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ANDRÉ MAUROIS ÉLETÉNEK REGÉNYE
ÉS A "REGÉNYES ÉLETRAJZ"

André Maurois, 'aki száz esztendővel ezelőtt, 1885. július 26-án, egy kis nor
mandiai városkában, a Rouen melletti Elbeufben, gazdag zsidó textilgyáros fia
ként, Emile Solomon Wilhelm Herzog néven látta meg a napvilágot. nem tarto
zik a huszadik századi francia irodalom nagy hegyvonulatába, melynek kimagas
ló csúcsait minden bizonnyal Paul Claudel, André Gide, Paul Valéry, Marcel
Proust, Roger Martin du Gard és Franccis Mauriac neve és munkássága jelenti.
De André Maurois hihetetlenül mozgalmas és változatos élete, emberi és írói
pályafutása minden fordulatában oly mélyen összefonódott és eggyéforrott hazá
ja, Franciaország sokszor tragikus történetével, életműve, esszéi, emlékiratai, el
beszélései, regényei és főleg nagy életrajzai pedig olyan szorosan és szervesen
hozzátartoznak a huszadik századi francia és európai irodalom történetéhez,
hogy e centenárium mellett mi magyarok sem mehetünk el szótlanul. A világiro
dalom különben sem csak a lángelmék és remekművek története, hanem azoké a
művelt, okos és kellemes íróké is, akik a mindenkor megbízható, tisztes és ran
gos középszert képviselik, azt a középszert, amely nélkül a nyájas és gyakran oly
szeszélyes és türelmetlen olvasó nemigen juthatna el a lángelmék és remekmű

vek világához. Maurois izig-vérig ilyen író: művelt, okos és kellemes. Egész írói
munkássága híd, amely az emberi szellem nagy hegycsúcsainak világába ível,
kultúrákat közvetít, kapcsol össze és hoz közelebb egymáshoz, kedvenceit, a
nagy angol írókat a franciákhoz, a szeretett franciáit a világ minden nyelvéhez
és nemzetéhez. Akár a nagy költők és írók, Shelley, Byron, Voltaire, Chateau
briand, Balzac, Victor Hugo, a két Dumas, George Sand, Marcel Proust, akár
Viktória angol királynő miniszterelnökének, Lord Disraélinek, akár a huszadík
század Nobel-díjas mikrobiológusának, Alexander Flemingnek az életét mondja
el, akár szeretett hazája, Franciaország, a csodált Anglia vagy az Egyesült Álla
mok törtenelmét írja meg, olvasottsága, tájékozottsága, tárgy- és anyagismerete
káprázatos, előadásmódjamindvégig színes, érdekes és lebilincselő. A "regényes
életrajz" - a "biographie romancée" -, ahogy a kritikusok Maurois 1923-ban
megjelent Shelley-életrajza alapján keresztelték el, teljesen önkényesen és pon
tatlanul, az irodalmi életrajzok műfaját, elsősorban az ő és az osztrák Stefan
Zweig munkássága révén nyert polgárjogot az európai- irodalomban. Maurois
rendkívül termékeny író volt; hatalmas munkássága egész könyvtárat tesz ki.
Bár, emlékiratai szerint, olykor-olykor ő is szívesen csiszolgatta mondatait, álta
lában gyorsan, könnyen, pontosan és elegánsan írt; nem ismerte a szavakkal va
ló birkózás gyötrelmét, amelyre pedig néha éppen a legnagyobbak panaszkod
nak. Mondatainak természetes lélegzetvétele, lejtése és hullámzása van; a nagy
francia klasszikusokon iskolázott stílusa áttetszően tiszta és világos. Maurois
francia író, tehát ösztönösen tudja és a maga gyakorlatában következetesen al
kalmazza is 'az ismert aranyszabályt, amely szerint az író legfőbb udvariassága
olvasójával szemben a világosság. De Maurois tud ugyanakkor oldott, ellágyult,
merengő és ünnepélyes is lenni; a líra búvópatakja állandóan ott bujkál elbeszé
lő stílusában. Ezek az adottságok nagymértékben hozzájárulhattak ahhoz, hogy
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Maurois a két háború közötti időszak és a második világháborút követő évtize
dek egyik legnépszerűbb, legolvasottabb írója volt hazájában és hazája határain
ltívül is. Népszerűségére talán semmi sem jellemzőbb, mint az,hogy Anglia tör
ténete címú műve, amely mintegy hétszázötven oldalon mondja el, rendkívül ér
dekesen, Nagy-Britannia történelmét, 1937-ig ötvennégy kiadást ért meg francia
nyelven, s még ugyanabban az évben, jóformán a második világháború eléesté
jén, magyarul is megjelent, József Attila kitűnő barátja, Németh Andor rangos
fordításában. Ez a könyv, amelyet az angol történészek is a legnagyobb elisme
réssel fogadtak, a harmincas évek egyik legnagyobb nemzetközi könyvsikere
volt. -

