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HORVÁTH ESZTER

ÖN/ÉLET/ÍRÁS
Philippe Sollers és az írás aranykora

Ha hihetünk Proustnak, élet és irodalom nemcsak átjárják, meghatározzák, áthatják egymást, 
de lényegileg egyneműek. Az igazán, nyíltan, tudatosan megélt élet nem más, mint maga az iro-
dalom, olvasható A megtalált időben. Az élettöredékeket, történetszilánkokat, gondolatcserepe-
ket összefonó háló az irodalom szövete, a szöveg maga. Az irodalom nem más, mint az író tes-
tet, vagyis írást, szövegformát öltött tudata.

Philippe Sollers Proustnak nemcsak lelkes híve, de hű követője, sőt gondolatai továbbvivője 
is. Sollersnél „irodalom”, „írás” és „író” egyetlen életesemény majdhogynem szinoním nevei.

Sollers regényei önéletrajzi jellegűek. Az író élettörténete mindahány. Mindegyik a maga 
módján. Ahány regény, annyi életrajz. Sőt: ahány regény, annyi élet. Író az, aki ellehetetle-
nít minden biográfiát, írja valahol. Az író nem követője a tényeknek, tulajdon élete tényeinek 
sem. Az író a tények megalkotója, egy egész világ létrehozója. Író az, aki létrehoz egy világot, 
és önmagát is ebben a világban. Philippe Sollers ezt a teremtéstörténetet tekinti irodalomnak. 
Az irodalom a szöveg létrejöttének eseménye, az írás történése. Látványos és olvasmányos tör-
ténés, alkalmasint történet nélkül – feltéve, hogy történeten egy tökéletesen megszerkesztett, 
lezárt egészet értünk. Sollers regényei történnek, ahelyett, hogy valamilyen történetet mesélné-
nek. A regény maga a történés, egy esemény (például az írás) megnyilvánulása egy helyen, ahol 
valami megnyílik (például a könyv). Megnyílás, nyilatkozás, kinyilatkoztatás. A főhős az írás 
maga, a létrejövő, az íródó írás. Egyes szám, első személy. Most és mindenkor, jelenidő. Az írás 
szubjektuma itt jön létre: író(dó) írás – éberség, öntudat. A szöveg a gondolkodó (író/íródó) én 
alakot öltése, tudatra ébredése, önaffirmációja. Önmagát állítja. Más nincs.

Így érthető, hogy az író nemcsak az írás által, de magában az írásban jön létre. Iródva esz-
mél önmagára, írása ekként tudatosul, íródva alakul ki és alakul át, szüntelenül. A tét: Önmagát, 
mint írást, az írást Magát létrehozni. Az önidentitás szüntelen meghaladása ez, rögzíthetetlen, 
mint az írásfolyamat maga, áttűnések állandó metamorfózisa, vibráló szerepjáték.

Ennyiben a színház embere Sollers. Írása az író eszmélése, a gondolat testet öltése, a gon-
dolkodás performansza minden leírt szóban, minden megkezdett oldalon, a színre lépés jelen-
idejében. 

Írása egyetlen célja, vallja, egy mentális és érzéki, szigorúan testi, de szemmel abszolút lát-
hatatlan tér, egy reprezentációs ellentér létrehozása – kisajátítani a színház legsajátabb repre-
zentációs terét, hogy megszabadulhasson minden reprezentációtól. Sollers »prezentál«, mindig 
ugyanazt mindig másképp előadó regényei ékes bizonyítékai a reprezentáció képtelenségének: 
nincs ismétlés, az írás (az élet) mindent átír.

Szereplője (az író) a tett (írás) embere. »Acteur«, mondja a francia, a színész cselekvő, de 
egyben »comédien«, komédiás is, bohóc, nem veszi magát túl komolyan. Hiszen minden a fel-
színen zajlik (tényleg és igazán, komolyan a felszínen – mint Nietzsche görögjei: »felszíne-
sek…, de mélyről jövően!«). A megmutatkozás, a történés be- és megmutatása, látás és láttatás: 
a történés helye a tükör felszíne – az írás reflektál, igazsága a papíron tükröződik. 

Ebben a térben, a tükör mentális és egyúttal érzéki terében rendezkedik be Sollers, a saját 
módján, a tükör homogén egységét szilánkokra törve, sütkérezik a szikrák és sziporkák színtisz-
ta virtualitásának ragyogó fényében. Sollersnél ezért semmi sem egyértelmű, történetei, szerep-
lői, énjei tükör által homályosak, többesek, természetesen szabálytalanok. A reprezentáció teré-
nek széttörésével beköszönt az írás paradicsomi állapota: könnyedség, játékosság, spontanei-
tás, szabad asszociációk, az írásnak se oka, se célja, az írás csak van, íródik, létrejön, minden 
kötöttség nélkül. A regény egy testi és szellemi (sőt, filozófiai!) kaland, írja a Stúdióban, mely-
nek célja a gyakorlat poézise, vagyis a létező legnagyobb szabadság. Testi és szellemi, hiszen 
az írás a testi örömök legszellemibbje, tudja azt mindenki, akinek élvezettel olvasni megadatott. 
És ha az igazság nő, pajkosan rejtőzködő, leplezett és leleplezendő, hát Sollers írása kiállja az 
igazság próbáját, pennája rendíthetetlen hímpillér: felállít egy szövegkörnyezetet, melynek vir-
tuóz virtualitásában kedvére kergetőzhet férfi és nő. Csak természetesen.

Látható, Sollers a fény gyermeke, a felvilágosodás elkötelezettje, a »Fényeké«, »les 
Lumières«, ahogy a francia mondja. Tolla, mint kecses fecskéé: szabadon és megállíthatat-
lanul cikáz a napfényes tavaszi égbolton. Vele a 18. század minden könnyedsége, eleganciá-
ja, frivolitása, barokk bujasága, rokokó idillje. A földi paradicsom ott van, ahol vagyok, vall-
ja Voltaire-rel. 

Philippe Sollers író. Szépíró. A szépség írója. Meg a boldogságé. Ekként ajánlom magam is, 
tiszta és könnyű szívvel.
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1 Montesquieu: Essai sur le goût. Rivages, 1993.

PHILIPPE SOLLERS

A klasszikus ízlés
Napjaink paradoxona: a rossz ízlés parttalanul tombol, hisz az írott és a vizuális 

média igénytelenségét látva mentesnek érzi magát minden felelősség alól, ebben a mili-
őben pedig a klasszikus szerzők meglepőnek, forradalminak, őrültnek, szürrealistának 
hatnak. Valóban paradoxon ez, vagy az ész csele? A jelenség mindenesetre jelen van és 
egyre jelentősebb. Abban a társadalomban, ahol bárki íróvá lehet, miközben majdhogy-
nem senki sem tud már olvasni, Pascal vagy La Bruyère bármely passzusa örvényként 
ragad magával. Az ifjabb generációk megdöbbenve fedezik fel őket. Senkitől sem hal-
lottak róluk, és senkivel sem tudnak beszélni róluk. A közönségesség és az erkölcste-
lenség egyébként olyan mértéket öltött, hogy a levegőért kapkodó éber ifjú mohón veti 
magát a múlt bármely szövegére. No de a klasszikusok… olyan sok, olyan hosszú! Hol 
kezdjük, melyiket válasszuk? Íme tehát, eljött a csalik és horgok ideje, az apró fénye-
ké az éjszakában, vagyis a válogatások és gyűjtemények ideje, olcsó és rövid kötete-
ké, melyek felcsillanthatják a klasszika ékköveit a folyton siető, de maradandóra vágyó 
emberek előtt. Itt nyílik az ellenkereskedelem kora. Ez a jövő.

Itt van például Montesquieu, az Esszé az ízlésről1. Halála után adták ki, bájos csa-
var a történetben, hogy ezt a befejezetlen esszét Montesquieu fiának titkára mentette 
meg az enyészettől, a fiú ugyanis, Jean-Baptiste de Secondat, el akarta égetni 1793-ban. 
Vajon miért? Kompromittáló irat volt, bajt hozhatott volna a családra. Az ízlés, akár-
csak ma, nem örvendett jó hírnévnek, akár emberélet is lehetett az ára. Túl logikus, túl 
jól szerkesztett, túl bő a szókincs? Árnyalatok, ismeretek, utalások? Gyanús. „Az ízlés 
nem más, mint annak képessége, hogy az ember finom érzékkel, kellő időben felfedez-
ze a dolgok által nyújtott örömök természetét.” Montesquieu kiemeli az ízlés sebességét, 
sőt intelligenciáját, amivel általa ismeretlen szabályokat alkalmazni képes. Lautréamont 
ugyanezt mondja majd Verseiben, száz év múlva, felmérve a tizenkilencedik század 
romantikájának pusztítását: „Az ízlés nem más, mint a minden egyéb értéket magá-
ba foglaló alapérték. Az intelligencia non plus ultrája. Csak általa képes a zseni min-
den képességet egészséges egyensúlyba hozni.” Viszont már Montesquieu-nél is olvas-
ható: „A szellem abban áll, hogy az ember megfelelő szervekkel rendelkezik minden-
hez, amibe belekezd.”

