
kevésbé felcserélhető megnevezésekké váltak.
Ebben a történetben ideológiailag egyrészt a sza -
úd-arábiai vahhabitizmus, másrészt pedig a
Hasszán-el Banna által 1928-ban, Egyiptomban
alapított „Muzulmán Fivérek” a meghatározóak.
Sikerüket Boulad egyértelműen az elbutított és
gondolkodásra képtelen, ellenben identitásvál-
ságban szenvedő és frusztrált (jövőjét nem igazán
látó) fiatalságra gyakorolt hatásukban látja. Ez
pedig ma már nem csupán a Közel-Kelet, hanem
Európa problémája is (lásd például Brigitte Mare -
chal: The Muslim Brothers in Europe. Roots and Dis -
course. Brill, Leiden, 2008).

Napjainkban ugyanis a legégetőbb kérdés az
iszlám és a modernitás viszonya, amelyet a szerző
külön fejezetben elemez. Ebben egyrészt megha-
tározza magát a modernséget, másrészt pedig
hosszabban taglalja annak betörését az arab vi-
lágba. Ez Napóleon 1798-as egyiptomi hadjáratá-
hoz köthető. Ennek következtében indult el
ugyanis Egyiptom az albán származású Mehmet
Ali (1769–1849), az „analfabéta zseni” uralkodása
alatt a nyugatiasodás útján. Az iszlamizmus vég-
eredményben válasz erre a szekularizációs fejlő-
dési folyamatra. Mára elsődleges célkitűzése lett:
iszlamizálni a modernitást, éspedig a hanyatló
Európa iszlamizálásán keresztül (lásd például
Sylvain Besson: La conquête de l’Occident. Le projet
secret des islamistes. Seuil, Paris, 2005; Johan Bour-
lard : Le jihâd: les textes fondateurs de l’islam face à la
modernité. Éditions de Paris, Versailles, 2008). Eb -
ben az is szerepet játszik, hogy a felvilágosultabb
és liberálisabb muzulmán gondolkodók semmifé -
le európai támogatásra nem számíthatnak, s nincs
is értékelhető társadalmi befolyásuk (lásd Rachid
Benzine: Les nouveaux penseurs de l’islam. Albin
Michel, Paris, 2004). Tevékenységük lényegében
kimerül a süket fülekre találó harangok kongatá-
sában. Pedig elégséges lenne jobban odafigyelni
két alapvető, de mindent eláruló problémára: a
nők helyzetére és szerepére az iszlámban, illetve
a szudáni rabszolgakérdésre, amely problémá-
kat a könyv utolsó két fejezete taglalja.

Kétségtelen, hogy Boulad könyvét mind a po-
litikai és egyházi vezetőknek, mind pedig a köz -
vé le ményformáló értelmiségieknek érdemes len -
ne elolvasni és alaposan átgondolni. (Kairosz
Ki a dó, Budapest, 2009)

JAKAB ATTILA

KELECSÉNYI LÁSZLÓ:
CSÁTH ÉS A HOMOKEMBER

Az eredetileg a ’Szerelmes magyar írók’ sorozat
(Holnap Kiadó) zárókötetének tervezett mű
végül önálló könyvként jelent. Kakukktojás is

lett volna abban a sorozatban, hiszen Csáth Géza
esetében nehéz szerelemről beszélni. Ő a szerel-
met nem ismerte, számára a vadászat, a nők
megszerzése volt a fontos. A nők csak az élveze-
tet nyújtották, a lányok és asszonyok csupán az
énerősítés eszközei, illetve önmaga megismeré-
sének kellékei voltak. A kábítószerhez szintén
kíváncsiságból fordult, abban is egyfajta lehető-
séget látott önmaga mélységeinek feltárásához.
Ám ez a féktelen, szenvedélyes kutakodás egy
idő után egyre kevesebb élvezetet és egyre több
szenvedést, s végül tragédiát hozott magával.