Élet és életmű Maurois esetében is elválaszthatatlan egymástól. Az, aki annyi
idegen élet áramában rnerűlt meg, könyvhegyeket, könyvtárakat olvasott el, is
meretlen kéziratokat és leveleket kutatott fel, országokat utazott be, csakhogy
hősei életútját időben rs térben egyaránt híven megrajzolhassa, maga' is rendkí
vül mozgalmas és változatos életet élt. Szülei a családi gyár vezetőjének szánják,
de a kis Emile Herzogban, aki meg-megáll édesanyja könyvtára előtt, és akinek
tekintete végigsiklik a francia klasszikusok kötetein, homályosan, ösztönösen,
mélyen a tudat alatt már megfogamzik a szavakkal még ki-nem-mondható vágy,
hogy ő is író legyen. A roueni Corneille-líceumban, az egykori jezsuita kollé
giumban, éri az első nagy szellemi élmény egy fiatal filozófiatanár, Emile Charti
er személyében. Ez az Emile Chartier, aki később Alain néven, mint gondolkodó
és moralista, a huszadik századi francia irodalom egyik büszkesége lesz - helye
ott van a francia irodalom élvonalában, írja emlékirataiban Maurois, nem
messze Valérytől-, három dologra tanítja meg nővendékét: önálló gondolkodás
ra, helyes értékítéletre és a termékeny olvasás titkára. Nem kell nagy könyvtár
hirdeti Alain -, elég harminc-harmincöt klasszikus, de ezeket az írókat, Platont,
Szokrateszt, Stendhalt vagy Balzacot, minden évben újra és újra el kell olvasni,
hogy hatásuk egyre mélyebb és maradandóbb legyen. Emile Herzogot az 1903-as
sorozás alkalmával súlyos hátgerincferdülése és gyönge testalkata miatt katonai
szolgálatra alkalmatlannak találják, de ő valósággal bekönyörgi magát a hadse
regbe. Ez a lépés azután eldönti egész életét. Amikor 1914-ben 'kitör az első vi
lágháború, az angolul tudó Emile Herzogot a Franciaországban harcoló kilence
dik angol hadosztály vezérkarához osztják be, mint összekötő tisztet és tolmá
csot. Így Ő lesz a tolmács Poincaré francia köztársasági elnök és V. György angol ,
király találkozásánál, Abbeville-ben, amikor a két államfő együtt tekinti Illeg a
francia és angol alakulatokat. "A háború négy esztendeje alatt - írja Maurois ~

