
MEURSAULT ÚJ RUHÁT KAPOTT
Albert Camus: Az idegen

Jó szabásút, ami jól áll rajta. Nem mintha a régi
elrongyolódott volna, vagy nem hozná már ki a
formáját. Csak egyszerűen elmúlt felette az idő.
Mint ahogyan fiatalkori elegáns öltönyünk he-
lyett is inkább hordunk ma már valamilyen „le-
zserebb” öltözéket.

Sőt, visszakapta régi címét is: az Idegen. De ne -
vet nem kapott, olyat, amelyen megszólíthat-
nánk, vagyis a keresztnevén — mint bármely ba-
rátunkat. A vezetéknév első szótagja pedig a
gyilkosságra, a gyilkosra (meurtre, meurtrier)
rímel.

Mert ő az Idegen, a szenvtelen, aki minden ér-
 zelmet tagadva mondja, mondja élete sivár me-
netét, anyja temetését, a rákövetkező hétvége egy-
 hangúságát, melynek eseménytelenségét szin te
meg sem töri egy nő felbukkanása. Aztán a hiva-
tali élet szürkeségét, a főnök alig-részvétét, az os-
toba időtöltést a megszokott kollégával. És így to-
vább, és így tovább, míg végül hagyja magát
szinte észre sem véve belemerülni egy egyre pos-
ványosabb históriába. És mindehhez háttérként
az állandóan jelenlévő, idegőrlően tikkasztó for-
róság, az algériai nyár elvakító napfénye, amely
aztán a történet jóformán egyetlen aktív szerep-
lőjeként gyilkosságba sodorja az elbeszélőt. De a
névtelen arab megölésével csak a könyv első ré -
sze, az önkéntelen, szinte reflexszerűen bekövet-
kező bűntény előtörténete zárul le.

A háború utáni évek magyarországi olvasójá-
nak talán első anti-hőse volt ez a Meursault, akit
Gyergyai Albert ma már közel hetven éves fordí-
tásából ismerhetett meg. Az a könyv akkor Közöny
címmel aratott sikert. Sőt a sikeren túl mély nyo-
mot is hagyott a magyar irodalmi tudatban, amire
az új verzió recenzensei már meggyőző példákat
hoztak fel. Esterházyt és Kertész Imrét Gyergyai
szövege ragadta meg. És ez mindenképpen az
első fordító érdeme, amit nem szabad elvitatnunk
tőle. Még akkor sem, ha azóta nyilvánvalóvá vált,
hogy nem hibátlan munkát végzett.

Az elmúlt hetven év alatt megnőttek az igé-
nyek, és megnőttek a lehetőségek is. Ideje volt új
fordítást adni a mai olvasó kezébe. Ezt a feladatot
Ádám Péter és Kiss Kornélia vállalta magára ab -
ban a reményben, hogy egy korszerűbb szöveg
— még ha azóta gyökerestől megváltozott vilá-
gunkban nem is az akkori újdonság erejével —
megmozgatja a 21. század emberét. Vállalkozá-
suknak megszülettek az önmagukban álló érté-
kei, amelyek önmagukért szavatolnak, és nem te-

szik szükségessé a Gyergyai-fordítás lebecsülé-
sét, csupán higgadt kritikáját. Több értékelés
született már a könyv alakú megjelenés előtt is,
mi után a Nagyvilág 2015-ös, utolsó évfolyamá-
ban folytatásokban közreadta a regény első ré-
szét. A folyóirat júliusi számában pedig fontos
adalékokat kaptunk az új verzió olvasásához. De
a gyors reagálású kritikák azóta bizonyára leüle-
pedtek, és most megengedhetek magamnak né-
hány visszatekintő észrevételt is.

�

A regény első mondata: „Ma meghalt a mama.”
Majd két mondattal később, a hivatalos távirat-
ban kontrasztként: „Anyja elhalálozott.” Amikor
emlékezik, Meursault mindig mamának nevezi
az egész elbeszélés folyamán. Gyergyainál a kö-
vetkezetesen használt „anyám” kétségtelenül in-
kább arra az érzéketlenségre utal, amit a külvilág
tételez fel Meursault-nál az anyjával szemben, és
ami végső soron elítéléséhez is vezet.

