
BÁLINT PÉTER

A vereség tragikuma

"Boldog, aki szeret, de boldogabb, aki szol
gál, akire sziikség l'all és akiket a [elbont
liatatlan srükscg összefúz. nuntha kettell
egv harmadik: szemelv lennének"

(Claudel: Kőnnvek az éjszakában)

I.

Milv nagv a távolság lsten megismeresenil Lsten sreretcteig - nicreng Pascal; mily nagy a
tavolsúu a megértestol a megbocsátásig, a közőnvtöl a szcrctctig, a hatalmaskodástól
az alázat ig, a tamáskodástól a bizonvosságig, a pilátuskodástól a szolgálni tudásig, a
balvánvimádauól a csoda elfogadásáig. sugallja Franccis Ma II riac, aki a pascali gon
dolat logikáját követve azt a távolságot mutatja meg, amely az emberi szellem és lé
lek, az ember dölvfc és alázata, élet hazugsága és öszintcségvúgva, istenkeresése és
bálvanvirnadata, gvulölete és szerotetc között feszül. "A halál pillanatában sziileuem
újjá ", gyónja meg följcgvzcscibcn a Viperaleszek csaladfője. az Atya, aki mintcgy fordí
tott példázatát mutatja a ickozlo fiúnak. Valamennyi Mauriac-rcgénvnck ez a moridat
lehetne a rnottója és drámai konfliktusának alapja. A drámai konfliktus alapja, mert
kivetel nélkül nunden Mauriac-vegcnv dráma: az egyén s a lelek drámája. Franccis
Mauriac azon írók táborához tartozik, akik nyíltan vallják és hirdetik, hogya regény
nek azt a drámát kell megmutatnia, amit a létezés kiúttalansága, cllcntmondásossága,
szornorúsága, a valóság és a képzelet összhangjának hiánya, a valóságban szüntele
nül elszenvedett vereség és a lét örök kiclégitctlcnségc jelent. A Mauriac-rcgényck
monodramák, egyetlen valóságos és jelentős színterükön, a lélek szinpadán mániáku
san tér vissza újra és újra az a gondolat: hogyan épiil föl a romokból a hit katedrálisa.
Franccis Mauriac - s persze szercplöi - lelkében másként épül, mint a lelki megtisz
tulását, megterésct. istenre találását megvalló Agostonéban. másként, mint a kated
rálist romjaiban is dicsoscgcsnck, elpusztíthatatlannak, örökké ható erőnek látó
Claudelében. másként és mégis nagyon hasonlatosan ahhoz, ahogy Baudelaire lelké
ben, aki világképében a paritcistak kései utódjának tunik, s aki a spinozai létvízióban
hívő szimbolisták és szurrcalisták hírnökeként: "templom a természet" hitvallásában
mindcn létczö egyetemes drámáját és egymásra vonatkozását látta meg; másként és
mégis nagyon hason latosan ahhoz, ahogy Barlach lelkében, aki expresszionista fa- és
köszobraiban a vereség tragikumát. a lét örök kielégitctlenscgét elszenvedő embert
mintázta meg.

Franccis Mauriacot a landes-i fényöfák gyantaszagának. az évente megisrnétlödö
erdötúznek, a gyermekkori tömjénillatnak, a családi misztériumnak, a korán elve
szett apa emlékének s az anya bálványimádatának felejthetetlen és visszatérő emléke
vezeti el a kételkedés, a szabadságvágyalanyához: Lstenhez. Mauriac regényeiben
dialógus folyik az isteni csodában, szeretetben kételkedő és a bizonyosságot, evan
géliumot sejtő s érzékelo tudatszintek között, mintha csak egyetlen Én keresné való
di arcát és jellemét az énkék sokaságában. Amauriaci monod ráma .Jiöse" - ha egyál
talán hősnek nevezhetők ezek a vereségükben megistenülö egyének - éppoly lelki és
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tudati átváltozások, módosulások sorozatán esik át, akár Martin du Gard Jean Barois
ja, aki gyermekkorában buzgó, de öntudatlan hívő, majd megrögzött ateista és a ter
mészettudományok elszánt védelmezője, végül kiábrándulva a racionális gondolko
dás ürességéböl, mindenhatóságából, "józan pillanatában" megfogalmazott végrende
lete ellenére megtér Istenhez. Mauriac regényeinek középpontjában a kételkedésben
rejlő emberi méltóság és alantasság, szabadságvágy és végzet, megtisztulási szándék
és akaratgyengeség feloldhatatlannak tűnő feszültsége áll. Mauriac nem Istenről,