Gyorsaság, lényeglátás, ismeretlen elméletek azonnali és helyes alkalmazása. Hogy 
megértesse magát, Montesquieu természetesen a latinhoz fordul. Amikor tehát Florus 
össze akarja foglalni Hannibál hibáit (a passzus bármely katonai vezérre vagy straté-
gára érvényes): „Cum victoria posset uti, frui maluit”. Lefordíthatjuk, de ezzel máris 
túl hosszúra nyúlik: „amikor élnie kellett volna a győzelmével, ő inkább élvezni kezd-
te azt”. Ismét a latin tömör hatékonysága: „Oderint, dum metuant”. „Gyűlöljenek akár, 
csak féljenek.” Az ízlés elsősorban szerkezet, a rend eleven és titkos érzése. A rend-
ben talál tehát örömöt, de a változatosságban és a meglepetésben is, célja minden eset-
ben az izgalom. Jó író az, aki „a lélekben a legtöbb érzés egyidejű megmozgatására 
képes”. Vagy: „lelkünket megindítani azzal lehet, ha a szellem a zsigereinkben hat”. 
Ott van még a je ne sais quoi, a tudomisénmi, a láthatatlan ihlet, a természetes báj, ami 
nem mindig esik egybe az átlagos, megengedett, sztereotipikus szépséggel (amilyen a 
mai magazinjaink megszállottan rossz ízlése), inkább egy váratlan elem, amely még 
a csúfságban is kifejezésre juthat: „A nő csak egyféleképpen lehet szép, de százezer-
képpen csinos.” A lényeg tehát: a meglepetés erejével élni. Montesquieu erre vonat-
kozó példája több, mint furcsa: a római Szent Péter-bazilika „Ha kevésbé volna szé-
les, a hosszúságán lepődnénk meg, ha meg kevésbé volna hosszú, akkor a szélessé-
gén.” Rend, változatosság, meglepetés, a kivételesbe átbillenő szabály (Michelangelo), 
mindez nem más, mint önmagunk állandó átformálásának, megújulásának, az önma-
gunkon való szüntelen munkának az eredménye: „A szellem embere a pillanat igényei 
szerint szüntelenül újjászületik; érzi és tudja a dolgok és önmaga közötti helyes kap-
csolatot.” Igaza van Jean Starobinskinek, amikor Montesquieu kapcsán a tisztánlátás 
vágyáról ír, mely tisztánlátás a fény mozgásának volna megfelelő. Ha a Felvilágosodás 
franciául többes számú, „les Lumières”, annak oka az őt meghatározó belső sebesség 
feledése. A rossz ízlés mindig nehéz és lassú, hiú magamutogatás, az izgalom üresjá-
rata. Az obskurantizmus a rossz ízlés maga (ezért képes bármely gondolatformában 
érvényre jutni). Az ízlésnek nincs politikája, és az ízlésre vonatkozó jó vagy rossz véle-
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mények is érdektelenek. Vagy van, vagy nincs. Tulajdon jogosságával szemben is jog-
talanul jár el. 

És íme, ezért áll távol a konvenciótól; a merengéstől, a megőrzéstől. Az ízlés egye-
nesen a társadalom felforgatását célozza. A bizonyíték Montesquieu e másik szövege, 
az Igaz történet2. Roger Caillois szerint ez a rövid regény „telve féktelen cinizmussal, 
kegyetlen, magabiztos”. Metamorfózisokról van szó, lélekvándorlásról. Montesquieu 
ezen a ponton Kafkához hasonlóan furfangosnak tűnik. A narrátor előbb egy aszketikus 
filozófus kapzsi inasa Indiában. Halála után a túlvilágon elítélik, állat képében kell újjá-
születnie. És íme, bogárként áll előttünk, majd papagájként, aki az embereknél felsőbb-
rendűnek hiszi magát. Aztán kutyus („Olyan csinoska voltam, hogy gazdasszonyom 
egész nap nyomorgatott és egész éjjel fojtogatott”).  További átalakulások: farkas, szent 
ökör Egyiptomban, istenként imádott elefánt. Az egészben a legmeglepőbb Montesquieu 
fesztelensége, ha életről, halálról, időről, térről, a testi vagy szellemi forma határairól 
van szó. Íme, emberré lett, tizennyolc éves, felakasztják. Aztán feleségül vesz egy nőt, 
akinek számos szeretője volt. Maga is szeretőt fog tartani, szeretője kitart egy katonát, 
aki a maga részéről kitartja Apollón istennőjét, az meg egy flótást, a flótás egy kurti-

2 Montesquieu: Histoire Véritable. Édition Ombres, 1993.
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zánt, a kurtizán egy lakájt. Minő láncolat! „Egyetlen mozdulattal széttéptem az összes 
párt”, mondja a narrátor. Amikor férfiakról és nőkről beszél, illetve arról, amit általá-
ban szerelemnek neveznek, Montesquieu főleg pénzről beszél, és ezzel a Perzsa leve-
lek szerzője a Juliette-ét előlegezi. Az emberi lét következő formáit érinti még: a rossz 
költő, az udvaronc, a hivatalnok, a huszonöt éves nő, az eunuch, az emancipálódó tizen-
két éves kislány („Minél kevesebbet értem, annál drágább voltam… Annyi kalandom 
volt, és annyiféle, hogy férjem igen szerény családja egyre ismertebb lett”), a dendi, az 
együgyű prűd, az író („Írtam egy könyvet, és művemnek nagy sikere lett… Addig min-
denki barátja voltam. De hirtelen számtalan riválisom és ellenségem lett, olyanok, akik 
sosem láttak azelőtt, és akiket magam sem láttam sosem”). A mindkét nembéli testek e 
minden koron és társadalmi osztályon végigvonuló odüsszeiájának végére hősünk filo-
zófusból szegény kiábrándult borbéllyá lesz. Útközben minden relativizálódik, nevetsé-
gessé válik, felfüggesztődik. Íme a bölcs Montesquieu és az ő emberi sorsok törvénye-
it feltáró rossz szelleme. Következetlenség, ostobaság, féltékenység, hiúság, érdek, kap-
zsiság – értsd: rossz ízlés, minden szinten.

A másik könyvecske, amelyre jó lesz az érdeklődőnek lecsapni: Voltaire Ferney-ben, 
1758 körül írt Emlékiratai3 (Voltaire ekkor hatvannégy éves, de mintha csak huszonöt 
volna). Írása mint a villám, akár a Candide-ban: „Elegem lett a párizsi élet tétlenségé-
ből és féktelenségéből… a király beleegyezésével és ajánlásával kiadott rossz könyvek-
ből, az írástudók cselszövéseiből, az irodalmat megbecstelenítő nyomorultak zsivány-
ságából […].” Nehéz lenne aktuálisabban fogalmazni. Voltaire rendezi minden számlá-
ját. Először is Porosz Frigyessel, akit vérig aláz apja durvaságának, kapzsiságának, erő-
szakosságának bemutatásával, és a fiút sem kíméli: rögeszméje a rossz költészet, férfi-
atlan, „Nem volt alkalmas a főszerepre, meg kellett elégednie a mellékszerepekkel”. De 
végül is együttérző, ironikus szimpátiával kezeli a herceget, mivel őt, Voltaire-t csodál-
ja, és ez tulajdonképp jó ízlésre vall. Mégiscsak Sans-Souci kastélya volt a hely, ahol a 
szabad szó a legmagasabban szárnyalhatott: „Soha, a világ egyetlen helyén sem lehetett 
ilyen mérvű szabadsággal beszélni a babonáról, soha ennyi nevetéssel és megvetéssel.” 
Összeesküvések, titkos diplomácia, a folyosók pamfletjei, pozícióharc Maupertuis-vel 
vagy La Mettrie-vel, a frankfurti incidens (Voltaire és Madame Denis házi őrizetben 
Poroszország királyának parancsára), az irónia mindent áthat, semmi jelentősége az 
egésznek, hisz én, Voltaire, minden látszat és hatalom ellenében így döntöttem. Voltaire 
élő ellentéte a mogorvaságnak, semmi neheztelés (rossz ízlésre vallana), ne erősköd-
jünk, a stílus nem engedi. A kétszínűségnek úgyszintén ellentéte: nézzétek, mily nagy az 
emberiség iránti szerelmem, íme, magamra veszem. Amire nemet mond: dicsőség, kegy, 
kegyvesztés, utazások, háborúk, vallásháborúk, a kollégák középszerűsége („az iroda-
lom ürüléke”), az udvarok kicsinyessége (Pompadour végtére is csak „Hal Kisasszony”), 
röviden tehát a történelem, a csalfa történelem, melyet tisztelni volnánk hivatottak, min-
den csupa hiábavalóság. Damiens? Egy tudálékos szerencsétlen, aki a bicskájával épp 
hogy megérinti XV. Lajost. A parlament elítéli az Enciklopédiát? Nevetséges handaban-
da egy hibákkal teli könyv körül, komédia, melyben a parlament egy sarlatán, Abraham 
Chaumeix szavára ad: „Abraham Chaumeix, korábban ecetgyáros, majd görcsös 
janzenista, akkoriban a parlament orákuluma volt; Omer Fleury egyházatyaként idézte. 
Később tanítóvá lett Moszkvában.” Az alap itt is, mint Montesquieu-nél, hogy az embe-
rek gyógyíthatatlanok – vajon siránkozni kell-e emiatt, vagy inkább derűre fordítani e 
borús megállapítást? „Mivel az embereket bizonyosan nem tudtam volna észre téríteni, 
a parlament pedantériáján sem tudtam volna változtatni, vagy a teológusok nevetséges-
ségén, maradtam inkább továbbra is boldog, távol tőlük.” Mindössze két dolog számít: 
a pihenés és a szabadság. Ehhez pénzügyi függetlenségre van szükség (Frigyes is meg-
békél Voltaire-rel, mihelyt megtudja, hogy az nem ment csődbe), és ellenőrizhetetlen 
életmódra, mindig országhatáron: „Azt kérdik, mi módon sikerült megvalósítanom ezt a 
főadóbérlő-életet: jó lesz megmondanom, jó például szolgálhat. Annyi szegény és meg-
vetett írástudót láttam, hogy úgy döntöttem, nem kéne növelnem a számukat.” Mindezek 
után pedig a következő hihetetlen bejelentést teszi: „Mindenhol a szabadságról hallani, 
de nem hiszem, hogy volna Európában bárki, aki az enyémhez hasonlóval élne. Kövesse 
példám, aki akarja, vagy aki tudja.”

