
Irodalom

Thomas Bernhard:
Wittgenstein unokaöccse

Amikor Thomas Bernhard néhány évvel ezel6tt
távozott az osztrák irodalmi életből, olvas6k,
színházlátogatók és kultúrpolitikusok ezrei só
hajtottak föl megkönnyebülten: nem létezik többé
az az fr6, aki kínos és kényelmetlen dolgokat
vágva a fejükhöz állandó önvizsgálatra kény
szerítette 6ket, meghalt az az osztrák, aki nem
átallotta hazáját pocskondiámi, "gyalázni", csak
hogy megcáfolja a hamis nemzettudatból fakadó
téves mítoszokat. A szó művészetének legismer
tebb kortárs osztrák mestere ugyanis furcsa, am
bivalens viszonyban állt nemzetével és honfitár
saival: számára Ausztria "visszamaradt, bornírt,
bárdolatlan, ugyanakkor kifejezetten undorít6
nagyzási hóbortban szenved6 ország" lehet, csak
mert egész Fels6-Ausztriát hiába autózza be a Ne
ue Ziircher Zeitung legújabb számáért. Egy ilyen
megállapítás Bemhardnak természetesen csak kiin
dulópont, hogyszóban forgó kisregényében vesék
be lát6n elemezze honfítársai lelkületét, s vitriolos
humorral rajzolja meg a társadalom közérzetét..

A W~tgenstein uno/cQliccse dmú kisregény kö
zéppontjában az elbeszélő és Paul Wittgenstein
barátsá.gának ~~énete áll, egészen annak beteg
sége míatt bekovetkezett haláláig. Paul zsenialitá
sánés eredetiségén kívül még abban hasonlít vi
lághírű filozófus nagybátyjához, hogy családjuk
egyformán agyalágyultaknak és életképtelenek
nek targa 6ket. Ök viszont a szellem emberének
fölényével alkotnak r61uk ítéletet. Ily m6don áthi
dalhatatlan szakadékok keletkeznek a társada
lom egyes rétegei, csoportjai között, s a teljes ma
gány kiséri mindannyiukat az életben és az elmú
lásban is.

Bár az elmúlás ténye számtalan alkalmat nyúj
tana a téma emberi, érzelmi vonatkozásainak áb
rázolására, jeges magány süvít az elbeszélésből, s
még a legmélyebb emberi kapcsolatokat is csu
pán az intellektusra korlátozza. Az elbeszélés irá
nyát is ez a szigorú gondolati szerkesztésm6d jel
lemzi. (A gondololatok ritmusát híven és lelemé
nyesen adja vissza a magyar fordítás, sokszor ta
lán túlságosan is az eredetihez ragaszkod6an,
ugyanakkor meglehet6sen kevés figyelem jutott a
kell6en magyaros nyelv használatára, így fordul
hatott ~6, ,hogy a szövegben "macskaugrásnyi"
szerű kifejezések, vagy "Valószínűleg viszont
elég j61nézett ki..." típusú mondatok találhat6k.)

Bernhard kigyózó mondataiban kedvenc
vessz6parípáit lovagolja meg: szellemesen kriti-

zálja a Burgtheater hiú színészeít, élvezettel pocs
kondiázza a kulturcsinovnyikokat, s mélyen
megveti míndazokat, akik az emberi szellem sza
badságát bármilyen oltáron feláldozzák. Bern
hard látsz6lag támad, val6jában azonban védel
mébe veszi a gondolat és az ízlés szabadságát, a
tömegízléssel és a tömegkultúrával szemben.
Számára az emberi élet és halál egyedisége mínd
annyiunk testre és lélekre szabott adománya,
amelynek tudatos vállalása az emberi mélt6ság
feltétele.

(Európa)

Kiss Szemán R6bert

Octavio Paz Nobel-díjas

Az 1990-es irodalmi Nobel-díjat Octavio Paz me
xik6i költő, krítíkus, esszéíró nyerte el. Octavio
Paz 1914-ben született Mexikóvárosban. Egyete
mi tanulmányai befejezése után irodalmi lapok
nak dolgozott, majd díplomácíaí pályára lépett.
Párizsban, Tokíöban, Ujdelhiben teljesített szol
gálatot. de amikor Mexik6ban a diáklázadást a
hatóságok vérbe fojtották, lemondott. Ezután az
oxfordi egyetemen és az Egyesült Államokban ta
nított, itt jelentek meg irodalomtörténeti tanul
mányai is. Fiatalkori versei D. H. Lawrence és a
szürrealista Breton hatását tükrözik. A spanyol
polgárháború idején, 1936-ban adta ki Nem tOmek
át dmú kötetét, melyben politikai elkötelezettsé
gér61 tett tanúságot; később azonban eltávolodott
a politikát6l. 1960-ban Szabadságot adottszóra dm
mel foglalta össze nyolc kötete legjavát. Ezek
egyike a magyarul is megjelent NapköTJe. Ezt a
hosszú költeményt egy hatalmas azték kő-kalen

dárium ihlette. Octavio Paz költészetére a latin
amerikai ősi kultúrák, az azték mítoszok ugyan
úgy hatottak, mint indiai tart6zkodása alatt a
hindu vallás, majd Párizsban az eur6pai kultúra.
Míndíg szenvedélyesen kereste a választ az egyé
ni és társadalmi lét kérdéseire, de az évek múlá
sával egyre inkább a tiszta költészetnek szentelte
életét. "Annak örülök, hogya költészet kapott dí
jat; a költészet, amit nem lehet a regénnyel szem
ben háttérbe szorítani" - jelentette ki az újságí
róknak New Yorkban, amikor közölték vele,
hogy megnyerte a legnagyobb nemzetközi iro
dalmi kitüntetést.

A Nobel-díj odaítélésének indoklásában töb
bek között ezt olvashatjuk: Paz művei a különbö
zö kultúrák termékeny egyesüléséb61 születtek; a
Kolumbusz előtti indiánok, a spanyol hódítók és
a modem nyugati kultúra egyaránt hatották rá.

Szab6 Ferenc S. J.
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