hanem az emberről töpreng és elmélkedik, ezért is utasította vissza többször és
nyomatékosan azt a címkét, hogy ő katolikus író. Egyszerűen csak író, akinek a kato
licizmusa kinyilatkoztatás, sors, végzet, tépelődés, kételkedés, eszmélkedes. olthatat
lan önismeretvágy, pokoljárás, a szabadságvágy beteljesülése és a spinozai létvízió
értelmében a természettel, a természetben rejtező és megnyilvánuló Istennel való
azonosulás. Egyszeruen csak katolikus, akinek az írói magatartás szolgálat, közvetítés,
hivatás, rendszeres gondolkodás, léten való töprengés, s annak a bizonyosságnak a
kifejezése, hogy az ember a belső szernlélódés útján tapasztalhatja meg azt a félelmet,
amit Isten hiányában elszenved. A bizonyosság elvesztése, Isten "halála" felerősíti az
emberben a lét örök kielégíthetetlenségének, drámájának és veszteségének tudatát.
A lét és halál félelmetessé válik; az üresség, a semmi tudata kínozza az embert. HA
halál pillanatában sriilettem újjá", ismételgetik a mauriaci "hősök". A Mauriac-regé
nye k nem véletlenül kezdődnek a végpontból. az élet nullfokáról, a megsemmisülés,
a lelki és testi megsemmisülés árnyékából, amikor is a válság kegyetlenül ráébreszti
az egyéneket a lelkük és tudatuk mélyén rejtező realitásra: valahol utat tévesztettek,
az életük szakadatlan hazugság, színlelés, félrebeszélés, önáltatás és önpusztítás.
Mauriac mindig egy katartikus pontból értelmezi a létet, a "hősök" életét, amikor már
minden veszni, ködde válni látszik, s a reflektorfény a szomjazó, kiégett, megmérge
zett, végső leszámolásra készülö, a vereséget felfogó és kétségbeesetten mentöövet
váró embert emeli ki a sötétségből. Mauriac "hősei" mindannyian érzékelik azt az
egzisztenciális és hitbeli válságot, tragédiát, amit kétezer évvel korábbi őseik átéltek,
akik megdöbbenve álltak a Koponyák hegyén a Keresztrefeszített előtt, mert benne
látták utolsó reménységüket, menedéküket és szabadságukat. Kezdet és vég, születés
és halál mennyire egy töröl fakadó érzéseket és gondolatokat vált ki az emberből.

Mauriac az Isten halálát megélő, lelkében megtapasztaló ember vereségtudatát, lelki
pótlékainak ürességét, szövevényes önhazugságát teszi vizsgálata tárgyává, s magát a
bizonyosság hiányában vcrgödö embert, aki a létezés arkhimédeszi pontját elveszítve
emberi méltóságától fosztja meg személyiségét.