(Le goût classique. In: Liberté du XVIIIème Paris, Gallimard, 1996. p 139–148.)

Horváth Eszter fordítása

3 Voltaire: Mémoires. Editions du Seuil, 1993.
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PHILIPPE SOLLERS

Memoárjaim. Egy igaz regény
78–99. oldal:
Franciaország ekkoriban, kevéssel de Gaulle állam-

csínye előtt, ugyanolyan, mint ma: üres. Az ország, íme, 
méltatlanná vált mind katedrálisaihoz, mind bordélyai-
hoz, mind kastélyaihoz, mind nagystílű bűnözőihez: roz-
zant, elpuhult, nyárspolgár, öngyilkos nemzet, amely a 
vicc kedvéért a szocializmushoz húz. És Párizs mégis 
mindig vidám: séta közben hallhatja, akinek füle van. 
Soha annyit nem sétálgattam céltalanul, mint ekkoriban. 
Moziba? Alig. Színház? Még kevésbé. Ami meg a köny-
veket illeti: Proust, Dosztojevszkij, Kafka, Sade, Bataille, 
Stendhal, Nietzsche. Egy esős napon egy jezsuitát hallga-
tok a rádióban, Nietzsche ellen öklendezik: őrült röhögés-
ben török ki menten, túlságosan is szép így.

Breton, majd elfelejtettem. Nemsokára írok neki, és 
válaszolni fog (szép, gondos, kék kézírással), hogy tet-
szett neki az első regényem. Kétszer-háromszor megláto-
gatom majd a Fontaine utcában (melegen és ünnepélye-
sen fogad). A manifesztumok, a Mezők kulcsa, az Őrült 
szerelem és a hihetetlen Nadja figyelmeztető jelek szá-
momra: ha kimegyünk az utcára, valami varázslatos fog 
történni, feltétlenül. És ez igaz, igaz lehet, velem már 
megesett. 

…

Mondanom sem kell, ekkoriban senkit sem ismerek 
Párizsban, egy terebélyes idős nagynéni kivételével, aki a 
Monceau park közelében lakik egy csontvázszerű barát-
nőjével, történelem előtti leszbikus pár. Vasárnaponként 
kedvesen vendégül lát ebédre, igen finom, köszönöm, 
viszlát. Ami az irodalmi közeget illeti, fogalmam sincs 
róla. Folyóiratok? Semmi. A napi hírek? Egyetlen rögesz-
me erejéig: megszabadulni a katonaságtól. Feltételezett 
tanulmányaim? Ugyan már! 

Ekkori szobámból kilépve elég átmenni a boulevard 
Raspail-on, hogy az Alliance Française-nél rátaláljak a 
hirdetésre: Francis Ponge ingyenes előadást tart minden 
csütörtökön 18 órától. Ponge-t valamennyire ismerem, 
A dolgok pártján-t, az NRF róla szóló számát is meg-
vettem, benne egy csodás kiadatlan művel, A fecskékkel. 
Olvasom tehát az NRF-et? Persze, Blanchot krónikáiért, 
és más szövegekért is, például Michaux-nak a meszkalin-
tapasztalatot leíró kiváló elbeszéléseiért. Akkor tehát A 
fecskék, tavasz van. 

Sötét osztályteremben találom magam, alig tíz hall-
gatóval, e különös figura előtt (60 éves), aki magát 
a képzelőerejére bízva, improvizálva keresi a kenye-
rét. Mit jelent beszélni? Milyen gondolat jön létre a 
beszédben, beszélve? A kérdés érdekel, különösen 
mivel itt abszolút eredeti és konkrét formát ölt. Ponge 
igen jól olvassa A dolgok vagy A kifejezés dühe egyes 
szöveghelyeit, szépen, világosan, összpontosítva, csak 
úgy zeng. Visszatérek majd, később két barátot is 
hozok, fecsegünk. Az előadás-sorozat végén (nem kur-
zus volt, inkább szabad előadás) úgy döntök, hogy 
megmutatom neki néhány szövegemet. Nagyon gyor-

san reagál, és pozitívan, szól Paulhan-nak, egy nagy 
barátság veszi kezdetét. 

Otthon keresem fel Ponge-t, a Lhomond utcában, közel 
a Panthéon-hoz, hetente legalább egyszer. Ekkoriban 
elviselhetetlenül magányos, és látható szegénységben 
él. Szegénységét sugárzó büszkeséggel és szívóssággal 
viseli, egyfajta radikális, arisztokratikus tartással, mint-
ha azt mondaná: „igazam van az egész világ ellenében, 
majd meglátjátok egy napon”. Megérkeztem, leültem vele 
szemben a Dubuffet díszítette kis dolgozószobában, kér-
déseim voltak, ő beszélt, én újra kérdeztem. Később min-
den tőlem telhetőt megtettem érte: meghívás egy hónap-
ra Ré szigetére, konferencia a Sorbonne-on, bordeaux-i 
borokat küldtem neki, szorítottam neki egy szerény össze-
get a Tel Quel folyóirat büdzséjéből (az első szám cím-
lapján ő szerepel), beszélgetéseinket kiadtam (a rádióban 
előbb) és így tovább…

Lemezjátszót viszek neki, Rameau-t hallgatunk, és 
még Rameau-t (a kedvenc muzsikusa). Ponge ekkori-
ban nagyon elszigetelt: Aragon rossz szemmel nézi, mint 
hajdani nem sztálinista kommunistát, Paulhan a közelsé-
gük ellenére oldalra söpri, Sartre, miután megjelentet róla 
egy zengzetes esszét a Situations I.-ben, mellőzi. Összes 
műveinek kiadása távol még, a Pléiade is, de az idő meg-
teszi a magáét, tudjuk. 1968-ig idill. Aztán megharag-
szunk, különösen én. Az okok látszólag politikaiak, való-
jában irodalmiak (Malherbe, kétségkívül, de ne essünk 
túlzásokba) és metafizikaiak (Lucretius materializmusa, 
miért ne, de ne puritán protestáns alapokon). Szakításunk, 
szomorú és bolond módon, látszólag Braque miatt követ-
kezett be (Marcelin Pleynet kritikája, aki nemi okoknál 
fogva, jogosan, Picassót részesíti előnyben), de (üdvöz-
légy Freud) a házasságom is oka volt (az ő lánya is eladó 
volt akkoriban). Mindkettőnk részéről elhangzanak osto-
ba sértések. Szerintem felejthetők, felejtendők.

Nagyon szerettem és csodáltam Ponge-t, és ez bizony-
nyal fordítva is igaz. Nem fogom idézni itt a könyvei 
vég nélkül dicsérő ajánlásait. Egy nap majd a történészek 
megteszik, az ő dolguk.

A másik fontos, de teljesen más jellegű kapcsolat (a 
különbségekhez van érzékem): Mauriac, magától érte-
tődik. Szeretem egyes regényeit (például a Thérese 
Desqueyroux-t, elejétől végéig mestermű, melynek a 
Méreg címet kellett volna adnia), de főként a politikai 
etikája vonz. Következik tehát a fiatal író hagyomány 
szerinti látogatása Malagarba, majd számos találkozás 
Párizsban, az avenue Théophile Gautier-n vagy vacso-
rák Calvet-nál, a boulevard Saint-Germain-en. Mindenki 
tudja, hogy Mauriac káprázatos társalgó. Számomra ő 
ekkoriban elsősorban az az ember, aki ismerte Proust-ot, 
hajnali kettőkor-háromkor felkereste a lakásán az Idő eme 
baglyát, aki tintafoltos lepedőjén elnyúlva fogadta őt. 
Mauriac Proust iránti áhítata: „Tudja, egy hajnalon fölkelt 
a nap, és semmi sem létezett többé. Én pedig helyére tet-
tem a magam másolatát…”

„Jegyzettömb”-jét egy kis ágy szélén ülve a térdén írja, 
ő, Mauriac, hallgatózva. Hihetetlen, mennyi sértés érte 
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az idők során, és villámló szarkazmussal válaszolt rájuk 
(Voltaire-re hasonlít, végső soron). Vicces. Hogy rosszin-
dulatú volna? Dehogy, inkább egzakt. Már fiatalon rekedt 
hangja hirtelen feltör, a nyíl kilőve, saját magát is meg-
nevetteti, száját bal kezével takarja. Rejtőzködő meleg? 
Sokan úgy tartották, tőlem is kérdezték többen, furcsa 
kis fénnyel a szemükben, hogy esetleg irányomban…? 
Lárifári. Mauriac rendkívül intelligens és nagylelkű volt, 
ez minden. Alapvetően jó. Kiváló hallás (Mozart), az 
erőszaktól és annak mindenféle igazolásától való mély-
séges iszony. Ami pedig a mindennapok hazugságai, 
manipulációi és kétszínűsége mellett feldolgozott témá-
it illeti: Proust, továbbra is, aztán Pascal, Chateaubriand, 
Rimbaud. Az író furcsa szerzet: Ponge-zsal az ember hir-
telen a demokrácia, Epikurosz, Lautréamont és Mallarmé 
kortársa lesz. Mauriac esetében Szent Ágoston a kortárs, 
és a Gondolatok, és az Egy évad a pokolban. Létezik-e 
az író, aki kölcsön nevek alatt járja végig a századokat, 
időnként önmagától is eltávolodva, esetleg önmagának 
is ellentmondva? A hipotézis (Proust-tól származik, no 
meg Borges-től) bizonyításra vár. Az író eszerint különbö-
ző maszkok alatt járná be az időt, élne a helyzet minden 
előnyével és hátrányával. Akkor a filozófia is az iroda-
lom, a poézis egy részlegének tűnne. A mottó az lehetne, 
hogy: mindenkiből a legjobbat. Íme, ez az én egyre erő-
södő megérzésem, sőt, meggyőződésem, mintha egy isten 
mutatná az utat ezen a tájon. Mindehhez persze szükség 
van némi nyelvérzékre, egy minden bizonnyal természet-
feletti virágnyelvre. De pluribus unum: ez egy eljövendő 
könyv mottója, melynek Az ízlések csatája lesz a címe. 
Eklekticizmus? Ugyan, ez inkább a kiválók rostája.