A kétféle indítás különbözőségét mélyreha-
tóan elemzi Magyar Miklós az első rész fordítá-
sát vizsgáló tanulmányában. Az ő meglátásaihoz
annyit fűznék hozzá, hogy ennek a bensősége-
sebb megnevezésnek strukturális szerepe is van
Meursault emlékezéseiben. Bizonyos súlyponti
helyeken újra és újra felbukkan, ébren tartva az
olvasó szimpátiáját az elbeszélő iránt. Így például
az első rész végén, amikor a gyilkosságot előké-
szítő rekkenő forróság, vakító napfény a mama
temetésének napját idézi fel. Majd az utolsó lapon
is, amikor nagy dühkitörése után a mama emléke
— aki végső napjaiban „vőlegényt” választva ma-
gának, szinte játékos kísérletet tett az újrakezdésre
— segít fiának azonosulni a maga idegenségé-
vel. Meursault itt ismeri fel, hogy „a mama a halál
köz vetlen közelében úgy érezhette, végre teljesen
felszabadult, és talán még arra is kész, hogy min-
dent újra átéljen. És a világon senkinek sincs joga,
hogy egyetlen könnycseppet is hullajtson érte.”
Ez a felismerés pedig megkérdőjelezi a karikíro-
zott bírósági tárgyalás ítéletét is. Meursault szin-
tén felszabadultnak érezheti magát.

Azaz a mama emlékezete az indítástól a le-
zárásig összefogja az elbeszélő belső történetét.

Az első rész során Meursault történéseket,
eseményeket és legfeljebb felszínes benyomáso-
kat mond el az olvasónak. Bárdos László szóhasz -
nálatával itt még csak percepciói vannak, a refle-
xiók a második részben jönnek elő. Egy mondat
azonban mégis mélyebbre hatol. Amikor Marie,
a barátnője megtudja, hogy a találkozásuk előtti
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napon temették el a mamát, meghökken. Erre
Meursault majdnem mentegetőzni kezd, de még
idejében rájön, milyen sután tette ezt korábban a
főnöke előtt, amikor anyja haláláról beszélve az
bukott ki a száján, hogy „mit csináljak? Ez van.”
Marie előtt már hallgat: „De toute façon, on est
toujours un peu fautif” — intézi el magában az
ügyet. Gyergyai ezt nagyon pontosan fordítja
„hibás”-nak. „Az ember így is, úgy is bűnös egy
kicsit” — olvassuk az új szövegben. És ez talán
egy kicsit túlzás. Így ez a mondat arra a téves kö-
vetkeztetésre vezethet, hogy nem a keresztények
eredendő bűnét fogalmazza-e meg itt egy ateista.
Camus egyszerűen csak „hibás”-t ír, és ez végül
is még nem morális ítélet. A „bűnös” szó később
jelenik majd meg a regényben, Meursault ma-
gára eszmélésének egy későbbi fázisában.

Fázsy Anikó főszerkesztő, aki hosszú éveken
át, egészen haláláig küzdött a Nagyvilág fenn-
maradásáért, az új fordítás ajánlásában védel-
mébe veszi az újabb szóválasztást, és idézi
Talleyrand szállóigévé vált mondását („Ez nem-
csak bűn, ez hiba!”). De maga is elismeri, hogy ez
így a diplomáciára vonatkozik, nem az erkölcs re.
Az értelmező szótár hiába ad meg a fautifnak
számos jelentésárnyalatot, többek között a bű-
nöst is, a regény dramaturgiájában itt az még
nincsen a helyén.