HA halál pillanatában szüleuem újjá" - kivétel nélkül minden Mauriac-i.hös" a halál
- a valóságos és az átvitt értelemben bekövetkező halál - előtti pillanatban születik
újjá, amikor szembe kell néznie a sorssal, számvetést kell készítenie. hogy számot
adhasson annak a legfőbb lénynek, akit a végzet beteljesedésekor pillantott meg: Is
tennek. A végpontból világosodik meg az egyén sorsából kirajzolódó dráma és vere
ség. A végpontból, amikor az embert már nem kötik eszmék, javak, gőgös érzések,
hamis bálványok, a magány félelme, a külvilág ítélete, az önáltatás védekező szük
séglete. Amikor az egyén saját választásából bekövetkezett sorsa felett akar ítéletet
mondani, és tékozlása miatt megbocsájtást vagy pusztán csak megértést vár, amit
rendszerint csak a halál után remélhet, mert ahogya Genitrix-ben a szeretetlenségtöl
elszikkadt Marie de Lados érzi: "a jelenlevők azok, akiknek nincs igazuk", akik hiába
várnak segitséget, feloldozast más egyéntol. s így végső magányukban Istenhez fo
hászkodnak, könyörögnek búnbocsánatért. meghallgatásért. A végpontból világoso
dik meg a dráma, amikor a lélekben és a tudatban elfojtott realitás: a választás hely
telensége, a mások ítéletétől való félelem, a családi eszmények áthágását tiltó kegyet
len szokásjog, a bálványimádás és a szeretethiány, az alázatot és irgalmat nélkülöző
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kegvetlenség egyszerre döbbenti rá az egyént képmutatására. élete hiábavalóságára.
A végpontban mutatkozik meg az a valóságos bün, amit csak az immár végérvénye
sen megtalált Isten bocsáthat meg annak, aki hajlandóságot mutat a megtérésre. Az
önmaga vereségével, igazolhatatlan szinjátckaval lcszárnoló mauriaci "hős" Istenben
a végzetét és utolsó reménvét pillantja meg, aki világosságot és tisztánlátást bocsájt
szemere. Ez úgy teszi láthatóvá a hiábavalóságok, a rögeszmék, a tévedések sorozatát,
mint a híres prousti kivételes pillanatok, amelyek rendet teremtenek az élet, a már
lezajlott eseménvek folyamában, az érzések és gondolatok zurzavarában. az emlékek
próteuszi változásáhan és átértékelődésében. Van-e a végpontban. a megvilágosodás
kivételes pillanatában annyi erőnk, akaratunk, bátorságunk, hogv egvetlen tollvo
nással áthúzzuk az egész életünk folvamán tetteinkkel írt szörnyü testamentumot? 
teszi föl szüntclcnül nekünk a kérdést Mauriac. Tudjuk-e gyakorolni az irgalmat, a
megbocsátást, a szeretetet másokkal szemben még életükben? Hisz ez a keresztény
hit próbaköve: tout comprendre c'est tout mépriser.

Mauriac "hősei" nem úgy hisznek, ahogyan Agoston vallja: credo quia absurdum est,
hanem hisznek az évszázados landes-i szokásjogból, az elszigeteltségból. a rájuk kény
szerített vagy önként vállalt lelki börtönből való szabadulás lehetőségében, s abban,
hogy Istenben megpillanthatják azt a lelki békét, mértcket, tiszta forrást, amiből a
szeretet árad. A niauriaci "hősök" Isten-hiánya a szerétet hiánya is egyben; az Isten
hez való fölemelkedés a szeretetnek az elérése. A mauriaci "hősök" hisznek, rnert a
fölemelkedés révén emberi méltóságukat, önbecsülésüket nyerik vissza, s azt a lehe
tőséget is, hogy képesek legyenek megváltoztatni vegetatív életformájukat. hogy ki
lépjenek a tévelygők, az önáltatók sorából és emberi viszonyaikat. hátralévő életüket
a szeretet megtartó és megváltó ereje hassa át.

