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A remény válsága

Egy érzéssel, amely az ijedtséghez áll közel, de tompább és kevésbé drámai, és szinte 
álomba ringat, megállapítom, hogy a véget érni nem akaró hírek az embertelenségről és 
az igazságtalanságról nálunk és az egész világon ugyan elszomorítanak és fölháboríta
nak, ugyanakkor untatnak is; mintha nemcsak az embertelenség lenne banális, hanem 
mintha lenne valami olyasmi, mint az emberség banalitása. És biztos vagyok benne, hogy 
ez a szégyenteljes unalom kisebb lenne, ha annak a reménye, hogy lehet tenni valamit a 
mindennapi és minden éjszakai szörnyűségek ellen, nem lenne ilyen icipici.

A 17. vagy a 18. század elején a keresztény birodalmakban, az ottomán birodalomban 
(hogy most a többi országról ne is beszéljek) az embereknek még nem volt olyan illúzió
juk, hogy önmagukból kiindulva alakítani tudják a történelem menetét. Ez a remény a 18. 
század második felében ébredt fel, szépen gyarapodott a rá következő másfél évszázad
ban, és most talán a halálán van. Én semmiképpen sem szeretném túlélni.

Egy műhelytudósítás helyett

„Ez nem igaz, ez mind nem igaz, és az, ami igaz, az a legkevésbé sem az.” Már majdnem 
elvesztette a bátorságot ennek a mondatnak a följegyzésére, amikor a második szónál, a 
„nem” szó leírása során az ujja megcsúszott, és egyszer csak az n mellett egy m állt, és 
azon tűnődött, hogy folytassa-e gépelést, vagy inkább fűzzön be egy új lapot, vagy esetleg 
adja föl az egészet. Ekkoriban egyáltalán nem volt ellene annak, hogy egy gépiratba bele
javítson, leszámítva, ha verset írt; ezt újra és újra le kellett tisztáznia.

Az ilyen napokon minden gépelési hiba el tudta venni a kedvét; ilyenek egyébként 
gyakran előfordultak, ha az ember az elektronikus gépen a sorváltót véletlenül túl erősen 
vagy túl hosszan nyomta le, a gép ilyenkor egyszerre több új sort akart kezdeni, miközben 
rázkódott és olyan erős zajt csapott, hogy az ember még meg is ijedt. De szerencsére volt 
egy pozitív élménye is. a  borotválkozásnál az általa összegyűjtött, használt pengék közül 
előbb az egyiket, aztán a másikat próbálta ki, a fejét rázva, míg végül a harmadikat szinte 
teljesen újnak találta -  tulajdonképpen jobbnak, mint újnak. Nevetséges lenne egy ilyen 
gondolatot akár csak szavakban bevallani, gondolta ő -  mindenesetre a könnyű szívfájda
lom ellenére, a bal kéz felemelésekor igazi örömöt érzett, amikor látta, hogy az arca újra 
helyreáll, a penge minden egyes lehúzásával.

Szerette ezt: felhasználni a szinte már használhatatlan dolgokat. És nem is csak a dolgo
kat. A víz például dolog? A piszkos mosogatóvízzel a tányérok még tiszták lesznek, vagy 
majdnem tiszták (a poharakra ez már nem igaz), ez számára már régóta olyan élmény volt, 
amelyet az egyik ős-nagybátyja az olajfestményen, aki a morál professzora volt -  bármit je
lentsen is ez - , filozófiai élménynek nevezett volna: és eközben arra lehetett gondolni, hogy 
az emberiség milyen piszkos kezekkel tudott még segíteni magán; és hogy az ilyen tökélet
lenségekből milyen sikeres törekvések adódtak a tökéletességhez való közeledésben.
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Volt tehát hajlama arra, hogy a használt pengéket ne dobja el, ugyanakkor volt ebben 
némi kétségbeesés és a rezignáció is; s ezt kellő távolságból össze lehetett vetni azzal a 
tendenciával, hogy már nem szeretett új ruhadarabokat vásárolni, mert úgy gondolta, 
hogy a meglévők elegendők számára. Igen, ha valóban tovább akarna élni, amihez a szíve 
miatt le is kellene fogynia, jó néhány nadrág és zakó vár arra, hogy újra rá kerüljön.

