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Emil Cioran

A „FÜZETEKÉBŐL
Réz Pál fordítása

Nem lehetne élni, ha nem tulajdonítanánk jelentőséget annak, aminek semmi jelen
tősége.

A trójai háborúban ugyanannyi isten állt az egyik oldalon, mint amennyi a másikon. 
Ez a nézőpont a helyes, de a modernek már nem képesek rá: azt akarják, hogy csak 
az egyik oldalnak legyen „igaza”. Homérosz sokkal tárgyilagosabb volt.

Akik sokat szenvedtek, néhány kivételtől eltekintve végül arrogánsak lesznek, nem 
pedig alázatosak. Minden szerencsétlenségüket a képedbe vágják, s nem nyugszanak, 
míg nem szenvedsz annyit, mint ők.

X.-ről beszélek. Sokat kellett elviselnie élete során: megalázták, csakugyan. Most 
azt hiszi, az égvilágon mindenhez joga van; könyörtelen. Hogy elfogadjuk azt, aho
gyan viselkedik, szentnek kellene lennünk. Azt gondolja, sértés, hogy az emberek nem 
hajlandók térdet hajlítani előtte. Mindenkit meg akar alázni -  ez az egyetlen vágya. 
Nem tudja magáról, hogy embertelen, mert nem tudja elképzelni, hogy neked is lehet 
méltóságod. Üldözték; üldöző lett. Azt hiszi, sajnos, hogy most is áldozat. És ettől még 
kérlelhetetlenebb.

Egy vallásnak akkor van vége, amikor már nem fiadzik eretnekségeket.

Esküszöm, hogy sohasem fogok olyasmiről beszélni, amit felületesen ismerek, eskü
szöm, hogy a világ minden kincséért sem fogok rögtönözni, nehogy méltatlan legyek 
tárgyalt témámhoz, s hogy ne legyek kénytelen szégyenkezni önmagam előtt.

(Ezt a fogadalmat M. kivételesen felületes előadása után tettem.)

Amikor írunk, gondoljunk az olvasó és a fordító mártíriumára. Az írónak főként az 
utóbbit figyelembe véve kellene minden áldozatot meghoznia, hogy világos legyen és 
érthető.

Az irigység a legtermészetesebb, egyben a legegyetemesebb érzés: még a szentek is irigy
kednek egymásra.

Két ember, akinek ugyanaz a mestersége, egymás virtuális ellenfele.
Egy torreádort őszintén csodálhat egy író, saját kollégáját már nem.

Összefutok Hirsch-sel, a Gallimard kereskedelmi igazgatójával, akivel rég nem talál
koztam. -  Mi van magával? -  kérdi. -  Visszavonultam a világból -  felelem. Mire ő: -  
Nem a világ vonult vissza magából?
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Egy ember csak akkor érdekes, ha a szenvedéseit, kudarcait, kínjait beszéli el. Kari 
Jaspers Önéletrajzi bán, amit most olvastam, csak azok a részek elevenek, ahol a náci 
rendszer idején átélt gyötrelmes élményeiről számol be.

Egy könyvet az egész világnak írunk, kivéve a barátainkat. Az ő szemükben mérgezett 
ajándék ez a könyv, fintorogva örülnek neki.

Nem tudom már olvasni Nietzschét. Túlontúl része a múltamnak.

Első felesége halálakor R. de R. elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Pisztolyt akart vásá
rolni, de drágának találta, így életben maradt.

A zsugoriságnak néha haszna van.

Az irónia a metafizika halála.

Megszállott ember vagyok, tehát fanatikusnak kellene lennem. És mégsem vagyok az.

Ady arról beszél, hogy magyarnak lenni átok.
Persze; de mi ez ahhoz képest, hogy az ember román?
Magyarország van vagy volt; Románia nem volt és nincs. És csak annyit mondhatok 
róla: „balsors, hogy az ember román”.

Elmondhatnám Szebenről vagy Párizsról, amit Ahmatova Leningrádról mondott: 
„Árnyam megmarad falaidon.”

Azért szeretem Dosztojevszkij és Baudelaire leveleit, mert főként pénzről és betegség
ről esik szó bennük, márpedig csak ez a két téma „égető”. A többi szinte semmit sem 
számít.

Mi sem csüggesztőbb, mint életművünk részletes elemzését olvasni, tanúja lenni tu
lajdon boncolásunknak.

Az igazi író a látszatot szereti, mégpedig szenvedélyesen; nem az igazságot keresi. 
(Miután néhány oldalt olvastam Saint-Simonból.)

Az igazi író nem gondol a stílusra, az irodalomra, egyszerűden ír -  vagyis való dolgokat 
lát, nem szavakat.

Azzal, amit támadunk, legyen némi vegyrokonságunk; ha pedig egy személyt táma
dunk, az legyen szöges ellentéte annak, ami mi vagyunk: ezáltal hasonlítunk hozzá, 
ha nem is rokonságról van szó, hanem szimmetriáról. A szimmetria hasonlóság.

Miért nem mondjuk egy kutyáról, egy patkányról, egy lóról, hogy halandó? Miért 
mondjuk csak az emberről?

Bizonyára azért, mert csak az ember tudja, hogy meghal. Aki nem tudja, az nem 
hal meg. Ebben az értelemben volt örök az ember a paradicsomban. Meghalt ott is, 
de nem tudta, hogy meghal. A tudatlanság boldogságát többé nem leli fel az ember.
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Az örökkévalóság a nem tudás kiváltsága. Elveszett az ember számára, aki nem tudja 
többé elérni és megélni, de egyre többet gondolkodik róla.

A kiadó mindent megjelentetett, amit elküldtem neki, kivéve azt az oldalt, ahol azt 
írtam, hogy „szerettem volna egy hóhér fiának születni”.

Mindig szenvedtem tőle, hogy tiszteletre méltó szülők gyermeke vagyok. Csakhogy 
ezt nem lehet elmondani, ha az ember nem tudja, hogyan értetheti meg és fogadtat
hatja el. Szerettem volna, ha a szüleim szörnyetegek, ha másért nem, azért, hogy gyű
lölhessem őket. Mindig irigyeltem azokat, akiknek okuk volt utálni a szüleiket.

Ki kell mondanom az igazságot: főként zsidókkal értek szót igazán, mert, akárcsak ők, 
kívül érzem magam az emberiségen.

Egy könyv csak annyira méltó az érdeklődésünkre, amennyire elpusztítja önmagát.

Abban a Rásinariról szóló könyvben, amit a fivérem küldött, a Bocete című fejezetben 
egy leány lamentációját olvasom, aki néhány éve elvesztette az anyját: -  Hol vagy, 
anyám? -  kérdi. -  Miért nem írsz? Ahol vagy, ott nincsen papír? Vagy talán kiszáradt 
a tinta?

Érdemem nem az, hogy tökéletesen hatástalan vagyok, hanem az, hogy ilyennek is 
akartam magam.

Eugéne Ionescónak, akivel hosszasan beszéltem telefonon a Vasgárdáról, azt mond
tam, hogy intellektuális szégyent érzek, amiért hagytam, hogy megtévesszenek. Ponto
san válaszolt: azért „ültem fel”, mert a mozgalom „tökéletesen őrült” volt.

Benjámin Fondane mesélte a következő történetet: Egy orosz (minden bizonnyal fe
hérorosz) férfi tizennyolc éven át azzal gyanúsította feleségét, hogy megcsalja. Erről 
soha nem beszélt vele, de titokban pokolian szenvedett. Tizennyolc éves lelki agónia 
után kérdőre vonja az asszonyt, aki meggyőző őszinteséggel azt feleli, hogy a gyanú 
tökéletesen alaptalan. A férfi nyomban átsiet a szomszéd szobába, és agyonlövi magát. 
Nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy ennyi ideig feleslegesen szenvedett.

A ’40-es összeomlás, a megszállás és a felszabadulás -  ez a három esemény, amelyet kö
zelről láttam, arról győzött meg, hogy az ember mindenre képes, és hogy az illúzió bún.