Mauriac már azt is megváltásnak tartja, ha az ember, az emberi közösség nem a
vagyont, a hatalommániát, az egzisztenciális érdeket, a farkastörvényeket teszi meg a
létezök között egyedül érvényes rendezö és összefogó elvnek; ha az egyén képes íté
letet mondani saját tette, tékozlása, kegyetlensége és alakoskodása felett. Mauriac
szakadatlanul, lankadatlan hittel és meggyőződéssel vonja a szellem és az erkölcs
ítélőszéke elé az emberi természet alantasságát, erőszakosságát,kegyetlenséget, akár
csak Ibsen; írásaiban mindig az embert teszi meg mértéknek, ahogy a görög tragé
diák, melyek közül az euripidészi drámákkal vállal azonosságot. "Hősein" keresztül
azt láttatja be velünk, hogy a jutalmazó, büntető és a vonatkozási pontként feltétele
zett Isten mindig cselekvésre, önvizsgálatra, megújhodásra, szembenézésre, töpren
gésre és korrigálásra ösztönzi az embert.

2.

Mauriac és Barlach: csak az első pillanatban meghökkentő e két lélek találkozása.
Kortársak, mindketten megélik a keresztény etika s az Isten-hit egzisztenciális vál
ságát, a világháború kataklizmáját, a szörnyü testvérpusztítást; a valóságos harcszín
téren akár egymással szemben is hasalhattak volna a Marne két partján húzódó
lövészárokban, ám a szellem barikádjának ugyanazon oldalán állnak, s egyetlen útról:
valóságos pokoljárásukról. katuhárisukrol vallanak müveikben. A pokoljárásról, amit
az élet jelent számukra, és az alászállásról. amiről gyónásuk, vallomásuk, kinyilatkoz
tatásuk, egyszóval müvészetük tesz felejthetetlen tanúbizonyságot. Mindkét vidék
ivadéka tudatában és lelkében hordja a természet ifjúkorban megcsodált varázsát, a
felejthetetlen barangolásokat, a rousseau-i természetbe menekülés és az ősi világban
feloldódás édes ízű emlékét.
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"Tal/Ie chose sacrée el qui veur demeurer sacrée s'enveloppe de mvstere" - minden
dolog, ami szent és ami szent akar maradni, titokzatosságba burkolózik, írja Mal
larmé; az ember léte szent, a sacré szó kettős értelmében: áldott és átkozott, s mivel a
valódi, emberhez méltó Iét szent akar maradni, mindig valamiféle titokzatosságba
burkolózik. A létezés áldott és átkozott jellegét, az emberi Iét szakadatlan drámai
voltát, a Iét örök kielégítetlenségét s a magára hagyott, kiszolgáltatott ember veresé
gének tragikumát Mauriac a fából készített papírosra rója, Barlach a fa testébe vési;
örökké ható hieroglifákkal, ősi jelekkel elevenítik meg az ember menekülését, sze
cesszióját a hatalomittasok, a fajról és kiválasztottságról handabandázók földjéről. A
Iét Szodoma és Gomorra, amelyben a szolgálat, az "intés az örzökhöz" minden hu
manista feladata, mert "bűnösök közt cinkos, aki néma". Mauriac regényei a görög és
racine-i drámák fojtott légkörének, tragikus végzetszerűségénekés a shakespeare-i
drámák léttöprengésének, önmarcangolásának hagyományait örzik. Barlach szobrai
a hitükért üldözöttek, az emberi méltóságért kűzdök, az istenkeresők drámáját idé
zik, a kora középkori névtelen német és sváb fafaragók Krisztus-szimbólumához
nyúlnak vissza. Mindkét világ középpontja a szeretet; pontosabban a lélek kápolná
jába zárt s mások számára elérhetetlen, megérinthetetlen, megszelídíthetetlen sze
retet.

Mauriac regényeit olvasva s ezzel párhuzamosan, egyidőben Barlach szobrain tű

nődve mind egyértelmubbé válik összetartozásuk, egymásra vonatkoztathatóságuk;
minél tovább időzünk a két életműnél és hitrendszernél, annál inkább megdöbbent a
világképi hasonlóság érzete, a hitvallás egy töröl fakadásának ténye. Életrnúvűk fejlő

dése, tudatos megkomponálátsága, a biblikus motívumok és a szeretet vissza-vissza
térése müveik rokon vonásait mutatják. Mauriac és Barlach Isten-keresése, szeretet
éhsége, a valóságos és lelki katakombákba való alászállása, s talán a legjelentősebb

életvalóság és életélmény. ami mindezen túl összefüzi őket, az édenből történt kiüze
tettségből fakad: a menekülés, az otthontalanság, a veszteség érzete.