Az ilyen részletek feljegyzésekor még ő is mosolygott a trivialitásokon, de ez szánakozó, 
megtűrő és kicsit mulatságos mosoly volt, amelybe semmi bizonytalankodás nem vegyült. 
Ha ezek csak az ő személyes trivialitásai lettek volna, akkor talán abba is hagyta volna az 
írást. De tudta -  és nem csak a legújabb francia esszékből - ,  hogy a reflektáló művész, a filo
zófus vagy az analitikus énje nem is létezik, hanem csak egy pillanat, a mozgás által önmagát 
állandóan változtató, semmiképpen sem szilárd köteg, amelynek faktorai és erői között nin
csen kauzális kapcsolat. Csak így juthat hozzá az identitásának egy maradványához.

De ami valóban nyomasztotta, az valami más volt. Pontosabban szólva, nem valami, 
hanem sok minden, igen, majdnem minden. A reggeli postával levelek és felszólítások 
érkeztek, naponta túl sok ahhoz, hogy akár csak kezelni tudja őket, sőt majdnem ahhoz is 
túl sok, hogy ki tudja nyitni őket. Meddig tart még ez az egyenlőtlen harc, kérdezte magá
tól, ez a versenyfutás az élettel? Ez a zsákban futás -  mert újra és újra úgy érezte, hogy az 
ő egyébként is túl rövid és ügyetlen lábai már régóta bele vannak dugva egy zsákba, ame
lyet még be is kötöztek.

Ő és azok, akiknek az írásban segíteni próbált, és az a kevés szerkesztő, akik szintén 
ezen fáradoztak, és valószínűleg maguk is privát feljegyzésekkel készültek fel az írásra, 
azt szerették volna szemügyre venni egy bizonyos időbeli távolságból, amint egy nagy 
büntetőtábor támolygó lakói megjelennek, kölcsönösen támogatják egymást az úton, 
amely, ahogy ők gondolták, a szabadság birodalmába vezet, ha végig tudnak menni rajta. 
De ez az út a berácsozott térben csak egy kis szabad helyre vezetett, ahol valóban átjárta 
őket a fény, a sugárzás és a forróság.

Átadás az életműnek

Vannak olyan költők, akik a küldetésük tudatában szokatlan szellemi és lelki takarékos
ságra nevelték magukat. Miközben a legtöbb ember csak nehezen tud ellenállni annak a 
kísértésnek, hogy egy örömteli ötletet vagy egy bölcs gondolatot vagy egy legalább rész
ben elegáns megfogalmazást az ismerősökkel vagy családtagokkal azonnal megosszon, a 
költők nem tékozolják el magukat ilyen céltalan módon. Inkább minden találó szót, ami 
eszükbe jut, minden felhasználható gondolatot azonnal lejegyeznek, vagy -  ha megtanul
ták használni a modern segédeszközöket -  belemondanak egy kis magnetofonba. Még 
azokban a ritka esetekben is, amikor mégis leereszkednek, hogy valami meggondolandót 
szóban közöljenek, általában vigyáznak arra, hogy a megnyilatkozásaik olyan körben 
hangozzanak el, amelynek az összetétele garantálja, hogy a saját megnyilvánulásuk az ő 
nevük alatt váljék ismertté.

Az önidomítás eredményeként olyan költő vagy író alakul ki, aki már csak nagyon 
ritkán, ünnepi alkalmakkor, az előre erre a célra rendelt és ebben az értelemben bejelentett 
alkalmakkor engedi szabadon -  hallatlan takarékossággal és türelemmel -  a maga szelle
mét, általában előreutalva a már nyomtatásban lévő következő művére.

