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amelyik végérvényesen szétrobbantotta a világot, ahol néhányan még azt hihették, 
hogy életüket és művészetüket szerepekben, maszkokban és gesztusokban élik egy 
szép, tágas és örök színpadon.

Az alábbi esszét egy az osztrák „jm de siécle”-nek szentelt előadás-sorozatra írtam: Aut- 
riche. Itinéraire Culturel (Centre Pompidou, Paris, 1986). A szöveg német for
dítását tanulmánykötetemben közöltem: Dér Körper des T urmes (Frankfurt, Peter 
Láng, 1988). (A magyar fordítás a német változat alapján készült.) -  Az előadások nem 
okvetlenül tudományosan felkészült közönséghez szóltak, ezért eltekintettem a szo
kásos filológiai apparátustól, és most sem látom értelmét, hogy egy más elképzeléssel 
íródott esszéhez utólag toldjak hozzá lábjegyzeteket. Fontosnak tartom viszont meg
említeni azokat a műveket, amelyek közvetlenül befolyásolták felfogásomat. így Hof- 
mannsthal-értelmezésemhez Hofmannsthal saját kommentáijai, Emil Staiger dolgo
zata: Betrachtungen zum Rosenkavalier , Musik und Dichtung című kötetében 
(Zürich, 1959) és Willi Schuh tanulmánya: Die Entstehung des Rosenkavalier, 
in: Trivium IX. Heft 2. Schnitzler interpretációjához 1. Martin Swales monográfiája: 
Arthur Schnitzler. A Crittcal Study (Oxford, 1971) és Heinz Politzer dolgozata: 
Diagnose und Dichtung , in: Das Schweigen d erSirenen (Stuttgart, 1963). -  Szí
vesen írom le még a két teoretikusnak a nevét, akiknek a művei rendkívüli mértékben 
hatottak rám, ami a korszakot illeti, és azon túl is, általános irodalomfelfogásom ki
alakításában: Peter Szondi elmélete a „fin de siécle” lírai drámájáról, illetve általában 
forma és történelem kapcsolatáról, valamint Mihail Bahtyin elmélete az irodalmi és 
különösen a modern irodalmi forma travesztiajellegéről. -  Végezetül megjegyzem, 
hogy egy másik tanulmányomban megkíséreltem pontosan megragadni, mi az az el
határozó skizma, amelyben a modern művészet s egyszersmind a modem művészeti 
gondolkozás megszületett, magyarul 1. Pór Péter: A század És a világstílus vége, 
in: Művészettörténeti Értesítő, 1990. 1-2.
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NÉMELY FILOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK

Szóval a tücskök éjjelenként.
(És ez már voltaképp szimbólum is. 
Főleg így harminc és negyven között.) 
A tücskök persze mit se tudnak erről 
a világirodalomban preformált 
jelentéséről éneküknek.
(Mármost eltekintve attól a szintén 
fogas kérdéstől, hogy miképp 
értelmezendő tücskök esetén 
a tudat fogalma.) Szóval az éjjel
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(tegyük hozzá, hogy augusztusi éjjel, 
huszonnyolc fok és nyolcvan százalék 
páratartalom) sűrű csendje alján 
a folyamatosan és állandóan 
ismétlődő ritmus mély riadalma, 
az éjszakáról éjszakára mindig 
egyforma és erőszakos, 
mind hangosabb fenyegetettség 
(amelyet persze mondanunk se kell, 
hogy a görögök óta öröklődő 
irodalmi közhely hallat velünk), 
a végtelenségnek s a végességnek 
ez a paradox összekapcsolása, 
mint ahogy Akhilleus is 
(az Ilias többi szereplőjéről nem is szólva) 
a tengerpartra meg}- a bánatával, 
és nemcsak azért, hogy tengeristennő 
anyjának jól kisírhassa magát, 
hanem hogy abban az örök morajban 
halandó lelkét megfürösztve 
kiázzon belőle az itt s a most.

Szóval a tücskök éjjelenként.

HÁROM ALLEGORIKUS ALAK

Karját kitárva hív az első. 
Neveden szólít. Hangja mély, 
mint vízesés, messzirezengő, 
és súlyos, mint a görgeteg kő, 
és mint a kő, olyan kemény.

A másik mozdulatlan áll.
Két tenyerét összeszorítva 
valamit őriz. Vállaikra 
szirom, fény, levél, hó szitál.

A harmadiknak szárnya van. 
Nyomában örvény. Tehetetlen, 
pörögve hullsz a végtelenben.



Boros Gábor: Az utak elválnak: Descartes, Spinoza, Pascal * 81

RONSARD KERES EGY JÓ KIS FOGADÓT

böjtöltem eleget hiába temiattad 
te kellettél nekem csak téged láttalak 
azt hittem két szemed lángjai hívogatnak 
hogy ígér valamit könnyed fanyar szavad

de aztán az a csók alamizsnának adtad 
eltoltál kényesen visszavontad magad 
a szégyen meg a vágy velem csak ők maradtak 
Isten veled szegény Ronsard-nak is akad

talán akad aki ad is nemcsak igér 
s ha olyan aki nem ismeri a szonettet 
viszont nem is ilyen lelketlenül kacér

mondjuk gyöngéd kezek és jó  formájú seggek 
a legszebb vagy igaz de hát ki vagyok én 
hogy ne legyen nekem jó más csupán a legszebb

Boros Gábor

AZ UTAK ELVÁLNAK: DESCARTES, 
SPINOZA, PASCAL

A filozófia fő mozgatórugóinak legalábbis egyike az a mindannyiunkban működő tö
rekvés, hogy -  lehetőség szerint -  boldogok legyünk. Mert ki áll oly szilárdan e világ
ban, hogy -  miként Descartes mondja -  visszavonná a kétely birodalmába vala
mennyiünk létének titkolt előfeltevését: kell, hogy valamiképp boldogok legyünk?

A filozófus biztosan nem. Ő inkább azt próbálja meghatározni, hogy a különböző 
korszakok változó keretfeltételei -  emberi conditiói -  közepette mikor, miképp adható 
meg „pontosan” e törekvés célja s a célhoz vezető út: mi a „boldogság”, mi az „élet 
értelme”, s hogyan érhetjük el azt? Mindez azokban a korszakokban a legnyilvánva
lóbb, amelyekben mélyreható átalakulások zajlanak, amelyekben az alaptörekvést 
gyökeresen megváltozott keretfeltételekhez kell illeszteni. Ekkor a legnyilvánvalóbb, 
ám egyszersmind ekkor a legígéretesebb is a későbbi korok szemlélői számára, mert 
a választási lehetőségek ekkor -  szerencsés esetben -  egyáltalán nem pusztán partiku
láris érvényességgel jelennek meg, egyáltalán nem pusztán csak ama távoli korszak 
lehetőségeiként. Mi magunk vagyunk, akiknek választanunk kell, kivált, hogyha


