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i mörkaste natt 
  
våndas 
vämjelse av  
vänners vanmakt 
  
stulen tid i spillo  
sarkastiskt surt 
sediment  
  
vaknar än 
vankar än 
velar än 
  
morgonen upphör inte  
  
att spräcka hål 
att slicka sår 
att ständigt förlänga  smärta  
 
 
a legsötétebb fekete 
 
tusám 
telítettség 
testvéri tehetetlenség 
 
lopott idők loccsanása 
lélektelen lomha  
lerakódás 
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közelebbről. 
Az esztéta a barátságtól és házasságtól való eltanácsolásssal kezdi. 

Ennek alapja, hogy a barátságban, és házasságban ismétléssel talál-
kozunk, és amint emlékszünk talán, az esztéta minden áron el kívánja 
kerülni az ismétlést, mert ez a szemében gátja az élvezetnek.  
Kötelességekkel is találkozik a barátságban és házasságban, a 
kötelességek premisszái pedig a társadalom által teremtetnek, miután 
ezek társadalmi normák kifejeződései, hogy mi tekinthető jónak, vagy 
rossznak az emberei kapcsolatokban. Más szóval: Amikor a közösség 
azt mondja, hogy ha két ember szereti egymást az a helyes, ha össze-
házasodnak, az a társadalmi morál kijelentése arról, hogy ebben a 
helyzetben mi is "a jó". Az, hogy "a jó" egybeesik avval, amit az ér-
zelmeik, és szenvedélyeik nyomán kívánnak, vagyis éppenséggel a há-
zasságot, az vélhetően nem véletlen. Nehéz lenne olyan társadalmi 
morált respektálni, ami jelentős részben nem esik egybe avval, amit az 
emberek amúgy is kívánnak az életüktől. Könnyebb úgy igazodni, ha az 
ember a környezetétől azt hallja arra nézvést mit is kell tennie, amit 
amúgy is tett volna. Ezért mondja az esztéta, hogy ki kell törni egy 
kapcsolatból, pedig az érzelmek mást kívánnak. Hagyjuk az értelmet 
mérlegelni, merthogy éppen az ész az, ami megmutatta, hogy a közös-
ség felfogása "a jóról" egy nagy illúzión nyugszik. csak a nyárspolgár 
hiszi, hogy "a jó" az a helyes is, és éppen ez az, amit az esztéta elutasít. 

 
Házasság és közösség 
A házasság a társadalom számára egy élethosszig tartó kapcsolat 

két ember között. Ez a legkevesebb, amit egymásnak és Istennek 
ígérnek, amikor összeházasodnak egy templomi esküvőn. Vagyis örök, 
vagy végtelen kapcsolatról van szó, örök és végtelen, legalábbis, amíg 
mind-két házastárs él. Bizonyos értelemben sületlenség persze ebben 
az öszzefüggésben örökről, és végtelenről beszélni, miután általában 
valami egészen mást értünk e fogalmak alatt, éppenséggel valami mér-
hetetlen időtartamot, ami ezért nem is időtartam. Annak, hogy az örök-
öt egy földi emberi életre korlátozom itt, az az oka, hogy az olvasó job-
ban értse, mit is ért az esztéta azon, hogy az ember élhet erotikus életet, 
úgy is, ha nem házasodik meg, és ez is lehet végtelen - költői 
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azután elájul, majd a férfi ájul el, végül az egész család. Egy nő szerel-
me csak tettetés, és gyengeség. 

Attól, hogy az ember nem megy bele a házasságba nem muszáj az 
életéből hiányoznia az erotikának. Az erotikus is tartalmazhatja a 
végtelenséget, de költői végtelenséget, ami éppúgy korlátozódhat egy 
órára, mint egy hónapra. Amikor két ember egymásba szeret, és sejtik, 
hogy egymásnak lettek szánva, akkor erősnek kell lenniük, hogy 
szakítsanak; ugyanis együtt maradva minden csak elveszhet, nincs 
semmi nyernivaló. Ez paradoxon [önellentmondás - szerző ford.] és az 
érzelmeknek is való, nem az észnek. Ezen a területen kiváltképpen a 
hangulatokat kell tudni kezelni, ha ez megy, akkor azok kimeríthetetlen 
variációit hozhatjuk létre. (...) 

Amint egy tapasztalt tengerész mindíg kutatva figyeli elől a vizet, és 
jó előre megérzi a szél változását is, éppúgy muszáj mindíg előre látni a 
hangulatokat. Tudni kell miképpen is hat a hangulat, és milyen lehet a 
másokra tett valószínűsíthető benyomása, mielőtt az ember magára ölti. 
Először tiszta hangokat szólaltatunk meg a húrokon, és figyeljük mi ta-
lál el valakit, azután következnek a félhangok. Minél több gyakorlati 
tapasztalattal bír az ember, annál könyebben győzi meg magát arról, 
hogy sokkal több található benne, mint amire valaha is számított. 
Amikor olyan érzékeny emberek, akik különben igencsak unalmasak 
ingerültek lesznek, akkor gyakorta viccesek. A bosszantás kiváltképpen 
alkalmatos eszköz felfedezni a népség igazi karakterét. A véletlensze-
rűségben rejlik az egész titka. Azt lehetne hinni, hogy nem művészet 
véletlenszerűnek lenni, de bizony elmélyült tanulmányokat követel 
olyan módon véletlenszerűnek lenni, hogy az ember ne menjen olyan 
messzire, hogy  élvezze a dolgot. Nincs közvetlen örömködés, hanem 
valami egészen más, amit magunk fektetünk be teljesen véletlenszerű-
en. Megnézzük egy színdarab közepét, vagy elolvassuk egy köny utolsó 
harmadát. Ezúton valami egészen más élvezetet kapunk, mint amit az 
író olyan jól kigondolt a számunkra. Valami mindenestől véletlent él-
vezünk, az egész létezést áttekinthetjük ebből az alapállásból, és hagy-
hatjuk a realitást itt megfenekleni." 

 
Kommentár az "állhatatosság" idézethez: Nézzük csak meg 
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kelek még 
kódorgok még 
kételkedem még 
 
a reggel megállás nélkül 
 
fakítja álmaim 
falja sebeim 
folytonosan megtoldja fájdalmam  
 
Spegel 
(sand i galax) 
 
du nyper stjärnor på firmamentet 
för varje glittrande sten  
lyfts himlen högre och högre 
i det kalla tysta mörka klara 
utbreder sig rymdens öken 
 
Tükör 
 (homok a galaxisban) 
 
tábortűz a Saharában 
csillagokat csipkedsz a menyboltra  
minden egyes ragyogó kövecskével 
magasabbra s magasabbra emelkedik a menny 
a hideg csendes sötét fényességben 
kiterjed a világűr sivataga 

 

 

 

Lőrinczi Borg Ágnes  versei                        3219 



i kärlekars skuggor 
 
livet likt njurstenen gräver, söndrar  
andetagen spräcker lungor vid  
vårars förlossning 
tiden stannar till 
just då 
just där det är mest outhärdligt 
skulle vilja dra av mitt skinn  
hela bäckenet  
klösa mig fri från smärtan 
blöt mig glödhett  
blicka mig glad  
hjälp mig glömma att komma ihåg 
längtan 
 
szerelmek árnyékában 
 
az élet mint vesekő ás,  
morzsol 
lélegzetek tüdőt repesztnek  
tavaszok szülésekor 
az idő megáll 
pontosan akkor 
pontosan ott,  
ahol a legkibírhatatlanabb  
letépném a bőröm is 
a teljes csípőmet 
vájnám ki magam  
a fájdalomból  
nedvesíts forróvá 
tekints boldoggá 
segíts elfelednem,  
ami folyton eszembe jut 
a vágy 
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társadalmon alapszik, amitől távolságot tarthat. Önnmaga ellentétének 
ereje tartja fenn. Hagy próbáljam láthatóvá tenni ezt más módon. 
Minden fogalom csakis önmaga ellentétének ereje által egzisztál. Ha azt 
állítjuk, hogy egy lány szép, ez csak akkor érthető, ha ellentétéhez 
tudjuk hasonlítani azt, hogy valami szép, mégpedig ahhoz, hogy valami 
meg csúnya. Ha a csúnya fogalma nem létezne, akkor a kijelentés: Szép 
lány, merő habraty volna. Ez érvényes olyan fogal-makra mint például, 
kövér, sovány,  magas, alacsony, stb. Másképpen fogalmazva hát, az 
esztéta foglya annak a társadalomnak, amiben él. Ez is irónikus, de ez 
olyan irónia, ami nem az esztétától jön, hanem a tény-szerinti 
életfeltételekből, amiknek alá van vetve.  

Az esztétikai élettartalom 
Valaki csodálkozhatna, hogyan tud az esztéta egy ilyen életet 

kibírni. Mivel tölti az idejét? Nem minden esztéta fekszik vízszintesen a 
levegőben állandóan, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb lányt 
elcsábítsa. Mi van, ha művészet kedvelő, hogyan üti el az időt? Kiváló 
dolog lehet múzeumokba járni, de hát ez ugye nem töltheti ki az egész 
napját. Ha más nem is, de fájni kezd az ember lába egy pár óra után.  
Mit csinál hát? Sajátos, de meglehetősen sok időt használ szerepjátszás-
ra, csakúgy, mint a nyárspolgár. A különbség csak annyi, ő tudja, hogy 
játszik, és ezt gyakorta arra használja, hogy bolonddá tegye azt, akivel 
együtt van. Olyan, mint egy kaméleon, ami mindíg a környezete színére 
vált. Ha például együtt van egy pappal, keresztény szempontokat vesz 
fel, és miután a kifejlett esztéta szabály szerint egy igen tehetséges fic-
kó, kiválóan tud az élet magasabb szempontjairól diskurálni. Pompásan 
mulat, amíg ez tart, hiszen ő nem gondolja az egészet komolyan. A 
sikere titka az, hogy a pap azt hiszi, egy őszintén hívő emberrel van 
dolga.  

Az esztéta és a házasság 
Az egyik esztéta Kierkegaard Vagy-vagy-ának "Váltógazdálkodás"  

["Vekseldriften"] fejezetében az "állhatatosságról", azaz a változatlan 
hűségről a környezettel kapcsolatban ezt mondja: "... A barátság máris 
veszélyes, a házasság még sokkal inkább; tudniillik a nő a férfit olyan 
gyorsan romba dönti, amilyen gyorsan az elkötelezi magát a tartós kap-
csolatara vele.Vegyünk egy fiatalalembert, heves, mint egy arab mén, 
hagyd megnősülni, és el van veszve. Elsőre büszke a nő, azután gyenge, 

Járkáló                                            3341 


