
PIERRE EMMANUEL

Ahol a halál nincs többé
1984 szeptemberében elhunyt Pierre Emmanuel. A Francia Catho

lique című lap, amelynek szellemi irányítója volt, egy három évvel
korábbi cikkének újraközlésével emlékezett meg róla. A cikk Szél
jegyzetek"című, állandó rovatában jelent meg, 1981. június 12-én.
Hogy miért éppen ezt az írást tették közzé újra, azt már-már túlját
szott végzetszerűséggel indokolja a tragikus véletlen: alig három év
vel megírása után ugyanaz a betegség okozta a költő halálát, mint a
cikkben megörökített jóbarátét. A személyes indíttatáson túlnőve

azonban egyetemes horderejű meditáció lett a cikk. Szigorú szembe
nézés az elleplezett végső pillanattal, és azzal, ami odáig vezet, szen
vedélyes ítélet a korunkban dívó, hamisan megnyugtató, elkényelme
sítő viselkedésmódokkal. Mégsem prófétai a hangnem, a kiállás:
gyónás vegyül az elmélkedésbe, tulajdon gyöngeségének megvallása.
S így ismét személyesre fordul a szó, egy magasabb szinten, amelyen
a legszemélyesebb érzés, félelem, vágy is már minden ember helyett
beszélhet..

A fordító

Mindenki egyedül hal meg, bármilyen gondoskodó szeretettel vegyék is körül
hozzátartozói: banális kijelentés, de fölmérhetetlen, kimeríthetetlen ez a köz
hely. Tolsztojnak volt ereje megmutatni e mélységes elhagyatottságot, amelytől

ösztönös, irtózatos közönnyel fordulnak el az élők. Csak egyetlen társunk élje át
tudatosan vagy öntudatlanul, hogy lényét fokról fokra birtokba veszi a halál,
máris fölmérhetjük magunkban ezt a közönyt. Egyik legkedvesebb barátom meg
halt abban az órában, amelyet "hosszú betegségnek" illik nevezni, szépítő kife
jezésként a "rák" szava helyett, amely a testi megjelenés látványos pusztulását,
lassú és borzalmas haldoklását idézi föl.

Barátom szervezetében majdnem három évig terjedt a betegség, míg eljutott a
végső stádiumig. Ezalatt többször is fölhívtam, meglátogattam, de jelentkezéseim
közé szünetek ékelődtek,két-háromhónapnyí, bűnös hallgatások, telve jó szán
dékkal és tétova lelkifurdalással.

Közben ő a halálát élte meg, kiszolgáltatva az orvosoknak, akik vadonatúj ke
zelést próbálgattak rajta, olyanfélét, amilyennek a túlélés reménye mindig tarto
gat új meg új kísérleti alanyt. Lelke egy zugában bizonyára igyekezett is hinni
benne, de elérkezett a pillanat, amikor már semmi sem ámíthatta el, sem a te
hetetlen orvosok, sem az a' szerep, amelyet hozzátartozói játszottak körülötte.
Két héttel a vég előtt láttam viszont: már benne lakott a halál.

Mindennél megrendítőbb a halál ellenállhatatlan.győzedelmeegy eleven em
beri lényen, aki mintha már nem is volna jelen igazán, mégis megfeszíti fogyat
kozott erejét, mely hamarosan sorsára hagyja, hogy megkíséreljen létezni még,
úgy tenni, mintha fontos lenne számára az élet valósága.

Mindez azelnökválasztás két fordulója között történt, én politikáról beszél
tem, csupán azért, hogy valamit mondjak neki. Beszéd közben jöttem rá, miféle
hazugság, micsoda áthidalhatatlan félreértés választ el kettőnket: számomra
folytatódott az idő, mely őbenne megszűnt.
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El sem tudjuk képzelni, míként veszi tudomásul a haldokló szerettei távolo
dását, vagy azt a sivatagot, amellyé őmaga változik át, hiszen az eleven embert
valósággal visszalöki-a. sivár, szikkasztó halál, mely úgy perzseli föl a rákos beteg
testét, mínt szárazság a talajt. Az élő képtelen elviselni a halál igényét a haldok
lóra, vagy éppen a saját életére, melyet hirtelen kétségessé tesz a másik agó
niája.

Nem pusztán rosszakaratból mulasztjuk el meglátogatni a haldoklókat, hanem
azért is, mert nincs időnk (pontosabban nincs az a fajta időnk, amelyet ők élnek
át), hogy nekik szentelhetnénk, vagy inkább megoszthatnánk velük, A mi időnk .
ügyektől és tervektől zsúfolt, hajszolt és türelmetlen, s úgy illeszkedik a többiek
idejéhez, mint valami roppant óramű, melyből egyetlen részecske sem hiá-
nyozhat. .

Érezzük magunkról, hogy alkotóelemei vagyunk egy társadalmi mérení cin
kosságnak, amely bizonyos nézőpontból, s éppen a haldoklóéból tekintve, a halál
elleni nagyszabású, nevetséges összeesküvésnek látszik. Nincs alkalmunk a vég
re gondolni, mert időnk mintegy kiveti magából: úgy élünk mind, egytől-egyig,

mintha a saját halálunk sohasern következnék be, mintha a meghalás kínja és
kötelessége, melynek a haldokló prédául vettetett, nem várna reánk is, miként
egy szükségszerű beavatás.

