, ha Mr. Smith erre azzal 
válaszolna: „Tudja, tata, azt, amiről 
beszél, azt nem bivalynak, hanem bö-
lénynek hívják”. E helyett azonban 
annyit mond:

Ó, a buff alo! (…) A mennydörgő lép-
tű csorda! Egy ideig az a veszély fe-
nyegetett, legalábbis azt mondták, 
hogy kihalnak. De most már öröm-
mel mondhatom – és kétségkívül 
maguk is éppily örömmel hallják –, 
a csordák egyre növekednek és soka-
sodnak, és nemsokára megint ott tar-
tunk, hogy egy puskalövéssel le lehet 
teríteni egy teljes sebességgel szágul-
dó bikát.3

Aztán pedig, hogy tetézze bűnét, 
Szerb Antal ilyennek láttatja Mr. 
Smith-t.

Gyorsan és szemléletesen Amerikáról 
kezdett beszélni, s rajzán látható volt 
a város, ahol éjjel-nappal röpködnek 
a gengek golyói. Látható volt a város 
legszélső utcája és abban a legszélső 
ház és azon túl a préri, amelyen nin-
csen ösvény, és ott mennydörög a bivaly, 
lovagol a cowboy, és leselkedik az in-
dián.4 (Az én kiemelésem – L. P.)

Eric Knight vétlen ebben a mellé-
fogásban. Ő mindvégig a buff alo szót 
használja, illetve – és innentől Szerb 
Antal tévedése védhetetlen –, a bison 
szót.5 Mi – Önök és én! – szakértő-
ként annyit jegyezzünk meg csupán, 
hogy a bivaly csak Indiában menny-
dörög,6 ott is csak akkor, ha Maugli 
hergeli őket.

Ráma megszimatolta Sir Kánt, és el-
bődült.
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– Haha! – kacagott fel a bika hátán 
Maugli. – Tudod-e végre, mi ez? – És 
a fekete szarvak, tajtékzó szájak, kime-
redt szemek áradata úgy söpört végig 
a vízmosáson, mint áradáskor a kőgör-
geteg. (…) aztán Ráma bicsaklott egyet, 
botlott egyet, keresztülgázolt valami 
puhaságon (…) aztán a bikák még min-
dig a nyomában voltak, amikor teljes 
erejéből beleütközött a másik csordá-
ba. (…) Sir Kánnak nem kellett több 
taposás. Halott volt.7

Bison bison bison

Mielőtt most, rögtön, „a szemérmet 
félrehagyva”, a bölény-taxonómia 
szakértői által kidolgozott latin rend-
szertani elnevezések sorozatával kez-
deném bombázni Önöket, szeretném 
nyomatékkal leszögezni, hogy sem-
miféle természettudományos kép-
zettséggel nem rendelkezem. Nem 
vagyok biológus. Nem értek sem az 
ökológiához, sem az etológiához. A 
paleo-zoológiához sem, más egyéb 
„paleókhoz” sem. Továbbá: se a kli-
matológiához, se a meteorológiához 
nem konyítok. Viszont ismerem a 
betűket, olvasni tudok. Amikkel te-
hát a következőkben előhozakodom, 
azt olyan szakcikkekből szűrtem le, 
amelyeken becsülettel végigrágtam 
magam, igyekeztem megérteni őket, 
igyekeztem átgondolni, a bennük 
előforduló állítások mennyire te-
kinthetők konszenzuálisan elfoga-

dottnak s logikailag plauzibilisnek. 
Ha rám bizonyulna, hogy szamársá-
gokat írtam össze, készséggel kérek 
elnézést.

Nos, a rend kedvéért szögezzük 
le ismételten: az amerikai kontinen-
sen bivaly – őshonosként – sehol, 
sohasem létezett. Ami itt létezett, s 
létezik az a bölény. A bölény (Bison) 
a párosujjú patások (Artiodactyla) 
rendjében a kérődzők (Ruminan-
tia) alrendjébe és a tülkösszarvúak 
(Bovidae) családjába tartozó tulok-
formák (Bovinae) egyik neme.8 Ál-
lat-őse, melyet a Paleolitikum idején 
barlangok falára fölfestve tisztelt 
– egyszersmind elejteni próbált – az 
ősember, a maiénál sokkal nagyobb 
testtömegű sztyeppei bölény (Bison 
priscus) Eurázsiában és Amerikában 
egyaránt megtalálható volt. Az egy-
mást követő jégkorszakok az Újvi-
lágban időlegesen elszakították egy-
mástól a fajta példányait, így a Riss-
jégkorszak idején (ez úgy 180 ezer 
évvel ezelőtt következett be, s elég 
sokáig tartott) bukkant fel utód-vál-
tozatként az amerikai niche-ben a 
hosszúszarvú bölény (Bison latifrons). 
Később, hasonló, jegesedések okoz-
ta elszigetelődések miatt a sztyeppei 
bölény mellett felbukkant emennek 
egy méreteiben kisebb alakváltozata 
(Bison occidentalis), a hosszúszarvú 
bölény mellett pedig az amerikai ős-
bölénynek (Bison antiquus) nevezett, 
ugyancsak kisebb testű alakváltozat. 
Ezek leszármazottja – tovább kiseb-
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bedve – a mai amerikai síksági bölény 
(Bison bison bison), mely természetesen 
nem tévesztendő össze a Kanadában 
honos, nála kicsivel nagyobb terme-
tű erdei (avagy hegyi) bölénnyel (bi-
son bison athabascae).9

Hogy mit szokás az észak-amerikai 
indiánokkal kapcsolatosan tudni a 
bölényekről? Ez röviden az alábbiak-
ban summázható: az indián bölény-
húson élt, ez volt a tápláléka. Élt is 
boldogan és jóllakottan; a Természe-
tet tisztelő ökológiai fenoménként 
gondosan ügyelve arra, nehogy fa-
lánk étvágyával fölborítsa világának 
ökológiai egyensúlyát. Ámde jött 
a gonosz fehér ember, aki megpró-
bálta kipusztítani a bölényt, hogy 
az in diánt válaszút elé állítsa: vagy 
éhen vész népének aprajával-nagy-
jával együtt, vagy meghúzza magát 
egy világvégi nyomorúságos rezer-
vátumban, a fehér ember pedig meg-
fosztja őt szabadságától s minden 
gazdagságától. Hogy e célját elérje, 
vasútvonalakat épített; a földrészen 
keresztül-kasul, egyik óceán part-
jától a másikig vágtató vonatszerel-
vényekkel téve lehetetlenné, hogy a 
bölénynek nyugta legyen; másfelől 
pedig az amerikai hadsereg kato-
náival halomra mészároltatta a bö-
lénycsordákat. A gonosz fehér em-
ber ezek szerint – vonatkoztassunk 
most el a fehér lakosság köreiben 
kétségtelenül létező indiángyűlölet-

től10 – leginkább négyféle lehet: a) a 
vasúthálózat építéséhez valamilyen 
formában kapcsolódó személy; b) hi-
vatásos bölényvadász; c) a hadsereg 
katonája; d) kormánytag, képviselő, 
államhivatalnok (és természetesen a 
mindenféle rendű-rangú politiku-
sok).

Anélkül, hogy tagadni próbál-
nám, miszerint van (nem is kevés) 
igazság ebben a széles körök gon-
dolkodását kondicionáló „nagy 
narratívában”, jelen írásban arra 
teszek kísérletet, hogy árnyaljam 
a képet. Ehhez kénytelen leszek 
odáig elmenni, hogy tagadjam a 
fentiek ebben a formában való ér-
vényességét, s amellett érveljek: az 
emberi társadalmakban általában 
nem ilyen egyszerűen zajlanak a 
dolgok. A bölények elpusztításá-
ra tett kísérlet esetében sem ilyen 
egyszerűen zajlottak. Leginkább azt 
szeretném nyomatékkal illusztrálni, 
hogy nem csak a fehér ember és az 
indián között „létezik” történelem. 
Még ha igaz is, hogy

(a)z indián törzsek kultúrájában be-
következett változások tanulmányozá-
sában a szokásos megközelítés hosszú 
időn keresztül az volt, hogy a fehér 
amerikaiakkal fönnálló kapcsolat állt 
az érdeklődés középpontjában; hogy 
egy-egy indián csoport milyen kap-
csolatban, kölcsönhatásban állt más 
indián csoportokkal, az gyakorlatilag 
nem érdekelt senkit,11
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szükség van az indiánok között zajló 
történelem ismeretére is, ha másért 
nem, hát azért, mert a bölény majd-
nem sikeresnek mondható kiirtásá-
ban az indiánnak – a fehér társadalom 
kényszerítő nyomása alatt álló indián-
nak – is volt szerepe. Megkockázta-
tom: fi gyelmen kívül hagyhatatlan 
szerepe volt.

A bölény mint táplálék.
Bölényvadászat az
„õsidõktõl” az
1600-as évek végéig

Szögezzük le rögtön, az észak-ameri-
kai kontinens-rész őslakosai12 több-
ségének tápláléka nem a bölényhús 
volt, hanem hal meg kagyló. A hatal-
mas földterületet nyugaton is, kele-
ten is óceán határolta, ott a tengeri 
élővilág, a szárazföld belsejében, ta-
vak, folyók vizében, pedig az édes-
vizek élővilága szolgált táplálékul. 
A bölény mellett sokféle kisebb-na-
gyobb testű állatra, madárra is le-
hetett vadászni. Arról sem szabad 
továbbá megfeledkeznünk, hogy 
nemcsak nomád vadász-gyűjtögető 
népek laktak ezen a földön, hanem 
évezredek óta letelepült, és növény-
termesztéssel, kertészkedéssel foglal-
kozó népek is. Igaz azonban, hogy a 
Nagy Síkföldeknek (the Great Plains) 
nevezett régióban élők húsfogyasztá-
sát, ha nem is kizárólagosan, de leg-
döntőbben – s leginkább jellemzőnek13 

tekintett módon – a bölényvadászat 
biztosította. Más kérdés, hogy a leg-
korábbi angol telepesek erről nem 
nagyon tudhattak, mivel az első he-
lyeken, ahol a keleti parton megtele-
pedtek, ott nem igazán volt bölény, 
így aztán bölényre vadászó indián 
sem. Mely állításhoz illik azért még 
hozzátenni a következőket. A Síksá-
gok világával ismerkedés idején már 
kétségtelenül megtudhatták (mint 
azt az arrafelé vetődött fehérek kora-
beli írott beszámolói is tanúsítják), 
hogy nemcsak a nomád életet élő, 
de még a letelepült életmódot foly-
tató, földművelő indián közösségek 
is vadásztak bölényre. Ahogyan azt 
a megélhetésüket biztosító mező-
gazdasági munkálatok lehetővé tet-
ték, szabályos – ciklikusan ismétlődő 
– időközönként otthagyták faluju-
kat, elvonultak, tábort ütöttek egy 
megfelelő vadászó-helyen, portyázni 
indultak, beszerezték húskészletei-
ket, majd néhány hónap múlva visz-
szamentek a falujukba betakarítani a 
termést (illetve előkészülni a követ-
kező évi termés biztosításához szük-
séges munkálatokra). Nicolas Perrot 
francia prémkereskedő (1646–1717) 
például így beszél erről az emlékira-
taiban.