Azt ömlesztettem a könyveimbe, ami a legrosszabb bennem. Szerencsére, mert külön
ben mennyi mérget halmoztam volna fel magamban! Könyveimben túlcsordulnak a 
rosszkedveim, gyilkos indulataim -  de ez talán szükséges volt, enélkül nem tudtam 
volna megőrizni az egyensúlyt, a „józanság” látszatát, úgy-ahogy. Főként román mun
káimról beszélek: minden sorukban ott a téboly.

Szememre vetik a Schimbarea de fatá a Románieinek, e harmincöt évvel ezelőtt írt köny
vemnek némely oldalát. Huszonhárom éves voltam akkor, és őrültebb, mint bárki 
más. Tegnap belelapoztam; úgy tűnt, mintha egy előző életemben írtam volna, min
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denesetre jelenlegi énem nem ismeri fel magát a szerzőjében. Látni való, hogy a fele
lősség kérdése megoldhatatlan.

Mennyi mindenben hittem ifjúkoromban!

A történelem egyetlen véget nem érő félreértés. A francia fiatalok esküsznek Maóra. 
Holnap majd kiderülnek a bűnei, akkor demonizálják, mint Sztálint. És nem változik 
semmi: találnak egy új pótbálványt, lehetőleg minél távolibbat, hogy ne lássák közel
ről, hogy ne csalódhassanak benne rögtön.

Az öngyilkosság: haljunk meg, mielőtt meghalnánk.

V. Károlynak mindig mehetnékje volt, fia, II. Fülöp befalazta magát az Escorialba. 
Örököljük a túlzásra való hajlamot, de a túlzás formáját már nem.

Felkértek, hogy tartsak előadást Chicagóban. Mintha másról is tudnék beszélni, mint 
önmagámról!

Hindus, Céline „barátja” azt mondja, hogy a zsidóknak nem volna szabad haragud
niuk Céline-re: vajon a nők haragszanak-e Strindbergre?

No igen. Csakhogy nem lépett fel egy nőgyűlölő Hitler, aki elkezdte volna kiirtani 
a nőket. A nők nem szenvedtek Strindberg miatt. A zsidók viszontjoggal gondolhatják, 
hogy ellenük írni, akkor, amikor Hitler uralma dúlt -  ez súlyos cselekedet.

Céline akkor követte el a hibát, amikor nem írt egy pro és contrát a zsidókról, csak 
egy contrát.

Levelet írni elvesztegetett idő. De még mindig többet ér, mint belekezdeni egy „té- 
má”-ba és komolyan tárgyalni.

Azok a cikkek, amelyek Amerikában jelentek meg a Tentation. ..-ról,* felhasználták ön
magam ellen intézett támadásaimat: bőségesen tele van velük a könyvem. Könnyű és 
csaknem tisztességtelen eljárás. Éltem vele én is Valéry-tanulmányomban. Olyan in
telligensnek látszik...

írni annyi, mint merni.

Nem hiszem, hogy volna teljesebb gyönyör, mint lábbal tiporni azt, amit hajdan imád
tunk.

„Fatalista” lettem, mondtam tegnap Doina G.-nek. Mint egy román paraszt -  Párizs
ban!

Akár otthon is maradhattam volna, az eredményt tekintve.

írni annyi a számomra, mint bosszút állni. Bosszút a világon, önmagámon. Jóformán 
minden, amit írtam, a bosszú terméke. Tehát megkönnyebbülés. Az egészség számom-

T entation d’existf.r -  Cioran esszékötete (1956).
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ra az agresszióban rejlik. Semmitől sem félek annyira, mint hogy összeroppanjak a 
nyugalomban. A támadás egyensúlyom alkotóeleme.

Azon a napon, amikor nem szenvedtem, nem is éltem.

Ki fogom írni az ajtómra: Minden látogatás agresszió. Vagy: Irgalmazz! Ne lépj be! 
Vagy: Minden arc zavar. Vagy: Sohasem vagyok itthon. Vagy: Átok arra, aki becsönget. 
Vagy: Nem ismerek senkit. Vagy: Veszélyes őrült.

12.30-tól 14.10-ig Lacan előadása az École Normale-ban. Karmestertehetség. Hirte
len felhevüléseivel ragad magával, az andante és az allegro váltakoztatásával. Teljes
séggel ura magának, akár a bohócok vagy a plébánosok. Amíg beszél, végig azt a be
nyomást kelti, mintha gondolkodna, töprengene. Remekül ért ahhoz, hogy érthetet
lenné tegye, amit mond. Minduntalan német szavakat használ -  nincs biztosabb mód
szer, hogy manapság imponálj Franciaországban.

Elképesztő, hogy valaki csadakozhat egy valláshoz, amit más alapított.

Semmi sem olyan intenzív, mint egy aggastyán gyűlölete. A düh nem csökken a korral, 
épp ellenkezőleg, növekszik.

Imádság nélkül élhet az ember, de az imádság lehetősége nélkül már nem.

Látogatót várok. A világ minden kincsét odaadnám, hogy elmaradjon ez a látogatás. 
Oly kevés embert várok hátsó gondolatok és rettegés nélkül.

A piacé des Vosges, csaknem csupasz ágaival, amelyeken már csak néhány sárga levél 
csüng, soha nem tűnt olyan szépnek, mint ma: délután, amint elnéztem, azt mondtam 
magamban: „Rehabilitálja Párizst.” (Inkább azt kellett volna mondanom: Megvigasz
tal Párizsért.”)

Megköszönni egy könyvet, amit képtelen voltam elolvasni: olyan robot, amit nagy gya
korlatom ellenére sem tudtam megszokni.

Amit tudok, elpusztítja azt, amit akarok.

Csak az forradalmár, aki magát a létezést kérdőjelezi meg: mind a többiek, élükön az 
anarchistákkal, a fennálló renddel paktálnak.

Abban a reményben olvasok ilyen sokat, hogy egy szép nap olyan magányra bukka
nok, mely nagyobb, mint az enyém.

Mi sem jogosabb, mint az önsajnálat.

Átlapoztam az Ephémere legújabb számát.
Megüvegesedett költészet. Áttetsző, hideg, eltökélt, halott homály. Üveges versek... abban 
az értelemben, ahogy üveges szemről beszélünk.
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Meg kellene szokni azt a gondolatot, hogy semmit sem nyerhetünk azzal, hogy élünk, 
de azzal sem, hogy meghalunk. Ebből a bizonyosságból kiindulva előnyösen megszer
vezhetnénk a létünket.

A forradalmakat a nyomorultak (a nyomorgók) és a tétlenek érlelik meg: amazok szük
ségből, kétségbeesésből, emezek öngyűlöletből. A felfordulás után a tétlenek ellankad
nak. Ellentétes okból, de a társadalmi létra két véglete összetalálkozik. Ezzel magya
rázható az a szerep, amit az arisztokrácia játszott ’89-ben és a XIX. századi oroszországi 
politikai agitációban. Vagy a polgári értelmiség a mai forradalmi mozgalmakban. 
Alapjában véve minden jóllakott ember gyűlöli magát titokban, s azt óhajtja, hogy va
lamiképpen seperjék el. De azért azt akarja, hogy ez a közreműködésével történjék. 
Talán minden forradalomnak ez a legérdekesebb, legjellegzetesebb aspektusa.

Ha valakinek semmi mondanivalója sincs, irodalmi kritikus lesz, ha mondanivalója 
még ennél is kevesebb, a kritikusok kritikusa. Sterilitás a második hatványon.

Az eredetiség nem ismérv. Paganini eredetibb, mint Bach.

Párizsban már egyetlen igazi állatot sem látni. A kutya és a macska sokkal humanizál- 
tabb, hogysem az ember versenytársának vagy áldozatának tekinthetnénk. Mindkettő 
az áruló szerepét játssza. És csakugyan azok is. Zoológiái „kollaboránsok”.