angolok között éltem." S ott, Abbeville-ben, és másutt, Flandria hó- és esőáztat

ta, sáros mezőin, éjszaka, miközben a német repülőgépek zúgnak el feje felett,
hogy bombáikat az angol és francia állásokra zúdítsák, két támadás szünetében
elkezd dolgozni teremtő képzelete, s a nappal élményeit és benyomásait felhasz
nálva, a megfigyelt angol katonatisztek alakj aiból regényhősöket formál, olykor
több valóban létező személyt olvasztva össze egyetlen figurába. Igy születik meg,
e háborús évek élményanyagából első könyve, A hallgatag Bramble ezredes:
amely 1918 márciusában, a Grasset Kiadónál lát napvilágot, s rövidesen több ki
adást ér meg, s így lesz Emile Herzog tartalékos főhadnagybólAndré Maurois
francia regényíró. Katonai felettesei ugyanis nem járulnak hozzá, hogy köny
vét saját nevével jelentesse meg, hiszen így mindenki könnyűszerrel ráismer
hetne az eredeti modellekre. Emile Herzog az André nevet hősi halált halt
unokatestvére, André" Fraenekel emlékére veszi fel, a Maurois vezetéknevet a
Cambrai melletti Maurois falutól kölcsönzi. 1919 tavaszán, miután spanyolnát
hában súlyosan megbetegszik, s a katonaorvos ijesztő szívrmíkődésbeli-rendel-

105



lenességeket tapasztal nála, négyévi frontszolgálat után leszerelik, s így végre
hazatérhet családjához. De a gyár igazgatása, az üzleti élet, a régi munka és élet
forma már idegen számára; valami végleg megváltozott benne. Megízlelte az írói
munka, az "alkotás csendes és szívós örömét és a siker kellemes mámorát, s e
narkotikumok nélkül most már nem tud meglenni. Érzi és tudja, hogy írnia kell.
A gyárat egyelőre még nem hagyja ott, de figyelme egyre inkább az irodalom-fe
lé fordul. 1920-ban és 21-ben gyakran utazgat Angliában, legtöbbnyire a volt
angol tiszttársak meghívásának téve eleget. 1922-ben részt vesz Pontignyban, az
egykori cisztercita apátságban rendezett írótalálkozón, s megismerkedik az akko
ri vezető francia irodalmi folyóirat, a Nouvelle Revue Frsncsise szellemi vezér
karával, André Gide-del, Roger Martin Du Gard-ral, Charles Du Bosszal,
Edmond Jaloux-val, s az angol Lytton Strachey-val és a német romanistával, Cur
tuis-szal. Maurois bekapcsolódik az irodalmi életbe. 1923-ban azután megjele
nik, újabb két regény után - az egyik a Se nem angyal, se nem állat, a másik az
ugyancsak háborús élményeket feldolgozó A beszédes O'Grady doktor .l, az Ariel
avagy Shelley élete. A könyvnek, amely anagy angol romantikus költő, Percy
Bysshe Shelley életét meséli el, határozott sikere van, nemcsak Franciaország
ban, hanem Angliában is. Maurois azonban nem sokáig örülhet a sikernek. Még
ugyanabban az évben, 1923-ban, néhány napi betegség után, általános vérmérge
zésben váratlanul meghal felesége és három gyermekének anyja, a lengyel szár
mazású, tündöklő szépségű Janine de Szymkiewiecz grófnő, szíve alatt születen
dő negyedik gyermekükkel. A csapás rettenetes, de Maurois, mint mindig a nagy
megpróbáltatásokban, most is a munkába menekül. Négy évig a.: halál állandó
szomszédságában élt; s az most a legdrágábbat ragadta el tőle. Ugy érzi, a kör
bezárult körülötte, s ő végképp magára maradt. Azonban a Sors másként hatá
roz. A teljes magányban és visszavonultságban élő Maurois elfogad, még a
gyászév letelte előtt, barátja és kiadója, Bernard Grasset unszolására, egy meg
hivást Gaston de Caillavet házába, abban a reményben, hogy ott Pétain marsalJal
és Paul Valéryvel találkozhat. A ház ura, Gaston de Caillavet, aki szerzőtársával,