Csáth Gézának nem átlagos sors jutott a ma-
gyar irodalomban. A több évtizedes elfeledettség
után a folyamatos újrafelfedezés állapotába került,
érdekessé, sőt kultikussá vált alakja. Művei mind
kiadásra, színdarabjai műsorra kerültek, írásaiból
filmek készültek, s számos tanulmány jelent meg
műveivel és személyével kapcsolatban. Kelecsé -
nyi László most arra tesz kísérletet új könyvében,
hogy a 20. század elején alkotó enigmatikus poli-
hisztort „nem mint remek esszéistát, kiváló hírlapírót
és zenei szakírót, hanem mint magánlényt” jelenítse
meg. Freudi megközelítésében a három ént (Id,
Ego, Superego) birtokló, az ösztön és normák közt
álló ember áll, s annak bemutatása, hogy az ösz-
tön-én — E. T. A. Hoffmann megközelítése szerint
— a homokember miként aratott győzelmet. Meg-
rázó, elszomorító mű állt össze a napló- és mű-
részletekből, levelekből, tanulmányokból, s egé-
szen friss tudományos elemzésekből, amelyeket a
szerző magyarázó, olykor elfogultan kommentáló
— más betűtípusú — sorai fűznek egybe.

Kelecsényi nyolc fejezetre tagolva járja körül
Csáth Géza életét és végóráit. A középpontban a
testét és lelkét egyaránt kísérleti tárgynak tekintő
orvos szenvedélyei, a „mesterséges mennyor-
szágok”: a szex és a drogok állnak. Csáth szoron-
gásai elől menekülve pótszerekre vágyott, de ő
maga is tudta, hogy ezért „fizetni kell”. Döbbene-
tes, ugyanakkor tanulságos Csáth Gézával együtt
végigjárni azt az utat, amely pokoljárássá változ-
tatta és szétzúzta egy kivételes, de az ösztönei
által uralt ember életét, aki önmaga elpusztítása
közben környezetében is csak pusztítani tudott.
A dokumentumokból kiderül, hogy Csáthnak
voltak próbálkozásai a megküzdésre és a felülke-
rekedésre, de ezekben újra meg újra akaratgyen-
gének bizonyult. A környezetében levők szintén
az ő „emberi játszmáinak” részesei voltak: fele-
sége, Jónás Olga eltűrte férje zsarnokságát, nem
tett lépéseket a kezelés érdekében, sőt gyermeket
is vállalt. A rokonok — köztük Kosztolányi Dezső
— már későn próbáltak segíteni.

Kelecsényi nem zárja le művét Csáth halálá-
val, felsorakoztatja a kortársi búcsúzatókat és a
későbbi irodalomtörténeti méltatókat, kritikuso-
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kat egyaránt. Külön fejezetbe került két irodalmi
részlet, egyik Bogdán László erdélyi költő Csáth
szenvedelmes életét megidéző versciklusából, a
másik Sárosi István A húszmilliomodik év drámá-
jából. A könyv függelékében a bőséges forrás-
jegyzék és idegen szavak magyarázata mellett
életrajz és Csáth Géza rajzaiból összeállított kép-
jegyzék is megtalálható.

Kelecsényi művében nem akar ítélkezni, azt
az olvasóra bízza. „Csáthra nézünk, ő hallgat, nem
néz vissza sehogy — de élete és a műve üzen. Értjük-
e?” (Noran Libro Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

FRANÇOIS MAURIAC: A BÁRÁNY

A 2009-es ünnepi könyvhétre megjelent könyv
Mauriac utolsó előtti nagyregénye. Néhány fran-
 cia kiadásból kimaradt ugyan, de a mű előtt mot-
tóként egy Simone Weil-idézet áll: „L’Amour
infiniment tendre qui m’a fait le don du malheur.”
(Saját fordításomban: „A végtelenül gyengéd
sze retet, mely a szerencsétlenség adományával
ajándékozott meg.”) Nem véletlen a választás:
Xa vier, a regény főszereplője számos ponton
kapcsolódik Simone Weil alakjához. (Olyannyira,
hogy a mű egyik francia méltatója, Paul Crock
egyenesen weil-i alaknak titulálja.) A szerző be-
vezetőjében nem említi ugyan a filozófusnőt,
előzményként, korrelátumként korábbi műve-
ire hivatkozik.