A lényeg gyakorta a hosszú beszélgetések végén tör fel. A nagy igazságokat a küszöbön 
mondjuk ki.

Száz levélből, amit egy író kap, egyetlenegy érdemel figyelmet. Csaknem valamennyit 
aszerint írják, hogy az újságok, folyóiratok mennyit foglalkoznak veled. Nem az ins
pirálja őket, amit írtál, hanem az, amit rólad írtak. Minden területen minden second 
hand. Legyünk szerények!

(Én megpróbáltam a szerénységet, váltakozó sikerrel. De azért remélem, hogy egy 
szép nap elsajátítom. Erre való a halál.)

Amit húsz évvel ezelőtt írtam M.-nek, ma is igaz: Jób és Chamfort tanítványa vagyok. 
Pedig nélkülük is ugyanaz volnék, aki vagyok, pontosan ugyanígy látnám a dolgokat. 
Hogy mit köszönhetek nekik? Semmit, hacsaknem annak vigaszát, hogy a rokonaim, 
annak megnyugtató tudatát, hogy nem vagyok egyedül, hogy mások ugyanígy üvöl
töttek vagy vigyorogtak...

Az egyetlen forradalom, az egyetlen felfordulás, ami érdekel és amit, őszintén szólva, 
el tudok képzelni, az Apokalipszis.

Egy társadalmi változás nem elég fontos.

Mindaz, amit írtam, semmire sem jó, és nem vezet sehová. Ezért nem vagyok egészen 
elégedetlen vele. Igazságra törekedtem. És mi más az igazság, mint az, ami megzavarja 
az életet, sőt ellentmond neki? Vagy inkább: igazság az, amiről lemondhatunk avégett, 
hogy éljünk.
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Történetének egy adott pillanatában minden nép kiválasztottnak hiszi magát. Ekkor 
nyújtja a legjobbat és a legrosszabbat.

A napokban egy fiatal román költő járt nálam, I. A. Úgy beszélt Jézusról, mintha ezt 
az istent csak nemrég vették volna le a keresztről.

íme, az ateista propaganda eredménye. Betiltják a vallást, az emberek titokban fel
fedezik, s azt hiszik, hogy csak nemrég született meg, noha már véget ért, sőt halott.

Szerettem volna olyan cinikus lenni, mint Talleyrand. Sajnos túl sok alázatos és be
csületes ősöm volt, gátolják a becsvágyamat, béklyózzák a cselekedeteimet. Gyengébb 
vagyok, hogysem le bírnám rázni ezt a súlyos örökséget.

Egész életemben úgy éltem, mint egy clochard. Egy clochard, akinek adtak, és aki 
nem kért.

Nyilvánvaló, hogy Isten megoldás volt, és hogy soha nem fognak egy másikat találni, 
amely ennyire kielégítőnek bizonyulna.

Egy fényképet kerestem az asztalfiókban, és egy húsz-, harmincéves fényképkötegre 
bukkantam. Lehetséges volna, hogy ez a többé-kevésbé romantikus külsejű fiatal
ember én voltam? És a barátaim, hogyan hihetném, hogy ők azok? Mit művel velünk 
az idő! Önazonosságunkat az évek múlásával csak a név biztosítja. Ötévenként nevet 
kellene változtatnunk. Képtelenség azt hinni, hogy azok voltunk, akivé lettünk.

Lautréamont-t sohasem tudtam végigolvasni. Emlékszem, először Bukarestben pró
báltam meg 1930-ban vagy ’31-ben. Csalódás. Túl retorikus. Kétszer is újrakezdtem, 
hasonló eredménnyel. Viszolygok ettől a byroni ékesszólástól, talán azért, mert mindig 
is erős kísértést éreztem iránta. Első román könyvemben (Pe culmile disperárii) és első 
francia könyvemben, a Kézikönyv ben megtalálható ez a bosszantó lírai véna, azután 
küzdöttem ellene, amennyire csak tudtam. Egészséges ösztön volt tehát, ami megaka
dályozta, hogy szeressem és olvasgassam a Maldoror énekeit.

Talán ugyanez az oka, hogy Sade-ot sem olvastam sokat. Hozzá kell tennem, hogy 
iszonyodom mindattól, amiért a párizsi irodalmárok rajonganak.

Sade-ot csak akkor lehet megérteni, ha az ember kényszerű szexuális önmegtar- 
tóztatási korszakokon esett át, bármilyen rövidek lettek légyen is azok. Olykor, a leg- 
komiszabb „testi” obszessziók közepette arra gondoltam, milyen borzalmakat kellett 
átélnie a márkinak a börtönben.

A katolikus és jobboldali neveltetésű R N. nem tud megvigasztalódni, amiért Jézus 
zsidó volt. Magyarázom neki, hogy éppen ez a rendkívüli. Csakhogy az előítéletek...

Tudni, hogy mi fontos -  ez a legritkább dolog a világon. Mindazok közül, akiket ismer
tem, oly kevesen tűntek ki ebben a tekintetben, hogy akár megnevezhetném őket (né
gyen vagy öten voltak összesen).

A megszállás idején Picky Pogoneanu, aki Stockholmban volt diplomata, poliomely- 
tisben betegedett meg; Párizsba jött, hogy gyógykezeltesse magát, és sorra felkereste
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az összes híres orvost és kuruzslót. Egyszer azt mondta nekem: -  Képtelenség ez a sok 
szenvedés. Nem tudom, mit kezdjek vele. Ha költő volnék, kisajtolhatnék belőle va
lamit. De diplomata vagyok, sajna.

Olvastam egy cikket a varsói gettó elpusztításáról. A zsidó hősiesség, amelyről szó esik 
benne, arra a harcra emlékeztet, amit Hadrianus, Vespasianus, Titus ellen folytattak. 
És közben csaknem kétezer év. Micsoda vitalitás!

Ha le lehetne fényképezni az álmainkat!

Minden csak látszat -  de minek a látszata? A Semmié.

Aki sajnálja magát, egyben Istent is sajnálja.

Pénzt csak a becsületünk árán kereshetünk.

Abbahagyta az írást: már nem volt mit rejtegetnie.

Joggal jegyezték meg, hogy Indiában sohasem vettek volna komolyan egy Schopen
hauert, egy Rousseau-t, minthogy nem éltek összhangban azokkal az elvekkel, ame
lyeket hirdettek. Bennünket éppen ezért érdekelnek. Nietzsche sikere jórészt annak 
köszönhető, hogy olyan elméleteket védelmezett, amelyeket életében sohasem követett. 
Nekünk az tetszik, hogy egy beteg, gyönge ember, vénkisasszonyok penziójának törzs
vendége, az erő, az önzés, az aggálytalan hős apologétája volt. Ha megtestesítette volna 
azt a típust, amelyet írásaiban magasztal, már rég nem foglalkoztatna bennünket.

„Naiv”-nak azt nevezem, aki nincs tudatában jelentéktelenségének, és ennek követ
keztében örül a dicséretnek. Mint látható, ez a meghatározás szinte a teljes emberisé
get felöleli.

A legigazibb önvallomás az, amit közvetetten teszünk, másokról beszélve.

Nagy szükségét érzem, hogy szakítsak egy sereg emberrel, elsősorban barátokkal; az
tán lemondok a tervemről: elvégzi majd az idő.

Szláv van bennem, meg magyar, latin semmi.

Az életben elérkezik az a perc, amikor már nem utánzunk mást, csak önmagunkat.

Jorge Guillén Lorca-tanulmányában szó esik az 1933 körüli spanyolországi szellemi 
forrongásról. Három év múlva bekövetkezik a katasztrófa. Minden szellemileg termé
keny korszak történelmi szerencsétlenségek előjele. Az eszmék összeütközése, egy 
nemzedék szenvedélyes vitái sohasem korlátozódnak a szellem területére: ez a pezsgés 
nem ígér semmi jót. A forradalom és a háború a menetelő szellem, vagyis a szellem 
diadala és végső lefokozódása.
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A drámaíró a tett embere. Minden darabjával, amit színre visz, csatát kezdeményez. 
Ionescóra gondolok, minden egyes főpróbájának drámájára. Az embernek bátornak 
kell lennie ahhoz, hogy szembenézzen a bukással, vagy akár csak számoljon a lehető
ségével. Öt könyvet írtam franciául; az elsőt leszámítva egyiknek sem volt sikere. A 
kudarcot azonban alig vettem észre. Egy könyv sorsa nem egyetlen este dől el. Óriási 
előny.