…

Ismertek lesznek egyes szövegeim, jelesül (Ponge köz-
reműködésével) egy bizonyos Bevezető a fesztelenség 
helyeire, melyet Paulhan igen szeret, ám Marcel Arland 
(NRF) kiadhatatlannak ítél. A Seuil Kiadónál ekkoriban 
Jean Cayrol szerkeszti a kezdő írók sorozatát, Írni címen, 
ő adja ki korai és érdektelen novellámat, a Kihívást. És 
ezen a ponton lép be Mauriac.

1957. december 12-én nekem szenteli „Jegyzettömb”-
je teljes egészét, „Egy csepp a hulllámban” címen jön le a 
L’Express-ben (ez idő tájt „újhullámról” szokás beszélni). 
A következőképpen zárja a cikket: „Én leszek az első, aki 
leírta ezt a nevet. Harmincöt oldal tartja fönn, ez nem sok, 
de elég. Gyerekként hittem, hogy a fenyőkéreg, melyből 
törékeny hajót készítettem és rábíztam a földünk határán 
hullámzó Hure hullámaira, eléri a tengert. Mindmáig úgy 
hiszem.”

Épp betöltöttem a huszonegyedik életévem. Mindez 
rendkívül izgalmas, megható, és igen veszélyes. A ten-
ger, illetve inkább óceán, még messze, már ha egyálta-
lán létezik. De végül is íme, új nevemmel felszálltam egy 
fenyőkéregre.

Mauriac jegyzettömbjeinél semmi sem írja le pon-
tosabban a francia politika ostobaságát és szégyenét, 
Vichy-től az algériai háborúig, „a kényeztető-megron-
tó Moszkva” állomásán át, ahogy azt egy igen tehetsé-
ges fiatal író mondta egy napon (aki később, harminc 
évre, maga is rontó szolgája lett ennek a rontásnak). Egy 
évvel később egy történelmi forduló hirtelen megfiatalítja 
(Sztálin halott, minden szétesik). Aragonról van szó, aki 

ekkor első regényem, a Különös magány dicshimnuszát 
zengi. Folyóként áradó cikke „Örök tavasz” címen jelenik 
meg a Les lettres françaises hasábjain, 1958 novemberé-
ben. Ettől kezdve nehéz lesz úgy tennem, mintha kívül 
állnék a társadalmon és a Történelmen. Hosszú időbe telik 
majd kievickélnem.

Lássuk Aragont. 61 éves, a dolgok nem mennek túl jól 
körülötte. A kényeztetve megrontó Moszkva vérmessége 
lassan világosan látható lesz. Világosan? Nem, még nem. 
Ez még csak az átmenet a régóta megtagadott homályból 
a szinte általánosnak mondható süketség felé, szétosz-
lásra váró félárnyék. Aragon mindenesetre az irodalom-
ba való nagyszabású visszatérését készíti elő (Nagyhét), 
ideges lesz, rájön, hogy egy katasztrofális zsákutca mel-
lett kötelezte el magát, figyelmezteti kommunista baráta-
it, hogy ha ez így megy tovább, elveszthetik a birodalmu-
kat, előjogaikat, sőt, még az állásaikat is. De Gaulle 1958 
májusában kerül hatalomra, közeleg az algíri tábornokok 
puccsa, a tíz évvel későbbi május pedig végre kimozdítja 
majd a helyéből a pokolnak ezt a francia körét (Vichy egy 
másik kör). Fel kell rúgni a sakktáblát, újrakezdést hirdet-
ni – így kerülök én akaratlanul is a képbe. Aragon ráadá-
sul igen jól érti Mauriac manőverét, és rá akar előzni az 
általános megifjulási versenyben. 

Rólam szólván Mauriac a bordaux-i gyermekkorát 
idézi fel, Barrès-t, Stendhal-t, a jezsuitákat („a jezsuiták 
futni hagyták ezt a szép madarat”). Aragon Dryden All for 
love-jából vett idézettel kezdi, Antonius és Kleopátra sze-
relmével, majd megró egy kommunista írót, akinek mere-
ven társadalmi víziói vannak az irodalomról, kitér azon 
barátai elől, akik „ideológiai jogaikat” követelnék rajta, 
felháborodik azon, hogy engem „ifjú burzsuj”-ként kezel-
nek, a szerelem szabadságát követeli (mindazonáltal úgy 
érzi, túl nagy hangsúlyt fektetek a testi részletekre – ami 
elég pikánsan hat az Irène hüvelye titkos szerzőjétől), 
és a könyvem nőszereplőjét (a Concha néven szereplő 
Eugénie-t) Lamartine Graziellájához hasonlítja (amivel, 
lássuk be, nyilvánvalóan mellébeszél).

Magától értetődik, hogy Aragon a saját fiatalságát idézi 
fel, a maga szürrealista múltját (melyről sejti, hogy cso-
dálom), Drieu-vel való gondterhelt barátságát (amint az 
az Aurélien-ben található). A másik név, amelyet har-
minc éve először idéz, nem más, mint André Bretoné, 
akiért húszévesen rajongott, és aki legyőzhetetlen ellen-
ségévé lett. 

Röviden szólva: fölpezsgetem az emlékeket. Épp ideje. 
Olvasta-e Breton ezt a hosszas lírai darabot? Ter-

mészetesen, hisz nem sokkal később megírta nekem, 
hogy nagyon tetszett neki a könyvem, és hogy el is 
vitte az akkor kórházban ápolt Benjamin Péret-nek, 
„Mauriac és Aragon sajnálatos támogatása ellenére”. 
Értsd: a Szentszék és a Kreml, a vihar után fennmarad-
ni látszó egyedüli erők. Később, miután forogtam ele-
get e két Templom körül (anélkül, hogy a Trockij-irányba 
elmentem volna), elmegyek majd Kínába némi levegő-
változás reményében, még mielőtt Róma belső kínaijává 
nőném ki magam. De ne szaladjunk előre.

Meg kell hagyni, Aragon jól odamond, és vibrá-
ló szófordulatai vannak. Engem David Ojsztrah-szintű 
hegedűművészhez hasonlít: előrelépek, hajam hátrave-
tem (rövid hajam van), ahogyan a vonóval támadok, az 
az eljövendő nagy zenészre vall, úgy beszélek a nőkről, 
mint soha senki. „Ez a könyv a báj könyve, ez adja az 
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értékét is” és tovább: „Az írás végzete prériként terül 
el előtte”.

A kihívott fél, Mauriac, a következővel vág vissza: 
„Hírnevet ígértem Philippe-nek, és nem vonom vissza”. 
Illetve: „Felidézném Barrès részegítő szavait, melyeket 
nekem írt 1910-ben, húsvét napján, hogy neki ajánljam 
őket: »Legyen nyugodt. Biztos lehet benne, hogy jövő-
je könnyű, szabad, biztos és dicsőséges. Legyen boldog 
gyermek.«

Mindez remek, de roppant túlzó. Jövőm (ahogy mond-
ják) egyáltalán nem tűnik könnyűnek, sem szabadnak, 
biztosnak, épp ellenkezőleg. Nem vagyok a gyermek 
Mauriac, sem az ifjú Aragon, sőt az ifjú Breton sem 
vagyok, sem az ifjú Drieu, vagy ifjú-akit-csak-akartok. 
Nem érzem magam „ifjúnak”, sokkal inkább öregnek, 
kétségtelenül kellemes külsőm van, immár jelentős sze-
xuális tapasztalatom, különösen a korombeliekhez képest 
(nagyon szűziesek), de tisztában vagyok azzal, hogy 
egye lőre ügyetlenül zenélek, legyünk őszinték, pisláko-
ló tehetséggel.

Akvarellek, rajzok, majd meglátjuk. Nárcizmusom 
első mámora elmúltával az ösztönöm arra int, hogy ne 
vessem magam a bozótosba, csak érintő mentén, a lehető 
legkevésbé olvadjak be, hogy fussak a társadalom vám-
pír-báljaiból, hogy erősítsem tovább, mint a sakkban, az 
erős pontjaimat, vagyis a magánéletem. Életem jellemző-
je, ha jól látom, a szabadulás reflexe, amely előreláthatat-
lan találkozásoknak tesz ki. Váratlanul feltűnnek, varázs-
latosak, és utat mutatnak: nők, ez minden.