*

Nem láttam viszont halála előtt, s erről a rendkívüli emberről, aki ifjan négy
ország földjén ismerte meg a koncentrációs táborok megpróbáltatását, kegyetlen
körülményeit, s az élet lebírhatatlan öntudatával vágta ki magát onnan, barátom
ról őrzött utolsó emlékképem egy véri, kitépett szőlőtövet mutat, mely csakha-
mar végsőt lobban a túzön. .

Miért nem látogattam meg újra, ahogyan búcsúzóban megígértem neki, noha a
halál kapujában láttam? Mert az élő mindig számol egy "holnappal", vagyis so
hasem, hiszen elsiklik az annyira kézenfekvőés oly fölmérhetetlen, időtlen való
ság fölött, hogy van. A haldoklót viszont betölti és végtelen magányba rekeszti e
tűnékeny valóság kimondhatatlan érzete: ő csakugyan érzi, hogy van és hogy ez
a meglét bármelyik pillanatban jóvátehetetlenül, visszavonhatatlanul meg-
szűnhet. .

*

Korunk, bár népirtások és bolygó-inérem éhínségek halottai terhelik, s bár
lényegét tekin!Ve olyannyira áldozati korszak, még hll fogalma sincs róla s arról
sem, miféle istennek áldoz, semmit sem akar tudni a halálról, legalább a mi nyu
gati társadalmainkban nem, ahol még puszta látványát is elrejtik a többség sze
me elől, hogy a lélektanilag kellően fertőtlenített haldokoltató osztályok sze-
mélyzetének tartsák fenn. I .

Harminc-negyven évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy így el lehet
tüntetni a halált, manapság ez az élők kényeimének egyik alapfeltétele. A társa
dalom egésze pedig a közegészségügy vivmányát látja ebben, talán még saját kul
turális fölényét is olyan korok felett, amelyekben a hagyományos család egyik
legsúlyosabb próbatétele egyik tagjának agóniája volt.

Mégaz egyházak is, bár éppen egy áldozattevő halálon és feltámadáson alapul
nak, csaknem mindenestül kitörölték tanításukból, vagyis a létre fölkészítő ok
tatásból, a halállal való döntő számvetést.

Így zárkózunk be életünkbe, ki-ki a maga kisebb-nagyobb teendóivel, melyek
lehetővé teszik létezését, de többnyire el is fedik előle létét, a csírarejtő létet,
mely már a fogantatással elkezdődik, és az egész élet folyamán fejleszti önmagát
(ha ugyan tudatára ébred), amíg csak be nem teljesedik a halálban.
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Eltávozott barátomat az a nagy keresztény ortodox hagyomány táplálta, amely
ben a halál nem valamiféle botrány, hanem szerves része az átlényegülés folya
matának, az élet Eletté változásának; ezért ő minden bizonnyal úgy élte át a
hosszú, néma heteket, mialatt csak önmagával és a halál leple mögött rejtőző lét
tel folytatott párbeszédet, mint egy beavató utazás szakaszait. A kereszténység
egykor kijelölte ezt az útvonalat, ahogyan még ma is kijelölik egyéb hagyomá
nyok, érintetlenül modem korunktól, amely az életet azonnal" és helyben fo
gyasztható árucikké fokozza le, melynek dobozát felhasználás után félredobjuk.

De van-e jogom, hogy így beszéljek, noha nem szakítottam időt - mivel nem
volt hozzá merszem -, hogy erősítsem barátomat utolsó napjaiban? Talán a ma
ga módján arra tanít ez a mulasztás, hogy egy napon nekem is vállalkoznom kell .
az átmenet végső próbatételére, s arra is, hogy hol beletörődve, hol lázadozva,
örökre megtérjek- a Létbe, vagy inkább visszaadjam lezárt, beteljesített saját
létemet. Mivel egy kórházi ágyon, kétségbeesett helyzetben, magam is átéltem
már.a fokozhatatlan magányt, a halál közelét, el tudom képzelni valamennyire 
persze éppen hogy csak valamennyire -, milyen is lehet a végsó óra befalazott
csendje. Vajon kívánom-e majd agóniám perceiben, hogy halálomról beszéljenek
nekem? Hogy megoltalmazzanak a befalazottságtól, hogy úgy ünnepeljenek ve
lem, bár a halálból visszatértek világvégi érzetével, mintha a keresztségtől nyert
átlényegülést ünnepelnék?

*

Azt mondhatná bárki, hogy hiábavalók az efféle kérdések: s úgy is vélhetnénk.
hogy a halált csak az élő tekinti beavatkozásnak, aki immár nem egyetlen létező

re, hanem magára a létre alapozva állítja és erősíti meg az életet. De mi más a
rejtély nyitja, mint amit Tolsztoj csodálatosan világított meg: a végső lemondás a
saját létezésről, hiánytalan lecsupaszítása a tudatnak, mely a végben már csak
magát a Véget érheti el, a lét ama végpontját, ahol az élet helyett egyszerre csak
a halál nincs többé.

Bárdos László fordítása

PIERRE EMMANUEL

Szeretet
Szeretni egymást
Egy életen át
Ahogy egyik fal
Támasztja a másikat
Elmenni egymás mellett
Ahogyan egyik falnak
Ismeretlen a másik

Messzire elérni így
Pedig egyhelyben máradunk
Majd egy falrész hirtelen
Leomlik
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