E nagy eseményre [Perrot a nyári vadá-
szatra indulásról beszél – L. P.] való föl-
készülés hetekig is eltarthat, hiszen azt 
jelenti, hogy mindenki – férfi ak, nők, 
még a gyerekek is – a falujuktól nagy, 
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olykor több száz mérföldnyi távolságot 
is jelentő utazásra kell, felkészüljenek. 
Az ily módon elnéptelenedő faluban 
csak a nagyon öregek és a betegek ma-
radnak, meg az a néhány személy, akit 
azért hagynak hátra, hogy emezeket 
gondozzák, s ha kell, megvédjék.14

Vélhetőleg i. e. 8000 környékén (te-
hát nagyjából tízezer évvel ezelőtt) a 
régió lakosainak számára táplálék-
forrásul szolgáló nagytestű állatok 
közül a mamut is, a masztodon is 
kihalt. A tevefélék is. Bele kellett 
tehát törődni abba, hogy szűkült a 
választék. Ez nem okozott gondot, 
a bölény fölmérhetetlenül népes,15 
ide-oda vándorló csordái „minden 
igényt kielégítettek”, legelsősorban 
is azért, mert – s később majd látni 
fogjuk, e tulajdonság milyen egzisz-
tenciális fontosságra tehet szert – e 
„minden igény” sosem haladta meg 
a népesség létfenntartását biztosító 
személyes/közösségi fogyasztás kielé-
gítésének biztosítására való törek-
vést. Másként fogalmazva: az indiá-
nok sosem vadásztak azért bölényre 
(vagy csak minimális, elhanyagolha-
tó mennyiségben) hogy kereskedel-
mi felhasználásra szánt árucikkeket 
„termeljenek”.

A bölényhús megszerzésének, a 
bölények levadászásának két fajtája 
volt ismert akkoriban. E technikák-
ról szerzett tudásunk részben a régé-
szek által feltárt leleteknek köszön-
hető, másfelől annak, hogy alkalma-

zásukra persze nemcsak tízezer évvel 
ezelőtt, de még a kontinens „fölfede-
zését” követő egy-két évszázadban is 
sort kerítettek az őslakosok,16 tehát 
a fehér ember a leszármazottaiktól 
kapott információkra hagyatkozva, 
de – mint a fenti idézet mutatja – élő 
szemtanúként is ismerkedhetett a 
táplálékszerzés évezredeken átívelő 
történetével. Általánosnak látszik 
lenni az a szakmai vélemény, hogy az 
állatok elejtésének és „élelmiszeripa-
ri feldolgozásának” módja a sok ezer 
év alatt lényegét tekintve változatlan 
maradt. Ezzel együtt is csak egyfajta 
erősen sematikus vázlat bemutatásá-
ra nyílik lehetőségem. Ne felejtsék 
el, hogy térben 1 300 000 km2-ről, 
időben majd’ tízezer évről van szó!

A bölényhúshoz jutás egyik mód-
ja a közösségi csorda-levadászás. Az 
elnevezés jelzi: állatok tömegének17 
gyakorlatilag egyetlen szinguláris 
időpontban véghezvitt elejtéséről 
van szó, nem pedig egy-két, magá-
nyosan kószáló bölénnyel végeznek 
a vadászok. Ha megismerkedünk a 
módszerrel, azonnal láthatjuk: nem-
csak jelentős számú embert igényel a 
kivitelezése, de feltételezi a vadászok 
közötti aktív, előre kitervelt kooperáció 
meglétét is. Azaz olyan tevékeny-
ség-rendszert, melyben a résztvevők 
egész sor különböző és precízen sza-
bályozott szerepelvárásnak tesznek 
eleget – szemben az egyéni zsákmány-
szerzéssel, amelynek során, még ha 
úgy esnék is, hogy több személy mű-
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ködik közre egymással, a kooperáció 
módja leginkább csak konkrétan 
előálló egyedi helyzetekhez kísérel 
meg adaptálódni, nem pedig előre 
megszabott akciótervhez.

Az állatok elejtésének konkrét 
módja mutathat változatosságot, 
szűken technológiai értelemben 
azonban – a terep-adottságok függ-
vényében – három alap-típusról be-
szélhetünk csak. A levadászás első-
ként említendő módszere az úgyne-
vezett „ugratás”. Ez abból állt, hogy 
a közösség tagjai (mint említettem: 
férfi ak is, nők is, a nagyobb gyere-
kek is) valamilyen magaslat felé te-
reltek – előzetesen megkonstruált 
terelőakadályok segítségével – egy 
fölriasztott és menekülésre készte-
tett csordát. Ezt ügyesen a halálos 
lezuhanást jelentő sziklaperem felé 
terelték, ahol is aztán a kergetett ál-
latok a mélységbe zuhanva (illetve 
egymást agyonnyomva) lelték halá-
lukat. Amikor az akció befejeződött, 
akkor a férfi ak és a nők nekiláttak 
a kiszenvedett állatok tetemének 
feldolgozásához (ennek mikéntjé-
re rögvest visszatérek). Esete válo-
gatja, hogy az ugratóhelyet milyen 
időközönként, milyen gyakorisággal 
vették igénybe; mindenesetre ez az 
egyetlen technológia, mely ugyanott 
egynél több ízben is használhatónak 
bizonyulhatott.

Másik – lényegét tekintve emettől 
nem sokban különböző – módszer-
nek azt említhetjük, hogy a megfelelő 

terepismerettel rendelkező indiánok 
kerestek valamilyen, a valamikori 
talaj felszínébe mélyen belevájódott 
kiszáradt folyó- vagy patakmedret, 
ún. arroyót; annak egy, a torkolattól 
följebb fekvő – szűkületét eltorla-
szolták, s ugyanúgy, ahogyan az „ug-
rató” magaslatra, ebben az esetben 
a kiszáradt folyómeder falai közé 
épített „karámba” kergették a bölé-
nyeket, amelyek aztán az útjukat álló 
záró-kerítésen fönnakadva letapos-
ták egymást, illetve a folyómeder a 
mostani talaj felszínénél kellően ma-
gasabb tetejéről legyilkolhatónak bi-
zonyultak. (Az otthagyott kadáverek 
persze eltorlaszolták a torkolatot, az 
arroyo tovább már nem lehetett hasz-
nálható.) A feldolgozás technikája 
ugyanaz volt, mint az „ugratást” kö-
vetően.

Végezetül, ha se magaslat, se pa-
takmeder nem találtatott a vadászat-
hoz, karámot kellett építeni, s abba 
belekergetni, -terelni a bölényt, 
majd pedig, ha már fogságba esett, 
akkor kíméletlenül legyilkolni. 
A tetemek megnyúzása és a mészá-
ros-munka első fázisa – a földarabo-
lásuk – a mészárlás helyszínén tör-
tént. A fi nomabb hentesmunkához 
és a feldolgozás egyéb formáihoz (a 
csontok feltöréséhez, a velő kinyeré-
séhez, a csontok kifőzéséhez) kicsit 
távolabb készítettek elő megfelelő 
terepet. Gödröket ástak, azok alját 
bölénybőrökkel betakarták, a göd-
röket megtöltötték vízzel, majd tü-
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zet raktak, a vizet, a tűzön felhevített 
köveket beledobálva, fölforralták.

A húshoz jutásnak – mint céloz-
tam rá – volt továbbá egy másik, az 
eddig felsoroltaktól alapvetően elté-
rő jellegű módszere, amikor is nem 
csordákat vesznek űzőbe, hanem 
magányos, a csordájuktól többé vagy 
kevésbé messze elkóborolt állatok 
elejtésére kerítenek sort. Minthogy 
a gyalogos indián általában nem tud 
versenyt futni a bölénnyel – márpe-
dig az őslakos indián az idők kezde-
tétől nagyon sokáig gyalogos indián 
volt! –, a bekerítésre, üldözésre, és 
elejtésre csak akkor lehetett módja, 
amikor a klimatikus viszonyok a bö-
lényt korlátozták a szabad mozgás-
ban, az indiánnak pedig, aki föltalál-
ta magának a hótalpat, biztosította a 
könnyűszerrel való szabad mozgást, 
miközben vadászzsákmányai nehe-
zen araszoltak a szügyig érő hóban.18

Térjünk vissza a létfenntartás biz-
tosítása céljából szervezett közösségi 
tevékenység aktív kooperációt elő-
feltételező rendszerére. E nagytestű 
állatok levadászási módja ősidők 
– tíz-valahány évezred óta – tech-
nikailag ugyanaz volt. Minderről 
nem egyszerűen „anekdotikus ér-
dekessége” okán kell szót ejteni, 
hanem azért, mert az „ősidőktől ér-
vényes” technika nem egyszerűen 
csak technikának, hanem – s ez az a 
megértendő és átlátandó probléma, 

melynek okán a bölénycsordák léte 
társadalmi kérdéssé fogalmazódha-
tott – társadalomszervezési elvnek is 
bizonyult. (Így aztán, amikor helyé-
be új technika lépett – erről, s tár-
sadalmi következményeiről majd 
a későbbiekben próbálok számot 
adni –, új időszámítás lépett életbe.) 
Úgy vélem, az igénybe veendő tech-
nológia általam kínált bemutatása, 
ha még oly sematikus is, érzékeltetni 
tudja, milyen komplexitású a meg-
oldásra váró feladat, továbbá azt is, 
hogy előzetes megtervezést, a tervek 
– illetve a „szereposztás” – a közös-
ség általi elfogadtatását, és technikai 
kivitelezést igényel. Megpróbálnám 
argumentálni.

Rövid összefoglalómból egyértel-
műen levonható az a következtetés, 
hogy egyfelől a bölény magatartását, 
szokásait kell árnyaltan ismernie a 
vadásznak, másfelől pedig az akció 
helyszínét kell töviről hegyire ismer-
nie. A szakember így összegez:

a bölény-ugratás eredményes kivite-
lezése egy bonyolult műveletsor értő 
átgondolását előfeltételezi. Ez nem 
megy hosszadalmas előkészületi mun-
ka nélkül. Gondosan föl kell mérni a 
tágabb terepet, kiválasztani az akció 
megkezdéséhez megfelelő helyszínt, a 
„gyűjtőmedencét”, ahol a megkerget-
ni szánt bölény-állomány megköze-
líthető. Meg kell tervezni a bölények 
az „ugrató” felé terelésének legjobb 
útvonalát. A program kidolgozása he-
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tekig vagy akár hónapokig is eltartha-
tott – a bölények levadászására csak 
ez után lehetett sort keríteni. (…) A 
bölények hajszolása az ugratás helyszí-
nétől igen nagy távolságból indulha-
tott, olyan „gyűjtőmedencéből”, ahol 
csordányi bölény tartózkodási helyét 
lehetett föltételezni. (…) ügyelni kel-
lett arra is, hogy a vesztébe hajszolan-
dó csorda összetétele megfelelő legyen 
(főleg nőstényekből és borjakból – na 
jó, fi atal bikákból – álljon, ne pedig 
ehetetlenül rágós húsú bika-matuzsá-
lemekből).19

A közösségen belül léteznie kell te-
hát olyan bonyolultságú társadalmi 
munkamegosztásnak, mely lehető-
vé teszi, hogy akadjon valaki olyan, 
aki 1) rendelkezik azzal a legitimáció-
val, mely képessé teszi megszerezni 
a természetfeletti hatalmak a sikert 
biztosító támogatását; 2) olyan, aki a 
közösséggel képes elfogadtatni az ak-
ciótervet; 3) szükség van a közösség 
valamennyi épkézláb tagjára, hogy 
a csordát kergetve eljuttassák azt a 
„vesztőhelyre”; 4) szükség van több 
portyázni induló személyre, akiknek 
feladata megtalálni a majdani tábor-
hely körül azokat a helyszíneket, 
ahol a vadász-közösség csordá(k)ra 
lel; 5) szükség van harcosok olyan 
csoportjára, amely előőrsként átku-
tatja a majdani táborhely (és a csor-
dák) környékét, nem tartózkodnak-e 
ott ellenséges csoportok, s ha igen, 
azok milyen harcerőt képviselnek; 

6) szükség van erős férfi akra, akik 
kivágják azokat a fákat, amelyek-
ből aztán karám készül majd, ille-
tőleg a zsákmány földolgozásához 
szükséges tűzgyújtásra szolgálnak; 
8) követ kell keresni ahhoz, hogy a 
bölények megfelelő terelésére szol-
gáló útvonalat kijelöljék; 9) szükség 
van a zsákmány földarabolásához és 
további földolgozásához, vízhordás-
hoz, víz-forraláshoz értőkre.