Ha bizonyos volnék benne, hogy ugyanannyi hibám van, mint a többi embernek, mint 
azoknak, akiket ismerek, nyomban megölném magam.

Sámuel Beckett Nobel-díjat kapott. Micsoda megaláztatás egy ilyen gőgös embernek! 
Annak szomorúsága, hogy megértették.

Beckett, avagy az anti-Zarathustra.
A posztemberiség látomása (ahogyan posztkereszténységről beszélünk).
Beckett, avagy az ember alatti ember apoteózisa.

„Sírva vigad a magyar.” Ez egy magyar vers vagy közmondás? Nem tudom. Azt viszont 
tudom, hogy ehhez a világhoz tartozom én is, ha másért nem, a sötét, nyomott han
gulataim miatt.

Gyűlölöm a fiatalokat, mindazokat, akik egykori hevületeimre emlékeztetnek.

Nem a tapasztalataid érdekelnek, hanem az a mód, ahogyan prezentálod őket. Egy 
élet nem mű.

Nemrég belekezdtem egy cikkbe a betegségről. A cikk haladt, de ágynak estem (inf
luenza, homloküreg-gyulladás): azóta semmi sem jut eszembe a betegségről.

Ha boldog akarsz lenni, ne kutakodj az emlékeid között.

Szomorú népek körében szerettem volna élni, vagy legalábbis egy olyan nép körében, 
amelynek a zenéje epekedő vagy szívszaggató: a fado ilyen, a tangó, az arab, a magyar 
keservesek.

Ha valaki elitről beszél, tudom, hogy kreténnel van dolgom.

Túl van azon a koron, amikor az ember megöli magát.

X.-et olyan boldogság támadta meg, amelyből többé nem fog kigyógyulni.

Ma reggel egy metrómegállóban egy vak, biztos vagyok benne, hogy igazi vak, előre
nyújtotta a tenyerét. Volt valami a magatartásában, a merevségében, ami megder- 
mesztette az embert, elszorította a torkát. Átadta a vakságát.

Senki sem bocsátja meg, ha őszinték voltunk vele, pontosabban: ha őszinték mertünk 
lenni.

Megmondani az igazságot valakinek annyi, mint tapintatlanságot elkövetni, fölényt 
tulajdonítani magunknak.



Emil Cioran: A „Füzetek”-ből • 947

„Semmi sem hatalmazza fel arra, hogy őszinte legyen velem.”
„Milyen jogon vágja a képembe az igazságot?”

Cikket kell írnom Tolsztojról, vagy inkább előszót, s ráébredek, hogy csaknem képte
len vagyok rá. Ahhoz, hogy másról, ne magunkról beszéljünk, némi tárgyilagosságra 
van szükségünk, csakhogy én immár senkivel sem tudok objektív lenni, kizárólag ma
gamról tudok beszélni. Tárgyilagosnak lenni nem annyi, mint pártatlannak lenni, 
annyi, mint a másik emberről mint tárgyról beszélni; ezt teszik a kritikusok. Erre én 
képtelen vagyok. Úgy beszélek a másik emberről, mintha én volnék ő. Akkor minek 
írjak tanulmányt vagy előszót? Minek hazudni? A szubjektivitásnak az a foka, ahová 
elértem, még arra az elemi munkára is alkalmatlanná tesz, hogy felvázoljam egy kér
dés vagy -  mint ebben az esetben -  egy arckép lényegét.

És mégis meg kell írnom.

Ha megírni egy tragédiát éppoly könnyű volna, mint megélni!

A legtöbb versben, amit az utóbbi időben olvastam, nem esik szó másról, mint... a Vers
ről. Az a költészet, amelynek nincs más tárgya, mint önmaga, gyorsan kimerül, és un
tatja az olvasót.

X. azt írja, szeretne elküldeni hozzám egy derék, nemes jellemű stb. fiatalembert, hogy 
adjak neki néhány irodalmi tanácsot. Azt válaszolom, hogy nem tudok efféle taná
csokkal szolgálni, abból az egyszerű okból, hogy ilyenek nincsenek. Visszautasításom 
igazi oka azonban az, hogy erősen kétséges, vajon ez az erkölcsileg feddhetetlen fia
talember írónak való-e. -  Nem a képességeink, a hibáink ígéretesek.

Minden meggyőződés a szabadság akadálya.

Noha iszonyodom a betegségektől és a betegektől, egy egészséges embert nem tudok 
komolyan venni.

Álmatlanság.
„Amikor az álom madara fészket akart rakni a szembogaramon, meglátta a szempil
lámat, és megrémült a hálótól.” (Ben-al-Hammara, andalúziai arab költő, XII. szá
zad.)

Időszámításunk kezdetén azzal vádolták a zsidókat, hogy keresztények, s felelőssé tet
ték őket Jézusért, jóllehet megtagadták őt. Kétezer évvel később Marxért teszik őket 
felelőssé, s noha egyre kevésbé vallják magukat a követőinek, mégis ugyanannyit fog
nak szenvedni Marx miatt, amennyit Krisztus miatt szenvedtek.

A gondolkodóban az író érdekel, az íróban a vérmérséklete.

Olvasom, hogy Goar (költő volt? szent? őrült?) kabátját hanyagságból egy napsugárra 
akasztotta...

Olyan szabadon szeretnék írni, mint Saint-Simon, mit sem zavartatva magam a nyelv
tantól, a nyelv helyes használatának előítéletétől, a szabályok terrorjától. Ha azt aka
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rod, hogy eleven legyen a stílusod, állandóan súrolnod kell a szabálytalanságot. Ha 
ellenőrződ magad, ha kijavítod magad, megölöd a stílusod. Jaj annak, aki kölcsön- 
nyelven ír: nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy a vérében levő hibákkal 
megújítsa.

Főpróba. Egy sereg kritikus: micsoda mesterség! Azzal töltik az életüket, hogy ítélkez
zenek. Inkább a sír semlegességében pihenni.

„A rendkívüli iránti hajlandóság a középszerűség jellemzője” (Diderot).
Ebben a mondatban benne van az egész francia XVIII. század. Nem csoda, hogy „bar
bárának tartotta Shakespeare-t.

A Természettudományi Múzeumban jártam. A dinoszauruszokat ábrázoló képek előtt 
azt mondja egy nő a fiának: „Hogy tudták lefényképezni őket?”

A Forradalom kezdetén minduntalan Rousseau-t idézték, a végén Tacitust.

Ma bosszúvággyal ébredtem. Csak azt nem tudom, kin álljak bosszút.

Szolovjev, mielőtt kilehelte a lelkét, imát mondott a zsidókért, „mert nagy megpróbál
tatások várnak rájuk”. Ez 1900-ban történt. Halálakor minden oroszországi zsinagó
gában imádkoztak érte.

Az igazi író mindent feláldoz a művéért, a becsületét is.

Valahányszor dolgozni akarok, valaki megakadályoz benne, s ez a valaki nem mindig 
vagyok én.

Minden szerencsétlenség közül az a legelviselhetetlenebb, amelyet előre látunk. És 
minthogy Kasszandra vére folyik az ereimben...

Sade nem író, nem is gondolkodó: egy eset, semmi több.
(A szürrealisták, Blanchot, Bataille, Klossowski nagyot tévedtek a megítélésében.)

Dinu Noica azt írja, hogy az új nemzedék és csakis az érdemli meg Eminescut.
Nem szabad hízelegni a fiataloknak. Nem kell hizlalni a gőgjüket: elég nagy az amúgy is. 
D. N.-nek mindig is az volt a becsvágya, hogy az ifjúság tanítómestere legyen, márpe
dig csak úgy lehet azzá lenni, ha hízelgünk neki.