Ne higgye senki, hogy ez szőrszálhasogatás.
A fordító feladata nem utolsósorban a helyes
szóválasztás, a szinonimák közül annak a be-
emelése a szövegbe, amelyik nemcsak a helyi ér-
telemnek felel meg, hanem beleilleszkedik a mű
egészét átfogó gondolati ívbe is. Ez a mondat
bármennyire is jelentéktelennek látszik, a regény
egyik kulcsmondata. Meursault ezzel teszi az
első lépést a reflexió útján, és ezen az úton jut el
majd saját helyzete, az abszurditás felismeréséig,
amely a világgal szembeállítja.

Ugorjuk át most az első rész „sztoriját”, amely-
nek stiláris elemzését mások már kiválóan elvé-
gezték, és koncentráljunk a súlyponti jelenetekre.
Nézzük meg rögtön az első rész lezárását, a —
bár lélektanilag nem előkészítetlen — mégis hir-
telen, önkéntelenül elkövetett gyilkosságot.

Mint általában Gyergyai egész munkájában,
nála ez a jelenet is alapvetően epikus hangvételű,
és nem kapja meg azt a drámai feszültséget, ami
Camus szövegét áthatja. De olvassuk csak el az
új verzióban, hogyan is kerül sor a végzetes pisz-
tolylövésre: „Semmi mást nem éreztem, csak a
napfény pörölycsapásait a homlokomon, és ezzel
egyidejűleg a még mindig felém meredő késről
felvillanó éles fénysugarat. Az izzó penge fájdal-
masan belevájt a szemöldökömbe, és szemüre-
gem legmélyéig hatolt. Ez volt az a pillanat, ami-
kor egyszerre minden kibillent az egyensúlyából.

Újra megcsapott a tenger tömény és perzselő le-
helete. Mintha megnyílt volna fölöttem az ég, és
csak álltam a zuhogó tűzesőben. Testem patta-
násig feszült, kezem görcsösen rákulcsolódott a
revolverre. A ravasz engedett, tenyeremben érez-
tem a tükörsima markolatot, és minden ezzel
kezdődött, ezzel a fülsiketítő, tompa csattanás-
sal.” Ennek a szövegnek olyan sodrása van, any-
nyira magával ragad bennünket, hogy a végén
meg sem akadunk a némileg sántító jelzős szer-
kezeten.

Azután szinte rögtön az eszmélés: „Átvillant
rajtam, hogy földig romboltam ennek a napnak
a törékeny egyensúlyát, ennek a tengerpartnak a
különleges csendjét, ahol pedig boldognak érez-
tem magam.” Camus-nél egyszerűen „j’ai com -
pris…” — „megértettem”, de mennyire érzékle-
tes ez az „átvillant rajtam”. Ennyire bizonyára el
lehet rugaszkodni az eredetitől. Hiszen még ha a
fordítónak bizonyos kulcsszavakhoz ragaszkod-
nia is kell, itt nem erről van szó, hanem a szituá-
ció megragadásáról.

Majd nem sokra rá, a holttestbe eresztett négy
golyó után: „Olyan érzésem volt, mintha az ök-
lömmel négyszer egymás után megdöngettem
volna a balsors kapuját.” („Et c’était comme
quatre coups brefs que je frappais sur la porte du
malheur.”) Még ha a bevezető főmondat felesle-
gesnek is látszik, a fordítóknak a könyv tulajdon-
 képpeni előtörténetét és magának a bűntettnek a
megjelenítését ezzel a szinte dantei rezonanciájú
mondattal sikerül lezárniuk.

�

A második rész Meursault belső eszmélését írja
le a börtönben. A kihallgatások, a szembesülés a
többi fogvatartottal, a börtönőr megjegyzései,
barátnője látogatása segítik ezt az eszmélkedést.
A bírósági tárgyalás pedig szembeszökően és kí-
méletlenül nyilvánvalóvá teszi, mennyire kita-
szítja őt a társadalom.