Robert de Flersszel írt vígjátékaival hangos sikereket aratott a francia és külíöl
di színpadokon, ekkor már nem él, de elvált asszony-leánya, Simone de Caillavet
szalonjában írók, politikusok, államférfiak és katonák adják egymásnak a kilin
cset. Simone de Caillavet nem mindennapi asszony. Gyermekfővel színdarabokat
írt, süldőlánykorában verseskötetet adott ki - a. versekhez a család barátja,
Anatole France írt előszót -, s később bimbózó szépségébe és elbűvölő mosolyá
ba Marcel Proust volt szerelmes. Proust a szép és tehetséges Simone de Cailla
vet hús-vér alakjából formálja meg Mademoiselle de Saint-Loup figuráját nagy
regényciklusa befejező kötetében, A megtalált idő lapjain. Simone Maurois-ra is
nagy hatással van. Az ismeretségből barátság, a barátságból szerelem, s a szere
lemből házasság lesz, S az új házasság mintha szárnyakat adna Maurois alkotó
kedvének. A húszas évek második felében már teljesen az irodalomnak él; szinte
egyidőben dolgozik esszéken, regényeken és életrajzokon. Két regénye jelenik
meg egymás után: 1926-ban a Bernard Quesnay, 1928-ban, a Climats; mindkettó
ben a húszas évek francia társadalmának freskóját vázolja fel társadalmi és lé
lektani konfliktusokon keresztül. Bár volt tanára és mestere, Alain regényírásra
ösztönzi, Maurois érzi, hogy tehetségének igazi műfaja nem a regény, hanem az
életrajz. "Azt mondtam magamban - írja -, hogy egy olyan nagyszabású regény
írónak a megszületéséhez, amilyen Balzac vagy Dickens, megkívántatik, lega
lábbis az ifjúkorban, a hányt-vetett életsorsa, és az enyém nem olyan volt." Tu
dásvágya, kutató szenvedélye és esszéírói hajlamai egyaránt az életrajz felé
vonzzák, amelynek a műfajában esszé és regény ötvöződik össze egyetlen egésszé.
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IB28-ban megjelenik Disraéli életrajza, s két év múlva, 1930-ban, a kétkötetes
Byron. Maurois mindkét életrajz megírásához alapos, minden részletre kiterje
dő, rendkívül elmélyült kutatómunkát végez. Erzi, hogy mélyebbre kell ásnia,
mint Shelley-életrajzában, nem szabad megelégednie az élet külső eseményeinek
a krónikájával, el kell jutnia a gondosan felépített pályaképen és a legárnyaltabb
jellemrajzon keresztül az emberi személyiség legbensőbbmagváig, oda, ahol leg
mélyebb hajlamaink, szenvedélyeink és vágyaink szunnyadnak a maguk bonyo
lult összetettségében, in statu nascendi. E két, egymás szomszédságában megszü
lető életrajz megírása egymástól ugyancsak eltérő kor- és tárgyismeretet követelt
az írótól: az első, a Disraéli-életrajz, először is teljes jártasságot Disraéli életé
ben, azután a victorian age vagyis a viktoriánus Anglia politikai, társadalmi és
gazdasági viszonyaiban, s végül mindenben, amihez e kor vezető politikusának,
Lord Disraélinek hosszú közéleti pályafutása során köze volt; a másik, a Byron
életrajz, a teljes byroni élet és életmű s az angol romantika korának imeretét. S
természetesen, mindkét életrajz megírásához elengedhetetlenül szükséges volt a
Disraélire és Byronra vonatkozó hatalmas irodalom alapos ismerete is. De Mau
rois, akit szenvedélyes kutatómunkájában felesége is támogat, fáradhatatlan,
1928 és lB30 között beutazza Angliát, Ausztriát, Olaszországot és Görögorszá
got, hogy lássa mindazokat a városokat és tájakat, ahol Byron egykor megfordult;
Angliában, a Byron-család kastélyában éjszakákon át tanulmányozza a család le
velezését és a költő húgának, Augusztának kiadatlan naplóját, hogy fényt derít
sen a Byronnal kapcsolatos testvérszerelem és vérfertőzés mendemondájára is.
Maurois-nak még két jelentős könyve lát napvilágot a húszas évek második felé
ben: 1B27-ben Angol tanulmányok címmel első esszégyűjteménye, amellyel az
angol íróknak áldoz, Charles Dickensnek, Walpole-nak, Ruskinnak és Oscar
Wilde-nak, s 1928-ban Az életrajz arculatai című műve, amely a cambridge-i
Trinity College-ben tartott hat előadásánakszövegét tartalmazza. André Maurois
minden bizonnyal a huszadik század leganglománabb francia írója. Anglománia
ja az angol nyelv, irodalom és történelem, az egész angol kultúra mély ismereté
ből fakad, és abból a meg-nem-szűnő csodálatból, amellyel egy hosszú életen át
az angol jellemnek s demokráciának adózik. Látni fogjuk, hogy az író később, a
második világháború alatt, milyen jelentős szerepet játszik Franciaország és az
Egyesült Allamok kulturális és politikai kapcsolatainak alakulásában.