Aragon a Régence kávézóban, a Palais Royal terén 
azt mondja: „Tudod kicsim, az a lényeg, hogy tudd, tet-
szel-e a nőknek.” Nem tetszik ez az erőltetett tegeződés, 
és még kevésbé a „kicsim” szó. Ami a nőket illeti, tisztá-
ban vagyok a dolgommal, köszönöm, Casanovával szól-
va „első látásra kiválasztanak”, és működik. A másik, vic-
cesebb és kevésbé konvencionális mondása, hogy a szno-
bizmus csúcsa, ha az ember kommunistának vallja magát. 
Jó, miért is ne. Mindezek után találkozunk néhányszor, 
elkerülhetetlen, hogy a végeérhetetlen költeményeiből 
felolvasson. Deklamáló hang, erősen tizenkilencedik szá-
zadi, panaszos és erőltetett dikció, ahogy az Apollinaire 
felvételein is hallható, „Nyissátok ki az ajtót sírva zör-
getek” [Radnóti Miklós fordítása] stb. Aragon még igen 
szép, jól tartja magát, magát keresi és csodálja mindenki-
ben, tükör az egész környezete, dermesztő. Velem is ezt 
játszotta, úgy négyszer-ötször, előbb a Sourdière utcá-
ban (sötét és túlzsúfolt kis lakás, szerényebb Breton 
Fontaine utcai, szintén rendkívül zsúfolt lakásánál), majd 
a Varenne utcában (sofőrös luxus, a pártnak mindenre van 
gondja). Unatkozom, érzékeny a dobhártyám, és hidegen 
hagy, amint a nagy költő pózában tetszeleg és mennydö-
rögve csodálja Henry Bataille egy sorát, „Ruhád végte-
len lugasát taposta lábam”. Tegyük hozzá, a foteljébe szö-
gezett néző akár föl is állhatna, kimehetne egy-két ital-
ra a sarki kávézóba, egy órával később visszatérne, és a 
szerző-színésznek nem tűnne fel a távolléte. Hát rend-
ben. A zarándoklat a Malomba, ahol örök nyugalomra 
tér majd Elsával (összefonódó művek és holttestek), az 
lesz az utolsó csepp a pohárban. Az áhítat klerikális és 
hiperburzsoá légköre veszi körül a meghívottakat, szno-
bizmusnak nyoma sincs, alázat mindenhol.

Mauriac komédiája: kifinomult. Aragon komédiája: 

vulgáris. Elsa, micsoda sztori! Vethettem egy pillantást 
erre a történetre, mivel ez a savanyú kis nő rendszerint 
bejött valamilyen ürüggyel (szemmel tartani) a nagy dol-
gozószobába Aragon végeérhetetlen felolvasásai alatt. 
Úgy tűnik, szerette az ifjú, kisebb-nagyobb mértékben 
kommunista költők társaságát (a kor költészetének ez a 
keresztje). Végül nekem ajándékozta egy könyvét, benne 
a következő ajánlással: „Ph. Sollersnek, anyai szeretet-
tel”. Na ne, ez túl sok, ezzel vége.

Ami a hangokat illeti: nincsenek felvételeink Proust-
tól és Beckett-től, de ismerjük Gide susogó hang-
ját, Mau riac-ét, amely rekedt és ironikus, Aragoné 
melodramatikus és demagóg, Bretoné kissé kényeskedő, 
Artaud-é túljátszottan szenvedélyes, Malraux-é felleng-
zős, rossz, Bataille hangja nagyon lágy, szinte nincs is, 
Céline-é egyenes és modern, a zenész Joyce-é káprázatos, 
Sartre-é száraz és maró, Beauvoir-é kellemetlenül éles, 
Duras-é hisztérikus, Barthes-é megfontolt és igazságos, 
Foucault-é fakó, Deleuze-é lágyan ívelő, Derridáé gon-
dos, végül pedig Lacané, e profi komédiásé (és ezt a tulaj-
donságát sosem emelik ki kellőképpen): csípős, ravasz, 
mint aki lesben áll. Adjuk hozzá Paulhan kínai manieriz-
musát, Genet vehemenciáját, Cocteau összefoglaló modo-
rát, és, ezzel szemben, Heidegger igen különös és nyugta-
lanító, belső hangját: ezzel lényegében összeállt a husza-
dik század nagy repertoárja. 

Hallom őket.
Mauriac és Aragon tehát, az Eltűnt Idő nyomában. 

Mauriac feltétlen csodálója Proustnak, Aragon viszont 
(akárcsak Sartre) szemtelen bizalmaskodással kezeli 
(„Tudod kicsim, Albertine Albert volt”). Két elsőrangú 
taktikus.

Az előbbi ajánlása a Belső emlékiratokhoz: 
„Philippe Sollersnek,
A könyveim, mások könyvei: életek az írás és az olva-

sás jegyében… Éltem-e? Álmodtam-e az életem? Életünk 
álom. Halálunk napján ébredünk…

Minden álmom közül a barátságé a legédesebb, legha-
szontalanabb, a számomra legkedvesebb.

Önnek, drága Philippe, aki utolsóként érkezett, de nem 
utolsó a kedvesek sorában.

  Francois Mauriac,
  Párizs, 1959. április 25.”
Az utóbbi ajánlása egy a húszas években kereskede-

lembe nem kerülő kiadványhoz, Álmok hulláma (Aragon 
anarchista korának nagy szövege).

„Philippe Sollersnek
apródja e könyvecskéjét,
szeretettel,
Aragon.”
E remekmű utolsó mondata: „Ki az? Ó igen: engedjék 

be a végtelent.”
Van azonban egy ajánlás, amely mindmáig megérint, 

André Bretoné, a Szürrealizmus manifesztumának 1962-es 
kiadásához írta finom, kék kézírásával: 

„A tündérek kedvelte Philippe Sollersnek,
André Breton”
Később, 1966-ban Velencében, ahová egy titkos 

szerelmemmel mentem, meglepődve olvastam anyám 
Bordeaux-ban feladott sürgönyét: Breton halálhírét közöl-
te fájdalmasan, ő, akinek sohasem beszéltem Bretonról. 
Tündérmese? Természetesen.

Mauriac 1970-ben hal meg, nem sokkal apám után. 
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Meglátogatom a kórházban: agonizál, különösen laza és 
nyugodt. Virrasztok mellette egy órát, az ágy túloldalán a 
fia, Jean. Mauriac mintha lebegne; a halál láthatóan a leg-
mélyebb vallásos áhítatban érte.

Aragon később, 1982-ben hal meg, sosem láttam 
vi sz ont, egyszer-kétszer összefutottunk az utcán, pro-
vokatív és patetikus bábu volt az őt őrülten mutogató 
rajongó ifjak körében.

Ilyen az élet.
Szerettem volna hajdanán Gide-del találkozni? Aki 

olvasta, amit eddig írtam, az tudja, hogy nem, és hogy 
miért nem.

Sartre? Mintha nem érdekelné már az irodalom, A 
szavakban neurózisként kezeli. Egyik korai könyvem, 
a Dráma, azonban elnyerte a tetszését. Csak 1972-ben 
találkoztunk, két órára a garzonjában, az idő kusza. 
A Flaubert-ről beszél össze-vissza, egymás után szív-
ja a Boyard-okat, amíg „a hód” meg nem érkezik, kikí-
sér és elköszön: „rendben, akkor az utcán találkozunk?”. 
Flaubert vagy az utca? Kétségkívül mindkettő, de nekem 
más tennivalóm is akad.

Blanchot? Kétszer láttam. Kísérteties. Azonnali ellen-
szenv, valószínűleg mindkét részről. Az iránta érzett mély 
tiszteletem hirtelen összeomlik. Fura.

Robbe-Grillet? Vicces, határozott, szimpatikus, csípős, 
de egyre jobban megjátssza magát, és egyre mélyebb-
re süllyed az ócska erotizmusban. Azóta sem jött hely-
re, és már késő.

Gracq? Kétszer-háromszor. Kimért. És az a megjegy-
zése: „Nem szeretem Mozartot”. Viszlát.

Michaux? Egyetlenegyszer. Vatta van a fülében. 
Szomorúság, a meszkalin-hatásnak mélyen alatta.

Duras? Vicces beszélgetések a kávézóban. Aztán ő 
Mitterand pártjára áll. Viszlát.

Claude Simon? Nagyon kellemes, spanyol háború, 
konok anarchizmus. Tetszik.

Paulhan? Intrikus. A lakásán, az Arènes utcában. Ő az 
egyetlen, aki gondolkozni látszik, mielőtt beszélne, gya-
kori metafizikai utalások, agyafúrt irónia, zen. Munka 
közben sanzonokat hallgat a rádióban. Kínai könyveket 
ad nekem kölcsön, meg Chesterton Ortodoxiáját. Minden 
fonák nála, de néha rávilágít dolgokra. Szereti a Parkot, 
a szentháromságot látja benne: nem rossz. Nagyon intel-
ligens, a művei gyengék. Szép kék, kerek a kézírása az 
örökké utalgató levélkéken. Titokzatosnak akar látszani, a 
titkos társaságok stílusában, a hatalom kedves neki.

Cioran? Utóbb elküldi nekem egy könyvét és kedvesen 
„élő, túlságosan is élő”-ként kezel. Két-három ebéd, szün-
telen nevetés, áradó reménytelenség.

Sarraute? Érthetetlen barátság, lágyság, melankólia, dal-
lamosság. Igyekszem elrejteni előle, hogy nemigen sze-
retem a könyveit. Ő sejti, de mintha nem haragudna érte.