A mindennapi érintkezésben az ilyen költők nemritkán a pedánsságukkal, a tartózko
dásukkal, sőt a bizalmatlanságukkal tűnnek ki, de mindenekelőtt szokatlanul szárazak és 
laposak.

Ez a jelenség arra emlékeztet, hogy néhány elő-ázsiai istenség -  melynek tiszteletére 
folyton-folyvást orgiákat rendeznek -  papjai kasztráltatják magukat.

307



A lehetetlen szabadság

Segíts nekem: ez nem egyszerűen gondolatmenet, hanem kísérlet a kitörésre. Segíts ab
ban, hogy a nagy definíciókat a szemétdombra tudjuk vetni, ahová a nagy definíciók álta
lában az embereket szokták vetni. Azokra a bölcs definíciókra gondolok, amelyek bölcses
sége nem mentette meg őket a megszentségtelenítéstől.

Itt van például a szükségszerűség felismerése. Igen, így hívták. Ennek kellett volna a 
szabadságnak lennie! De ugyanezt a definíciót alkalmazták az elnyomottak fejlehorgasz- 
tására is. Mert a szolgasorba taszított is felismeri annak szükségességét, hogy a földre 
nézzen.

De tegyük ezt félre! A szabadság, amely ugyanakkor a maga ellentéte is, nem a dolgok 
lényegében meghúzódó ellentmondás, hanem nyomorúságos gazember-dialektika, a dia
lektika minden eredeti igényének tagadása. Az a szabadság, amely már nem hagyja meg 
a szabadságot, lehetetlenebb, mint a lehetetlen szabadság, amely sohasem valósulhat 
meg. De ez szerencsére az ilyen definíciókat sem tűri meg tovább, amelyeket végre megint 
szerethetünk, annak ellenére vagy éppen azért, mert valami lehetetlent követelnek, és 
mert nekünk, és nem ellenünk követelik.

Igen, a lehetetlen szabadság is szabadság, és éppen ez az! És a boldogság, amelyen 
mint egy láncon ott lóg a boldogtalanság, mégiscsak boldogság, vagy legalábbis a boldog
ság eleven sejtése, ami biztosan súlyosabb, mint a rajta lógó boldogtalanság. És mit jelent 
a lehetőség vagy a lehetetlenség? Biztos, hogy jelent valamit, mert mit jelentene a boldog
ság, amely maga körül csupa boldogtalanságot hoz létre? a  boldogtalanság néha nem ma 
jön, és nem is ma éjszaka, hanem csak holnap vagy a következő este. Néha minden olyan 
magától értetődő, olyan egyszerű, mintha a boldogság és a boldogtalanság már mindig is 
egymáshoz illeszkedett volna, mintha így a káosz nem is jöhetne létre. Ez lenne a sors, 
először a másoké, és aztán a sajátunké? Egyvalaki veszélyben van, és az egyvalakin ke
resztül talán mindenki: jön egy viharfelhő. Az emberek elkövethetnek ezt-azt egymással 
szemben. Ehhez megvan a hatalmuk. Igen, sokféle hatalmuk van. De mindig élnek is ve
le? És mivel nincs meg a hatalmunk e világ megváltoztatására, vagy még nincs meg, ezért 
ezt ellensúlyozandó, minden hatalmat kifejthetünk, hogy önmagunk legyünk? Mik va
gyunk, ha önmagunk vagyunk, egy világban, amely nem olyan, amilyennek szeretnénk?

És az is, ha megrázzuk magunkat, ezt-azt levetünk vagy szétverünk, az is szabadság. 
És talán az is az, ha a mindennapokkal a mindenhatóság mindenhatóságát szegezzük 
szembe? Ez lenne talán a végső szabadság? De miféle szabadság ez? Mivel fizetünk érte, 
és ki az, akinek fizetünk?

És meg kell szabadulnunk attól is, hogy a hit megbízható válaszokat ad ezekre a kér
désekre. És a szabadság annak is a szabadsága, hogy ne mindig használjuk föl, de ha so
káig nem használjuk, akkor egyre inkább lemondunk róla. S ezt nem szabad megtennünk.

A költészet maradandó értékéről

Egy német írótól, akinek nincs rossz véleménye önmagáról, megkérdezték, hogy szívesen 
helyet cserélne-e az Egyesült Államok elnökével. És erre mély töprengésbe merült.

„Egyrészt igen”, mondta aztán. „Rövid távon gondolkodva, tulajdonképpen kötelessé
gem is lenne vele helyet cserélni. Az atomháborút így egészen biztosan elkerülnénk. Életben 
maradna több száz millió ember, akik most veszélyben vannak. Az éhínség elleni küzde
lemben (Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában) biztosan lennének jobb ötleteim is, mint 
a szabad piacgazdaság támogatása. -  Másrészt azonban..." És kételkedve a fejét rázta.

„Mi lenne másrészt?", kérdeztük. „Mit lehetne bedobni a mérleg másik serpenyőjébe?"
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Hosszan nézett maga elé: „Ez nem is olyan egyszerű. Gondoljátok csak meg: ez az 
ember akkor az én helyemre kerülne, és író lenne. Mi mindent összeírna, és elszántan 
publikálná is egy nagy közönségnek. Tudom, hogy az irodalomnak nincs olyan közvetlen 
hatása, mint az atombombának, viszont a hatása tartós, gyakran évszázadokon átívelő. 
Nem, ezt nem lehet elgondolni sem, hogy hosszabb távon micsoda szerencsétlenség jönne 
ki ebből.”

Így ez a reményünk is szertefoszlott.

WEISS JÁNOS fordítása

f o r d ít ó i  u t ó s z ó

Erich Fried (1921-1988) osztrák költő és műfordító. Bécsben született, zsidó családban. 
1938-ban édesapja egy Gestapo-kihallgatás következtében meghalt; ezután ő maga 
Belgiumon keresztül Londonba menekült; itt élt élete végéig, ahol a brit állampolgárságot 
is megszerezte. Fordítóként is rendkívül jelentős életműve van: Shakespeare-fordításai 
sokak szerint korszakalkotók, emellett a német közönség az ő fordításaiban ismerte meg 
T. S. Eliot, Dylan Thomas, Graham Greene és Sylvia Plath műveit.

Költőként az 1979-ben megjelent Liebesgedichte című kötetével robbant be a német iro
dalmi életbe. Ez a kis kötet máig a háború utáni szerelmi líra egyik legtöbbet forgatott 
darabja. A kötet utószavában a szerző ezt írja: „Egy Szerelmes versek című kötet nem igé
nyel különösebb magyarázatot vagy igazolást, még akkor sem (vagy éppen azért), ha 
újabban az terjedt el, hogy ma már nincsenek szerelmes versek.” Mondhatjuk, hogy Fried 
nem „magyarázni” és „igazolni”, hanem megmutatni akarja a szerelmi líra létjogosultsá
gát. A kötet a maga kezdeti sikerét annak köszönhette, hogy a szerző a szerelem nagyon 
sokféle aspektusát mutatja meg, és a versekből általában hiányoznak a megszépítő, ro
mantikus vonások; ezzel szemben gyakran mozgunk olyan „határszituációkban”, ahol a 
szenvedés és a fájdalom átitatja vagy kiszorítja a szerelemérzés örömét. Erre a legszebb 
példa talán a Válás című vers.

Az első nap könnyű volt 
a második nehezebb
A harmadik még nehezebb, mint a második
Napról napra nehezebb lett:
a hetedik pedig már olyan nehéz volt
hogy úgy tűnt nem lehet elviselni
Így a hetedik nap után már visszavágyódtam.