Ennek a második résznek az első fejezete há -
rom találkozás. Meursault-t előbb a vizsgálóbíró
hallgatja ki. Majd kirendelt ügyvédjét ismeri
meg, aki támpontokat kívánna szerezni tőle a
vé delem felépítéséhez. Már ez a beszélgetés is
előrevetíti azt, ami a vizsgálóbíró második ki-
hallgatása során világossá válik: Meursault ide-
gen a világban, ahol él, és amellyel most lám
összeütközésbe is került.

A rendőrtiszt a maga logikája szerint keresi,
milyen motivációk mozgatták a tettest. Amikor
pedig nem boldogul, szerepéből kiesve elfogja
az indulat, és Meursault nem létező vallási ér-
zéseire próbál hatni. A feszülettel hadonászva, a
saját hite védelmében kiált rá: „Csak nem azt
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akarja, hogy értelmetlen legyen az életem?” Az
emberi élet értelme nemcsak ennek a regénynek,
de Camus egész életművének alapkérdése. Eb -
ben a szövegben pedig egy nyilvánvalóan kor-
látolt ember felkiáltásában bukkan elő. Ez a
kulcsmondat mindkét fordításban szinte szóról
szóra ugyanígy hangzik.

Kudarcát belátva a tisztviselő ezzel fejezi be:
„Eddig nem ült előttem olyan bűnöző, aki sírva
ne fakadt volna a Keresztrefeszített fájdalma lát-
tán.” Az új fordítás híven adja vissza az eredeti
„criminel” minősítést, amit Gyergyai „bűnös”-sel
helyettesít. Megint csak fontos ez a különbség té-
tel, hiszen a rendőrségen vagyunk, és Meursault
ebből a megjegyzésből érti meg, amiről eddig
nem látszott tudomást venni, vagyis hogy a tör-
vény előtt ő bizony bűnözőnek minősül. De erköl-
csi értelemben vett bűntudata nem ébred. A vizs-
gálóbíró ezt firtató kérdésére is csak azt feleli,
hogy „nem is annyira igazi megbánás van ben-
nem, mint inkább kínosan érzem magam”.

A második rész központi helyét a bírósági tár-
 gyalás foglalja el. Központi ez a szakasz Meursault
magára eszmélésének folyamatában is, hiszen itt
szembesül leginkább látványosan az igazság-
szolgáltatási „gépezettel”, és a bírósági színjá-
téktól manipulált hallgatóság reakciói döbbentik
rá egyre inkább kitaszítottságára. Első al kalom-
mal az öregotthon igazgatójának tanúvallomása
után az ügyész győzelmes megjegyzése döb-
benti rá, „hogy ez a rengeteg ember ennyire
utál”. És ez a pontos kifejezés, bár Gyergyai gyű-
löletről beszél, de ezt az erősebb indulatot, meg-
látjuk majd, Camus más alkalomra tartogatja.

Az igazgató után az otthon gondnoka a kö-
vetkező tanú. Ő elmondja, hogy a vádlott kávé-
zott, elszunnyadt, majd cigarettázott a ravatal
mellett. „J’ai senti alors quelque chose qui sou -
levait dans la salle et, pour la première fois, j’ai
compris que j’étais coupable.” Mindkét fordítás
igyekszik konkretizálni a felkeltett érzelmeket,
Gyergyai szerint a hallgatóság „felháborodott”,
az új verzióban „feldühödött”, holott Camus
nem nevezi nevén a hangulatváltozást. Csak azt
mondja, hogy valami felbolydította a termet, és
ezért Meursault most először ébredt tudatára
bűnösségének. Nem a tárgyalási proce dúra hi -
deg szenvtelensége, sőt nem is az ügyész nyílt
ellenségeskedése, hanem a közönség ébreszti rá,
hogy kirekesztette magát a társadalom ból. Hogy
bűnös.

A tárgyalás során az ügyész nyílt és álszent
rosszindulata, a védőügyvéd impotenciája és a
tanúk felszínes, legfeljebb érzelmileg színezett
vallomásai megteszik hatásukat a marionettként
mozgó esküdtekre meg az arctalan tömegként
reagáló hallgatóságra. Meursault bénultan veti

alá magát a történéseknek, nincs mit mondania
saját mentségére, sőt valójában egyetért az el-
hangzottakkal. Szinte már sürgetné is a proce-
dúra végét. Az ítélet nem lehet kétséges.

