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BECKETT, TÚL A HETVENEN
A nagy ír költő, Samuel Beckett a múlt év április havában töltötte be

70. életévét. Aki látta gondoktól mélyen barázdált homlokát, az sohasern felejti
el. Ismeretes, hogy fellépésében bátortalan ember volt, de fényképe mégis éppen úgy
bejárta a világot, mínt legismertebb szinműve; a Waiting for Godot - a Go
dotra várva. E művét Kolozsvári Grandpierre Emil fordította magyar nyelvre
(Nagyvilág, 1965), s a Thalia Színházban 1965. november l-én került először

bemutatásra. Beckett jellegzetes egyéniség, akit csapások érnek egyre-másra, ma
ga azonban senkinek sem tud visszaütni.

Beckett 1906-ban született Dublin közelében, Foxrockban. Egy dolgos apa
és egy mélyen vallásos anya voltak a szüleí, akiket _nagyon szeretett. A pol
gári . származású, jómódú szülők a hagyományokban gazdag ennskiflen-I inter
nátusba küldték fiúkat, ahol kíváló nevelésben részesült. A dublini 'I'rínity
College-ben francia és olasz nyelvből tanári díplornát szerzett. A közkedvelt és
csinos fiatalember mindenütt jó benyomást keltett. Tanulmányaí befejezése utan
egyeteme Párizsba küldötte lektornak az École Nermale Superieur-be. Ott is
merkedett meg az akkor már híres James Joyce-szal, aki barátainak körébe is
bevezette. lrországba való visszatérése után mindannyluk ámulatára feladta so
kat ígérő akadémiai karrierjét, hogy vandorútra kelhessori. Nem érdekelte az
akadémiai rutinmunka. 1930-ban Németország városait kereste fel. Ekkor nem
csak hogy tökéletesen megtanulta a német nyelvet, hanem elmélyedt a német
irodalom kényes problémáiban is. Későbbi töredékes tanulmányaiban Walther von
der Vogelweidétől egészen Hölderlíníg sok minden megtalálható. 1937-ben végle
gesen Párizsban telepedett le, ahol abból a szerény járadékból élt, amelyet idő

közben elhunyt atyjától örökölt.
A II. világháború idején francia barátaival a németek ellen foglalt állást.

Párizsból délfrancia területre menekült, Itt nehéz földműves munkával tartotta
fenn magát. Ettől kezdve egyre inkább irodalomkritikai munkássáaot folytatott.
Legjobban Marcel Proust érdekelte, s barátjának segítségével megírta Dante 
Bruno, Vico - Joyce círnű művét. Egy korábbi, még angol nyelven írt regé
nye, a Murphy nem kapott elísmerést.!

A háború után francia nyelven jelentek meg regényei éppen úgy, mint 
színművei kivételével - későbbi munkáinak nagy része. Tökéletesell kétrivelvű

íróvá vált. Világhírét színműveivel alapozta meg. Ezek sorát II már említett
Godotra 1,árt'a nyitotta meg. E darabtát 18 nyelvre fordították le. Mint mínde
nütt, irodalmi körökben nálunk is élénk vitákat váltott ki.

A világ majdnem mlnden országában megfordult. Neves írók, mint Thornton
Wilder, Thomas Tennessee Willi.ams és Jean Anouilh csakhamar {elismerték ben
ne az irodalmi vezérszerepre alkalmas egyéniséget.2

A világsiker ellenére Beckett szerény, visszavonultan élő író maradt, EIs'')
sorban azok értették meg, akik tud1ák követni II lelki szemlélet kanyargó út
vesztőin. Befelé forduló ember. Egyesek valósággal köldöknéző, csak önnön bűv

körében mozgó jelenségnek tartották, aki formailag egy szóhínárba süllyedő mű

vészet csődjébe kergeti olvasóit. Bár híres ember volt, igazán alig ismerte va
laki. Feleségének például éveken át kellett Iáradoznía, hogy francia nyelven
írott regénytrilógiája (Molloy, Malona meurt, L'innomable) számára kiadot
találjon."

