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A KITŰNŐ ESSZÉISTA ÉS KRITIKUS Gauß Von nah, von fern (Közelről, távolról) című kötete 
a 2002-es év krónikája, mely egy-két hónap történéseit összefoglaló írásokra tagolódik. 
Címe többféle értelemben is jól jellemzi szerzőjének kettős célját. Legegyszerűbb jelenté-
sében a szemlélődés földrajzi helymeghatározása, hiszen Gauß osztrák emberként, kö-
zelről követi a hazájában zajló politikai és kulturális történéseket, folyamatokat, s ilyen 
értelemben távolról a világeseményeket, Amerika Irak-politikáját vagy az afrikai mene-
kültek tragédiáját. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a szerzőt közelebbről is érin-
tené közvetlen környezetének sorsa. Gauß semmilyen értelemben nem provinciális gon-
dolkodó, ugyanazzal a hevülettel és intellektuális energiával fordul a világ legtávolabbi 
pontjáról hozzá eljutó hírhez is, mint ahogy szemmel láthatóan nem tesz különbséget 
úgynevezett nagy horderejű történések és a „kis színesnek” szánt bizarrságok között 
sem. E kötet szerzőjének egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy számára minden ér-
telmezhető és értelmezendő szimptómaként is. A cím földrajzi jelentését fölülírja tehát 
a megérteni vágyó ember attitűdje, aki mindenhez elég közel áll ahhoz, hogy értelmet 
tulajdonítson neki, s mindentől elég távol ahhoz, hogy belátását ne zavarja meg elemi 
érintettsége. Ezt a funkciót tölti be a kötet időbeli tagolása is, hiszen nem napi feljegyzé-
seket olvashatunk, hanem egy-két hónap összefoglalását: a közvetlen reakció és a sze-
lektáló, rendet rakó visszatekintés között félúton születtek meg ezek az esszék. S végül: 
Gauß nem riad vissza attól, hogy személyes életének fontos, vagy akár jelentéktelennek 
tűnő mozzanatait egy sorba állítsa a világ történéseivel, s az őt közelről érintő esemé-
nyeket olyan módon hozza ezekkel kapcsolatba, hogy a szerzőt még távolról sem ismerő 
olvasó számára is belesimulni látszanak az írások nagyobb összefüggéseibe.  

Gauß sokféle. Baloldali gondolkodónak nevezhetnénk, de mentes például minden-
fajta szociális szentimentalitástól. Bizonyára sokféle liberális célt a magáénak vallana, 
de elég csak elolvasni itt megjelenő írásainak egyikét ahhoz, hogy a liberalizmusról mint 
kizárólagos igazodási pontról alkotott lesújtó véleménye nyilvánvalóvá váljon. Egy ki-
csit sem kíméletes a hazájához, de nem nevezhetnénk nemzetostorozónak. Világszemlé-
letének személyes, szigorú morál kölcsönöz szilárd alapot, de soha nem moralizál. Képes 
szinte bármit komoly megfontolás tárgyává tenni, s mégis, alig van az évnek olyan ret-
tenetes eseménye, amelyet ne tudna a groteszk és az irónia eszközeivel végtelenül mulat-
ságossá változtatni. Néhol lassú, szépen kibomló, megdolgozott prózát ír, más passzusok 
elnagyoltnak vagy önismétlőnek hatnak, s az embernek az az érzése támad, hogy bizo-
nyos írásai az „erről az jut eszembe, hogy…” logikája szerint keletkeznek. Olyan, mint 
egy néptanító, aki a kedvünkért újraolvassa Sartre-ot és nyomon követi a német iroda-
lomtudomány fejleményeit, összességében elszánt felvilágosító, ugyanakkor nincs híján 
egyfajta szubverzivitásnak, amely azt sugallja, hogy ne higgyünk el senkinek semmit. 
Együttérző embertársunk és kíméletlen, éles nyelvű kritikus. Ez a sokszínűség teszi írá-
sait élvezetes olvasmánnyá, s ennek köszönhető az is, hogy 2002-es krónikája egy percig 
sem hat elavultnak. 
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