Miközben szállítják vissza börtönébe, Meur -
sault-t a város esti zajai elmúlt, szabad életére
emlékeztetik. A börtönben pedig elgondolkozik
magának a kivégzésnek az aktusáról. Belső mo-
nológjában elmondja — miután felidézi apja ese-
tét, aki rosszul lett egy ilyen látványtól —, hogy
a francia forradalomról olvasottak alapján ő kép-
zeletében valami teátrális jelleget kölcsönzött a
fővesztésnek. Egészen addig, amíg egy újsághír
illusztrációja rá nem döbbentette, hogy az ítélet-
végrehajtásra az ő korában már teljesen köznapi
körülmények között kerül sor. A halálraítélt nem
felfelé lépdel a magaslaton felállított guillotine
felé, hanem az inkább precíziós műszernek tűnő
kivégző eszközt a bámészkodó tömeg közepén
és szintjén állítják fel. A véres látvány tehát el-
vesz ti minden magasztos vonatkozását, és ép pen
úgy, mint a bírósági tárgyalás, az igazságszol-
gáltatás tökélyre vitt mechanizmusának részle-
tévé egyszerűsödik.

„La montée vers l’échafaud, l’ascension en
plein ciel, l’imagination pouvait s’y raccrocher.
Tandis que, là encore, la mécanique écrasait tout:
on était tué discrètement, avec un peu de honte
et beaucoup de précision” — fejezi be az elmél-
kedést Meursault.

Gyergyai: „Felhágni az állványra, fellendülni
az ég felé: ebben legalább van valami, amibe be-
lekapaszkodhat a képzelet. Itt viszont a gépezet
egyszerűen szétlapít mindent: az embert sok ta-
pintattal, no meg egy kis szégyenkezéssel és igen
nagy pontossággal küldik át a másvilágra”.

Az új fordítás: „Ha az elítélt már a lépcsőn fel-
felé haladva megkezdené az emelkedést az ég
felé, akkor volna valami, amibe belekapaszkod-
hatna a képzelet. Ezzel szemben a gépezet semmi
ilyesmire nem ad lehetőséget: a kivégzés nem hi-
valkodó, sokkal inkább szégyenteljes és a lehető
legprecízebb.”

Bár az égnek rendkívül nagy szerepe van a
regényben, de mint a történéseket körülölelő ter-
mészet meghatározó részének, akárcsak a ten-
ger nek, a tüzesen hevítő napnak, a parti sziklák-
nak és a kabócák cirpelésének. Sohasem vetődhet
fel bennünk, hogy bármiféle transzcendens je-
lentést tulajdonítsunk Camus egének. Meursault
itt egyszerűen leszámol egy belé ivódott illúzióval.

Ne beszéljünk tehát az elítéltnek az ég felé
emelkedéséről, még kevésbé másvilágra küldé-
séről. Aki itt meditál, az egy ateizmusát szinte
büszkén vállaló ember, ha a büszkeség egyálta-
lán összeegyeztethető volna a személyiségével.
„Felhágni a nyílt égbolt alatt a vesztőhely ma-
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gasába…” — valahogy így kezdődhetne a mon-
dat. Az ég csupán természeti kulissza, és az
emelkedés a vesztőhely felé történik. Utána pe -
dig magyarul is bátran kimondhatjuk, hogy az
embert szép csendben megölik, némileg megszé-
gyenítve és nagy-nagy precizitással. Nem sza-
bad tompítani a mondat brutalitását.

Ezután már csak kegyelmi kérvényén töp-
reng, és sikerül úgy érvelnie magában, hogy az
elutasítást is megnyugvással tudja majd fogadni.
„Nem mintha az élet érne annyit, hogy érdemes
volna végigélni.” Marie-ra is gondol. De csak
azért, hogy megállapítsa, „semmilyen mélyebb
kapcsolat nem volt közöttünk a ma már nem lé-
tező testin kívül, és semmi sem emlékeztetheti
egyikünket a másikra”.