A mauriaci regények világképéhez, az író hitvallásához és kételyeihez Barlach
szobrai közül A kételkedo és A viszontlátás áll a legközelebb.

A kételkedő, aki az emberi lélekben dúló ambivalens érzések rabja; a hit és hitetlen
ség, a bizonyosság és kétely, a remény és vereség, a fohászkodás és átkozódás, az ima
és káromlás, az alázat és dölyf végletei között ingadozva várna útmutatást, intést,
mintha a sorsválasztás, a döntés felelösséget könyörgésének alanyára, Istenre bízná.
Ez a vereségét felismero jámbor lélek az ősi testtartásba, térdeplésbe helyezkedik; az
imára szorosan, már-már görcsösen összezárt kéz, a félrebillent viharvert fej, a zava
ros s kétségbeesést sugárzó szem, a könyörgést mormoló száj, a feszülő darócruha
mintha azt nyomatékosítaná, hogy az utolsó pillanatban, ereje, emberi méltósága s
öntudata végső határán szánta volna el magát kérésre. A testtartás, a fej, s az oldalról,
szégyenlősen, mégis ravaszkodón felfelé pillantó ember kérésében és tekintetében
perlekedés, számonkérés, dac és konokság is rejtezik; mintha alkut akarna kötni te
remtőjével, ahogy ez Luciferrel szokás, s ez alku sikerétől vagy sikertelenségétől teszi
függővé Istenhez való viszonyát; mintha ennek a jámbor léleknek az alázatában fe
nyegetés is lenne, csak épp annak a claudeli kinyilatkoztatásnak az igazságtartamát
nem ísmeri föl a kételkedő, amit a költő A rózsa énekében megfogalmaz a hit kap
csán, vagy amit Thérese Desqueyroux mer egyedül kimondani: "Túl kell jutnunk
önmagunkon, hogy Istenre találhassunk".

A viszontlátás már a lélekben bizonyosságot nyert, a belső tapasztalás útján meg
világosodott hit és szeretet szimbóluma. Tamás, akár tékozló fiú az Atyjához, úgy tér
meg Krisztushoz: megfaradtan. elgyötörten, lelki békére és szeretetre vágyva, rossz
lelkiismerettel, megbocsátást remélve emeli esdeklőn pillantását a Szeretetre, akinek
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szikár alkata, csontos és bütykös keze, mcsszcségbe révedező szeme a küldetéstuda
tot, az alázatot, az einber szenvedését sugározza.

Mauriac "hősei": az Isten-keresők, a kegyetlenek, a szeretetre vágyók, a mcnekülök,
az oltalomkeresők, a gyulölködök, a tiszta forrásra szornjazók kételkedőés képmutató
létük miatt nem találnak rá igazi Érijükre. Élethazugságaik miatt nem merik feltárni
bensőjüket, amelvben már romlásnak indult a megértés és a szeretet. Kételkedő és
képmutató létük miatt nem a saját lelkükben keresik Istent, mert ez a befelé fordulás
az önimádattal, a bálványtisztelettel, a misztériumok igézetével történő leszámolást
feltételezné, és saját bűneik őszinte meggyónását. Ehelyett hangosan szólongatják a
rejtőzködő Istent. Csak a katartikus pillanatban, a tragédia bekövetkezése után lép
nek túl önmagukon, s vallják az Yves Frontenac credóját: "minden szeretet egyetlen
Szeretetben egyesül". Ennek a hitvallásnak a belátása vezeti vissza a nyájhoz a tékoz
lót, a tévelygőt, a disznópásztorságig süllyedt fekete bárányt.