Alig egy évvel e kötet megjelenése után Jörg Drews a Süddeutsche zeitungban  elsöprő kri
tikát közölt róla: eszerint Fried minden minőségi kontrollját elvesztve ezt a „fecsegő hebe
gést” próbálja eladni szerelmi líraként. Ezek a versek szerinte a mosogatóvíz konziszten
ciájával rendelkeznek, ami fölött valaki meggyújtott egy rózsaszínű lámpácskát. Marcel 
Reich-Ranicki pedig azt mondta Friedről, hogy minden újsághirdetést pillanatok alatt át 
tudna dolgozni költeménnyé. (Sokat írt, a kritikusok úgy érezték, túl könnyedén dolgo
zik.) Henryk M. Broder pedig a Der Spiegelben ezzel a címmel írt róla: „gyászmunka lírai
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futószalagról". És a kötetben valóban van néhány olyan gyengébb vers, amelyekre -  úgy 
tűnik -  illik a „fecsegő hebegés” megjelölés:

Az életből
beléptem
a versekbe
A versekből
beléptem az életbe
Végül melyik út bizonyul jobbnak?

Fried számára ugyanilyen fontos volt a politikai költészet is. Az 1984-es Und nicht taub und 
stumpf werden című kötetben szerepel az alábbi vers:

Azt mondani 
„Itt
Uralkodik a szabadság"
mindig
tévedés
vagy
hazugság is:

A szabadság 
nem uralkodik.

a  politizálás azonban nem maradt meg mindig ebben az absztrakcióban, már a fenti kötet 
alcíme is így szól: „Jogtalanság, ellenállás, tiltakozás” . Amikor Fried 1987-ben megkapta a 
legnagyobb német irodalmi díjat, a Georg Büchner-Preist, a forradalmár Büchner alakját 
próbálta felidézni, imígyen: „Büchner kiadta a jelszót, »békét a kunyhóknak, háborút a 
palotáknak!«; ő nem az erőszakmentesség apostola volt. Száznegyven évvel azelőtt, hogy 
a diákmozgalmak egy része az erőszakhoz nyúlt, ő ezt írta: »A véleményem a következő: 
Ha a mi korunkban valami segíthet, akkor az csak az erőszak. Tudjuk, mit várhatunk a 
fejedelmeinktől. Amiben eddig engedtek, azt mind ki kellett kényszeríteni. A fiataloknak 
az erőszak alkalmazását vetik a szemükre. De nem vagyunk-e örök erőszak-állapotban?^' 
És mindezt még azzal is megtoldotta, hogy Büchner minden bizonnyal csatlakozott volna 
a Baader-M einhof-csoport első generációjához, habár a másodiktól már elfordult volna. 
Mindenesetre 1977. október 18-án ugyanúgy öngyilkosságot követett volna el, „mint 
Baader, Ensslin és Raspe [...] -  és Ulrike M einhof tizenhét hónappal korábban". Ezeket a 
mondatokat már nem kritika, hanem zúgó felháborodás követte.

A fenti részletek Fried Das Unmafi aller Dinge című kötetéből származnak, amely 1982- 
ben jelent meg. A kötet harmincöt parabolaszerű szövegből áll, amelyeket a szerző „elbe
széléseknek” nevez, de ugyanilyen létjogosultsággal, akár szabadverseknek is lehetne 
nevezni őket. Ez a kötet kedvező fogadtatásban részesült, a Die Zeitban Alexander 
Bormann írt róla érdekes és méltató kritikát. Prótagorasz homo mensura tételében minden 
dolog mértékéről van szó (ez lenne az ember); Friednél a „mértéktelenség" motívuma 
„egy ironikus dialektika tárgya lesz, amely egész életművét átjárja, és amely határozottan 
szembeszegül a »megszüntető« dialektikával -  a költészettel és a gondolkodással semmit 
sem lehet »megszüntetni«, legfeljebb valamit m egőrizni".

Weiss János
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