A harmincas évek irodalmi sikerei, néhány újabb regény, az angol íróknak
szentelt második esszégyűjtemény, a Gondolatművészek és szó bűvészek, a nagy
Chateaubriand-életrajz és az Anglia története, egyengetik Maurois útját a Fran
cia Akadémia felé. A harmincas évek derekán Maurois már világhírű író, akinek
könyveit szívesen fordítják idegen nyelvekre. S 1938-ban végre elfoglalhatja he
lyét a Francia Akadámiában, mint a "negyven halhatatlan" egyike. Nagy pillanat
ez egy francia író életében. Miközben székfoglaló beszédét tartja, tekintete vé
gigsuhan a széksorokon, családtagjain, barátain és pályatársain, akik mind ott
vannak, hogy megosszák vele az ünnepélyes óra örömét. Maurois akár boldog is
lehetne. De öröme mégsem felhőtlen. Ezekben a hónapokban Európa és vele
együtt Franciaország is, már a második világháború árnyékában él. A fasizmus
támadásra készül. S azután, egy év múlva, 1939 szeptember elsején kirobban a
második világháború. Másnap, szeptember másodikán, az ötvennégy éves André
Maurois, aki régen túlvan már a katonaköteles koron, önként frontszogálatra je
lentkezik mint tartalékos főhadnagy. Egyelőre a kormány Tájékoztatási Hivata
lába osztják be, amelynek vezetője a másik világhírű francia író, a diplomata
Jean Giraudoux. Maurois elégedetlen beosztásával, ő harcolni akar a nácik el
len, s nem híranyagot szerkeszteni. Néhány hét múlva azonban teljesül kívánsá-
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ga, s francia feletteseinek hozzájárulásával a Franciaországban állomásozó brit
alakulatok főparancsnokságáhozkerül, Arras-ba, immáron századosi rangban,
mint megfigyelő.S a következő évben, 1940-ben, valóban hiteles szemtanúja lesz
a Belgiumon és Hollandián keresztül nagy számbeli és fegyverzeti fölénnyel ki
bontakozó német támadásnak s a francia és angol front felbomlásának. A kép
rettenetes: hatmillió ember az országutakon, asszonyok, gyermekek és öregek,
kis cókmókjukkal, akik a német csapatok elől dél felé menekülnek. 1940 júniu
sában Maurois Londonban van, majd júliusában, de Gaulle tábornok megbízása
ból, a Monarch of Bermuda fedélzetén, Kanadán keresztül, az Egyesült Allamok
ban, New Yorkba utazik azzal a küldetéssel, hogy mint író és katona, beszédei
vel, előadásaival és írásaival mozgósítsa az amerikai közvéleményt, és elősegítse

az Egyesült Allamok belépését a háborúba a náci Németország ellen.