Képtelen vagyok megérteni, hogyan kívánhatja valaki, hogy tanítványai legyenek. 
Ez annyi, mintha beletörődnénk, hogy a majmaink rabszolgái leszünk.

Adóív. Bevételeket kellene kitalálnom. Ez a szó olyan hatással van rám, mint egy hány- 
tató!

Minden ember, aki dicshimnuszokra vagy legalábbis elismerésre törekszik, arról tesz 
tanúságot, hogy nem elég gőgös.
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Az ember csak akkor lehet jobb ember, ha szinte balesetszerűen sikerül elvesztenie a 
becsvágyát.

Valéry Rögeszmeje -  a színházban. Rettenetes, csaknem halálos unalom. A. szellemesség 
elviselhetetlen, ha automatikusan, állandó szökellésekkel működik, és ha piruettekre 
és viccekre korlátozódik. Meg aztán Valéry fetisizálja az intelligenciát, a tulajdon intel
ligenciáját, ez pedig egyenesen kétségbeejtő. Aragyogó nem ér semmit, nem pótolhatja 
az emóciót.

1950-ig (hogy megadjam az idejét) hittem Valéryben. Azóta elszakadtam tőle, oly
annyira, hogy ma már teljesen idegennek érzem.

Azt hiszem, az elképzelhető legrosszabb pszichiáter lennék, minthogy minden bete
gemet megérteném, és igazat adnék neki.

Heidegger úgy beszél Hölderlinről, mintha egy preszókratikusról volna szó. Ugyan
úgy tárgyalni egy költőt, mint egy gondolkodót, azt hiszem, eretnekség. Vannak kér
dések, amelyekhez a filozófusoknak nem kellene hozzányúlniuk. Kiízesíteni egy ver
set, mint egy rendszert -  ez bűn a költészet ellen.

Különös: a költők örülnek, ha filozófiai észrevételeket tesznek a műveikre. Ez hí
zeleg nekik, úgy érzik, mintha előléptették volna őket. Milyen szánalmas!

Csak a költészet őszinte kedvelője szenved attól, hogy a filozófusok szentségtörő 
módon olyan területre tévednek, amelynek tilosnak kellene lennie, amely tiltott övezet 
is a számukra. Egyetlen filozófus sincs (Nietzsche?), aki egyetlen elfogadható verset 
írt volna. (Igaz, költői tendenciájú rendszerek viszont vannak, Platón, Schopenhauer, 
de ezekben az esetekben látomással van dolgunk, vagy pedig olyan életművel, amelyet 
befolyásolt a költők tanulmányozása: Schopenhauer.)

Élie Wiesel, máramarosszigeti zsidó elmondja, hogy két évvel ezelőtt visszatért szülő
városába. Nem változott semmi, kivéve azt, hogy már nem voltak zsidók. Mielőtt el
hurcolták volna őket a nácik, elásták ékszereiket és más értékeiket, ő is elásott egy 
aranyórát. Wiesel Szigeten szobát vesz ki egy szállodában, éjszaka pedig elindul, hogy 
megkeresse az óráját. Megtalálja, nézegeti, de képtelen elvinni. Úgy érzi, mintha tolvaj 
volna. A kísértetvárosban, városában nem találkozik ismerőssel, ő az egyetlen, aki túl
élte a mészárlást.

Ahelyett, hogy hálásak volnának érte, barátaim a szememre vetik, hogy nem írok, nem 
publikálok semmit.

Mi mindent meg nem teszünk, hogy elviseljük magunkat!

„Egy ellenség éppolyan hasznos, mint egy Buddha.” -  Mennyire megértem ezt! El
lenségeimnek köszönhetem, hogy kevesebbet hibáztam, mint amennyi hibát nélkülük 
követtem volna el. Őrködtek felettem, őrködnek most is: határtalan hálát érzek irántuk.

Akkor nevezünk valakit régi barátunknak, amikor megállapítjuk, hogy már nincs mit 
mondanunk egymásnak.
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Hölderlin nem járt Görögországban. Annak, aki fel akarja támasztani a halott istene
ket, nem kell meglátogatnia a földet, ahol éltek. Csak messziről lehet föléleszteni őket. 
A turizmus minden eleven kapcsolatot megszakít a múlttal.

A megalomán az az ember, aki hangosan kimondja azt, amit mindenki némán gondol 
magában.

Tizedszer próbáltam elolvasni franciául a Holzwegét, megint csak hiába. Azon tűnő
döm, vajon milyen gondolatokat ébreszthet egy „fiatal” agyban ez a kétségbeejtő, sok 
helyütt értheteüen, látszólag mély stílus. Németül van benne némi szépség, bár elvi
selhetetlenül aránytalan és pöffeszkedő.

Csak akkor hívjuk a halált, ha többé-kevésbé egészségesek vagyunk; amint egy kicsit 
is gyengélkedünk, nyomban rettegni kezdünk tőle.

Sohasem használni a „mítosz” és a „struktúra” szavakat: azt hiszem, ez a szellemi hi
giénia legfőbb feladata.

Csak azokat az írókat szeretjük, akik szenvednek, akiknek titkos fájdalmait és fogya
tékosságait átérezzük. Minden olvasó szadista, ha nem tudja is magáról; nincs olyan 
sikoly, amit ne hallana boldogan. Telhetetlen, akit csak a pokol elégítene ki, ha a nézője 
lehetne, a kritikusa.

A németekben és a zsidókban az a közös, hogy heves érzelmeket gerjesztenek az em
berben, pro vagy contra; normális érzelmeket szinte sohasem ébresztenek bennünk.

Az N. R. F. Breton-számát lapozgatom. Ez a rendkívül korlátolt ember nem érdemel 
ennyi megbecsülést, s amit most kapott, szükségképp nem is eredményezhetett semmi 
újat. Megszűntem érdeklődni iránta, amikor megtudtam, hogy utálja Dosztojevszkijt 
és a zenét.

Közelebbi rokona Bossuet-nak, mint Rimbaud-nak, és ami a legjobb a prózájában, 
az Valérytől való. Ami pedig a pályafutását illeti: egy kisszerű inkvizítor. Csakhogy az
zal a hatalmas előnnyel rendelkezik -  az irodalomtörténet szempontjából hogy azo
nosult egy mozgalommal, a cégére lett. Az, amit csinált és írt, szöges ellentéte annak, 
amit prédikált. Az önkívület teoretikusának hihetetlenül választékos a stílusa: roppan
tul sűrített, néha szorulásos is. Ez az alapvető ellentmondás az én szememben előnyére 
szolgál, mert humanizálja. Másképpen túlontúl gőgösnek és túlontúl feszesnek látnám. 
Egy pálya, amely disszertációkra szolgál, egy sors, amely boldoggá teszi az egyetemeket.

Elhülyülés, elhülyítés a filozófia -  ez új jelenség Franciaországban. Eddig úgy tűnt, 
hogy mindez Németország kiváltsága.

Barthes Racine-könyvét lapozgatom: figyelemre méltó, de fullasztó. Micsoda nyelv! 
Egy kritikusnak nem volna szabad pszichológiai könyveket tanulmányoznia, főként 
nem pszichoanalitikus munkákat.

Barthes azt mondja, hogy Jules Lemaítre (akit nem olvasott) vulgáris kritikus. Ha 
Lemaitre a maga korának filozófiai tolvajnyelvén írt volna, nyilván nem volna vulgáris 
-  olvashatatlan volna.
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Amit ma a kritika megújulásának neveznek, nem egyéb, mint az irodalomtól ide
gen, külső nyelv használata. Nem úgy beszélni, mint az írók, hanem mint a filozófusok, 
szociológusok meg mind a többiek. Az egész mai kritikát Marx, Freud, Heidegger ne
vében művelik, vagy bármely új diszciplína nevében, amelynek alkalmazzák a termi
nológiáját.