Genet? Lesújtóan ihletett életrevalóság. Az Ízlések csa-
tájában megírtam, amit róla gondolok (Genet fizikája). 
Szem elől tévesztem, amikor politikailag unalmassá válik. 
De sokat nevettünk együtt. 

Leiris? Az aggály maga, és a becsületesség. Magába zárt 
szilárdság, nem túl mulatságos. Jókora lakás a Szajna part-
ján. Raymond Roussel mindig jelen van az árnyékban.

Klossowski? Hihetetlenül pontos és modoros hang. 
Előadása Sade-ról, melyet a Tel Quel szervezett a Saint-
Germain-des-Prés-ben. Tömeg. Lacan gúnyosan elétop-
pan, szivarral a csőrében.

Céline? Egyetlenegyszer, telefonon, kevéssel a halála 
előtt. „Jöjjön el hozzám!” Taxiba kellett volna ugranom.

Bataille? Időnként felkeresi a Tel Quel kis irodáját, dél-
utánonként. Leül, alig szól. Különös találkozás Bretonnal 
a sarki kávézóban. Számomra fontos jel. Minden meg-
ismert figura közül ő az, akit leginkább csodálok, mesz-
sziről. 

Később szólok majd azokról, akiket jobban ismertem, 
írókról, értelmiségiekről, filozófusokról, művészekről.

Főleg filozófusokról, mert tudni szándékozom, hogy 
mi dolgom itt. Leibniz-, Spinoza-, Husserl-, Hegel-
olvasataim igen világosak. Rajongok Nietzschéért, elmé-
lyülök Heideggerben. Freud, szünet nélkül (Lacannak 
köszönhetően megkettőzött érdeklődéssel). És persze a 
Biblia, elejétől végéig (vö. Paradicsom), Szent Ágoston, 
Pascal. Dante nagy felfedezés. Majd India és Kína. Majd 
ismét a görögök. Marx? Hogyne, figyelmesen, hogy tud-
jam, miről van szó.

Ezotériából Guénon.
Zene, festészet: sok. 
Épp hogy feltűntem, dicshimnuszok potyognak az 

égből, de kritikák is. Íme, amit erre a fertőzött színpadra 
lépve rögtön megértek: a sértések, a meg nem értettség, a 
féltékenység vagy a közöny előre hajt, a dicshimnuszok 
viszont visszatartanak. 

Baudelaire: „Szerencsés jellemem örülni tud a gyűlö-
letben és megdicsőül a megvetésben. Az ostobaság irán-
ti pokoli szenvedélyemnek köszönhetően különös örömöt 
lelek a rágalom színeváltozásában.”

Számtalan lehetőségem lesz a későbbiekben edzeni 
szerencsés jellememet.

[…]
105. oldal:
Koktélparti a Pont Royal bárjában, regényem „piac-

ra dobása” alkalmából, néhány korombéli fiatal meg-
szólít. Szemtelenek, lökdösnek, de szarkazmusunk 
közelebb hoz egymáshoz, átmulatjuk az éjszakát, ők 
lesznek, velem együtt, a Tel Quel folyóirat alapítói, 
amelyről sokat beszélnek majd. Mit tehettünk volna 
ebben a korban, és a mi korunkban? Mi mást, mint 
lapot alapítani?

Ott van tehát, már a legelején, Hallier, Huguenin, 
Matignon, többek közt. Egy klán, közös a lelkesedésük, 
(alig) visszafojtott homoszexualitásuk, kölcsönös félté-
kenységük, kisebb-nagyobb mértékben őrült ambícióik. A 
legőrültebb Hallier, az ő szüntelen, pusztító (önpusztító) 
energiája ölt társadalmi formát a lap kiadásában. A meg-
állapodásunk egyszerű: ők a sikerről álmodnak, nekem 
sikerem van, tehát rám akaszkodnak, a kiadónak fiatal 
írók kellenek, ennyi.

Beszélgetünk, iszunk, vitázgatunk, kevés dologban 
értünk egyet, de mit számít, kezünkbe kell venni a 
Történelmet, magunkhoz ragadni a hatalmat, ennyi az 
egész. Ezek az izgatott fiúk sok bajt hoznak még a fejem-
re. Ahogy az várható volt, a kezdet hamis taktika-barát-
sága hamarosan gyűlöletbe csap át (különösen Hallier-
val és Matignon-nal, mivel Huguenin, a legromanti-
kusabb, rövidesen meghalt, autóbalesetben, nagyjából 
akkor, amikor Nimier is). Az én klánom marginális, de 
van egy szövetségesem, aki sokat nyom a latban: Ponge, 
a Luxembourg-kertben olvasom fel neki az első szám 
vezércikkét. Ragaszkodik hozzá, hogy a kezdetektől jelen 
legyen a lapban, amit manifesztumban tesz közzé, kihí-
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vásként Paulhannak és az NRF-nek, akárcsak Sartre-nak 
és a Temps modernes-nek.

Éretlen kamaszoknak tartom ezeket a fiúkat, fegyel-
mezetlenek, nem minden tehetség híján, megengedem, 
híján vannak azonban a gerincnek. Bedolgoznak az Arts 
magazinba, amely a kor sztárjai, Sartre, Camus, Mauriac, 
vagyis a „bal” ellen vívja a csatáit. De ettől vajon „jobbol-
daliaknak” számítanak-e? Természetesen, de nem ez szá-
mít, csak a merész hidegvér számít. Huguenin konvenci-
onális írásai színtelenek. Matignon egy igen jó Flaubert-
könyv szerzője, de ennyi, később majd a Figaro kritiku-
saként áll bosszút mindenkin. Hallier bonyolultabb, vál-
tozó, össze-vissza beszél, érthetetlenül erős szenvedély-
lyel rajong Blanchot-ért, harácsoló, nevetséges, lerázha-
tatlan, patetikus. Mivel félszemű (ami részben magyaráz-
za a bolondériáit), ő lesz a szerkesztőségi titkár, a többiek 
szerkesztőségi tagok, demokratikusan működünk, bármi-
kor kézhez kaphatjuk a katonai behívónkat. Mint a francia 
írók többsége, ők is érdekesek időnként, de ami a bölcse-
letet illeti, nullák. Rengeteg tehát a pszichológia, vagyis a 
nevetséges versengéssel elpazarolt idő.

Hallier-nak a legmélyebbek a társadalmi gyökerei, a 
Victor Hugo sugárúton lakik, a szüleinél. Rengeteg pénz 
van ott, meg egy Géricault a falon. Apja a Vichy-rendszer 
nagykövete volt, nyugdíjas tábornok, fiókjaiban dosszi-
ékat őriz. A családnak középkori kastélya van Bretagne-
ban, a tábornoknak titkai, a fiú pedig, aki nagyvonalú 
tud lenni rendszeres delíriumai alatt, makacs ellenálló-
kat invitál a családi körbe: Robbe-Grillet-t (akit ott ismer-
tem meg), Claude Simon-t (aki kikérdezi a tábornokot az 
1940-beli francia lovasságról), röviden, a Minuit Kiadó 
egy teljes szárnyát. A „121”-ek idejét éljük, az algéri-
ai háború ellen. Magyarán az egész társaság alapjaiban 
de Gaulle-ellenes (én nem erre hajlok), így érthető, hogy 
később Mitterand-nak, aki eleinte lelkesedik Hallier-ért 
(a tábornoknak hála), bohózatba illő problémákat okoz. 
Ami engem illet, a Vichy-szag irritál, az orrom határo-
zottan angol. De ha meg kell tenni, ha a pincétől a padlá-
sig mindent át kell mozgatni, akár szélsőbal ostobasága-
ira is támaszkodhatunk, hogy azután kihajíthassuk őket 
is az ablakon, a többivel együtt. Kész művészet, idő kell 
majd hozzá. Ennyit a felszínről. Valójában a nyelv belső 
tapasztalata az, ami a felszínen tart, ami magával ragad, 
ami elmélyít. Az ember nem választja ezt a szenvedélyt, 
ez adódik, és Sartre téved: az irodalom nem idegbaj, 
hanem a megismerés egyszerre mágikus és precíz módja, 
egyre inkább az. 

A Tel Quel az jó, szórakoztató, sok időnk rámegy, a 
szerkesztőségi ülések Homéroszba illőek, többé-kevésbé 
megjátszott összecsapásokkal, komoly veszekedésekkel, és 
rosszízű kizárásokkal. A kiadás alapja az én piaci sikerem, 
alapvető tévedés, hiszen hamarosan a margóra kerülök, és 
ott is maradok. A Park, amely szétfoszlatja körülöttem az 
illúziókat (lesz még több is belőlük), nagy nehezen, Mauriac 
közbenjárására, kapja meg a Médicis-díjat, 1961-ben.

[…]
128. oldal:
A Tel Quel negyedéves irodalmi folyóirat, melyet 

huszonéves ifjú írók írnak és adnak ki, minden reklám 
nélkül, alcímének hierarchiája a szerkesztők tudatos dön-
tése nyomán alakult ki: Irodalom/Filozófia/Művészet/
Tudomány/Politika.

A szerkesztőség független a kiadótól, a cím szerződés 

szerint közös tulajdon. Kis iroda, egyetlen telefon. A szer-
kesztőség demokratikusan működik, titkárt választ magá-
nak, a tartalmat megszavazza, az egyes tagok kizárását 
vagy felvételét is. Minden döntést a szövegek értékelésé-
nek rendel alá, mert elsősorban a szöveget ítéli meg, nem 
a társadalmi vonatkozásokat. Az utolsó pont, ami abszo-
lút forradalmi, mindvégig meghatározó lesz.

Hallier kizárása után (minő megkönnyebbülés, hogy 
többé semmi közöm a tébolyához, a folytonos hazudo-
zásaihoz, hogy nem kell mindennap hallgatnom, amint 
kabátja hajtókáját feltűrve, mélységes kínban azt mondja: 
„Egyszer még megölöm magát”), a Kiadó egyre gyanak-
vóbb lesz, a súrlódások és a válsághelyzetek egyre csak 
erősödnek és sűrűsödnek, egészen az 1982-es szakításig. 
A Tel Quel az én irányításom alatt, L’Infini-ként fog újjá-
születni, a Gallimard Kiadónál, alcímei nem változnak. 
Összességében közel 200 szám: képtelen, tehát valósze-
rű vállalkozás, a legviccesebb, hogy senkinek sem tűnik 
fel ez az erőmutatvány. Ahhoz bizonyára bele kéne halni, 
de minek?

Amint végigfutom a lapszámokat, elém állnak a nevek: 
Artaud, Bataille, Ponge, Heidegger, Hölderlin, Dante, 
Pound, Borges, Barthes, Klossowski, Rilke, Jakobson, 
Joyce, Sade, Genet, Needham, Philip Roth, Pleynet, 
Denis Roche, Risset, Kristeva, Guyotat, Henric, Muray 
stb. 70%-ban igen jó, helyenként fura vagy röhejes. Sokat 
dolgoztunk, de nem éreztük munkának, nagyon jól szóra-
koztunk közben.

Magától értetődik, hogy a kiadók (köztük a Tel Quel 
kiadója) újabb és újabb konkurens lapokkal válaszoltak, 
mégpedig egészen hamar. De ma már mindenki egyet-
ért abban, hogy az eredeti a legjobb (főleg azok, akiknek 
panaszra lenne inkább okuk), hiába másolták annyiszor, 
soha utol nem érhették.

A program egyszerű: kilépni a sorból, figyelmünket a 
margóra sodort, de központi jelentőségű tapasztalatokra 
irányítani, rávilágítani az akadémikus adok-veszek üres-
ségére. Messze van még, ez idő tájt, Artaud, Bataille, 
Ponge műveinek összkiadása, a szövegeket egyenként 
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kell kimenteni a cenzúra vagy az intézményes felejtés 
hatalma alól. Sade Pléiade-kiadásban? Elképzelhetetlen. 
Messze még az idő, amikor Barthes és Foucault elfog-
lalhatják helyeiket a Collège de France-ban, hol van 
még Derrida vagy Kristeva fényes nemzetközi karrier-
je? Lacan alig ismert, Bretonról nem beszélnek, Céline-t 
átkozzák. A hatalom az Sartre, Camus, Malraux, Aron, 
Aragon, Mauriac, nekik pedig van egyéb dolguk, mint az 
irodalommal vagy a filozófiával érdemben foglalkozni. 
Lévi-Strauss rendben, de Heideggernek még várni kell az 
értő olvasókra. Az idő az elkötelezettségé, a hideghábo-
rúé, a politikai harcoké, a morálé. Ezekkel is foglalkozni 
kell előbb-utóbb, fellazítani egy kicsit, ahol szorít, vagyis 
hát a lehető legtöbb kárt tenni bennük. 

A társadalom megpróbált bebörtönözni, és ezt termé-
szetesen nem hagyhatjuk szó nélkül. A gyenge láncszem 
(1968 májusa majd bebizonyítja) az egyetem, a felrob-
bantandó központi zár pedig a francia kommunista párt. 
Foglalkozunk majd vele.

A cél tehát, hogy az irodalom felől (nyitott könyvtárral, 
megállás nélkül) vallatóra fogjuk a filozófiát, a művésze-
tet, a tudományt, a politikát. Senki nem léphet a Tel Quel-be 
anélkül, hogy sajátos viszonya ne volna a nyelvhez, a pszi-
choanalízist üdvözöljük, az orosz formalistákat is (a totalitá-
rius realizmussal szemben). Nyitva a könyvtár? Dante és az 
írás vándorútja (1965), a Dráma szellemében, később pedig 
Jacqueline Risset új Isteni színjáték-fordítása. Különböző 
felhívások: a szürrealizmus kritikája, az „új regény” támo-
gatása (taktika – az irodalmi piac még ma is remeg tőle), 
ragaszkodunk Joyce-hoz, hangsúlyozzuk Lautréamont-t 
(Marcelin Pleynet idevágó könyve korszakalkotó). Röviden, 
úgy élünk, ahogy olvasunk és írunk, ez a dolog tétje (a kor 
egy adott pillanatban ezt „strukturalizmus”-nak nevezi). Mit 
mond, és hogyan? Hogyan működnek a mítoszok? Mi az, 
amiről az alany azt tudja, hogy nem tudja? Mire vágyik való-
jában? Mi is a helyzet a nyelv által megnyilvánuló különbö-
ző szimbolikus rendszerekkel? Mi az oka a héber, a kínai, no 
meg India felháborító mellőzésének?

Relativizmus? Dehogy, vizsgálat, elmélyülés: újra-
olvassuk Racine-t (botrány a Sorbonne-on), Sade kilép 
az illegalitásból (ma bibliapapíron olvasható), még egy 
lépés, és La Fontaine ugyanolyan forradalminak tűnik 
majd, mint Artaud, Homérosz, mint Proust vagy Céline, 
Aiszkhülosz mint Georges Bataille, Villon mint Genet. A 
festészetről, zenéről nem is szólva, mérhetetlen archívu-
mot keltettünk életre, merész reneszánsz: Picasso mutatja 
az utat. A feledés veszélye mindig fennáll, ha az értelem 
alszik, előjönnek a szörnyek, új értelem kell és új szere-
lem (Rimbaud). A rendelkezésünkre álló eszköz szerény, 
de nagyhatású: egy folyóiratot adunk ki. A legenda lábra 
kel: a Tel Quel egy ideggóc, egy terroristafészek. Valóban 
az, és mára az általános regresszió bebizonyította, hogy 
ezeknek a terroristáknak igazuk volt az olvasás képes-
ségének piaci alapú tönkretételével szemben. Hogy nyil-
vánvaló legyen, nyissuk ki Voltaire-t például, akit gyakor-
latilag senki sem olvas manapság. Nézzenek csak körül, 
mi van a Történelemmel, az Emlékezettel, a Formával, 
az Alappal és az alapvető Mélységgel? A legviccesebb, 
hogy az intézményes rombolás alkalmazottai azzal vádol-
ják a Tel Quel-t, hogy terméketlenné tették az irodalmi 
alkotást, vagyis tehát, Lacan-nal szólva, az iroda/lomot 
[„poubellication]. Az eltakarítandó piaciak még mindig 
meredt szemekkel bámulnak ránk. Hiszen mindannyian 

tudják, hogy a gondolkodás gátolja az érzéseket, az intel-
ligencia meg az autenticitást. Itt tartunk, itt tartottunk és 
mindig is itt fogunk tartani, de azért megzavartuk egy 
időre a közösségi hipnózist. 

A Tel Quel működési szabályai? A magázódás köte-
lező, a magánéletről szót sem ejtünk, mutassa, mit írt, 
ennyi. Láthatják: terroristák.

165. oldal:
Az 1970-es évek mintha ólomsúllyal nehezedtek volna 

ránk, a legtöbb barátomra, és bizonyos értelemben rám 
is, egy évad a pokolban, mondhatnánk. Ólomból aranyat 
csinálni, az komoly munka. Ezt tettem a Édennel, 1974 
és 1981 között háromhavonta jelent meg a Tel Quel-ben. 
Központozás nélkül, a fül és a lélegzet ritmusára, minden 
reggel, minden este, álmomban, ébren, jártomban-keltem-
ben, úszás közben, hallgatva.

Valójában semmi mást nem csinálok, még ha a lát-
szat mást is mutat. A lap, az összejövetelek, az ideológi-
ai vagy politikai viták, rokonszenvek és ellenszenvek, az 
irodalomkritika kitartó ellenségessége, veszekedések, sér-
tegetések, kizárások, ez csak a folyton változó díszlet, a 
munka forgószínpada. Mindig visszatérek az író-, ponto-
sabban a játékasztalaimhoz: főleg Velencében, ott érzem 
igazán a levegőt, a vizet, a várost, a hajókat, minden erőt 
ad; Ré szigetén, a kéklő só, az árapály magányában; New 
Yorkban, egy tizenhatodik emeleti, Hudson-menti lakás-
ban, melyből a szikár nap mintha szeleteket hasítana, 
Közben Bachot és Scarlattit hallgatok, Glenn Gouldot és 
Scott Rosst; végül pedig Párizsban, visszacsenve az időt 
a társadalmi komédiával elpazarolt időből. 

Az így megfújt betűk szárnyra kelnek, társaik a mada-
rak és a fák, a virágok, a rakpartok, a légáram lendületet ad 
a mondatoknak, segítségképpen a karomnak, csuklómnak, 
az ujjaimnak. Támogatom mindazt, ami haladni késztet, és 
ellene vagyok annak, ami akadályoz. Napi döntések, állás-
foglalások, kapcsolatok ápolása és felszámolása, kilépek 
és vissza a papírhoz. Vissza? Ó nem, hiszen a lap irányít-
ja az életem, mindig a következő mondat mutatja az utat. 
Időnként elnémul, aztán helyreáll a harmónia, és én köve-
tem. A jól hangolt zongora a megmentőm. A vén Bach, az 
evangélikusok legnagyobbika, a legújabb evangélista, keze 
alatt minden világosan összeáll, pontosan, mélyen, erősen, 
kavarogva, csúsztatva, tisztán. A fehér fehérebb, a falak-
nak füle van, a kövek hallanak, a halottak élnek. Kínában 
biztonságban vagyok, Manhattanben láthatatlan, sókeres-
kedő Ré szigetén, aktív dezertőr Párizsban, fényes nappal 
is elrejt a szüntelen provokáció. Nyitott, ékesszóló, vidám, 
feledékeny – mindig máshol vagyok.