Egy ilyen pillanatban, amikor úgy tűnik fel
előtte, hogy megtalálta magában az egyensúlyt,
toppan be hozzá a már kétszer elutasított bör-
tönlelkész. Ez a pap — az ügyésszel ellentétben
— nem holmi karikatúra, és a hivatásához illő
legteljesebb empátiával közeledik a halálraítélt-
hez, lelki vigaszt szeretne nyújtani. A beszélge-
tés mégis nehezen indul. Ahogyan Meursault
nem volt hajlandó védeni magát a bíróság előtt,
sőt nem működött együtt sem a vizsgálóbíróval,
sem az ügyvédjével, a pap kísérletének is ellenáll.
A lelkész — bár együtt érző, finom érveléssel —
a vallás vigaszát akarja elfogadtatni egy olyan
emberrel, aki a lelki békéjét már éppen megtalálta
Isten nélkül is. A bíróság a bűntettet ítélte el, de a
bűnt csak Isten bocsáthatja meg. A regény folya-
mán itt hangzik el először, a pap szájából a péché
szó, amit a vallás használ a bűnre, és a büntetőjog
nem ismer.

Meursault — aki már a beszélgetés elején ki-
jelentette, hogy nem hisz Istenben — erre indu-
latba jön, és azt vágja a pap szemébe: „Je lui ai dit
que je ne savais pas ce qu’était un péché. On
m’avait seulement appris que j’étais un coupable.”
— „Mondtam neki, hogy nem tudom, mi is az,
hogy bűn. Csak azt hozták tudomásomra, hogy
bűnöző vagyok.”

Nos, ezzel a nagyfontosságú mondatpárral,
amely nemcsak azt mondja ki, hogy a bűn fogal-
mának nincs helye Meursault gondolatvilágá-
ban, hanem rávilágít az ítélet abszurditására is,
igazából mindkét fordítás csak birkózik. A fordí-
tók nem mérték fel a péché szó megjelenésének
súlyát. Mentségükre szóljon, hogy a kifejezés
magyar megfelelőinek nincs olyan egyértelműen
valláserkölcsi kötődésük, mint a francia szónak.

Gyergyai szerint „azt mondtam, nem tudtam,
hogy ez vétek. Csak annyit mondtak, hogy bű -
nös vagyok.” De vajon lehet-e így szembeállítani
a vétket a bűnnel? A kérdés viszont nem is ez.
Meursault a péché szónak a jelentésével nincs

tisztában. Azt tudja, hogy amit tett, az a jog sze-
rint elítélendő. Erre a kihallgatás során rájött, a
tárgyaláson pedig a hallgatóság reakciója nyo-
matékosította a felismerést.

Ádám Péter és Kiss Kornélia ugyanígy bele-
esik a vétek és a bűn csapdájába, amikor ezt adja
Meursault szájába: „Azt mondtam, nem is tud-
tam, hogy vétkeztem. Mindeddig úgy tudtam,
hogy bűnös vagyok.” Amivel a véteknek tulaj-
donítanak a francia péchéhez hasonló vallási je-
lentést, míg a bűnnek jogi értelmet. Holott mai
szóhasználatunkban nincs ilyen különbségtétel
a két szó között. Sőt a vétek gyengébb súlyú szó
a pap által emlegetett bűnnél, amely felett Isten
fog majd ítélkezni. Meursault (a vizsgálóbíró
szavával az Antikrisztus úr) nem ismeri, ateista-
ként nem is ismerheti a bűn mint Isten ellen való
vétek fogalmát.