Vajon nem olyan nemes egyszerűséggelfordul-e Istenhez A farizeus Brigitte Pianja,
Calouja, A viperafészek családföjc, A Frontenac-miszterium Yves-je. Jean-Louis-ja és
Blanche-a, mint Barlach Tamása Krisztushoz? Az évtizedekig titkolt bálványok, misz
teriumok és tabuk ürességéne k belátása után nem éppúgy szégyenkeznek-e alantas
ságuk okán a mauriaci "hősök", mint Tamás hitetlensége és kételkedése miatt? Vajon
a mauriaci regények drámai feszültsége - ami az elfojtott és felszabadított én ütközé
sében rejtezik - nem a szüntelen vereség és létkudarc felismeréséből fakad, amin
egyedül a "viszontlátás" őszinte vágya segíthet? Vajon Mauriac és Barlach nem
ugyanazt ismerték-e föl, a kora középkori vallomásokban, himnuszokban, s a kata
kombák falán, a dómok szentélyében, fülkéiben felállított Krisztus-szimbólumokban,
amit Babits az Amor Sanctus előszavában tudatosít, hogy a költészet lényege szerint:
ima és áhítat, ima és istentisztelet, fölemelkedés az Istenhez? Lehet-e más a költészet,
az érzéki-tudati benyomások láttatásának, kifejezésének művészete,mint szakadatlan
fölemelkedésvágy, könyörgés és fohász, ha a költő hivatását szolgálatnak, közvetítés
nek, engesztelésnek, oltalomkeresésnek fogja föl?

A halál (háromalakos csoport) - az agónia pillanata, a még és a már drámája a léte
zés határán, a lét és nemlét küszöbén; az utolsó szó, az utolsó szemvillanás, az utolsó
sóhaj, melyben egy élet beváltatlan ígéreteinek, beteljesületlen vágyainak és megva
lósult tetteinek, a vállalt sorsnak az értéke, ítélete summázódik. Vajon nem ugyanazt
ismétli-e, nem ugyanazon töpreng-e Barlach haláltusáját vívó alakja, mint a Viperafé
szek családföje: "s én kegyetlenül megdermedtem ebben a pózban, amelyet ők kényszerí
tettek reám", vagy Janinc-ja: "gondolataink, vágyaink, cselekedeteink nem vertek gyö
keret abban a hitben, amelyet száiunkkal vallottunk"? Rendet tudott-e teremteni Bar
lach haldoklója a lelkében épített, elburjánzott viperafészekben? Vajon a túlélők

belátják-e magányosságuk, elhagyatottságuk idején, hogy "a halottak nem segítik meg
az élőket: a szakadék szélén hiába idézzük őket"? A Viperafészek családfője. ahogyan A
farizeus Brigitte Pianja, fokról fokra, magányossága tudatának elmélyülésével. tehe
tetlen és értelmetlen bosszújának csillapultával éppúgy szomjazza a szeretetet, akár
Barlach haldoklója; s e két jammes-i sort suttogja: "Hozzád megy, Istenem, magába
szállni lelkem. / Borus be béke már. Boríts be béke már". (Rónay György fordítása) S
azok, akik körülállják, akik a lírai fohász helyett testamentumot várnak, valami meg
nyugtató szót az örök birodalmat és halált látótól. tudják-e azt a spinozai maximát,
amit Fernand Cazenave kivágott és naplójába ragasztott: "a bölcsesség az életről, nem
pedig a halálról való elmélkedés?"

Mozes - az agg bölcs teste, szíve előtt tartja a súlyos kőtáblát. Csak aki elveszítette
képmutató, gőgös és tékozló életét, az élhet az Istentől kapott törvények szerint. "Ne
legyen sorsotok. Sors annyi, mint ütközni. Annyi, mint súrlodni és kűzdeni és fáj/ú és
haragudni és gvűlölni és akarni, és ez a trónusért való harchoz vezet. