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Viktor, mindkét könyv időszerű kínálatot nyújt 
azzal kapcsolatban, hogy a demográfia miként 
fogja alakítani jövőnket. A boldogtalan kínai 
fiatalemberek milliói – megfosztva a házasodás 
reményétől – nyugtalanságot kelthetnek orszá-
gukon belül, és a világgazdaságra is kihatással 
lehetnek.

Vagy az is elképzelhető, hogy őszülő boly-
gónkon új világrend jelenik meg: Mark Haas 
politológus megnyugtató kifejezésével élve a 
„geriátriai – azaz időskori – béke”. Bármi 
kevés esély lenne is erre az utóbbira, remény-
kedjünk, hogy a demográfia majd tényleg 
elrendezi a világ sorsát.

(New Statesman)

Robert Danton6

Voltaire gyógyír lehet a Trump-jelenségre

Tanácsok a felvilágosodás korából: szelle-
messég és igazság utáni szenvedélyes vágy a 
durva megfélemlítés és a lapos hazugságok 
ellenében

Klímaváltozás tanúi vagyunk a politikában. 
Vakbuzgóság, megfélemlítés, hazudozás, kö-
zönségesség – mindez, amit Trump elnök 
tweetjei árasztanak és követői szajkóznak, 
tönkretette a politikai élet légkörét. A Földünket 
körbevevő ózonréteghez hasonlatosan eltűnő-
ben van az udvariasságnak az a védőrétege, 
amely a politikai párbeszédet lehetővé teszi.

Miként tudnánk helyreállítani az egészséges 
légkört? Nincs könnyű válasz a kérdésre, de 
néhány történelmi alak tanulságos példával 
szolgálhat. Az általam javasolt alak talán való-
színűtlennek tűnhet, pedig átformálta korának 
közhangulatát: Voltaire-ről beszélek, a francia 
filozófusról, aki a felvilágosodáskori elveket 
a gyakorlatba is átültette a tizennyolcadik 

6 Robert Danton (1939) emeritus kultúrtörténész 
professzor, a Harvard Egyetem volt könyvtárosa. 
Fő szakterülete a 18. századi Franciaország és a 
francia felvilágosodás.

századi Európában. Rendben van, tudom, hogy 
csak egy magamfajta tudós állhat elő egy 
ilyen javaslattal. Ki kíváncsi Voltaire-re az 
Egyesült Államokban? Az egyetemisták néha 
elolvassák Candide-ját kisregény formájában, 
a nagyközönség pedig Leonard Bernstein ope-
rettjeként élvezhette. A könyv azonban egy 
olyan ismétlődő mondattal végződik, amely 
– megbékélést és szemlélődő lelki elmélyülést 
jelentő – kvietizmusként hangzik: „Műveljük 
kertünket.”

Én voltaképpen azt gondolom, hogy ez az 
utolsó sort, amely a világirodalom leghíresebb 
sorai közt van számontartva, együttműködésre 
való felhívásként kellene értelmezni. A „mű-
velés” a kultúra, az udvariasság, és maga 
a civilizáció iránti elköteleződést jelenti. Ez 
ügyben akarok érvelni. Azok számára, akik 
első ízben találkoznak vele, Voltaire történelmi 
kuriózumnak tűnhet. Régimódi parókája és 
szabados szellemisége a múlt egy rég elfeledett 
szeletéhez tartozik. Ráadásul konzervatívnak 
tekinthető. Szívesen forgolódott a hatalmasok, 
különösen XV. Lajos körül. Annyira mélyen 
elkötelezte magát a Franciaország előző ural-
kodója, XIV. Lajos által kifejlesztett kulturá-
lis rendszernek, hogy napjainkban a politikai 
korrektség egyetlen tesztjén sem menne át. 
Voltaire továbbá ellenezte a tömegek oktatását, 
mert – mint mondta –, valakinek dolgoznia kell 
a földeken is.

Felejtsük el tehát a parókát; és vegyük fonto-
lóra a szellemességet. Semmi sem hatásosabb, 
mint kicsúfolni a vakbuzgók helyrerakását. 
„Életemben csak egy imát intéztem Isten fe-
lé – írta Voltaire –, és az is elég rövid volt: 
»Ó, uram, tedd nevetségessé ellenségeimet.« 
És Isten meghallgatott.” Fegyvertárának két 
leghatásosabb eszköze közül az első a ne-
vetés volt: „A nevetésnek a mi oldalunkon 
kell lennie” – oktatta segédcsapatait a párizsi 
szalonokban. A kigúnyolás a szalonok világán 
kívül is működik. Itt van nálunk Amerikában a 
rendkívül intelligens Stephen Colbert a televí-
zióban, a maró stílusáról híres H. L. Mencken 
az újságokban, és Mark Twain, ha könyvek-
ről van szó. A szellemesség azonban elitistán 
hangzik, Voltaire pedig az elitet kultiválta, 
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főként fiatalkorában, amikor a gazdagságot, 
az örömöket és az élet jó dolgait ünnepelte. A 
Le Mondain (’A társaságbeli’) című filozófiai 
költeménye, amelyet 1736-ban írt, bocsánatké-
rés a világi fényűzésért – „a felesleges, nagyon 
szükséges dolog”, írta a keresztény aszketiz-
mus ellenében.

Ez volt a szabadszájú fiatal. Jelen válságunk 
közepette azonban azt javaslom, hogy nézzünk 
a haragos öreg Voltaire-re is. Idős korában, az 
1760-as és 1770-es évek alatt vetette be máso-
dik és leghatalmasabb fegyverét, az erkölcsi 
szenvedélyt. 1762-ben Voltaire tudomást szer-
zett egy igazságtalanul végrehajtott kivégzési 
ügyről. A Toulous-i Parlement (’törvényszék’) 
egy protestáns kereskedő, Jean Calas meg-
kínzását és kivégzését rendelte el, mivel az 
állítólag megölte fiát, aki állítólag a katolikus 
hitre való áttérést fontolgatta. Nemcsak hogy 
tévesek voltak a feltételezések, hanem alapos 
bizonyítékok mutattak Calas ártatlanságára is.

Voltaire számára az eset messze többet je-
lentett bírói tévedésnél. Azokat az aljas ke-
gyetlenkedéseket testesítette meg, amelyek két 
évszázadon keresztül érték a protestánsokat. 
Lemészárolták őket, elüldözték őket az ország-
ból, folyt az a katolikus vallásra való erőszakos 
áttérítés, megfosztották őket a polgárjogoktól, 
köztük a házasodás és a törvényes öröklés jo-
gától. Voltaire a protestánsok üldözése mögött 
általános türelmetlenséget, a türelmetlenség 
mögött pedig kegyetlenséget látott. Így tol-
lat ragadott. Az Értekezés a Türelemről című 
írása az egyik legnagyszerűbb mű, amelyet 
valaha a vallásszabadság és a polgárjogok 
védelmében írtak. Ezenkívül levelek százait 
fogalmazta a hatalmi elit valamennyi tagjának, 
akivel összeköttetésben állt – minisztereknek, 
udvaroncoknak, szalonok vezetőinek, filozó-
fustársaknak, fentről lefelé munkálkodva és 
olyan szakértelemmel befolyásolva korának 
médiáját, hogy óriási közfelháborodást sikerült 
keltenie, amely végül ahhoz vezetett, hogy 
1787-ben, kilenc évvel halála után elismerjék a 
protestánsok jogait.

Leveleinek nagy részét egyfajta csatakiáltással 
fejezte be: “Écrasez l’infâme” – azaz „Tiporjátok 
el a gyalázatost!”. Számára a „gyalázatos” szó 

jelentését ki lehetett terjeszteni a türelmetlen-
ségtől a babonáig és mindenfajta jogtalansá-
gig. A tolerancia ellentétes fogalma tágabb 
értékekbe, többek között az udvariasságba tűnt 
át – amely erényre ma oly nagy szükségünk 
van, és amelyet Voltaire a civilizációval azo-
nosított7. Voltaire úgy tekintett a civilizáció-
nak a barbarizmus feletti győzelmére, mint a 
történelmi folyamatban rejlő végső jóra. Ezt 
világosan megfogalmazta az Esszé a nemze-
tek erkölcséről és szelleméről (Essai sur les 
moeurs et l’esprit des nations) című nagyratörő 
munkájában, amelyet először 1756-ban adott 
ki, majd 1778-ban bekövetkezett haláláig javít-
gatta és bővítette ez az átfogó világtörténelmi 
elemzést. Törekedhetnék-e ennél többre Trump 
korában? A fanatizmussal való szembeszegülés 
és a polgárjogok védelme ismét arra szólít, 
hogy köteleződjünk el a civilizáció ügye iránt. 
Szellemességgel fűszerezett erkölcsi szenve-
délyre van szükség.

Műveljük kertjeinket! Écrasez l’infâme.
(The New York Times Magazine)

James Hawes

Képtelen küzdelem folyik  
Kafka kisajátításáért

Benjamin Balint: Kafka utolsó pere: egy iro-
dalmi hagyatéki ügy (Kafka’s Last Trial: The 
Case of a Literary Legacy, Reaktion, 2019, 
294 oldal)

Németnek tekintsük Kafkát? Vagy izraelinek? 
Vagy német zsidó nem izraelinek? Esetleg cseh-
nek? A civakodás fekete komédiává vált.

Benjamin Balint Franz Kafka utolsó pere cí-
mű műve elsőrangú jogi és filozófiai fekete 
komédia; kerek egész, mint a legjobb kalan-
dos történetek, ahol valódi kincs a tét. Balint 
hűvös, visszafogott szenvedéllyel teregeti ki 

7 Franciául a civilité, illetve angolul a civility szó 
udvariasságot jelent.