A hontalanság vándorévei következnek ezután, 1941, 1942 és 1943, hosszú és
kemény esztendők, amikor, állandó otthon s rendszeres jövedelem nélkül, több
nyire szállodaszobákban lakva és pihenve meg, s már nem fiatalon, utazza be az
Egyesült Allamokat, beszédeket és előadásokat tartva mindenütt, ahol csak meg
fordul. Az egész Egyesült Allamok térképét kellene fölrajzolnunk, hogy csak
megközelítően pontos képet tudjunk adni Maurois páratlan tevékenységéről.

1940-ben és 41-ben New Yorkban, Philadelphiában, Bostonban, Texasban,
Houstonban, Austinban, Louisianában, New Orléansban, Cincinnatiban és Balti
more-ban tart előadást. Közben, 1941 márciusában és áprilisában, francia iro
dalmat tanít mint vendégtanár, abuffalói egyetemen, s valamivel később a kali
forniai MiUs College-ben. A feladat, amellyel de Gaulle bízta meg, s amelyet ő is
szíve szerint elvállalt, óriási nehézségekbe ütközik, mert az amerikai közvéle
mény az izolacionizmus vagyis az elszigetelődés politikájának híve ebben az idő

ben, más szóval: bár a nyugati szövetségesekkel rokonszenvezik, nem akar részt
venni az Európában folyó háborúban. Ez az állásfoglalás, amint ismeretes, csak
1941. december 7-e után változik meg gyökeresen, amikoris a japán légierő vá
ratlan és alattomos támadásával megsemmisítő csapást mér a Pearl Harbour-i
kikötőben állomásozó távol-keleti amerikai hadiflottára. Maurois azonban a ne
hézségek ellenére is teljesíti küldetését, s közben nem lankadó buzgalommal
dolgozik, szorgalmasan látogatva a washingtoni Kongresszusi Könyvtárat, Fran
ciaország történetén, meg akarván mutatni a világnak a teuton csizmák alatt
szenvedő és megalázott Franciaország igazi nagyságát, s azt, hogy a francia nép
történelmének legszebb lapjait is mindenkor könnyel és vérrel írták meg.
Maurois 1943 októberében Tunéziában van, és súlyos betegen is részt vesz,
mint Giraud tábornok francia hadseregének századosa, a Casablanca tenger
alattjárón, a német és olasz fásiszták által meg szállt Korzika felszabadításában.
A vállalkozás rendkívül kockázatos: a német tengeralattjárók mindenütt ott van
nak a Földközi-tenger vizében, de a francia és angol katonáknak sikerül másfél
óráig tartó küzdelem árán kifüstölni a szigetről a fasisztákat. Maurois ekkor öt
vennyolc éves már, lefogyva, vérhassal, vakbélgyulladással és tachicardiális szív
rosszullétekkel kerül vissza az Egyesült Államokba.

Franciaország felszabadulása után Maurois minden Idejét és erejét az esszé
és regényírásnak, s főleg nagy életrajzainak szenteli. Háromévi kutatómunka
után megírja és 1954-ben kiadja Hugo-életrajzát; Dumas-életrajza 1957-ben,
Flemingé 1962-ben, Balzacé 1965-ben, George Sand-é 1968-ban, Prousté
1970-ben jelenik meg. De Gaulle, a Francia Köztársaság elnöke, Maurois nyolc
vanadik születésnapján, 1965. július 26-án, Catrouxtábornokkal, a francia Be
csületrend kancellárjával küldi el az írónak, egész Franciaország hálája és tisz-
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telete jeléűl, a Becsületrend nagykeresztjét. Maurois 1967-ben hal meg, nyolc
vankétéves.korában. Történelmi értékű Emlékiratai, amelyeket még 1941-ben, az
Egyesült Államokban, a kaliforniai Mills College-ben kezdett el írni, s amelye
ken élete utolsó pillanatáig dolgozott, már csak halála után, 1970-ben látnak
napvilágot.