E trilógia fő témája az emberi élet és az .,én" Identitása. A jelenlétből való
kiemelkedés nála annyit jelent, rnínt az embert határhelvzetében, vagyis a hoz
zá tartozó érzéki és érzékfeletti világ együttesében történő ábrázolását. Az eg
zisztencialisták németül ezt így fejezték ki: Geusorjen: sei~ ins Sein. Bár ő nem
tartozott közéjük, mégis azt vallotta. hogy minden fájdalmunk közenett sztoi
kus közömbösséggel, megtisztult fenséggel kell járnunk életünk útján. O 
saját szavai szerint - olyan költészet után vágyódik, amely átlábolt a semmín
s az új térségben új kezdetet keres.

Költői barátja, A. J. Leventhal róla tartott egyik előadásában arról tudósít,
hogy Beckett műveiben valami ezoterikus minősűltség rejlik. Beckett maga is
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vallja Proustról írt egyik esszéjében, hogy a muvesz számára a szellemi fejlodés
egyetlen lehetséges útja: az elmélyülés. "A nnivészet célra való irányulása nem
a kitágulás (expansío), hanem a zsugorodás, a beszűkülés. A rnűvészet a ma
gány apoteózisa."

Úgy hangzanak ezek a szavak, míntha ő már előre megtervezte volna sa
ját életét. A költő Beckett tehát egyedülálló. a maga útját ,iáró, befelé forduló
szellemi jelenség. A külső szernlélő úgy látja, hogy borús világban él, pedig
műveiben nincs lázadás a szenny és mocsok ellen, inkább elcmbertelenedett ala
kok gyülekezete sürög-forog körülötte. Ez igaz, de Beckett formaereje mégis szíve
rnélyéig tudatos és világos értelmű. Kifejezéseihen rnindig a lényegre tapint.
Innen ered nyelvezetében a szavak csökkentésére irányuló törekvése is (reductio),
Egyetlen felesleges szó sem található nála.

Beckett megértésénél két dologra kell figyelnünk. Először is művei nagyon
szép, másoknál nem tapasztalt zeneiségről tanúskodnak, tehát inkább az inspi
ráció tombol agyában, mint az imagináció. Másodszor pedig páratlanul szép,
festői színérzék érvényesül nyelvezetében.

Kettős tagadása megráz bennünket: tagadja a világot és tagadja önmagát,
Látszólag kiirt belőlünk mínden adottságot, helyébe ún. szuperöntudatot önt s
ebből mínt maradék-lényegből lsmeretmorzsákat osztogat számunkra. Matema
tikai kifejezéssel: mínusz szor mínusz egyenlő plusszal. Az élet felszíne alatt
meghúzódó dolgok gyökeresebb felszámolását. amint ó tpS71. el sem lehet kép
zelni. A színházi közönség például evt az eljárását úgy érzékeli, mintha a da
rab első jeleneteiben már a mű végére ért volna. Ezt az érzést az időbeli fo
lyamatok látomásszerű leírásával, II széfeső értelemre utaló szókepekkel kelti fel
hallgatóságában. A Fin de Parti (1957) lA játszmól vége, 1970) címú művét én
pen ezért a közönség kegyetlen játéknak tartja. Míről is van szó ebben a da
rabban? Az atomháború következménveképnen a semmibe hullás peremére visz
bennünket. mintha Lear király paródiája elevenednék meg szemeink eL')1t.

Beckett a francia szókincsből szinte egy nyelven belüli nyelvet igyekszik te
remteni. S itt mégis pozitív értékről van 5ZÓ. hiszen a katarzis, mínt az antik
tragédiákban is, mindig a megrendülés következménye.

Igy lett Beckett a nyugati irodalom bomlási folyamatának egyik szélsősé

res képviselője, s egyszersmind 196!.l-ben Nobel-díjas költő.