Viszontlátjuk a Farizeusból jól ismert, vakító
éleslátással megrajzolt és kíméletlenül leleplezett
Brigitte Piant, csakúgy, mint a később megtérő, ko-
rábbról szintén ismert gazembert, Jean de Mir belt
feleségével, Michele-lel. Ő az a férfi, aki útját áll-
ja a vonaton vele egy vagonban utazó, papi sze-
mináriumba készülő Xavier Dartigelongue-nak,
ennek a huszonkétéves fiúnak, akit mások bo-
londnak tartanak, mert nem képes ellenállni an-
nak a kísértésnek, amit ő csak „a többi ember kí-
sértésének nevez”. A feleségét elhagyni készü lő,
démoni sötétséggel elénk lépő Mirbel mintegy
megmételyezi és magához láncolja Xavier-t, aki
elmélkedésében éppen oda jut, hogy „nincs ár-
tatlan élvezet”. A kezdő jelenetsor a mű kulcsa is
egyben: a fiú Michele-t pillantja meg, akit elhagyni
készül férje, és aki emiatt végtelenül szenved.
Xavier-t ellenállhatatlan erővel vonzza ennek a
párnak a számára nyilvánvaló drámája. Meglát-
ja őket, mert valami földöntúli érdeklődés, amit
később „abszurd szeretetnek” nevez, vákuumként
szippantja be. Jean de Mirbel maga a démoni va-
lóság, minden szava istenkáromlás és mégis, va-
lamiféle reményt pillant meg benne — Xavier tud-
ja, hogy ő jelenti az utolsó szalmaszálat számára.

Ennek a cinikus, magából kivetkőzött, ellent-
mondást nem tűrő lénynek a kedvéért hagyja ott
a szemináriumot.

A történet egy Larjuzon nevű helységbe vezet
minket, ahol megérkezünk kulcsszereplőnkhöz,
a szerencsétlen kisfiúhoz, akit a házaspár foga-
dott örökbe — szeretet nélkül. Mellette Domi -
nique, Pian asszony titkárnője, aki iránt Xavier
mély, kölcsönös vonzalmat táplál. Az esemé-
nyek egyszerűnek tűnnek: Xavier védelmébe
veszi az árva kisfiút, aki — Mauriac „kis idétle-
néhez” hasonlóan — a víz körül kószál és az ebi-
halak növekedését tanulmányozza. Mauriac-tól
távol áll az álkeresztény idill: a tízéves kisfiút
már kinőttnek titulálja Krisztus karjaiból, s
Mauriac itt, hogy még kegyetlenebbül csattan-
jon, magával a Kísértővel mondatja ki: „Azt kép-
zelem, hogy azok a gyerekek, akiket Krisztus
magához hívott, nem voltak többek négy-öt
évesnél, nem gondolod?”

Mauriac a drámában a legerősebb (lásd: As -
modée, Les mal aimés) — de regényeiben is erőtel-
jes. Jean de Mirbel arcát így tárja elénk: „Szép volt,
de hosszú ideje volt forgalomban, mintha ez a fi-
atalember tűzön kelt volna át.” A szereplők né-
hány szavából pedig előttünk a lélek. A benső tűz,
a szerelem sivataga, amin a kitikkadt lelket vé-
gigvezeti, sűrű, mint a pokol tüze és olykor hideg,
akár Julien Greené. Feldolgozható-e például a hi-
tetlen plébános esete, aki katekizmusra tanítja a
kisgyerekeket és közben így beszél: „Becsapott en-
gem, becsapott minket, évszázadokon át! — foly-
tatta reszkető hangon. — Mennyit imádkoztam,
mennyit könyörögtem! A maga korában kérdéseket
gyártunk, meg válaszokat, és azt hisszük, Isten be-
szél. Nem tudjuk, hogy nincs senki.” Feldolgoz-
ható-e a gyűlölet, amivel a fekete bárány lesújt az
őt abszurdan, túlcsorduló szeretettel ajándékozó
áldozati bárányra? Feldolgozható-e a történés, hogy
az, aki mintegy áldozati bárányként ajánlotta föl
magát, „jövetelével beteljesítette azok elveszejté-
sét, akiket pedig meg akart menteni”?

Mauriac egészen kivételes regényével állunk
szemben. Annyi benne a talány, hogy ha a magyar
fordítás néhány helyen előforduló bizonytalansá-
gait, az egy-két félrefordítást okolnánk is ezért,
igazságtalanok lennénk. Annál is inkább, mert a
fordítás valóban leleményes, találó, sok helyen,
a fülszöveg szóhasználatával élve: míves. A hím-
nem-nőnem magyar jelöletlensége okozta nehéz-
ségeket ugyan nem mindig sikerül zavartalanul
megoldani: olyan is előfordul, hogy öt soron belül
háromszor szerepel „a fiú” megnevezés.

A Simone Weil-mottó központi jelentősége a
mű végén válik nyilvánvalóvá. Az idézet maga
félmondat-részlet, egy hosszú, lelki atyjához írt
leveléből, ahol egy újfajta szentségről beszél,
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