Mi magyarázza az irodalmi életrajzok páratlan sikerét s népszerűségét száza
dunkban? Mindenekelőtt talán korunk angol, francia és német regényirodalmá
nak elburjánzó tenyészete, amelynek dzsungelében a szakember, az irodalomtör
ténész és a kritikus is olykor-olykor csak üggyel-bajjal tud tájékozódni, s amely
be az átlag olvasó kétségtelenül beleunt és belefásult. A huszadik század elsősor

ban az egzakt tudományok, a fizika és a biológia nagy felfedezéseinek korszaka;
az olvasók széles rétegei tehát joggal keresnek, kitalált történetek s képzelt sze
mélyek helyett, történelmi valóságot és igazságot a könyvekben, s azokon keresz
tül választ saját sorsuk égető kérdéseire. S hol találhatják ezt meg könnyebben,
mint azokban az életrajzokban, amelyek hosszú, néha évekig tartó kutatómunka
gyümölcseiként születnek meg, s amelyekben, a regényesség, a képzelet minden
lehetőségét kizárva, tudomány s irodalom olvad össze és keveredik egymásal.
Igaz, az életrajzok általában a nagy emberek, nagy írók, rmívészek, és államfér
fiak életét mondják el - az orosz történész, Tarle Napóleon, az angol-diplomata,
Linff-Cooper Talleyrand, a Nobel-díjas francia író és zenetörténész. Romain Rol
land Beethoven életét -, de nem ezt teszi-e minden kor minden életrajzírója, az
ókoré, a görög Plutarchos, s az olasz reneszánszé, Giorgio Vasari, aki, többek kö
zött Leonardo, Michelangelo, Raffaello és Tizian életét meséli el? S nem éppen a
nagyok életéból és példájából merítünk erkölcsi bátorítást, biztatást és erőt mi,
kicsinyek, hogy felülemelkedhessünk saját sorsunk szűkre szabott korlátain?
Az angol Byron-kutatóval, Harold Nicolsonnal szemben, aki szerint az életrajz
nak mindenek előtt szigorúan tudományos munkának kell lennie, Maurois,
amint azt egyik cambridge-i előadásában kifejti, nem hisz az életrajz következe
tesen tudományos jellegében; szerinte a jó életrajz elsősorban művészi alkotás,
olyan, mint az arcképfestő műve, "egy emberi lélek fejlődésének története", a
jellem, a személyiség minden belső ellentmondásával együtt, annak teljes, bo
nyolult és összetett valóságában. S valóban, a nagy Maurois-életrajzok, a Byron-,
Chateaubriand-, az Hugo-, a Balzac-, a George Sand- vagy a Proust-életrajz kor-,
jellem- és életrajz egyszerre, amely egy történelmi korszakba ágyazva, egy-egy
kivételesen nagy alkotó szellem belső fejlődését mutatja meg az önmagára esz
mélő gyermekkortól a halállal kilobbanó öntudatig. De az életrajz nemcsak a lé
lekábrázolás művészetét jelenti az életrajz írója számára, hanem néha-néha, rit
ka és szerenesés esetekben, amikor az írónak sikerül lelki rokonság, szellemi
affinitás vagy valami belső felismerés révén azonosulnia hősével, annak sorsá
val vagy jellemével, az önkifejezés és azon keresztül önmaga felszabadításának
lehetőségét is. Maurois elmondja, a cambridge-i Trinity College-ben tartott egyik
eloadásában, hogy milyen belső analógiák vezették őt előbb Shelley, később
Disraéli életrajzának megírásához. A roueni Corneille-líceum falai közül az élet
be kilépő Emile Herzog az iskolából hozott erkölcsi-bölcseleti elveknek és a va
lóságnak ugyanazt a konfliktusát éli át, amit száz évvel korábban, az angol ro
mantikus költő, Percy Bysshe Shelley, s ez a felimerés arra ösztönzi- Maurois-t,
hogy a Shelley-életrajz ürügyén a magában hurcolt Emile Herzog problémáját
újra átélje és kiírja magából, hogy ezzel végleg felszabadítsa önmagát.