Erdekes megfigyelni, hogy színművei s hangjátékai 1960-tól kezdve egyre rö
vidülnek. A heroikus pesszimizmusnak és a reménytelenség vízióinak nem lehet
más következménye.

Beckett kutató elme s minket is kutatásra kényszerrt, Lássunk most erre
néhány példát, töredékes Irásaiból néhány gondolat-szílánkot.

Az Egy abbahagyott feladat című párbeszédbél idézem az alábbi sorokat.
Ebből rögtön szembetűnik a monológ és meditatív jelleg, vagy ahogy maga Be
ckett mondja, a tudatáradatban (stream of consciousness) megnyilatkozó gondolat
bőségr'

"Én nem akarok az utamról letérni azért, hogy olyan dolgokat elkerül jek,
amelyek elkerülhetők, mert egyszerűen nem akarom az utamat elhagyru, noha
életemben sohasem mentem utamon sehóvá sem, csak egyszerűen útközben
maradtam."

"Fehér lóval találkozik, melyet egy fiú követ. Ez az egyetlen szívesen látott
fehér ló, amelyre emlékszem és amelyet a németek, azt hiszem, Schimmel
nek neveznek ..."

Ezt követi egy elmélkedés a fehér színről, amely - ha jól ertünk költésze
téhez - "fény"-nek vagy akár "szellem"-nek is nevezhető; a fehér ló ennek
gondolati megszemélyesítője: "Rikítóan fehér volt, rajta a nap, ilyen lovat még
sohasem láttam, ha hallottam is többször emlftését, de töb.bé sohasem láttam
ilyent. Allítom, hogy a fehér szín míndig mélv benyomást keltett bennem: min
den fehérség, akár a teritő vagy. a fal stb., sót a virág és maga a csupasz fe
hérség is; de a fehér színre utaló gondolat, az már nem."

Később ugyanebben a töredékes műben így szól : "Nem, én nem sajnálok
semmit, csak azt bánom, hogy megszülettem, a halál egy olyan lassú, fáradsá
gosari hosszas folyamat, melyre míndig rátaláltarn."

Vannak ezekben a sorokban olyan aranvmorzsák, melyek azért ragyognak
fényesen, mivel alapjuk szürkés-fekete, mínt például ez is: "Ö, tudom, hegy én
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is megszűnök egyszer és olyan leszek, mint amikor még nem voltam. Bárcsak
már mögöttern lenne mínden, ami még előttem van. Ez engem boldoggá tenne.
Suttogásom gyakran el-elakad és elhal, míközben bejutole abba az új világba.
sirok a boldogságtól és az öreg föld iránt érzett szeretettől, amely oly sokáig
hordozott és amelynek panasztalansága nemsokára az enyém is lesz. Csak kis
ideig leszek a föld színe alatt, először mindennel együtt, majd elkülönülten. és
keresztül űznek az egész földön és végül egy szirten át a tengeren lesz majd
valami belőlem."

Szerinte míndig a megalázottak, ri megvertek. a csavarsók azok, akik bottal
vagy anélkül, csúszva-mászva előbbre jutnak. A szegénység borzalmas világa
ez, de az életben mérhetetlenül nagy a törekvés és a szívósság arra, hogy
előbbre jussunk.

Aki szeretné megérteni korunkat, amelyben igen nehéz az előrehaladás és
amelyban a bennünket kívül és belül körülövező akadályoktól való megszaba
dulás szükségességének felismerése olyan csábító, az tanulhat Beckett költői lá
tornásaiból. A tragikummal szembe kell néznünk és nem szabad egy tökéle
tes megoldás után vágyódnunk.

Ezt Beckett már fiatalon is felismerte, amikor földije, James Joyce kriti
kusaíval csipkelődött s eközben haragosari állapította meg: ,.... s ha ezt nem
értik kedves Uraim és Hölgyeim, az onnan ered, hogy Önök túlságosan deka
densek ennek megértésére. Önök nyugtalanok addig, míg a forma és tartalom
annyira el nem távolodik egymástól, hogy az egyiket megértik anélkül. hogy
a másikkal törődnének. E vékony értelmi réteg gyors lefejtése vagy Iclszívódása
csak azáltal lehetséges, amit én a terjengős szavakban elrejtett gazdag értelmi
bőbeszédűségnek szeretnék nevezni."