Foucault könyvében gyakran esik szó az „antropológiai végesség”-ről. Elképzelem, 
milyen hatással lehetnek az efféle formulák a fiatalokra. Nyilván tudósabbnak tűnik, 
mint „az ember nyomorúsága”, „az ember mint halálra ítélt állat” vagy az ember 
„arasznyi léte”.

Valamennyi csalás közül a nyelvi csalás a legrosszabb, mivelhogy korunk elhülyültjei 
azt veszik észre a legnehezebben. Ki kell mondanom, hogy a zsilipet Heidegger nyi
totta ki, s egy filozófusnak, ha tapasztalni akarja, mi a számkivetettség, ha tulajdon 
pályáján akarja átélni azt a bizonyos végességet, nem kell mást tennie, mint elvetni a 
madárnyelvet és közönséges, értelmes nyelven beszélni. Automatikusan űr veszi majd 
körül.

Sartre az N. R. A-ben ezt írja a halálról: „a legabszolútabb nem érték”. Ez a formula 
tartalmában és formájában egyaránt hamis. Nem lehet azt mondani, hogy a „legab
szolútabb”; mintha azt mondanánk: „a legvégtelenebb”. És azt mondani, hogy a halál 
„nem érték”, tiszta képtelenség.

Brachfeld Olivér* meghalt Quitóban, Ecuadorban. 1938-39-ben naponta találkoz
tunk. Ez a Source korszaka volt -  ott futottunk össze napjában háromszor vele meg 
Mariával.

A közösen töltött éveket most elsöpörte a halál.
Kevés embert ismertem, aki ennyire képtelen volt rá, hogy rossz legyen. Milyen 

bájos ember volt! És hogy értett hozzá, hogy megbocsáttassa a csúnyaságát! Csak hagy
ják beszélni, nem kívánt többet. Gyermekesen hiú volt, de hiúsága felszíni volt, nevet
séges, tehát csöppet sem kellemetlen. Párizsi életem egész első korszaka a nevéhez 
fűződik, egész háború előtti diáknegyed-korszakom.

Senkinek sem bocsátjuk meg, hogy csalódást okoztunk neki: halálunkig haragudni 
fogunk rá.

Martin Buber, miután negyven vagy ötven évig az apostol szerepét játszotta, élete leg
végén felfedezte a szerelmet, mégpedig a testi szerelmet. Barátnőjéhez intézett levelei, 
mint mondják, megtagadják addig vallott eszméit. Tanítványai nem is akarják, hogy 
kiadják a leveleket: csorbát szenvedne Izrael presztízse. Bubernek voltaképp a Vallo
másait kellett volna megírnia, fordítva, mint Szent Ágostonnak: az ő vallomásai az ér
zékiséghez való megtérésről szólnának, az érzékek rehabilitációjáról a lélek rovására.

Semmi kedvem újraolvasni Valéryt. Porosnak és feleslegesen intelligensnek érzem. 
Összekeverte a finomkodást és a gondolatot.

Brachfeld Olivér -  (1908-1975) magyar-spanyol pszichológus, történész, irodalomtörténész, műfordító.
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A kritikusnak az a szerepe, hogy érthetővé tegyen egy homályos vagy szándékosan 
homályos művet. A kritikusnak világosabbnak kell lennie; minek olvassak egy kom
mentárt, amely nehezebb, mint a mű, amelyet kommentál?

A tömeggel sohasem szabad egyetérteni, még akkor sem, amikor igaza van.

Harmincéves koromig egyetlen gondolat foglalkoztatott: az öregek kiirtása; most, 
hogy elmúltam ötven, a fiatalok kiirtása érdekel.

Élni annyi, mint teret veszteni.

Ne olvassuk azokat az írókat, akikről beszélnek.
Kizárólag szükségletből olvasni, és vaktában, ahogy jön. Azok közül a könyvek közül, 
amelyeket egy cikk hatására olvastam el, szinte egy sem érte meg a holnapot. Korje
lenségek voltak, semmi több.

Jobb egy elavult írót olvasni, csak mert kedvünk szottyant rá, mint sznobizmusból 
egy másikat, aki divatban van. Az első esetben egy másik ember szubsztanciájával gaz
dagodunk, a második esetben fogyasztunk, minden haszon nélkül.

Pocsék Önarcképé ben Mán Ray, az amerikai festő elmondja, hogy amikor álmatlanság 
kezdte kínozni, elhatározta, hogy véget vet az életének. Következésképp egy éjszaka 
ágya mellé tette pisztolyát, hogy ha nem tud elaludni, agyonlője magát. Mély álomba 
süllyedt, nem gyötörte többé álmatlanság.

Ez a „csoda” csak azért eshetett meg, mert elhatározása, hogy megöli magát, komoly 
volt. „Tudatalattija” inkább aludni akart, mint meghalni.

Nincs igazság, amit meg lehetne élni. Végső soron minden igazság rombol. Szinte azt 
mondhatnánk: az a küldetése, hogy ártson.

Egy nemzet s még inkább egy civilizáció akkor tűnik el, ha eltűnnek belőle a tiltások.

Árvíz pusztítja Romániát. Egy ország, amit elöntött a természet és a történelem. 
Holmikat vittem a követségre.

Gyűlölök magyarázni, még a szót is utálom.

Paul Celan a Szajnába vetette magát. Hétfőn találták meg a holttestét. Elragadó és 
lehetetlen ember volt, szelídségrohamai vadak voltak, nagyon szerettem, és kerültem, 
mert féltem, hogy megbántom, hiszen bántotta minden. Valahányszor találkoztunk, 
vigyáztam, s olyannyira ellenőriztem magam, hogy fél óra múlva holtfáradt voltam.

Rettenetes éjszaka. Celan bölcs elhatározásán gondolkodtam.
(Celan végigjárta az útját, kimerítette a pusztulással való ellenszegülés minden lehe
tőségét. Létezésében bizonyos értelemben véve nincs semmi töredékes vagy elhibá
zott: teljességgel megvalósította magát.

Mint költő nem tudott tovább menni; utolsó verseiben a Wortspielereit súrolta. Nem 
ismerek patetikusabb és kevésbé szomorú halált.)
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Megdöbbenve látom, hogy még Celant is, akinek volt mondanivalója, még Celant is 
mennyire gyötörték a nyelv kérdései. A szó volt az obszessziója -  megérdemelt bünte
tése, hogy ami a legkevésbé valóságos a költészetében, abból a verbális akrobataságból 
ered, ahová végül is el kellett jutnia.

A nyelv veszti el napjaink költészetét, az, hogy túlontúl nagy jelentőséget tulajdonít 
neki -  ez a végzetes bálványozás.

A nyelvről való elmélkedés magát Shakespeare-t is megölte volna.
A szavak szeretete, az igen; a rájuk való nehézkedés, az nem. Az a szenvedély ver

seket nemz, emez a versek paródiája.

Csak akkor kell írni, ha mondanivalónk van. Az a benyomásom, hogy utolsó stílusában 
írt sok versében Celan csak a szavakhoz folyamodik, ezzel pedig együtt jár, hogy be
csapja olvasóját, becsapja önmagát, félrevezet, s titokzatosságba burkolódzik, hogy 
mélyebbnek lássák, mint amilyen.

Az első lázadás az angyalok lázadása. (Az ember későbbi: epigon.) Vagyis még Isten 
körében is elégedetlenség morajlott. Azt gondolhatjuk tehát, hogy a „lények” minden 
szinten nehezen viselik el az alárendelt helyzetét, és senkinek sem bocsátják meg, hogy 
felettük áll. Talán még a termeszek között is irigység dúl, az állati világban minden
képp. Még egy irigy virágot is el lehet képzelni.

Schiller azt írta Hölderlinnek, hogy óvakodjék a német költőknél oly gyakori terjen- 
gősségtől.

Minden német mű, a költői művek csakúgy, mint a többi, erőteljesebb volna, ha 
legalább a felét kihúznák. Sem Hegel, sem Schopenhauer, de még Nietzsche sem tudta 
idejében abbahagyni. Az a rögeszme, hogy mélyre ássanak, hogy a végtelenségig ma
gyarázzanak, hogy ne hagyjanak ki semmit, azt eredményezi, hogy olvasás közben 
állandóan szorongunk: nem leszünk képesek végigolvasni a könyvet.

Minden undorunk mélyén önundor rejlik.

Ki kell szakítanunk magunkat eredetünkből, a „törzs” előítéletéből. Román vagyok, 
persze, mégsem tudom elviselni a román népzenét (kivéve a dóivát). A magyar zene 
viszont megindít, fölkavar, a véremig hat. A magyarok az ellenségeink. Bizonyos ér
telemben ezek az ellenségeink közelebb állnak hozzám, mint honfitársaim. Milyen kö
vetkeztetést vonjak le ebből?

Az igazi pokol? Ha semmit sem tudnánk elfelejteni.

Tegnap Románia helyzetéről beszélgettünk Paléologue-gal. Milyen kár, mondtuk 
mindketten, hogy képtelenek vagyunk elszakadni tőle, közönyössé lenni iránta. Csak
ugyan nem könnyű eljutni idáig, mégpedig azért nem, mert ez az ország nem valósí
totta meg magát, és mert mostohán bánt vele a történelem. Egy francia, egy angol azt 
gondolhatja magában, hogy országa már kiszolgált, igaz, de megvalósította azt, amire 
született, teljesítette feladatát. S ha így van, mit számít a jövője? Egy olyan országtól, 
amely a történelmi körülmények miatt nem tudta megvalósítani magát, amely nem 
jutott túl az ígéret stádiumán, bajos elszakadni, éppen azért, mert nem állt módjában 
élni, mert csírájában elfojtották.
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Egy fordítás, ha világosabb, érthetőbb, mint az eredeti, rossz. Ez ugyanis azt bizonyítja, 
hogy a fordító nem tudta megőrizni az eredeti többértelműségét, és döntött: ami is bűn.

Mit köszönhetek a Vasgárdának? Azok a következtetések, amelyeket kénytelen voltam 
levonni ifjúkori hevületemből, olyan aránytalanok voltak, olyan aránytalanok ma is, 
hogy később képtelen voltam egy ügy bajnokává lenni, bármilyen ártalmatlan vagy 
nemes volt is az.

Jó, ha drágán megfizetünk egy ifjúkori őrületért: sok későbbi csalódást takarítunk 
meg magunknak.

Vajon ha apám, akit a ’14-es háborúban Sopronba deportáltak, látná, hogy Párizsban 
órák hosszat magyar cigányzenét hallgatok, mit gondolna? De ez a zene oly szervesen 
hozzátartozik ahhoz a közép-európai világhoz, ahonnan származom, hogy a soviniszta 
visszahatás minden formája fonák volna.

Lelkemben románnak és magyarnak érzem magam, magyarnak talán inkább, mint 
románnak.

Beckett azt írja levelében a Démiurge* kapcsán: „A maga romjai között védett helyen 
érezném magam.”

Gyönyörű levelet kaptam Ion Alexandrutól, azt írja, hogy elszomorította a könyvem. 
Szinte sértve érzi magát keresztény érzéseiben. Mit válaszolhatnék? Úgy látszik, nem 
fogja föl a kitaszított mégiscsak valóságos és legitim létét. Olyan áhítattal beszél az Atyá
ról, hogy elképeszt. Úgy érzem, Iván vagyok, Aljosával szemben.

Vajon ki téved, ő vagy én? Azt hiszi, hogy egy igazság birtokában van, holott csak a 
reményt birtokolja. Az igazság iszonyatosabb, mint gondolja, s nem lehetetlen, amin 
igencsak megdöbbenne, hogy én közelebb jutottam hozzá, mint ő.

A hívő és a hitetlen a gőgnek egyazon formájában szenved: csak a tartalom külön
bözik. Mindketten azt hiszik, hogy eljutottak az igazsághoz, másként nem tudnának 
élni. Csakhogy az igazság szót nem volna szabad a szánkra venni. Aki használja, öntelt, 
sőt szemérmetlen.

Tegnap este hosszú vitát folytattam egy magyar költővel (Pilsudsky)** Simoné Weilről,

* Le mauvais démiurge -  Cioran esszékötete (1969).
** Nem tudhatjuk, vajon Cioran emlékezett-e rosszul Pilinszky János nevére (mert vele találkozott és vitat
kozott), vagy a naplót sajtó alá rendező olvasta tévesen a nevet. A találkozásról, mely közös barátjuk, Gábriel 
Marcel lakásán történt, Pilinszky is beszámol, ha némiképp másként is (Pásztorlány és katona. Vigília, 
1979. november. In: T anulmányok, esszék, cikkek. Századvég, 1993. II. 327. Sajtó alá rendezte Hafner 
Zoltán): „Napjaink legmélyebb és legszuverénebb szellemének tartom őt [Simoné Weilt]. Nem lepett meg, amikor Gábriel 
Marcel és VI. Pál pápa századunk legkeresztényibb szerzőjének, vagy a svájci dominikánusok priorja korunk szentjének 
nyilvánította, de meglepett, amikor Cioran, ismert francia filozófus metafizikus ateista létére hosszas rajongás után épp 
szentségét vonta kétségbe. Érvelése meghökkentett. »Figyelje meg -  mondotta -, a nagy szentek olykor a mulyaságig meg
szelídítik, mintegy földelik (mint például Dosztojevszkij idiótája) rettenetes energiájukat, míg Weü mindig ellenállhatat
lanul vakító. Élt benne egy csipetnyi demagógia. Metafizikai síkon ezért sikerült megsemmisítenie Hitlert is.* Cioran 
megzavart, s azóta többször mondtam Weilre, hogy a szellem Jeanne d’Arcja volt, az intellektus Szent Johannája. De 
most pár hete a következő mondatát fedeztem fel: -Johanna pásztorlány volt. Kár, hogy Isten katonája vált belőle. 
Istennek nincs szüksége katonákra, Johanna a máglyán pásztorlányként égett el.« Micsoda öröm volt számom
ra, hogy Simoné Weil ismét fölényesen fölülmúlt, mintegy válaszolva felhőnyi kételyemre, módosításomra, egyszerre iga
zítva ki engem és -  persze -  Ciorant is.”- A  ford.
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akit ő szentnek tart. Azt mondtam, hogy csodálom én is Simoné Weilt, de szent, az 
nem volt, ehhez túl sok volt benne abból a szenvedélyességből és intoleranciából, amit 
annyira gyűlölt az Ótestamentumban, amelyből kivonult, és amelyhez minden megve
tése ellenére is hasonlít. Egy női Ezékiel vagy Ézsaiás. Hit híján és a nélkül a mérséklet 
nélkül, amelyet a hit implikál és megkövetel, féktelenül becsvágyó lett volna. Szem
betűnő, hogy mindenáron rá akarta kényszeríteni nézőpontját vitatársára, akár dur
ván is, sőt erőszakosan. Azt mondtam továbbá a magyar költőnek, hogy annyi energia, 
akarat és düh volt benne, mint egy Hitlerben... A költő erre nagy szemeket meresztett, 
és erősen rám bámult, mintha csak megvilágosodás érte volna. És legnagyobb csodál
kozásomra azt mondta: „Igaza van...”

Dinu Noicát várom. Negyven éve ismerjük egymást, utoljára 1941 januárjában talál
koztunk.

Nem tudom elhinni, hogy eleven emberek vagyunk. Az a benyomásom, hogy két 
kísértet találkozik.

Harmincéves távoliét után nem ebben az életben találkozik két ember, hanem egy 
túlvilágon. Egyikük sem ugyanaz; az emlékek azonban megmaradnak, mély a kap
csolat közöttük.