Camus végig akarta vinni a regény főszerep-
lőjét azon az úton, amely a bűntett elkövetésétől
vezet a világgal való elkerülhetetlen szakítás fel-
ismeréséig. („L’absurde est essentiellement un
divorce” — „Az abszurd lényegét tekintve sza-
kítás” — mondja a Sziszüphosz mítoszában.)
Ahhoz a világhoz, ahhoz a társadalomhoz pedig
elválaszthatatlanul hozzátartozott a vallás, amit
a regényben a pap, illetve primitívebb fokon a
vizsgálóbíró jelenít meg.

A szakítás itt következik be, amikor Meursault
— kilendülve eddigi szenvtelenségéből, közö-
nyéből — felindulásában, izgatott kitörésével a
saját morálját vágja a pap szemébe, miközben
tettlegességre is ragadtatja magát, rátámadt a
lelkészre. A jelenetnek a börtönőrök közbelépése
vet véget. Ez a dühkitörés, amely idegesen, kap-
kodva, mégis világosan megfogalmazza mind azt,
ami az átéltek folyamán felgyülemlett ben ne, így
kikiáltva magából, végre meghozza számára a
nyugalmat.

Egyedül maradva lecsendesedik — megvolt a
szakítás, a katarzis bekövetkezett. A mama jut
eszébe, ahogyan már idéztem. És olvassuk még el
a befejezést: „Mintha ez a dühkitörés, ezen a je-
lekkel és csillagokkal terhes éjszakán, minden
rossztól, minden reménytől megszabadított volna;
éreztem, testestül-lelkestül átadom magam a vi -
lág gyöngéd közönyének. Azzal, hogy átérzem,
mennyire hasonlít rám ez a majdhogynem testvé-
ries világ, hirtelen megvilágosodott bennem, mi-
lyen boldog is voltam, és vagyok még most is. És
hogy végül elmondhassam, minden bevégezte-
tett, és hogy mégse legyek olyan egyedül, már
csak egy dolgot szerettem volna, hogy jó sokan jöj-
jenek el a kivégzésemre, és hogy láthassam, ho-
gyan torzítja el az üvöltő arcokat a gyűlölet.”

Igen, a gyűlölet szó itt van a helyén. Az Ide-
gen búcsúzik el így.
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Ahogyan Camus fokozatosan növelte Meur -
sault reflexióinak erkölcsi súlyát a fautiftól a
péchéig, a hibástól a bűnig, ugyanúgy bontakoz-
tatta ki a világ idegenkedését vele szemben a tár-
gyalóterem felbolydulásától az üvöltő gyűlöletig.

Ugyanabban az évben, amikor az Idegen,
Camus-nek megjelent egy filozófiai esszékötete
is, a már említett Sziszüphosz mítosza. 1942-ben,
Franciaország modernkori történelmének mély-
pontján. Mind a regénynek, mind az esszékötet-
nek az abszurd áll a középpontjában, az egyén
és a világ közötti szakítás, ember és társadalom
szembenállása.

Tverdota György 2003-as kiváló Közöny-elem -
zéséből tudhatjuk, hogy Camus filozófiai mun-
káját megküldte Gabriel Marcelnek, a keresz-
tény irányultságú francia egzisztencializmus
vezéralakjának. Abban a reményben, hogy vi-
tára készteti, de csak elutasításra talált. Az író-
nak tehát igénye lett volna rá, hogy a Meursault
és a börtönlelkész között megindított vitát átvi-
gye a filozófia síkjára. Nagy kár, hogy ez nem
történhetett meg.

Az Európa Kiadó kötetében az új fordítást az
az előszó vezeti be, amelyet Camus l955-ben írt
a regény amerikai kiadása elé, és ebben a szerző
kulcsot ad az olvasónak az értelmezéshez. Ami
persze szükségszerűen le is egyszerűsíti a mű
sokkal összetettebb, többrétegű üzenetét. De van
benne egy ilyen mondat: „Olykor-olykor még
azt a paradoxont is megengedtem magamnak,
hogy a főhősben azt a Krisztus-alakot próbáltam
ábrázolni, amit még egyáltalán megérdemlünk”
(„…j’avais essayé de figurer dans mon person -
nage le seul christ que nous méritions”.) Majd
Camus még hozzáfűzi, hogy megelőző magya-
rázata után ebben remélhetőleg senki sem lát
blaszfémiát.

Összevetve ezt a mondatot az író könyvkül-
demény-kísérletével, vajon nem egy gesztus-e
ez a mondat is a másik fél irányában, a dialógus
utáni vágy kifejeződése. És ilyen gesztus a re-
gény utolsó mondatában a bevégeztetett („pour
que tout soit consommé”), a consummatum est
visszacsengése a János-evangéliumból.

�

Meursault új ruhájáról kezdtem el beszélni. Az
új fordításról. De ettől eléggé eltávolodtam. Ka-
nyarodjunk most vissza.

Amikor a fordítók a Nagyvilágban munká-
juk ról nyilatkoztak, hangsúlyozták — amint
Ádám Péter több szóbeli megnyilvánulásában is

—, hogy Camus az irodalmi helyett mennyire a
beszélt nyelven kívánta megírni regényét. Ennek
egyik könnyen kitapintható példája, hogy a múlt
idő megjelenítésére a francia elbeszélő iroda-
lomban bevett passé simple helyett következete-
sen a passé composét használja. Ez a stíluseszköz
természetesen elvész a magyar fordító számára.

A fordítópáros kifejezett célkitűzése az iro-
dalmival szemben az élő nyelv visszaadása volt.
Tehát a Gyergyai-féle Nyugatosan választékos
prózát, melyet a mai olvasó a közbeszédhez ké-
pest valóban emelkedettnek érezhet, programa -
tikusan váltja fel náluk a köznapi fordulatokkal,
nem egyszer a legújabb szlenggel tarkított nar-
ráció. Ezen az úton alkalmanként talán túlzá-
sokba is tévednek, amint ezt mások szóvá tették.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy maga az ere-
deti szöveg sem egysíkú. Az, hogy a narrátor
Meursault többnyire valóban meglehetősen köz-
napi nyelven beszél, egyben jellemzés is. Mint
ahogyan jellemzés Raymond vagy Masson be-
széde. De magának az elbeszélőnek a nyelve is
lírai színezetet kap, főleg amikor a természet ké -
pei jelennek meg, vagy emfatikus szárnyalásba
kezd, amikor sokáig tagadott érzései feszítik. Az
őszinte pátosz nem idegen az írótól és az új for-
dítóktól sem. A stílusnak ezeket a hullámzásait
szövegük vissza is adja. A kiválasztott idézetek
ezt talán érzékeltetni tudták.

Gyergyai fordítása ezeket a hullámzásokat ke-
vésbé követi. Végigolvasva sokkal inkább „egy -
szabású” irodalmi nyelvnek tűnhet számunkra.
Talán az irodalmi nyelvezet elvetése vezette az
egyik jó nevű kritikust arra, hogy stílustalansá-
got vessen az új fordítók szemére, sőt a szöveg
szétesését. Amire pedig céloz: Sartre megállapí-
tása a regény mondatainak önálló életéről, az a
megállapítás maga is túlzott. Ha egy szöveg
szándékoltan nem irodalmias, akkor az egyben
stílustalan is volna? Ez persze ízlés és olvasói
igényesség kérdése. (Az ízlésről pedig, mint tud-
juk, nem lehet vita.) Mégsem hiszem, hogy az új
fordítás szövege mondatokra töredezne szét, és
ne fogná azt össze a fordítók kohe rens beszéd-
módra törekvése. Stílusa pedig — bár különösen
kezdetben valóban érzékelteti Meur sault életének
és gondolkodásának sivárságát — folyamatosan
közvetíti a külső benyomások intenzivitásának
növekedését és a magára eszmélés fokozatos mé-
lyülését, a lassanként előtörő érzések sodrását.

De mindezt döntse el az, aki végigolvassa az
új fordítást. Aki még nem jutott hozzá, tegye
meg. Megéri.

RAJNAVÖLGYI GÉZA
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