
Francoís Maurlac: A farizeus
Georges Bernanos:
A Sátán árnyékában
Georges Bernanos:
Egy falusi plébános naplója

A 20. századi francia regényírás két nagy al
kotóegyéniségének, Franccis Mauriacnak és
Georges Bernanosnak a két világháború kö
zötti időszakot reprezentáló regényei úgy ke
rültek most - változatlan kiadásban - kezünk
be, mint üzenet és jelzés: a katolikus ihletésü
irodalom sohasem feledkezett meg a nagy em
beri problémákról, s azokért a müvészet leg
magasabb szintjén szállt harcba.

Bernanos két regényét a misztériumok ti
tokzatos fénye vonja be. Rónay György úgy jel
lemezte őt, mint "különös, mély, nyugtalanító
írót", aki "kemény, igazságában könyörte
len. .. keserü, forró, ... éles mondatai élő

húsba vágnak". írásai - 1926-ban: A Sátán ár
nyékában, 1936-ban: Egy falusi plébános nap
lója - megdöbbentettek s azóta is nyugtalansá
got keltenek. A rnerev és magabiztos, a század
forduló egyházellenes áramlatai után helyét
újra megtalált konzervatív irányzat kritikái
nem maradtak el, amikor Bernanos hangja
megszólalt.

Mi volt Bernanos szellemiségének alapja?
Az a lelki-szellemi megvilágosodás, amely újra
értékelte az aszkézis és a misztika hagyomá
nyos felfogását, s benne a kegyelem mindent
fölülmúló szerepére hívta föl a figyelmet. Vál
lalta a kockázatot, hogy szembenézzen a Rosz
szal s földerítse, fénybe állítva leleplezze meg
jelenési formáit, s nyomon kövesse a Sátán út
jait. Sőt, tovább is ment: megidézte és anali
zálta a Jó és a Rossz dialektikájának - végső

fokon Isten hatáskörének végtelenségébe tor
kolló - törvényszerüségeit.

"Az élet a kegyelem drámája. Ezért dráma
Bernanos minden műve" - írja Rónay György.
Ennek a drámának természetét alapvetően a
nagy misztikusok világítják meg számunkra,
akik megismertettek bennünket az érzékek és
a lélek éjszakájával. A kegyelem és a bűn dia
lektikája, mélységben és magasságokban ví
vott harca teszi drámaivá Bernanos két müvét
is. Am úgyszintén jelen van, és felgyorsítja a
cselekmény dinamikáját Mauriac regényei
ben. Ismét Bernanost idézve: "Nincs béke itt a
földön, én mondom önnek, nincs semmilyen
béke, és ha az igazi béke csak egy pillanatig is

megvalósulna, ez a korhadt világ szétfoszol
nék. mint a füst vagy az illat." Ez a dialektika
az életben szövevényes, mint az organizmus, s
a paradoxonok fénye mellett ennek villámai
ban érlelődikaz ember üdvössége.

Bernanos hatalmas szellemi apparátust
mozgat meg, miközben elhagyja a hagyomá
nyos regényformát, meghaladva annak müfaji
kereteit. Az epikus forma mint a folyó fogja
közre a történésnek a misztériumok fényében
és árnyában minduntalan fölbukkanó gondo
latszigeteit. A Sátán vizionárius megjelenítése
s a csoda vonzásában vivódó lélek, a betegség
- a falusi plébános gyomorrákja -, a markáns
vonásokkal megrajzolt környezet, a papság
különféle típusainak, vezetőknek és egyszeru
falusi lelkipásztoroknak olykor szatirikusan
árnyalt képe, nagy vonásokkal, freskó-techni
kával van fölvázolva, s az olvasó saját
igényei szerint egészítheti ki azokat. A papok,
az egyház mint társadalmi szervezet, a papi hi
vatás, életforma mindvégig vezető szerepet
játszik Bernanosnál. A falusi plébános első

személyben szól, vivódik, de gondolatai az író
gondolatai. Ugyanígy tükrözi A farizeusban
Louis Pian Mauriac gondolatvilágát. Mind
két író személyes alanya, de egyben megfigye
lője is a történetnek, amelynek érzékletes, oly
kor érzékies, pontos rajzában. drámai sorsfor
dulóiban a kegyelem láthatatlan müködése is
feltárul, a hatások realitásából mintegy vissza
vetítve, a hallgató ember belső lelki párbe
széde is megszólal. Szól a szelíden szenvedö
Octavie hangján is Mauriac: "Úgy vélem, he
lyes meghallgatni a kívülről származó tanácso
kat, de csak akkor, ha nem vonják el éber és
alázatos figyelmünket a lelkünkben végbeme
nő munkálkodásróJ. Isten legelőször bennünk
szólal meg, nem gondolja, barátom?" (A fari
zeus) Brigitte Pian, a farizeus nő kevély maga
biztossággal tör oltárra emelt, majd kelepcé
jévé lett "tökéletességének" csúcsai felé, elfe
lejti. hogy az egyetlen, Istenhez méltó áldozat
a szeretet.

Mauriac és Bernanos is egy viszonylag szük
tér - Landes és Campagne - keretei között nö
veli naggyá azt a világot, amelynek az isteni
Fény ad beláthatatlan perspektívát. Vallhatjuk
Gyergyaival, hogy "ez a mély-fölé-hajolás s ez
a hatékony közvetítés az égi fény s a földi láng,
az erősek és a gyöngék, a szentek és a bűnö

zők között. .. Mauriac jelképe, legfőbb tisztje
és erőssége". (Szent István Társulat)
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