N. úgy érzi, hogy felelősség nehezedik a vállára. Felettébb tevékeny és hatékony esz
méket akar érvényesíteni. Hagyom, hadd beszéljen, tudom, hogy ha elmondanám 
legrejtettebb gondolataimat, megbántanám. Hogyan is érthetné meg, hogy kiléptem 
mindabból, amit védelmez, hogy már semmi sem tartozik rám igazán? Képtelen va
gyok párbeszédre ezzel az emberrel, aki kérkedik illúzióival, aki nem szenved az idő 
múlásától, és nem is von le belőle semmilyen következtetést. Kérem barátaimat, kegyes
kedjenek megöregedni.

Negyedszázad után találkoztunk újra. Semmit sem változott, érintetlen, üdébb, mint 
valaha, sőt mintha visszahátrált volna a kamaszkorba.

Vajon hol bújt meg, vajon hogyan mesterkedett, hogy kivonja magát az évek mun
kájának következményei alól, hogy elkerülje a fintorokat és ráncokat? És hogyan élt 
közben, ha élt, mégiscsak? Egy kísértet. Bizonyára csalt, nem teljesítette az élő ember 
kötelességét, nem vett részt a játékban. Kísértet, igen, és potyázó. Arcán nyomát sem 
látom a pusztulásnak, nem látom azokat a romjeleket, amelyek tanúsítanák, hogy va
lóságos lény, ember, nem pedig jelenés. Nem tudom, mit mondjak neki, zavarban va
gyok, sőt félek. Ennyire megzavar bennünket az, aki kicsúszik az idő szorításából, vagy 
akár csak elkendőzi.

Nem szakítom félbe, hadd latolgassa csak kinek-kinek az érdemeit, várom, hogy rám 
is sor kerüljön. Elképesztő, mennyire nem érti meg az embereket. Finom és naiv szel
lem egyszerre; az abszolútumban ítélkezik rólad, mintha csak egy entitás vagy kate
gória volnál, mit sem törődik a korral, a körülményekkel. Meg sem érintette az idő.

C. N. azt mondta, hogy tőlem nem lehet tanulni, csak /etanulni (a desváta).

D. képtelen asszimilálni a Rosszat. Létezését elismeri, de beépíteni nem tudja gondol
kodásába. Ha a pokolból jönne, ezt sem tudnánk meg szavaiból, annyira fölötte áll 
mindennek, ami árt.
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Sokat szenvedett, reflexióiban azonban hiába keresnénk a keserűség legkisebb nyo
mát is. Csak a megbántott ember reflexeit veszem észre, de ő nyilvánvalóan alig tud 
róluk. El van zárva minden elől, ami negatív, ami aláássa a lény integritását. És mégis: 
sok gesztusa elárulja démoni szellemét. Pusztító ember, de szándéka ellenére az. Pusz
títását elködösíti a Jó.

Az imént magyar cigányzenét hallgattam. Szüléimre gondoltam, akik szerették ezt a 
muzsikát, arra, hogy amikor 1920-ban Szebenbe érkeztem, a kávéházakban és étter
mekben ezeket a szívet tépő nótákat játszották, újra szüléimre gondoltam, meg a gye
rekkoromra, és könnyekben törtem ki. Mert sírni csak akkor tud az ember, ha gye
rekkorát idézi fel, az enyém káprázatos volt, minden, ami emlékeztet rá, felzaklat.

Míg a román népzene, kivéve a doinát, hidegen hagy, sőt zavar, egy magyar nóta 
foszlányai is megindítanak, úgy, ahogy semmi sem tud megindítani. Normálisan, ha 
„Románia” nem létezett volna, Budapesten és Bécsben végeztem volna tanul
mányaimat; közép-európai vagyok, véremben van ennek a szerencsétlen népnek min
den fatalizmusa, de egyszersmind osztrák-magyar vagyok, az egykori monarchia fia.

A nóták, amiket gyerekkoromban hallottam, arra emlékeztetnek, hogy csaknem 
mindenki, akivel együtt hallgattam őket, halott.

Szebenben este 11 körül megkerestem a budapesti rádiót, és a cigányzene őrült 
melankóliát sugárzott belém. Nem ismerek semmit, ami ilyen szívszaggató volna; ha 
hallgatom, találkozom az én halottaimmal, minddel.

Aki Istenhez akar fordulni, nem ír: a fohászt mondják, nem írják.
Isten nem olvas.

Magyar melankóliám.
Mióta ezt a jelzőt ragasztottam betegségemre, megkönnyebbültem. Mintha most már 
tudnám, hogy mitől szenvedek.

Amikor megszülettem, felbontottam egy szerződést. De kivel?

A banalitások utolsó mestere Goethe. Az ókorig kell visszanyúlnunk, hogy hozzá ha
sonlót találjunk...

A XIX. században Franciaország mindvégig a saját forradalmát utánozta; ebben a szá
zadban már csak a másokét utánozhatja.

Hegel -  a legkevésbé olvasott és a legtöbbet idézett filozófus.

Az utóbbi napokban sok Chopint hallgattam. Megértem, hogy Nietzsche, miután 
megőrült, egyedül erre a zenére reagált. Az ember néha úgy érzi, hogy ha halott volna, 
Chopin akkor is megérintené.

Ma reggel azt mondtam magamban: egy alapvető feltétel hiányzik ahhoz, hogy teljes
séggel megvalósítsam magam. Az, hogy zsidó legyek.

Zárva voltam a szerencsétlenség egyik alapvető tapasztalata előtt.
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Miért súlyosbodnak hibáink és bűneink a korral? Mert kevésbé kopnak el, mint az 
erények, és mert erősebben a mieink, személyesebbek, míg erényeink személytele
nebbnek tűnnek -  azok is -, elvontabbnak és konvencionálisabbnak. Az erényeknek 
nincs arcuk, míg a bűnök és hibák, bár egyetemes attribútumai az embernek, magukon 
viselik az egyedüliség jegyét.

Az imént Bachot hallgattam. Ahelyett, hogy megtisztult volna az emlékezetem, egy
kori dühök törtek fel bennem, amelyekről azt hittem, rég eltemettem, elfelejtettem 
őket, roppant megalázó emlékek, gyalázatos, gyűlöletes reakcióim, mindaz, ami a 
múltamban a legalkalmasabb arra, hogy minél jobban undorodjam magamtól.

Gyakran megfigyeltem magamon a zenének ezt a szerencsétlen hatását. Nemcsak 
mélységeinket kavarja fel, hanem a sarat is. Nem minden metafizika a zenében. De
hogyis!

Bach második hegedűszonátája, Szerynggel.
Valahányszor megvetem magam, arra kellene gondolnom, milyen visszhangot ébreszt 
bennem Bach, s azt mondanom, hogy, lám, mégsem vagyok olyan senki és olyan üres.

Az életnek kétségkívül semmi értelme. Ennek azonban nincs jelentősége, amíg fiatalok 
vagyunk. Egy idő múlva megváltozik a helyzet: ekkor foglalkozni kezdünk vele. A szo
rongás problémává lesz, és az öregek, akiknek már semmi tennivalójuk, eltöprenge
nek a problémán, noha sem idejük, sem képességük nincs rá, hogy megoldják. Ez az 
oka annak, hogy nem ölik meg magukat tömegesen, ahogyan tenniük kellene, ha egy 
hajszállal kevésbé kötné le őket a töprengés.

Mit számít az, hogy élek vagy hogy meghalok vagy hogy -  de ezzel kész is. Több lehe
tőség nincs. Micsoda szerény választék!

Csak az illúzió kimeríthetetlen.
Hajdanán bombasztikus stílusban azt hajtogatták, hogy a „fáklyá”-t továbbadjuk az új 
nemzedéknek. Nem fáklyát kellett volna mondani, hanem illúziót. Igaz, hogy azt fe
lesleges továbbadni, hiszen mindenki vele születik és vele hal meg.

Az egyetlen dolog, amire itt a földön törekedtem, az volt, hogy élet és halál iránt egy
aránt közömbös legyek. Nem sikerült.