Úgy érzem, e rövid idézetek alapján az olvasók megsejtik. hogy Bechett
a zsiaerré zsugorodott lelkiismeret vagy a széteső értelern bóseinek írója. Nyel
vezetét talán a következő idézet szemléltetí Jegtömörebben : " ...nem, megne
vezni semmit sem lehet: kimondani. nem, semmi sem kirnondható", Ennél még
jellemzőbb általános jelmondata: "Semmi sem valóságosabb, mint a semmi"."

Beckettről. mínt a nyugati irodalom egyik legmodernebb kéoviselőjéről ta
lálóan jegyzi meg Mészáros Vilma egyik írásában: "Ime egy Író. aki az ab
szurdumot ad absurdum vitte". Ez n megjegyzés a 7l. éveben járó, világhírű

író találó [ellemzésef

Jegyzetek: 1. Ez az 1938-ban írt regénye először Londonhan jelent meg s 1947-bea
f~ancia nyelven is kiadták. Fő~z!!replője már jellegzetesen beekett-i ltős : egy elmcgvógy
íritézeben élő ápoló, akinek hamvait halala után egy falUsi kocsma padlójára hmtj«, 
2. Thornton Wilder (1897-1975) amerikai regény- és drámaíró; .Tennessee Williams (sz. 1914)
amerikai drámaíró, költő és novellista; Jean Anouilh (S". 19(0) francia drámaíró, vl
lágképe pesszimsta, egyetlen vigasza a gyermeki ártatlanság. Ide sorolom még Beckett
füld'jét és elválaszthatatlan barátját, James Joyce-ot. E kiváló író ábrázolási techníkájá
nak je\1i!mző vonása a tudatfolvaruatok naluralista Ieírása ; hatása Beckett egész iro
dalmi tevékenységén észrevehető. - 3. Molloy, a költő második regénye, 1951-ben jelent
meg. Főszereplője haldokló édesanyját keresve eltéved n fővúrosban, azután hason csúsz
va az erdőben folytatja kutatásait, míg egy árokban ájultan össze nem esik. Az egész
regény Mol'oy és Moran belső monológján épül .~t:.l. MOI'an tulajdonképpeu M')lIoy tuda
ta. - A Malone meurt (Malone meghal, 1951) címú regényében Ster;] kezdeményezését
fejleszti tovább; ahogyan Yorck az elbeszeló Tristan Shandy hasonmása volt. ugy
váj k e történet höse, Macmann az elbeszélő függvényévé. - ti. L'innomable (A rnegne
vezheteten, 1952) című műben Malone egy .azonosíthatatlan elbeszélő kttalált hasonmása.
E regényt Tallér Gyula for:ditotta magyar nyelvre (10(;1). - Ide sorolom m ég Comment
c'est? (Mi ez? 1961) című murikáját. amely talán egyedülálló az avantgardista világiro
dalomban. Ebben n'rics nagybetű,'központozás. az egyetlen támpont a bekezdések f",l
tüntetése a 177 oldalas szövegben. Valamilyen átmenetnek lehet elképzelni a Proust
Kafka-Joyce és a nouveau roman nemzedéke között. (E jegyze'ben szcreplő tájékoz
tatást jórészt a "Világ'rodalmi kis encíktopédra" osö kötetéből merftettem.) - 4. Samuel
Beckett: Siebzig von Gottfried Büttner. Die Ch rtsterigemetnschatt. Stuttgart, 197fl május,
- 5. Világirodalmi Lexikon I. 777. - 6. B. Mészáros Vilma: Aki az abszur'dumot ad
absurdurn vitte - Samuel Beckett regényciklusa. Nagyvilág, 1962, 2, 266-271.
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