Mielőtt a technikai részletekbe 
belemerülnénk, egy dolgot nagyon 
nyomatékosan hangsúlyoznunk 
kell. Mindhárom változat határozot-
tan csak közösségi szerveződésként 
képes működni, azaz: a közösség egé-
sze által végrehajtott tevékenység. 
Nem csupán azért, mert néhány em-
ber nem képes adott irányba terelni 
az állatokat – ehhez tömeg kell! –, de 
azért is (s ehhez megint csak ember-
tömeg kell, melybe már nemcsak 
a férfi akat, de a nőket, s a bizonyos 
életkort megért gyermekeket is bele 
kell számítani), mert ezek a techni-
kák úgy működnek, hogy a legyilkolt 
állatokat ott helyben föl kell dolgoz-
ni s hazaszállítani.20 Azaz: a többi 
hasznosítható anyaggal együtt, ami 
nemcsak az állat húsát, hanem zsír-
ját, csontját, csontvelőjét, valamint 
lenyúzott bőrét is jelenti (utóbbi ru-
házatul, sátortakaróként etc. nélkü-
lözhetetlen fontosságú), a táborhely-
re szállításra előkészített állapotba 
hozni. A feldolgozott (illetőleg még 
további feldolgozásra váró) zsák-
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mányt aztán a vadászó csoport szál-
láshelyére viszik, amire nincs szük-
ségük, azt meg hagyják a helyszínen 
ott rohadni.21

Mindenki számára nyilvánvaló 
közösségi jellegéből következően, 
az ilyen processzus rendkívül erő-
sen befolyásolja, hogy a megszerzett 
táplálékmennyiséget hogyan osztják 
el a közösség tagjai, az egyes csalá-
dok között. Az elosztás közösségi el-
osztás.22 Itt és most egyetlen vonat-
kozást említenék meg, hogy később 
majd nagyon is visszaidézzem. Sem 
a nomád vadász-gyűjtögetőknél, a 
letelepedett mezőgazdálkodóknál 
(akik mégis minden évben útra kel-
nek vadászni) meg még úgy sem 
lelhető fel értelmes érv arra, hogy a 
közösségi zsákmány elosztásában a 
nőknek ne ugyanannyi szavuk le-
gyen, mint a férfi aknak. Egyenlő jo-
gúak az elsődleges elosztás során is, 
amikor a felnőtt közösség az egyes csa-
ládoknak jutó mennyiségek felől dönt, 
és egyenjogúak annak a másodlagos 
elosztásnak a során is, amikor a csalá-
don belül a különböző családtagoknak 
jutó táplálékmennyiségről kell dönteni. 
Mindez csak visszaigazolja azt, hogy

a vadászattal kapcsolatos hagyomá-
nyos paradigmák többféle megfon-
tolásból is kiigazításra szorulnak. (…) 
A „vadászás” nem redukálható az állat 
elejtésére; egész sor egyéb tevékeny-
ség is hozzátartozik, mint például az 
állat becserkészése, üldözése-követé-

se, csapdák és egyéb felszerelések ké-
szítése, a tetemek földarabolása, föl-
dolgozása, a tárolás és az elosztás. Ezek 
mind igen-igen lényegi elemei annak 
a folyamatnak, melynek során az egyé-
nek és családok élelemmel, ruházattal, 
egyéb nyersanyagokkal való ellátása 
megvalósul.23

Az idézetben említett hagyományos 
paradigmák (legalábbis 1966, azaz a 
Man the Hunter címet viselő tudo-
mányos konferencia óta) a nagyva-
dak vadászását férfi tevékenységnek 
tartják, szemben a nő gyűjtögetésre 
berendezkedett életformájával. Jar-
venpa és Brumbach nemcsak ezt a 
véleményt magát, de a rá adott ha-
gyományos magyarázatokat is el-
vetik,24 s helyettük a nemek között 
kialakult társadalmi munkameg-
osztás gyakorlatias racionalitásában 
keresik a magyarázatot. Ha ugyanis 
vadászaton a hivatkozott komplex 
tevékenység-együttest értjük, akkor 
világos: ahhoz, hogy az élelmiszer-
feldolgozáshoz, -tartósításhoz, -tá-
roláshoz szükséges rendkívül bonyo-
lult munka25 elvégzésére megfelelő 
időben sor kerülhessen, az ehhez a 
férfi aknál sokkal jobban értő nőnek 
ezekre kell fordítania az idejét és a 
munkaerejét.

Ebben a fajta szervezkedésben sokkal 
inkább a munkaerő allokálásának a 
körülményekhez rugalmasan alkal-
mazkodó stratégiáját kell látnunk. 
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Csak ez teszi lehetővé, hogy a hús-
hegyek kellő módon fölhasználható, 
elraktározható élelmiszer-tartalékká 
alakuljanak át. Ha ugyanis az elejtett 
zsákmányt nem sikerül kellő gyorsa-
sággal majdani elfogyasztásra alkal-
mas módon földolgozni, tényleg nem 
tekinthető többnek hús-hegyeknél, 
rothadó dög-tetemeknél.26

A halálra dolgoztatott
indián squaw

Valamennyi európai gyarmatosító-
nak a kezdet kezdetén választ kellett 
tudnia adni arra a kérdésre, miféle 
alapon tartózkodik is ott, ahol találja 
magát. A kérdés kényelmetlen volt, 
a fehér ember saját magához intézte; 
az eszébe sem jutott, hogy oktalan 
állatnál többnek nem igen tartott 
bennszülöttek előtt gondolja magát 
számot adásra kötelezettnek.27

Az egyik lehetséges válasz, amivel 
igazolhatta jelenlétét, egy magasabb 
instanciára, az Úr Istenre hivatko-
zott.28 Isten a keresztényekre bíz-
ta a világot. Patricia Seed szerint az 
ibériai félsziget lakói, a spanyolok 
és portugálok számára ennyi elég 
is volt, hogy jogot formáljanak az 
Amerikákra. Saját önazonosságuk 
zálogát katolikus hitükben vélték 
föllelhetni – a bennszülött annyiban 
volt más, mint ők, hogy pogány volt, 
bálványimádó, legfőképpen pedig 
kannibál. Az angol gyarmatosító ön-

igazoló ideológiája más volt. Ő ab-
ban lelte kedvét, hogy önmagát szor-
gosan munkálkodónak, tőkegyara-
pítónak lássa, s láttassa. Az indián 
meg annyiban volt tőle különböző 
Másik, hogy nem igazán rendelke-
zett semmiféle tőkével, helyváltozta-
tó életet élt, legfőképpen azonban az 
volt fölróható neki, hogy vadászte-
vékenységet folytatott.29 E fölfogás 
némi magyarázatot igényel. Érdemi 
kifejtésére természetesen nincs itt 
helyem, ezért csak vázlatos-röviden.

Nagyon izgalmas könyvében 
Seed azt állítja, hogy az angol tele-
pesek fölfogása szerint, ami az „em-
bert” és az „ember-mivoltot nem 
igazán elérőt” egymástól elválasztja, 
az a munkálkodás kötelességének, 
a „hajtsd birodalmad alá” isteni pa-
rancsának, egy kulturálisan nagyon is 
meghatározott módon történő eleget 
tevés – illetve annak hiánya. Azaz, 
még ha etnikailag nagyon szűkre 
fogott módon (vagyis az állattartó-
földműves férfi  munkájában) látta is 
megtestesülve azt, ami az „embert” 
a „szubhumántól” elválasztja, de 
a munkavégzésben látta. Amikor az 
angol telepes azt vallotta, hogy aki 
munkálkodó isten-teremtmény, az 
bizonnyal ember, és csak az ember 
munkálkodó isten-teremtmény, s az 
őshonosról kimondta, hogy „nem 
telepes”, akkor ítéletet mondott ki 
fölötte: bizonnyal nem Isten paran-
csolatjának tetszően él, fogyatékos 
erkölcsű.30
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Az angol telepes szemében az in-
dián nem véletlenül nem volt több 
vadásznál. Fontos, és megmagyará-
zandó ez a meggyőződés. Az ő meg-
ingathatatlan nézőpontját elfogad-
va, a földnek az a tulajdonosa, aki 
meg is műveli, s éppen ebből követ-
kezően érezte kénytelennek magát 
arról meggyőzni, hogy az indiánban 
nem kell, s nem is szabad többet lát-
nia állatokat hajszoló vadásznál. Ko-
herens „világnézetet” megfogalmaz-
nia azonban nem volt könnyű.

Középkori tradícióiból könnyű-
szerrel kiszakadni nem tudó gondol-
kodásmódja számára a földművelés 
azt jelentette, hogy valamilyen nagy 
testű háziállat munkaerejét igénybe 
véve (amihez pedig egyértelműen a 
férfi  testi erejére van szükség) ekével 
fölszántjuk a földet. A földműves 
– aki a földet tulajdonolja, akinek 
tehát földtulajdona lehet – ezek sze-
rint a család feje, a férfi . Ő a gazda, ő 
az úr a háznál.31

Az Újvilágban azonban a föld 
megművelése (nagy testű háziállatok 
nem lévén) nem így zajlott. A földet 
az asszonyok művelték meg, eke he-
lyett kapával dolgoztak, ültettek, 
gazoltak, a férfi ak csak az aratásban 
segítettek. Az angol földtulajdon-
felfogás szerint a föld tehát csak az 
asszonyokat illethette volna meg. 
Ez azonban fogalmi képtelenségnek 
– fogalmazzunk úgy: elképzelhetet-
lenségnek; még úgyabbul: elfogad-
hatatlan, tiltott elképzelésnek – bizo-

nyult az európai tradíciókból ki még 
nem szakadt angol telepesek számá-
ra. A gyarmatosító angol férfi  félt is 
erősen; fenyegetve érezte magát, mi 
lesz, ha a felesége rásóhajt arra, hogy 
ő legyen a gazda. Gazdag propagan-
da-irodalom született gyorsan, mely 
teljes gőzzel igyekezett meggyőzni 
mindkét nembéli olvasóját, hogy az 
indián asszonyok élete iszonytatón 
nyomorúságos, megszakadnak a 
munkától; a szegény indián asszo-
nyok, a squaw-k majd’ belepusztul-
nak a robotba (drudge). Részben azért 
is dolgozzák halálra magukat, mert a 
férfi ak henye módon csak a kedvte-
léseiknek élnek.

Néhány sorral feljebb úgy fo-
galmaztam, az angol gyarmati tele-
pesnek két okból sem volt könnyű 
megnyugtató ideológiát találnia 
arra, miért jogos eltulajdonolnia az 
indiántól a földjét. Seed azt is meg-
világítja, miért volt nehéz önellent-
mondás-mentes módon gondolkod-
ni az indián férfi ak vadászi tevékeny-
ségéről.

A normann hódítás után a győz-
tesek a legyőzöttek számára megtil-
tották a nagyvadak (szarvas, őz, vad-
disznó) vadászatát. Ezekre vadászni 
csak a királynak, illetve később az 
arisztokrácia tagjainak volt szabad. 
A forest szó, melyet ma mindközön-
ségesen erdőnek fordítunk, eredeti 
jelentésében egyáltalán nem fákkal 
feltétlenül sűrűn benőtt ősvadont 
jelentett, hanem olyan, a király tu-
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lajdonának nyilvánított magán- (te-
hát nem köz-) területet, ahol az ott 
élő állatokra (melyek így a király 
tulajdonát képezik) nem vadászhat 
senki, sőt, még az illetéktelen ott-
tartózkodás is halállal büntetendő.32 
A mindenki által ismert sherwoodi 
erdő (forest) tehát olyan magántulaj-
don, mely egy alapvető fontosságú 
királyi rituálé zavartalan végrehajtá-
sának biztos lebonyolítását szolgálta; 
a nottinghami városbíró pedig, lehet 
ugyan, hogy sötét gazfi ckó volt, de 
Robin Hoodot nem azért próbál-
ja meg elkapni, mert gonosz ember. 
Csak a kötelességét teljesíti.

Seed azt írja egyhelyütt:

Edward yorki herceg úgy nyilatkozott, 
hogy a vadászat arra szolgáló eszköz, 
hogy általa elkerülhető legyen a tét-
lenkedés. (…) A privilégiumnak bizo-
nyuló vadászat így tehát lehetővé tette 
a nemesek számára, hogy elkerüljék 
a tétlenséget, ámde nem minősült 
olyan tevékenységnek (mint például 
a munkavégzés), mely ne lett volna 
összeegyeztethető nemesi rangjukkal. 
(…) A vadászás tehát olyan, nagyon 
is fontos eszköznek bizonyult, mely 
szemmel látható módon demonstrálta 
a vadász vagyonosságát és társadalmi 
rangját. Az elitbe tartozóknak voltak 
lovaik, vadászkutyáik, vadak tartására 
alkalmas ún. parkjaik; továbbá ismer-
ték az illemet, azaz megfelelő viselke-
dést tudtak fölmutatni a vadászat so-
rán.33

Tegyük ehhez hozzá, hogy bár köz-
rendűek anyagi helyzetük okán 
amúgy sem tudhatták volna megen-
gedni maguknak, hogy lóhátról va-
dásszanak, az angol lordok a 11. század 
végén törvényt hoztak arról, hogy 
közrendűek ezt ne is tehessék meg.

A vadászás módjáról rendelkező kora-
beli írások lépten-nyomon tele vannak 
az eljárás technikáinak és a szaknyelv 
bonyolulttá tételének azzal a sznob-
kodásával, mely semmi egyébre nem 
szolgál, mint annak megakadályozásá-
ra, hogy az alsóbb társadalmi rétegeket 
és dicstelen vadászási eljárásaikat be-
illeszteni lehessen ebbe a rítusba.”34

Mi lehet az eredménye annak, ha a 
vadászatról való gondolkodás e több 
évszázadra visszanyúló hagyomá-
nyát az Újvilág őslakosai részéről 
tapasztalt vadász-életmódra vonat-
koztatjuk? Seed szerint az angol tele-
pes számára föl- és elfogadhatatlan, 
hogy az indián úgy vadászik a maga 
„vadászmezőin”, mint ha királyi pri-
vilégiummal rendelkeznék. Továb-
bá: a nemesember – tudván, hogy 
lustaság és tétlenség a bűnök meleg-
ágya – alapvetően önnön erkölcsi 
karbantartása céljából tölti idejét va-
dászattal, s (még ha megeszi is) nem 
az elejtett állat húsáért. Az indián 
viszont a hús kedvéért. Az angolok 
szemében azonban a nagyvadra va-
dászás nem „megélhetést” biztosító 
munkavégzés, hanem – ha szabad 
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így fogalmaznom – „szabadidős te-
vékenység”. Könnyűszerrel lehetett 
tehát úgy látni, hogy miközben a föl-
det megművelő indián squaw mun-
katevékenységet végez, az indián 
férfi  a harci kalandokra merészkedé-
sen túl nem tesz egyebet, mint henye 
módon szórakozással tölti az időt. 
Az indián férfi  mint földtulajdonos: 
fogalmi összeegyeztethetetlenség.

Az angol jog szerint a vadászás 
szakadatlan gyakorlása nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy aki valahol 
vadászik, az egyben tulajdonosa is 
annak a területnek. A szabadidős te-
vékenységnek minősülő vadászattal 
összekapcsolódhat a vadászterület 
mint birtok magántulajdonlásá-
nak elfogadása – amint az királyok, 
főrangúak esetében rendre meg is 
történt. Azt azonban a gyarmato-
sító telepes nem kívánja elfogadni, 
hogy a szubhumán „vadembert” ki-
rályi privilégiumok illessék meg. Ha 
ugyanis elfogadná, hogy az indián az 
általa használt vadászterületet saját 
magántulajdonának tekinthesse, ak-
kor ő maga rögtön rendkívül kínos 
helyzetben találná magát. Az angol 
jogrend mind tételes törvényei sze-
rint, mind pedig a szokásjog alapján 
a fehér telepest birtokháborítás, ille-
tőleg vadorzás bűnében találná vét-
kesnek és megbüntetendőnek.

Térjünk most át a másik – a mun-
kálkodás teológiailag előírt kötele-

zettségével s a munkatevékenység 
kérlelhetetlen szigorú defi niálásával 
számos ponton összefonódó – legiti-
máló elvre. Mi a civilizációt képvisel-
jük a vademberrel szemben! (Hogy 
„civilizáltságunk” miért jogosítana 
föl minket bármire is, azt tekintsük 
megválaszolást nem kívánó eviden-
ciának.)

Mit jelent civilizáltnak lenni? 
Mint már láttuk, azt jelenti: dolgoz-
ni. Komolyan megdolgozni azért, 
hogy mind magasabbra hághassunk. 
Mint David D. Smits írja a fennebb 
írtak tartalmára rímelő című tanul-
mányában,

(e)gy angol férfi  számára a létfenntartás 
tevékenységrendszere ne legyen kel-
lemetes. A munkálkodás keresztény 
erény, az emberi boldogulás eszköze, 
az ember alacsonyabb osztályba tarto-
zásának mutatója, egyszersmind na-
gyon is angol fajta gyógyszere annak, 
hogy a társadalmi „rakoncátlankodás-
nak” eleje vétessék. Nem vehető tehát 
félvállról.35

S mit jelent még: civilizáltnak lenni? 
Azt jelenti: tisztelni, értékükön be-
csülni a nőket.36

A később, más vonatkozásban 
még említett amerikai író, Dee 
Brown, az ötvenes évek közepén írt 
egy könyvet, The Gentle Tamers cím-
mel.37 A cím magyarra talán úgy for-
dítható: „A kedvességükkel szelídí-
tők”. A könyvnek – mely valahogy 
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arra kíván választ adni, mi is volt a 
nő szerepe a Vadnyugat „meghódí-
tásában” (értsd: emberivé, emberileg 
élhetővé tételében) – egész érvelés-
rendszere azt sugallja, hogy a marco-
na Fehér Férfi  a Vadnyugatot fi zikai-
természeti-környezeti vonatkozásaiban 
háziasította, azaz uralma alá hajtotta, 
a társául szegődött nő a maga sze-
líd praktikáival pedig megszelídítette 
a társadalmi környezetet (beleértve 
ebbe, természetesen, magát a mel-
lette élő férfi -társát és a többi férfi t 
– értsd: úgy általában a társadalmi 
viszonyokat – is). Ez, sajnos, megint 
olyan állítás, melyben bármennyi-
re is van igazságtartalom, ebben a 
formában elfogadhatatlan. Valószí-
nűleg egy, a témát fontosnak tartó 
történész véleményére kell inkább 
hagyatkoznunk, aki szerint

(f)érfi uralomra berendezkedett állam 
volt ez – csakúgy, mint valamennyi, 
amelyről a történelemben eleddig 
emléknyom maradt –, és a férfi ak írta 
jogi szabályrendszer rendkívül erős 
hatalmat kínált, biztosított és tett to-
vábbörökíthetővé a férfi aknak, hogy 
feleségük élete és ügyes-bajos dolgai 
fölött ellenőrzést gyakorolhassanak. 
A feleség – a törvény szakkifejezését 
kölcsönvéve – feme covert volt, aki-
nek törvényadta polgári, politikai és 
tulajdonjogai a házassággal a férjéévé 
lettek. (…) A nemek közötti ilyetén vi-
szony nem egyszerűen csak férfi ural-
mat jelentett, de a nő kizsákmányolá-

sát is. A nőknek azért kellett a maguk 
és ivadékaik létfenntartásához szük-
ségesen felül is munkát végezniük, 
hogy a férfi ak fölszabadulhassanak 
bizonyos fajta munkakötelezettségek 
alól, s így időt fordíthassanak nem-
termelői tevékenységekre is. A férfi ak 
egyértelműen azért foglalhatták csak 
el magukat a közélet feladatainak inté-
zésével, mert a családon belüli munka-
megosztás egyenlőtlen erőviszonyai a 
férfi t haszonélvezőjévé tették a női és 
a gyerekmunkának; nem olyan formá-
ban, ami megtakarításokban vagy hal-
mozódó tőkében mutatkozott volna 
meg, hanem abban az időmennyiség-
ben, amivel a férfi  „megkurtíthatta” 
azt, amit munkával kellett eltöltenie.38

E nézőpontból érthetővé válhat az a 
biztonságvesztett állapot, amelyben 
az Újvilág gyarmatain szerencsét 
próbáló angol férfi  találta magát, 
hiszen minden áron szerette vol-
na egyszerre bizonyítani, hogy a nő 
egyenrangú a férfi val, de azért a tör-
ténelem alakítása mégis csak a fér-
fi ak által történik.

Több kutató egybehangzónak mond-
ható véleménye szerint: a nők nem 
foglalkoztak prémvadászattal, nem 
voltak bányászok, érclelőhely-kuta-
tók, földrajzi felfedezők; mint ahogy 
nem dolgoztak a Pony Express posta-
szolgálatánál futárként, nem tereltek 
szarvasmarhát, nem voltak katonai 
parancsnokok, politikusok, vasútépí-
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tők, indiánokkal kereskedők – így vél-
hetőleg merőben lényegtelen elemnek 
bizonyultak a Vadnyugat fejlődése 
szempontjából.39

Lovakrul…

Egyetértek azzal, ahogyan Dan Flo-
res melankolikusan fogalmaz, mi-
szerint

a Nagy Síkföldeken, az 1680 és 1880 
között eltelt két évszázad alatt, vagy 
három tucat indián törzs ismerke-
dett meg a bölényvadászatnak azzal a 
lóháton űzött fajtájával s a vele járó 
kultúrával, amely a fehér amerikaiak 
– illetve a világ többi népe számára 
is – az „indián-mivoltnak” volt hivat-
va látványszerű defi niáltságot kölcsö-
nözni. (…) A tragikus végkifejlet, mely 
a Polgárháború után nem egészen 15 év 
alatt bekövetkezett, már része az Ame-
rikai Egyesült Államok mitológiájá-
nak,40

ennek ellenére szeretném egyér-
telművé tenni, hogy ebben az írás-
ban (bármennyire kedvelem is John 
Wayne „lovassági westernjeit”) az 
Államok történelmében az Indian 
Wars (azaz: „indián háborúk”) néven 
emlegetni szokott 19. századi esemé-
nyeknek – pontosabban e háborúk 
utolsó, a Polgárháború utáni évti-
zedeinek szigorúan csak azokkal a 
vonatkozásaival foglalkozom majd, 

amelyek a bölény-állomány alakulá-
sa szempontjából lehetnek érdeke-
sek.

Mint ősrégészeti feltárásokból le-
letszerűen bizonyítható, az amerikai 
kontinensen őshonos állat volt a ló. 
Azonban korábban kihalt, mint az 
ember megjelent volna a kontinen-
sen (vagy legalábbis korábban, mint-
sem az ember vadászni kezdhetett 
volna rá; mindeddig nem bukkantak 
ugyanis olyan, a késő-Pleisztocén 
időkből származó archeológiai le-
letre, amely a lóval kapcsolatos bár-
minemű emberi tevékenység létezé-
séről vallana). Fogalmazzunk így: az 
indián mindaddig nem ismerte, nem 
ismerhette a lovat, ameddig a spa-
nyol hódítók magukkal nem hozták 
Európából az Újvilágba. (Ismeretes, 
mennyire megrémült az inka hadse-
reg, amikor meglátta Pizarro szedett-
vedett lovas katonáit, ennél tehát 
nem időznék el hosszasan.)

A mai Mexikó területét ural-
muk alá hajtó, ott berendezkedő s 
még azon túl is terjeszkedő spanyo-
lok, mivel a kontinensen nagy testű 
házi- (vagy háziasítható) állatokat 
nem találtak, egyszersmind kitapasz-
talták, hogy a terep- és a klimatikus 
viszonyok lehetővé teszik saját meg-
szokott háziállataik életben tartását, 
természetesen otthoni földről szállí-
tották, tengeri úton, a fogyasztói igé-
nyeiket kielégítő szarvasmarhát, ju-
hot, kecskét, disznót, háziszárnyast, 
valamint – s ez alapvető fontosságú 
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– a katonai, igazgatási természetű 
alaptevékenységekhez nélkülözhe-
tetlen lovat. Hogy aztán hogyan né-
pesült be Észak-Amerika lovakkal, 
az vitatott kérdés.

Egyes feltevések szerint a DeSoto, 
illetve a Coronado vezette, 1540-ben 
indított spanyol expedíciók során el-
vesztett, elbitangolt lovak szaporod-
tak el meglepően gyorsan. E hipoté-
zissel, a ló-kérdés jeles szakértőjének 
számító Francis Haines szerint, több 
gond is akad. Mint megjegyzi, a ló 
olyan értéknek számított, hogy akár 
csak egyetlen ló elhullása-elvesztése 
sem igen maradhatott az expedíció 
krónikása által fölemlítetlenül. Már-
pedig egyetlen ló (akár mén, akár 
kanca lett légyen is) nem képes el-
szaporodni. Két különböző nemű, 
de eltérő helyen és eltérő időpont-
ban a szabad természetbe szabadult 
lónak is kevés esélye van arra, hogy 
egymásra találásukig életben marad-
janak.41 Ugyanakkor – mint mond-
ja – az expedíciók kapcsán egyetlen 
egyszer sem történik említés ló – s fő-
leg nem lovak – elvesztéséről.42 Más 
kérdés, hogy Santa Fe városában 
a spanyol telepesek már az 1600-as 
évek elejétől foglalkoztak lótenyész-
téssel, s rendszeresen tartott vásárai-
kon méneseik lovainak kereskedel-
mi értékesítésével is. Az úgynevezett 
pueblo-lázadás (1680–1692) idején a 
spanyolokat elkergették, a gazdát-
lanul maradt ménesek lovainak egy 
része nyilván szanaszét széledt, s a 

rendkívül kedvező ökológiai közeg-
ben, „elvadulva”, háborítatlanul sza-
porodott.

Ami pedig a lovassá válást ille-
ti, megfontolásra ajánlanám a kö-
vetkezőket. Mit kezdhetett a lóhoz 
jutó, de a lóhoz nem értő, lóval még 
sosem találkozott indián egy lóval, 
amire szert tett? Leölhette, mege-
hette. Egyébre nem használhatta. 
Ahhoz ugyanis tudnia kellett volna, 
hogy hogyan kell tartani, eltartani, 
szaporítani – és hát persze az sem árt-
hatott, ha tudta, hogyan kell meg-
lovagolni. Mindez a tudás egy-két 
ezer év alatt tapasztalatilag is meg-
szerezhető. A Mexikótól északra élő 
indiánok ezt a tudást nem így szerez-
ték meg. A spanyol hódítók Mexi-
kó-szerte a maguk, rabszolgasorban 
tartott indiánjait tanították ki arra, 
hogyan kell a lovat gondozni, hasz-
nálni, betanítani arra, hogy sokfé-
leképp használható legyen. A misz-
sziók, illetve magánszemélyek által 
tulajdonolt gazdaságokban ezekre az 
indián rabszolgákra hárult minden 
eff éle munka, aminek gyors elta-
nulására „szorgalmazva” voltak, s a 
missziós farmokon lehetőségük nyílt 
megtanulni lovagolni is. A missziós 
farmokról – úgy hírlett – nem volt 
különösebben nehéz megszökni, s a 
környékbeli nomád népek valame-
lyikénél menedéket találni a spa-
nyol katonák elől, kiknek feladatuk 
volt a szökevénynek utána menni, 
őt üldözni, elfogni, s megkárosított 
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tulajdonosának visszaszolgáltatni.43 
Hogy szökéskor a menekülő indián 
néhány lovat is magával visz, azt ké-
retik nem túlzott szigorral megítélni. 
(Valamivel csak el kell nyerni azok 
jóindulatát, akiktől azt várjuk, hogy 
bújtassanak, s a lekenyerezésre a ló-
ajándékozás fölöttébb alkalmasnak 
bizonyulhatott.) A levéltári archívu-
mok roskadásig tele vannak ilyesfé-
le esetekről beszámoló korabeli do-
kumentumokkal.44 A helyzet pedig 
– ahogy mondani szoktuk – ezt kö-
vetően csak „fokozódott”.

Nem különösebben meglepő, 
hogy az indiánoknak a lóval való 
„ismerkedése” nem egyik napról a 
másikra ment végbe. Lassú folyamat 
volt; ha most eltekintek a fi nom dis-
tinkcióktól, nagyjából úgy fogalmaz-
hatok, hogy az akkori mexikói ha-
tártól északi irányban haladt. Annyi 
biztos, hogy az 1700-as évek végére a 
Nagy Síkföldek indiánjai már mind 
ismerték a lovat – még ha nem is egy-
forma mértékben tudtak hozzájutni, 
s mindennapi életvitelükben hasznát 
venni. A lóval ismeretséget kötött 
indián egyre inkább rájött arra, mily 
csudás előnyökkel jár, ha vannak lo-
vai.45 Időnként nyilván vásárlás vagy 
cserekereskedelem révén is megpró-
bálhatott lóra/lovakra szert tenni, 
de sokkal kifi zetődőbbnek tekintet-
te azt, hogy rajtaütésszerűen lovakat 
rabolni próbáljon. Az erőviszonyok 
olyanok voltak, hogy a Mexikóhoz 
közel élő síksági indiánok – a ló ré-

vén immár fene mozgékonnyá válva 
– ezekkel a rajtaütésekkel gond nél-
kül tudtak behatolni Mexikó terü-
letére, ahol is minden évben állatok 
ezreit rabolták el. Ahogy azonban a 
ló használata általánossá lett, min-
den egyes indián nemzet fene moz-
gékonnyá vált, azaz módja nyílt arra, 
hogy rablóportyára induljon a szom-
széd nemzetet meglátogatni, s annak 
lovait ellopni.

Úgy fogalmaztam: csudás elő-
nyökkel jár, ha vannak lovai. Illik 
tehát sorra vennem, mik is lehetnek 
ezek az előnyök. Arról is illik szól-
nom majd, persze, mik lehetnek a 
hátrányai – ha ugyan vannak.46 Kez-
deném az előnyökkel.

Mindaddig, amíg az indiánok nem 
használhattak lovat, saját magukon 
kívül csak egyetlen, viszonylag na-
gyobb testtömegű háziállatukat, a 
kutyát használták (az ún. travois-kra 
rakott) terhek cipelésére, valahány-
szor új táborhelyre költöztek. Szak-
értők kiszámították, hogy az in dián 
ló a kutyához képest nagyjából 
nyolcszor nagyobb súlyú terhet ké-
pes szállítani, s helyváltoztatáskor az 
egy nap alatt megtehető távolság ló-
val kb. két és félszer, háromszor na-
gyobb, mint kutyával.

További fontos előnye a lónak a 
kutyával történő összehasonlítás-
ban, hogy a ló nem ugyanazt a táp-
lálékot fogyasztja, mint az ember, a 
kutya viszont fi gyelmen kívül nem 
hagyható konkurensünknek bizo-
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nyul a táplálkozásban. Ez egy másfé-
le olvasatot is lehetővé tesz: a kutya 
a síkföldek nyújtotta alapvető ener-
giaforrást, a füvet közvetve tudta 
csak felhasználni, azaz fűevő állatok 
húsának elfogyasztásával; a ló azon-
ban közvetlenül a fű lelegelésével 
bocsátott energiát az indián rendel-
kezésére.

Ez aztán komoly elméleti viták bo-
nyolítására teremtett lehetőséget a 
Leslie A. White kultúra-elméletének 
hívéül szegődött, vagy azt vitató ant-
ropológusok számára. A ló vajon (a 
kutyánál) hatékonyabb szerszámnak 
tekintendő-e, vagy pedig magasabb 
szintű energia-hordozónak, s ennek 
függvényében emelte-e (és mennyi-
re?) a lovas-nomád síksági indián 
kultúrák szintjét a korábbi szinthez 
képest? Ez természetesen antropo-
lógiai szak-kérdés, s nem lévén ant-
ropológus eltekinthetek attól, hogy 
megválaszoljam. Annyit azonban 
meg kell jegyeznem e vita kapcsán, 
hogy a ló nem tekinthető szerszám-
nak. A szerszámot (például egy kala-
pácsot, fúrót vagy ecsetet) használat 
után lepucolják, aztán elteszik a szer-
számosládába, s csak akkor veszik elő 
újból (hogy félévente, naponként, 
negyedóránként-e – édes mindegy), 
amikor újból használni akarják. A 
ló esetében ez a „rendben elpakol-
tam”-hozzáállás természetesen nem 
életképes. A ló lehet „szerszám” ab-
ban az értelemben, hogy a bölény 
elejtéséhez ugyanúgy szükség van a 

„használatára”, mint a nyílvesszőé-
re, amit belelövök az állatba, annyi-
ban viszont nagyon is határozottan 
nem lehet az, hogy napi gondozást 
igényel (ennek elmagyarázását szük-
ségtelennek tartom). A ténynél ma-
radva egyszerűen úgy fogalmaznék, 
hogy a nem „letelepült-és-mező-
gazdasági-termelést-folytató síksági 
indiánok” nem egyszerűen nomád 
vadász-gyűjtögető társadalmak, ha-
nem nomád pásztorkodó életmódot 
folytató törzsek, még akkor is, ha 
úgy pásztorolják az állataikat, hogy 
folyvást ülnek rajtuk; egyszersmind 
azonban nem simán pásztor-népek, 
hanem ugyanakkor nomád vadász-
gyűjtögetők is.

Szinte felesleges is megemlítenem 
az olvasó számára, hogy mérsékelt 
hatékonyságú ölőszerszámokkal sza-
badon mozgó állatra (s ebben az ösz-
szefüggésben az embert is szabadon 
mozgó állatnak tekinthetjük) va-
dászni, nagyobb távolságból gyorsan 
megközelíteni, követni, ha menekül, 
majd elejteni, lovon sokkal köny-
nyebb, mint gyalog. A lóra, lovakra 
szert tevés alapvetően új helyzetet 
teremtett a „lovas” indián törzsek 
számára, mind a táplálékul szolgáló 
bölény vadászatában, mind a hábo-
rúskodásban.47

A lovak birtoklása azonban problé-
mákkal is járt, amit az indiánoknak, 
így vagy úgy, kezelniük kellett tud-
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ni. Kezelték is őket – ahogy tudták… 
vagy ahogy nem igazán tudták. Ve-
gyük hát ezeket is sorra.

A ló lényegesen nagyobb testű ál-
lat, mint a kutya, ebből következően 
már egy szem ló esetében sem lehet-
séges a családdal egy légtérben való 
együttlakás. Ráadásul nem egy szem 
lóval van családonként dolgunk, 
hanem öttel, hattal, tízzel vagy még 
többel. Minthogy az indiánnak nem 
szokása elkeríteni „magántulajdonát 
képező” lakhelyét, sem birtokát,48 a 
drága (értsd: sokba kerülő) lovak el-
bitangolhatnak; még nagyobb gond, 
hogy a kutyával ellentétben a ló nem 
ugat, ha idegenek jelennek meg, 
márpedig arra bőségesen akadnak 
bizonyítékok, hogy – nagy értékű 
kincs lévén (na, meg virtus is van a 
világon!) –, a ló-rablás célzatú por-
tyák gyakorlatilag mindennaposak 
voltak a Síkságokon a 18. században 
gyökeret eresztett indián törzsek 
között. Ez azonban csak technikai, 
munkaerő-gazdálkodási probléma. 
(A kamasz fi úkat rá kell állítani arra, 
hogy éjjelente ügyeljenek a ménes-
re… oszt’ jónapot.)

Akad azonban nehezebben meg-
oldható ökológiai probléma is. Nyá-
ron egyszerű. A ló füvet legel s jól-
lakik. Legalábbis, ha nincs aszályos 
időjárás, s van mit legelni. De mit 
csinál az indián ló télen, amikor hó-
napokig vastag hótakaró boríthat-
ja a füvet? A mostani huszárnak, 
a népdal szerint49 „jól van dolga”, 

mivel nem kell szénát kaszálni a lo-
vának, emez ugyanis „porcióba van 
kötve”. Ne lett volna képes az in dián 
is arra, hogy rájöjjön: idejekorán 
(nyár közepén, legkésőbb nyár vége 
felé) neki kell látnia a takarmány-be-
takarításnak, hogy a tél közeledté-
vel azzal kezdhesse táplálni a lovait? 
Nos, a kérdésre az a válasz, hogy ez a 
lehetőség nem adatott meg számára. 
Hogy miért?

Mint említettem, a ló esetében 
nagy előnynek számított, hogy táp-
lálkozása nem fenyegette a ló társául 
szegődött ember táplálékhoz jutásá-
nak esélyeit. Az ember – II. Nabu-
Kudurri-Uszur új-babilóniai királyt 
leszámítva – nem legel a mezőn fü-
vet. A ló viszont igen. Mint azt öko-
lógiai szakemberek állítják, a ló 80 
százalékos átfedéssel ugyanazt legeli, 
amit a bölény. Míg azonban a bölény 
– egymillió négyzetkilométernél is 
nagyobb területen – szabadon ván-
dorolhatott, hogy a klíma adottsá-
gainak megfelelően50 legelni való 
minőségű füvet keressen magának, s 
ugyanígy a befogatlan vadló, a musz-
táng is szabadon kószálhatott a pré-
rin, az indián nem hagyhatta a lovát 
elcsatangolni. Ő is vándorolt persze, 
az ő mozgásának azonban bonyolul-
tabb létfeltételekhez való igazodási 
kényszerek szabtak irányt. (A no-
mád indián törzsek nem pásztorné-
pek voltak, hanem – még akkor is, 
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ha nem gyalog, de lóháton mozogtak 
– vadász-gyűjtögetők. Azaz: lovaikat 
nem ették meg, táplálékszerzéshez 
vadászniuk kellett.)

Mint a szakirodalomból tudni le-
het, a nomád pásztornépek egy része 
– nomadizálásának módjától füg-
gően – nincs berendezkedve takar-
mánytárolásra. Mint rögvest érvelni 
fogok mellette, erre nem is lehet be-
rendezkedniük. Itt az Idegenlégió 
jelmondata van érvényben: Marche 
ou crève!

(Személyes vonatkozású adalék, 
ezért e zárójelek között hárítom el 
magamtól a szakirányú tájékozott-
ságra szert tenni akaró erőfeszíté-
seimet jutalmazni szándékozó ün-
nepléseket. Vér Márton turkológus 
barátomtól egy írásának elolvasása 
után51 kérdezősködni kezdtem a ka-
ravánutakat bonyolító tevék felől. 
Szellemi horizontomat tágítandó, 
küldött nekem egy tanulmányt,52 én 
most annak megvilágító erejű gon-
dolatmenetét fogom majd kölcsön-
venni a szerzőjétől. A Khivai Kánság 
ellen 1839–40-ben indított és kataszt-
rófába fordult orosz hadjárat, illetve 
az Indus hadseregének az Afganisz-
tán ellen ugyancsak 1839-ben indí-
tott hadjárata kapcsán a Morrison 
által írottakból azt lehet megtudni 
– büszkén osztom meg frissen szer-
zett tudásomat az Olvasóval! –, hogy 
egy tevének napi 10–20 kg növényi 
táplálékra van szüksége, amit normál 
körülmények között napi útja során 

le is legel. Ha ebben akadályoztatva 
találták volna magukat a brit had-
sereg tevéi, akkor – fi gyelembe véve 
a hadvezetés által szükségesnek ítélt 
létszámukat – a beszerzendő takar-
mány alsó hangon napi 300 tonná-
ra rúgott volna. Tekintve, hogy a 
teve teherhordó képességének felső 
határa kb. 300 kg, ez azt jelentette 
volna, hogy ha a hadsereg összes te-
véje takarmányon kívül semmi egyéb 
terhet nem szállított volna (tehát: 
se fegyvert, se lőszert, se pokrócot, 
se kötszert, se ételt, se konyakot, se 
semmi egyebet!), vészhelyzet esetén 
ez a takarmánymennyiség 30 napra 
lett volna elegendő. Próbáljuk ezt a 
termékeny gondolatmenetet most 
lovakra alkalmazni!)

A Pawnee indiánokról (méneseik 
lovainak számát az 1800-as években 
6–8000-re becsülték), Kinbacher 
szerint, az őket ismerők elég határo-
zottan állították, hogy szép számmal 
akad közöttük olyan család, amely-
nek 20 vagy annál is több lova van. 
(Egy másik szerző meg a Comanche- 
és a Kiowa-indiánokról állítja, hogy 
19. század eleji becslések szerint egy 
átlagos családnak 35 ló meg öszvér 
volt birtokában,53 ami – mint mond-
ja – ötszöröse vagy hatszorosa annak 
a számnak, amire a vadászathoz és a 
cókmókok helyváltoztatáskor szük-
séges szállításhoz alap-szinten szük-
sége lehet.)

Egy lónak, szakértők szerint napi 
7,5–15 kg szénát kell kapnia. Továb-



672000

bá, ha 0 °C alá esik a hőmérséklet, 
fokonként 1 százalékkal több ener-
gia-bevitelt kell biztosítani (ha tehát 
jól gondolom, akkor ez mínusz 10 fok 
esetén napi háromnegyed-másfél kí-
lóval többet tesz szükségessé). Ilyen 
paraméter-értékek mellett 20 ló ese-
tében legkevesebb napi 160–320 kg 
szálastakarmányra van szükség. Ha 
ekkora mennyiséget, mondjuk, há-
rom hónapon keresztül kell biztosí-
tani (s arrafelé hosszúk és kemények 
tudnak ám lenni a telek!), az minden 
egyes, 20 lóval rendelkező család 
számára azt jelenti: az amúgy szállí-
tandókon felül (tipi, ruhák, edények, 
tárolt élelmiszerek, és a többi), még 
pluszba’ 13–27 tonna takarmányt 
kell a téli táborhelyre elszállítani54 
(ahol aztán nincs semmi, amiben a 
soktonnányi takarmányt tárolni is 
lehetne).55 Ami nyilvánvalóan hagy-
mázas lázálom.

A félnomád lovas törzseknek 
– életmódjukból következően – még 
takarmány begyűjtésére sem állhatott 
módjukban fölkészülniük. Vegyük 
szemügyre, mondjuk, a (félig-med-
dig) letelepedett életmódot folytató 
Omaha indiánokat, akik 1775-ben 
alapították korabeli feljegyzésekben 
Big Village néven emlegetett telepü-
lésüket. Ők, hagyományos gazdál-
kodásuknak megfelelően a követke-
ző módon élték „Omaha körforgás” 
néven számon tartott, mindig újra 
ismétlődő vándorútjukat.

Az évente újrakezdődő ciklus május-
ban indult, amikor is elültették a kuko-
ricát. Júniusig, júliusig ápolták, majd 
gyakorlatilag az egész falu (a betegeket 
és a gondozásukra hátrahagyottakat 
leszámítva) elvonult a nyári bölény-
vadászatra. A naponta fölszedhető és 
odább költöztethető tipikkel, a törzs 
rituális tevékenységeinek nagy részére 
állandó lakhelyüktől messze távolban 
kerítettek sort. Falujukba visszatértü-
ket úgy időzítették, hogy szeptember-
re, a termények betakarításának idejé-
re haza kerüljenek. Októberig otthon 
is maradtak, hogy novemberben és 
decemberben kis csoportokba verőd-
ve a folyópart mentén őzre és vad-
madarakra vadásszanak. Januárban 
gyűltek vissza, hogy elvonuljanak, s 
márciusig valahol bölényre vadássza-
nak. Áprilisra visszatért az egész törzs 
a faluba.56

Ebből az ütemtervből elég egyér-
telműen következik, hogy abban az 
időpontban, amikor szénát kellett 
volna kaszálni – s nem is keveset: tíz, 
húsz, huszonöt tonnányit! –, a nők 
munkaerejének 100 százalékát lekö-
tötték a mezőgazdaságban elvégzen-
dő munkák.

A síksági indián törzsek persze 
hamar rájöttek arra, hogy az ameri-
kai nyárfa kérge és vékony gallyai ki-
válóan képesek a lovak táplálásában 
a szénát helyettesíteni.57 Ennek be-
szerzése azonban az érvényes mun-
kamegosztás szerint a nőkre hárult, 
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ami rendkívül megnövelte munka-
terheiket.58 Hozzátenném: a ló nem-
csak eszik, iszik is. Napi 25–35 liter 
friss vizet. 20 ló, napi 500–700 liter 
friss vizet. Biztosítani, hogy ez na-
ponta rendelkezésre álljon, szintén 
a nőkre hárult. (Meg, persze, plusz-
ba’ még, mindaz a munka, amivel a 
„mindennapi normál életvitel fo-
lyamatában” a nőnek kell törődnie.) 
Ennek következtében (is) rendkívüli 
mértékben növekedtek a családon 
belüli feszültségek. S ha mindez nem 
lett volna elég, a különféle feszültsé-
gek kezdték szétrágni a társadalom 
szövedékét is. Mire az indiánok rájö-
hettek volna, hogy baj lesz, addigra a 
baj voltaképp már megtörtént.

A „nemes vademberek”
társadalma

Rendes nagyságú könyvtár kelle-
ne ahhoz, hogy beleférjenek mind-
azok a könyvek és tanulmányok, 
melyek a Nemes Vademberről szóló 
elbeszéléseknek, illetve az emezek 
elemzésével, értelmezésével foglal-
kozó tanulmányok gyűjteményének 
kívánnának elhelyezést biztosítani. 
Sietek leszögezni, írásom egyáltalán 
nem ambicionálja, hogy e képzelet-
beli könyvtár valamelyik polcán po-
rosodjék.

Mind a fi lozófi atörténet, mind a 
történettudomány, mind a fi lológiai 
stúdiumok számára közhely, hogy 

a Nemes Vademberről író európai 
szerzők soha az életben nem talál-
koztak nevezett személlyel. Társa-
dalmi viszonyainak „leírása” sem-
mi egyébhez nem kellett számukra, 
mint saját európai, 18. századi társa-
dalmuk kritikájának természetjogi 
legitimálásához.59

Nem kívánok azon elidőzni, hogy 
az ideálnak tekintett törzsi, állam 
nélküli társadalmak mennyiben te-
kinthetők – mint azt fi lozófusaink 
hitték – az egyenlőség társadalmai-
nak. Annyi bizonyosan állítható, 
hogy „egyenlőbbek” voltak, mint 
azok a rendi tagoltságúak, amelyek-
ben a kritikus szemléletű európai 
fi lozófusoknak élniük adatott. Eze-
ket a hagyományos – Pekka Hämä-
läinen is óvatosan fogalmaz – relatíve 
egalitárius társadalmakat,60 a lónak 
a Nagy Síkföldeket belakó indián 
törzsek körében elterjedése, más tár-
sadalmi folyamatok ezzel egyidejű 
fölléptével együtt, végül is szétverte. 
Hogy e társadalmak belső rétegződé-
se nem érte el azt a fokot, sem pedig 
a rétegek, valamint kultúráik közötti 
éles cezúrákat, melyeket az európai/
amerikai kapitalizmus kialakulása 
létrehozott,61 az természetesen lehet 
elemzés tárgya, az azonban nem két-
ségbe vonható, hogy a „ló-használat” 
következményei radikálisan szétver-
ték ezt a társadalmi berendezkedést. 
Két szempontból is. Az egyik – mint 
már mondtam – a nők helyzetének 
erős romlása. A másik a gazdagok és 
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szegények közötti „osztálykülönbsé-
gek” megjelenése.

Nem kívánok etnográfi ai részle-
tességű leírásokba bocsátkozni a 
különböző indián társadalmakban 
érvényes gender-viszonyokról,62 elég 
talán annyi, amit korábban említet-
tem, hogy a munka társadalmi meg-
osztásában a két nem státusa között 
nem mutatkozott érzékelhető kü-
lönbség, vagy legalábbis annyi bi-
zonyos, az indián nőnek lényegesen 
egyenrangúbb szerep jutott, mint 
a fehér társadalomban biológiailag 
nőneműeknek. Hozzá kell azonban 
tennünk, hogy mindez csak abban a 
társadalmi kontextusban bizonyult 
igaznak, amelyben a táplálékszerzés 
kielégítésének igénye (értsd: a bö-
lény vadászásának mértéke) nem ha-
ladta meg a népesség létfenntartását 
biztosító személyes/közösségi fogyasztás 
akadályozatlanságának biztosítására 
való törekvést. Másként fogalmazva: 
nem azért vadásztak bölényre, hogy 
kereskedelmi felhasználásra szánt áru-
cikkeket „termeljenek”.

Nos, annak, hogy a bölény lóhá-
ton vadászása általános gyakorlattá 
vált, egymással összefüggésben két 
fontos következménye lett. Az egyik 
az, hogy megszűnt a vadászat közös-
ségi – és közösséginek is tekintett 
– tevékenység lenni; szükségtelenné 
lett az általam korábban részletezett 
kooperáció. A vadász (aki mostantól 

kezdve már kizárólag csak az in dián 
férfi !) fölül a lovára,63 megkeresi a 
bölényt és lenyilazza. Az állat azé, 
aki elejti. Hogy mi legyen vele, azt 
ő szabja meg: ezek húsából táplálék 
lesz; amazok bőrét eladom, s a ka-
pott pénzen majd puskát, lőszert, 
rumot veszek, meg az asszonynak 
gyöngyöt.

Ez a társadalmi praxis szigorú ket-
tősséget vezetett be a két nem közöt-
ti munkamegosztásban: ezentúl a va-
dászat kizárólagosan férfi -tevékeny-
séggé vált, míg a bőrök kikészítése a 
nők feladata lett. Ez korábban is így 
volt, amikor a bölényvadászat „irha-
hozadéka” csak a személyes fogyasz-
tási igények kielégítésére szolgált, 
azaz a család mobil lakóhelyéül szol-
gáló tipik, nemkülönben a viselendő 
ruhák elkészítésének alapjául szol-
gált. Most azonban a bölényvadászat 
árutermeléssé lett; célja innentől az 
volt, hogy valamilyen formában a 
fehér kereskedőknek eladható áru-
ként kerüljön forgalomba.

A tény, hogy a lovas indián lénye-
gesen több bölényt tudott elejteni, 
s meghozhatta azt a döntést, hogy a 
zsákmány nagy részét irha (vagy csu-
pasz bőr) formájában bocsájtja áru-
cikként áruba, rendesen szétverte a 
hagyományos indián családstruktú-
rát. Félreértés ne essék, eszem ágá-
ban nincs univerzáliákat hirdetni 
az indián családszerkezetről. Olvas-
mányaim alapján emezt hosszú időn 
keresztül viszonylag kiegyensúlyo-
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zottnak tekintették. Az is általános 
vélemény, hogy a poligínia ritka volt 
a törzsekben, mert nagyon kevés va-
dász volt csak képes arra, hogy több 
feleséget el tudjon tartani, valamint 
az is, hogy egy indián férfi nak ál-
talában maximum három felesége 
szokott lenni, ebből egyik az ún. fő-
feleség, a másik kettőt a férfi  csak a 
főfeleség beleegyezésével veheti el, s 
a feleségnek kiszemeltek általában a 
főfeleség rokonsági kötelékébe tar-
toznak. Milyen helyzet állhatott elő, 
amely fölmorzsolta ezt a rendszert?

Legyünk gyakorlatiasak. Egy fele-
ség, még ha egész héten napi 24 órán 
keresztül megállás, szünet nélkül 
dolgoznék is, adott számú bölény-
bőrnél többet nem tud eladni vihe-
tő, kikészített állapotba hozni. 24 
óra munkával 24 óra munkánál töb-
bet igénylő kikészített bőrhöz nem 
jutsz. Ha ennél többet akarsz, több 
feleségre kell szert tenned. Így ke-
rült sor a síksági indián törzseknél, 
új módiként, a negyedik, ötödik, ha-
todik stb. számú feleségekkel való 
házasságkötésre. Ezek persze több-
ször annyi bőrt tudnak eladás-kész 
állapotba hozni, mint amennyivel 
egyetlen feleség szolgálni tudna. Ve-
gyük azonban sorra a következőket. 
Ezeket a sokadik számú feleségeket 
az indián és a fehér köznyelv nem 
véletlenül nevezte „rabszolga-fele-
ségeknek”. Mint Hämäläinen meg-
jegyzi,

annak ellenére, hogy milyen rettene-
tesen sokat kellett dolgozniuk, mégis 
igen gyakran alárendelt helyzet jutott 
nekik a családban – ami pedig nagy 
általánosságban nem volt jellemző 
a nők helyzetére (!!! – L. P.). Nagyon 
kevés személyes holmi fölött rendel-
keztek, ruhájuk általában rosszabb 
minőségű volt, és gyakran előfordult, 
hogy a férjük rosszul bánt velük – a 
férjek egyre gyakrabban alkalmaztak 
erőszakot arra, hogy fegyelmezzék nö-
vekvő létszámú „munkaerő-állomá-
nyukat”.64

Közelítsük másfelől ezt a kérdést. 
A lovat használó törzsek gyakorla-
tilag semmit nem tettek az új élet-
vitelük folytathatóságát biztosító 
lóállomány „újratermelésére” (értsd: 
tenyésztésre, szaporításra). Arra 
sem törekedtek, hogy a síkságokon 
még igen szép számban található 
vadlovakat befogják és betörjék.65 
Ehelyett más indián törzsek lovait 
kötötték el. Ennek több következ-
ménye is volt.

1) A 19. század során nőttön nőtt mind 
a bölénybőrrel/prémmel való üzlete-
lés, mind a ló-rabló portyáknak a törzs 
életében betöltött fontossága. Mint 
gazdagsághoz és hatalomhoz jutást 
biztosító ténykedések, emezek ese-
tenként még a vadász-tevékenységnél is 
fontosabbnak bizonyulhattak. 2) Mind 
a kereskedés, mind a rablás férfi  te-
vékenység volt, ebből következően a 
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férfi ak kizárólagos politikai és gazdasá-
gi előnyökre tettek szert a meggazda-
godásban. 3) A kereskedés vagy rablás 
révén szerzett jószágok a rájuk szert 
tevő magántulajdonának minősültek. 
Ennek következményei a 18. században 
még nem nagyon voltak átláthatóak, 
a 19. századra azonban már kritikussá 
vált a helyzet

– írja egy tanulmányában Alan M. 
Klein.66 Majd így folytatja:

Ahogy egyre inkább a bölénybőrrel, 
-irhával való kereskedésre álltak át 
az indiánok, s fölértékelődni gondol-
ták a lovakkal-rendelkezés (gazdasági 
előnnyé konvertálható) hasznát, úgy 
születtek egyre-másra a termelési vi-
szonyokban az olyanfajta változások, 
melyek határozottan kedveztek a fér-
fi aknak, a nők számára azonban rend-
kívül előnytelennek bizonyultak.67

Vegyük ehhez hozzá, hogy az eladás-
ra szánt bőrök kikészítéséhez renge-
teg női munkaerő befektetésére volt 
szükség.

Egyre inkább csak a több feleséggel 
rendelkező indián férfi ak tudtak bő-
rök eladásából vagyont fölhalmozni. 
Minthogy azonban a menyasszony-
pénzt lovak ajándékul adásával kellett 
megfi zetni, egyre inkább csak a több 
lóval is rendelkező tehetősek köthet-
tek egynél több házasságot. Ilyen kö-
rülmények között a vagyon, a megbe-

csültség és a hatalom koncentrációja 
elképesztő méreteket tudott ölteni.68

Visszautalva arra az antropoló-
giai szakkérdésre, hogy a ló vajon 
szerszám-e, avagy magasabb szin-
tű energiahordozó, én, lehetséges 
alternatívaként, megkockáztatnék 
egy harmadik választ. A lóból tőke 
lett!

Ami a legfontosabb, a termelésnek eb-
ben a rendszerében a gazdagok igen 
könnyen gazdasági előnyt húzhattak 
abból, hogy több lovuk is van. Így 
például a feketelábú indiánok között 
a gazdagoknál megszokott rutin volt, 
hogy a szegényebbeknek, azért, hogy 
ők is vadászhassanak, lovat adtak köl-
csön; a lovat kölcsönvevő megtarthat-
ta az elejtett bölény húsát, a lenyúzott 
bőrök fele (vagy akár az összes) fi zet-
ségül a kölcsönadót illette meg, aki 
aztán ezeket eladhatta a kereskedelmi 
ügynökség állomásán (…) Ez a gya-
korlat biztonsági hálót jelentett a ló-
ban szűkölködő szegény családoknak, 
azonban aránytalanul nagy haszonhoz 
juttatta a sok lóval rendelkezőket, akik 
így egyfajta proto-kapitalistákká vál-
tak: bért fi zetve embereket fogadtak 
fel, kerülték, hogy kétkezi munkával 
kelljen bajlódniuk, s mivel privilegi-
zált módon juthattak hozzá a termelő-
eszközökhöz, illetve a mindent egyre 
inkább átfogó piachoz, így egyre na-
gyobb vagyonra tettek szert.69
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JEGYZETEK

 Amerika őslakosait mai napig in-
diánnak hívjuk.

6. Jó, a kaff erbivaly Afrikában menny-
dörög, de arról nincsenek világiro-
dalmi ismereteim; csak annyit tudok 
róla, hogy vadászata igencsak veszé-
lyes.

7. Kipling, Rudyard: A dzsungel könyve 
(fordította Benedek Marcell).

8. Forrás: Wikipédia, Bölény címszó.
9. Lásd Zontek, Ken: Buff alo Nation: 

American Indian Eff orts to Restore the 
Bison. University of Nebraska Press, 
2007, 2–3.

10. A függetlenségi háború idején 
ugyanis voltak olyan indián törzsek, 
melyek az angol hadsereget támo-
gatták, így tehát ellenségei voltak 
a születőfélben lévő amerikai nem-
zetnek. Hogy más indiánok meg az 
amerikaiak szövetségesei voltak, ar-
ról hajlamosak voltak megfeledkez-
ni, s arra az általánosító következte-
tésre jutottak, hogy az indián – vér-
szomjas ellenség. Így az amerikai 
fehér ember indián-gyűlöletét nem 
volt nagyon nehéz sem életben tar-
tani, sem átörökíteni a megváltozott 
körülmények között élő késő gene-
rációkra sem. Hogy a száz évvel ké-
sőbb bevándorolt svéd vagy német 
migráncs lelkében miért szökkent 
szárba az indiángyűlölet, már kicsit 
nehezebben magyarázható – de ma-
gyarázható.

11. Wiegers, Robert P.: A proposal for 
Indian slave trading in the Missis-
sippi valley and its impact on the 
Osage. Plains Anthropologist, Vol. 33. 
no. 120. (May, 1988), 187.

1. A kedves Olvasó, ha nem olvasta vol-
na még, kölcsönözze ki a könyvet va-
lamelyik könyvtárból, vagy vegye meg 
antikváriumban. Hálálkodva fogja ál-
dani a nevemet.

2. Lásd „Az empirikus szociológiáról 
mint szépirodalmi mesterségről”. 
In Léderer Pál: A szociológus, a mód-
szerei, meg a szövege. Rögeszme-félék 
a mesterségről. Új Mandátum, 2002, 
184–185.

3. „Minden jenki hazudik”. In Eric 
Knight: Sam Small csodálatos élete. 
Európa Könyvkiadó, 1971, 16. oldal. 
Szabadjon megjegyeznem, hogy Mr. 
Smith-nek természetesen a lehető 
leglaposabb és legelkoptatottabb új-
ságírói közhely tolul válaszként ajká-
ra. Örömmel jelentem az Olvasónak, 
hogy a „mennydörgő léptű csorda” 
(amerikaiul: the thundering herd) még a 
20. század végi lapokban is virul. Kü-
lön nyomozást természetesen nem 
végeztem e tárgyban, de jelenthetem: 
a 20. század végén valamennyire köz-
fi gyelmet keltő elképzelés, a Buff alo 
Commons projekt kapcsán (magyarul 
talán úgy adhatnánk vissza: „Közlege-
lőt a bölényeknek!”) egy, a média mű-
ködését vizsgáló kritikus hangvételű 
tanulmány idéz olyan újságcikkeket, 
amelyekben ez a közhely-kövület elő-
fordul.

4. Uott.
5. Mint egy tanulmány szerzője meg-

jegyzi: az amerikai köznyelv a buff alo 
szót részesíti előnyben, a tudományos 
szóhasználat a bison szót. De bízvást 
mondhatjuk – véli –, a buff alo szó 
semmivel sem rosszabb, mint az, ha
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12. Nem visz rá a lélek, hogy a „kapcso-
latteremtés” előtti évezredekben élt 
népeket az „indián” névvel illessem. 
Közösségeik nyilván valamilyen 
névvel illették magukat, különbsé-
get téve maguk s a környékükön élő 
(vagyis számukra ismerhető) más kö-
zösségek között. Hogy milyen névvel 
titulálták magukat, arról természete-
sen fogalmunk sem lehet. Valószí-
nűsíthető, hogy rájuk is érvényes le-
hetett, amit Patricia Seed az európai 
hódítás körüli időkről mond, misze-
rint az egyes bennszülött csoportok 
olyan nevet adtak maguknak a saját 
nyelvükön, ami a többi élőlénytől, az 
állatoktól különböztette meg őket, 
valami olyasmit jelentvén tehát: mi 
azok vagyunk, aki ember. Persze kü-
lönböző szomszédaikra is találtak 
beazonosításul szolgáló nevet. Ez 
lehetett utalás arra, hogy hol élnek 
(„a keletiek”, „a hegylakók”), milyen 
technológiákat alkalmaznak („az íj-
készítők”, „a lándzsavető-gyártók”); 
azokat a közösségeket, melyekkel 
ellenséges viszonyban álltak, vala-
milyen vaskosan sértő névvel illet-
ték; az irokézekre az Iroquois nevet 
a franciák valamelyik szomszédos, 
algonkin nyelvet beszélő törzstől ta-
nulták el (Iroqu  =  csörgőkígyó), ők 
maguk haudenosaunee-nek (=  akik 
hosszú házakban laknak; people of 
the longhouse) nevezték magukat. 
Lásd Seed, Patricia: American Pen-
timento: The invention of Indians and 
the pursuit of riches. University of 
Minnesota Press, 2001. Appendix, 
193. S ha már törzsneveknél tartunk, 
az indián törzsek (vagy nemzetek) 
nevének magyarra átültetésében Sz. 

Kristóf Ildikó módszerét követem. 
„Azon elnevezéseket, amelyeknek 
létezik a magyar nyelvben – irodal-
mi, történeti stb. – szövegekben már 
meghonosodottnak tekinthető vál-
tozata (például apacs, irokéz, sziú 
stb.) ebben a formában adom meg. 
Az összes többit (…) az amerikai an-
gol nyelvben bevetté vált formának 
megfelelően, megőrizve a népnevek 
nagybetűvel kezdődő írásmódját 
is.” Lásd Sz. Kristóf Ildikó: Tárgyak, 
szövegek és a „bennszülöttek néző-
pontja(i)”: Kulturális ideológiák és/
vagy posztkoloniális újraértelmezé-
sek az amerikai indiánok – és kuta-
tóik – körében. In Ethnolore, 2012, 3. 
5. lábjegyzet.

13. Hogy a síksági lovas indián kultúrák 
képviselői mennyire kevéssé alkal-
masak nemcsak, hogy Észak-Ame-
rika indiánjainak, de még a konti-
nens-rész a Rio Grandétól északra 
fekvő területén élő törzseinek kizáró-
lagos képviseletére, az persze szakmai 
közhely. A fi lmipar azonban, melyről 
már Lenin elvtárs is fölismerte, hogy 
a legfontosabb művészeti ág, köny-
nyűszerrel maga alá gyűrte a szak-
mát.

14. Idézi Lehmer, Donald J.: The Plains 
bison hunt – prehistoric and histo-
ric. Plains Anthropologist, Vol. 8. no. 
22. (November, 1963), 214.

15. A különféle laikusok százmilliók-
ra, majd száz millióra tették a „le-
gendás idők” bölényeinek számát 
(nagyjából a 18. század végéig tar-
tónak tekintve a legendás időket). 
A tudományos igényű becslések 
kezdetekben 60 milliónál állapodtak 
meg, a 20. század végén (jóllehet a 
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konszenzus e téren még nem tekint-
hető teljes körűnek) a szakemberek 
többsége – a klimatikus viszonyokra, 
illetve a síkságok füvének „eltartó-
képességére” hivatkozva – nagyjából 
30 millióra taksálja a bölényeknek a 
helyzet drámaivá válása előtti időkre 
érvényes lét számát.

16. A „Betörte a fejét” (Head-Smashed-
In) néven számontartott ugratónál, 
például, az egymást rétegesen borí-
tó csontokból álló csontágy 10 mé-
ter vastagnak bizonyult, az itt feltárt 
állatcsontok legöregebbjei i. e. 3500 
körüliek, a legfi atalabbak i. sz. 1300 
körüliek.

17. Sok ok miatt kevés az olyan régészeti 
lelőhely, ahol pontosan meg lehetne 
állapítani, hogy a lelet-együttesben 
egy egyszeri levadászással hány állat-
ból állt a zsákmány, s még ha meg-
állapítható is, ez semmi támponttal 
nem szolgál arra, hogy egy másik, 
más helyen vadászás alkalmával mi 
lehetett az eredmény. Az átlagok és 
szórások számolgatásának én tehát 
nem sok értelmét látom – kicsit pre-
cízebben fogalmazva: semmi értel-
mét.

18. Ez a fajta vadászat – természetszerű-
leg – nem eredményez régészetileg 
detektálható lelőhelyeket.

19. Walker, Ernest G.: An overview of 
prehistoric bison hunting on the 
Great Plains. In Cunter, Geoff  – Bill 
Waiser (eds): Bison and People on the 
North American Great Plains. A Deep 
Environmental History. Texas, A&N 
University Press, 2016, 139.

20. Ugyan a higiénés előírások és eljárá-
sok csiszolatlanabbak lehettek, mint 
napjainkban, továbbá az akkor élők 

vélhetőleg jobban bírták a gyűrő-
dést, mint mi, az azért valószínűnek 
látszik, hogy nem volt megenged-
hető napokig „vacakolni”, mielőtt 
otthon elkezdhették volna száríta-
ni, füstölni, bárminő formában tar-
tós fogyasztásra alkalmassá tenni a 
megszerzett húst. Ezzel kapcsolat-
ban jegyzem meg, hogy a biológusok 
pontos kalkulációkat végeztek arra 
vonatkozóan, hogy nemét, életkorát, 
valamint a földarabolás és további 
feldolgozás módját fi gyelembe véve, 
„kilóra” mennyi húst jelenthetett 
egy-egy zsákmány-állat. Természete-
sen arra is születtek becslések, hogy 
egy felnőtt férfi nak/nőnek, gyerek-
nek vénembernek napi hány kiló 
bölényhúsra volt szüksége – mindez-
zel azonban inkább nem terhelném 
a kedves Olvasót. Annyit azonban 
hozzá kell tenni mindehhez, hogy 
ezeknek a becsléseknek az alapján 
számítanak ki az ezzel foglalkozó 
szakemberek olyan értékeket, hogy 
valamely adott pillanatban adott 
helyen élő indiánoknak egy évben 
hány bölényt kell elejteniük ahhoz, 
hogy (valamilyen szinten) megélhes-
senek, s hogy ennyi bölény elejtésé-
re van-e mód úgy, hogy az ökológiai 
egyensúly hosszú távon fönntartha-
tó maradjon. A részleteket megint 
csak mellőzve: meglehetős egyet-
értés mutatkozik abban, hogy sze-
mélyenként nagyjából évente hat és 
fél, hét bölénnyel érdemes számolni. 
Ha egy pillanatra komolyan vesszük 
ezt a fajta számolgatást, akkor bíz-
vást mondhatjuk, 30 millió bölény 
4 285 714 ember számára képes évi 
hét darab tetemmel szolgálni. Mind-
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addig, tehát, ameddig a bölényva-
dászat a létfenntartáshoz szükséges 
személyes fogyasztás kielégítésére 
szolgál, addig az őslakosok nem ve-
szélyeztetik az ökológiai egyensúlyt.

21. Ezek a – megkövültté váló – marad-
ványok képezik azokat a régészeti 
lelőhelyeket, amelyek föltárása és 
elemzése szolgáltatja a régen élt in-
diánok táplálkozására utaló infor-
mációk egyik döntő részét. A másik 
lehetséges forrást pedig a valahai 
időlegesen stabil lakóhelyek sze-
métlerakodói nyújtják. Magának a 
régészeti értékelésnek a lehetséges 
technikai és értelmezési nehézségei-
re/problémáira úgy érzem nem fel-
adatom kitérni.

22. Még akkor is, ha az állatokat elpusz-
tító nyílvesszők tulajdonosai beazo-
nosíthatók!

23. Jarvenpa, Robert – Hetty Brumbach: 
Fun with Dick and Jane: Ethnoar-
chaeology, circumpolar toolkits, and 
gender „inequality”. Ethnoarchaeo-
logy, Vol. 1. no. 1. (2009), 58.

24. Mint például a férfi  és a nő fi zikai 
erejében, testi fölépítésében mutat-
kozó különbségre hivatkozást, vagy 
annak föltételezését, hogy a nőket 
kirekesztik a hatalom- és presztízs-
forrást jelentő tevékenységekből.

25. Ízelítőül egy rövid leírás. „A húst le-
fejtik a csontokról és bölénybőrbe 
becsomagolva a teherhordó állatra 
rögzítik. A beleket bizonyos hosszú-
ságú darabokra metélik, kipucolják 
őket, s ugyancsak elcsomagolják. A 
csontokat összetörik, kinyerik belő-
lük a csontvelőt, melyre a pemmikán 
készítéséhez lesz szükség. A bölény-
púp fi nom húsát csíkokra szabdal-

ják, hogy speciális füstöléssel és 
szárítással tartósítsák majd. Ezután 
sietve a táborhelyre vonulnak, ahol 
a húst darabokra vágják és szárítás-
sal tartósítják. Amikor már jó ala-
posan kiszáradt, kimagozatlan virgi-
niai vadcseresznyével és vadszilvával 
porrá őrlik (ez részben a tömegét 
növeli, részben pedig fűszeresebbé 
teszi az ízét). A csontokat kifőzik, a 
csontvelőből nyert zsírt összevegyí-
tik a porrá morzsolt bölényhússal, 
cseresznyével, szilvával. Az így nyert 
készítményt kitisztított bölénybélbe 
töltik. Ez a pemmikán, ami csemegé-
nek számít.” Lásd Cliff ord, F. J.: A 
note on bison hunting. A few were 
saved. Oregon Historical Quarterly, 
Vol. 52. no. 4. (December, 1951), 258.

26. Jarvenpa – Brumbach (2009), 60.
27. Egy sokszor, kedvtelve idézett mon-

dat szerint „(a)z indián nem egy-
szerűen saját belső, a környezeti 
adottságokra vissza nem vezethető 
kvalitásai miatt vált fontossá a fehér 
ember számára. Sokkal inkább azért, 
mert tükröt tartott a civilizált fehér 
ember elé, mik azok a tulajdonságok, 
amelyek hiányoznak belőle, s ame-
lyekre nem is szabadna szert tennie.” 
(Pearce, Roy Harvey: The Savages of 
America. A Study of the Indian, and the 
Idea of Civilization. The Johns Hop-
kins Press, 1956, 5.)

28. „És megáldá Isten őket, és monda 
nékik Isten: Szaporodjatok és soka-
sodjatok és töltsétek be a földet és 
hajtsátok birodalmatok alá…” (Mó-
zes I. 1.28.)

29. Seed (2001), 115.
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