Maurois az erkölcsi elkötelezettség és helytállás lovagja volt, törékeny fizi
kumában is balzaci lélek: hatalmas akaraterő és roppant céltudatosság dolgozott
benne. Egy hosszú életen át kutatott, a lángelmék életművét és életét tanulmá-
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nyozva, hogy tanítson és neveljen egyszerre, felmutatva az ember szellemi nagy
ságának példaképeit a világnak. Mint annyi kortársa ebben a véres évszázadban,
ő is megjárta a szenvedések poklát, s ~z új felimeréseket és távlatokat adott
egész gondolkodásának. "A szerencsétlenség - írja Maurois -, amely bizonyos
lelkeket a lázadásba taszít, engem kigyógyitott néhány előítéletből. Azért, mert
az életet azoknak a táborában kezdtem el, akik parancsolnak, sokáig nem értet
tem meg azoknak a panaszait, akiknek parancsolnak. Szívesen elmondtam volna
Goethével: »Jobban elviselem az igazságtalanságot, mint a rendetlenséget.«!\la
már nem mondanám ezt. Sokáig azt is hittem, hogy minden nó, akinek szépsége
elbűvöl, intelligens, szerény és jólelkű. A tapasztalat nem erősítette meg ezt a
várakozásomat, és a gyógyulás fájdalmas volt. De az alapvető igazság, amelyre a
szerencsétlenég megtanított, az, hogy az áldozatvállalás, ha abba semmifele hiú
ság nem vegyül, semmi mással össze nem hasonlítható örömöket ad az ember
nek. Valójában életem legnagyobb boldogságai, az extázisnak és az elragadtatás
nak azok a rövid pillanatai voltak, amikor a szeretet vagy az irgalmasság révén
megszabadultam önnön személyes hiábavaló gondjától. Eltűnni élvezetes dolog,
és van az alázatosságban, ha az teljes és önként vállalt, valami csodálatos bizton
ság". Szeretet, irgalmasság, 'alázat - íme az anima ~aturaliter Christiana, a ter
mészettől keresztény lélek. Maga Maurois írja le e szavakat, mint mások érték
ítéletét, önmagával kapcsolatban, Emlékiratai-ban. A nagy kritikus, Charles Du
Bos biztatta is őt, hogy keresztelkedjék meg. Maurois azt válaszolta, hogy ő soha
sem élte meg a kegyelemnek azokat a ritka és kivételes pillanatait, amelyekről

Claudel művei vallanak. Valójában - úgy gondoljuk - nem akart hűtlen lenni
ősei hitéhez, a szülei iránt érzett kegyeletből és tiszteletből, s főleg nem akkor,
amikor a zsidóság, a maga több ezeréves történelme során, üldöztetésének legvé
resebb éveit élte át.

MÉCS LÁSZlÓ

NAGYAPÁM ÉS KERESZTELÖM TÖRTÉNETE
A költö Mártoncsik Endre kántortanító ötödik gyermekeként született 1895.
január l 7-én Hemádszentistvánban. Születési évének 90. évfordulójára emlé
kezve közöljük Életem regénye c. kéziratos önéletrajzából az alábbi részlete
ket.

Anyai nagyapám, Dobránszky György 1847 körül jobbágysuhanc volt Sáros
megye északi részén, Demétén. Az uraság gyerekeivel, úgy látszik, játszópajtási
viszonyban volt Dobránszky Gyuri, mert mikor azok a házitanítóval voltak elfog
lalva, ott sündörgött körülöttük, s megtanult ő is írni, olvasni és számolni. Mol
nárinas volt az uraság malmában. Mikor molnársegéd lett, egy zugot ponyvával
elkerített a malomban, s a jobbágy-gyerekéket ott tanította írni, olvasni és szá
molni. A falu bizalmasa is lehetett, mert az uraság tudtán kívül instanciát írt
Ferenc József királyhoz a falu. nevében, hogy szabadítsa fel őket. Az uraság is
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