Hogy úgy mondjam: látszólag jelen vagyok. Párizsba, 
a régi szokás szerint, csak ügyeket intézni jár az ember, 
egyébként valahol messze, egy kiválasztott helyen él. 
Pleynet barátom bizonyára egyetért azzal, hogy a Tel 
Quel és a L’Infini gondolatai főként Velencében szület-
tek. Tulajdon jegyzetei is tanúskodhatnak róla, no meg az 
enyémek, a füzeteim egész sora, évről évre. Néhány jegy-
zet kiad egy teljes oldalt. Néhány vázlat a folyamatban 
lévő regény regényében egy újabb kis regényt formáz. 

177. oldal:
Különös, de a nyolcvanas évek a nagyok halálát hoz-

zák: Barthes, Sartre, Lacan, Beauvoir, Foucault, később 
Deleuze… Mintha egy baljós angyal kiragadta volna, 
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kilopná az időből az intelligenciát. Barthes és Lacan 
halála a Tel Quel végét is jelzi. A Kiadó egy ideje már 
rossz szemmel nézte ezt a kisebb államot az államban, 
a Nők kézirata pedig betette a kaput, iszonyodva olvas-
ták. Költöznünk kell tehát: teherautó, archívum, könyvtár. 
Rövid utunk az utca végéig vezet: a Gallimard Kiadóhoz.

Antoine Gallimard-t 1968 óta ismerem, átmulattunk 
együtt néhány éjszakát. Apja, Claude, természetesen 
bizalmatlan, ezért egy ideig a csoport egy leányvállalatá-
nál időzünk. Az új lapnak Végtelen a neve, L’Infini, az új 
sorozatnak is. Nők című regényem 1983-ban jelenik meg 
a Fehér Sorozatban. Jó lóra tettünk: siker. 

Szinte látom, amint 1982 végén Párizs felé autózom, 
mellettem a kéziratom. Ami a társadalmi fogadtatást illeti, 
teljesen bizonytalan vagyok, de nagyon is biztos vagyok 
a szövegben. Tanulság: az írott oldalakban bízz, a való-
ság majd a szerint alakul. A dolgok gyorsan haladnak, 
Antoine-nak hála (de ezt senki sem tudhatja). Az akkori 
irodalmi közvélemény szerint a kövér, iszákos és abszurd 
Francoise Verny tol előre. Tévedés.

Hál’ istennek az előző kiadó nem adja a Tel Quel címet. 
A L’Infini sokkal jobb, köszönjük, Gondviselés. Pleynet 
barátommal tehát beköltözünk az NRF-hez, mostan-
ság jön ki a századik szám, jó néhány sikeres könyvet is 
kiadtunk. De, szokás szerint, mintha mit se tettünk volna, 
„közegünk”, az irodalmi, duzzog, hisz soha nem kértük a 
véleményét. 

Rendben, persze, meg kell halni, de miért kéne siet-
ni vele?

Miközben ezeket a sorokat írom, kezembe akad Pascal 
következő gondolata: 

„Van bennem valami gonoszság, ami arra serkent, 
hogy vitába szálljak a montaigne-i gondolattal, miszerint 
az elevenség és az erő csökkennek a korral. Nem akar-
nám, hogy így legyen. Irigylem saját magam. A húszéves 
önmagam már nem én vagyok.”

Hadd javítsak bele: a húszéves önmagam már nem 
én vagyok (lásd fotók), de mindennél inkább én vagyok 
(ami a gondolkodásom illeti). A legeslegnehezebb: való-
ságosan megszületni, kitartani, elmenni, visszatérni. Azért 
írunk, hogy visszatérjünk, a visszatérés mellett kötelez-
zük el magunkat.

203. oldal:
A francia irodalmi közegben több mint harminc éve 

forog ez a film, klasszikus westernként írnám le, újra és 
újra lemegy, időnként újabb szereplőkkel gazdagodva. 
Van a Szép, a Jó, az Erényes idegen, Le Clézio, és van a 
Rossz, én. Tehetek én bármit, Le Clézio békésen uralja a 
terepet, a végén mindig kilovagol a képből, egyenesen a 
nyeregben, a nap felé, én meg egy temetőben haldoklom, 
kezemben egy marék dollárt szorongatva, ami sosem lesz 
az enyém. Modiano szerepe zavarosabb: biztonságban 
van, de elharapja a szavait, boldogtalan volt a gyermek-
kora, a keleti kisváros lakói bűntudatukban nagyon szere-
tik, szeretik, de nem imádják, mint le Cléziót, aki plakát 
formájában lóg a hölgyek szobájának falán. Az Ördög, ne 
feledjék, én vagyok. Tolvaj vagyok, egy gazember, ter-
rorista, egy felajzott gyilkos, akinek mindig a ravaszon 
az ujja, egy kicsapongó huligán, bérenceim vannak és 
magasrangú támogatóim, félelmet keltek mindenkiben, 
semmiben sem hiszek, bűnhődni fogok a bűneimért. 

Ki még? A nagy tudású Quignard tiszteletes, aki 
néhány éve a maga hirtelen besűrített latinjával csapja 
össze a halotti miséket, és a megállás nélküli temetése-
ket is a temetőben. A Film szerint, a Tiszteletessel foly-
tatott Templombéli beszélgetéseim nyilvánvalóvá teszik, 
hogy nem a vaskos vadállat vagyok, aminek a közvé-
lemény tart, de épp ezen a ponton válik az esetem még 
súlyosabbá. Görögül beszélünk, a Tiszteletes és én, lati-
nul, héberül, középkori stílusban, néha még franciául is. 
Feloldozást is kapnék, ha megvallanám a bűneimet, de 
esélytelen, a kicsapongó énem felülemelkedik, és roha-
nok a Bordélyba. Ott, az előző tulaj, Marguerite Duras 
oltalmazó képmása alatt, néhány kiválasztott, élénk szel-
lemű lány (Catherine Millet, Christine Angot, Virginie 
Despentes) körében találkozhatok a helyi rosszfiúkkal, 
Michel Houllebecq-kel például, szájában cigaretta, kivá-
ló pókerjátékos, vagy Jonathan Littell-lel, a félelmetes 
újonccal, akitől remeg egész Chicago.

A legrégebbiek emlékeznek még Lindon rabbira, akit 
mindig Beckett, a szigorú lelkipásztor kísért, a szabatos-
ság és a mélységes melankólia korában, amit a szoftpornó 
vándormágusai, Catherine és Alain Robbe-Grillet sem 
tudtak igazán felvidítani. Feltűntek aztán tehetséges, de 
jóval frivolabb szerzők, mint Frédéric Beigbeder, akinek 
Neuf-Neuf volt a beceneve, a vadonatúj pisztolyai miatt, 
vagy Patrick Besson, eredeti és szentimentális kommunis-
ta a kőolajkutak korában. És a többiek, Nabe, Zagdanski, 
az ellenségeskedő testvérek, utcai párbajaik hajdan szó-
beszéd tárgyává tették őket, az első a radikális iszlám 
egy fajtájának átkát vette magára, a másik ragaszkodott 
a Talmud arabeszkjeihez. A kiváló Muray seriffről sem 
feledkezem meg, rendbontóból rendfenntartó, igen jó 
lövész, de egyre pesszimistább és kiábrándultabb, ennél-
fogva a szenteskedők kedvence lett. Hozzá kell tennem, 
hogy számos tévés egyenes adást közvetítettek innen, 
neves műsorvezetőkkel, mint Bernard Pivot, Thierry 
Ardisson, meg megannyi más, akik Párizsból egyenesen 
tout exprés idejöttek, Texas e rejtett odújába. 

Nem térek ki a gyakran ígéretes mellékszereplőkre, 
ők többnyire változnak a western újabb és újabb verziói-
ban, sosem tudhatják, hogy alkalmazzák-e őket a követ-
kező alkalommal, és az egymást követő prédikátorok-
ra sem térek ki, akik minden szezon kezdetén beizzít-
ják a várost (ők a forgatókönyv entellektüeljei). Ez utób-
biak nagy tiszteletnek örvendenek, nagy hangon védik a 
Jót a Rossztól, a helyi lapok biblikus hangvételű cikkeket 
közölnek róluk, több oldalnyi terjedelemben, én viszont 
továbbra is a Rossz vagyok, „wanted”, bűnhődni fogok. 
Még „átkozottnak” sem mondhatom magam (tragikus 
hős, akit az interpretáció mindig felment), mert bizonyí-
tott, hogy sosem panaszkodom, és ez napnál is világosab-
ban bizonyítja, hogy nincs lelkem. Végül is, Isten meg-
tartson, a szerepem nélkülözhetetlen a produkcióban. 
Hiába keringtek a kirúgásomat követelő petíciók, bosz-
szúálló cikkek, lendületes gúnyiratok, a környék becsüle-
tes polgárai által rendelt pamfletek, semmi sem változtat 
azon, hogy én vagyok az elérhető Legjobb Rossz, ha nem 
lennék, a film is veszítene a fényéből.

(Un vrai roman. Mémoires. Paris, Gallimard, 2007)
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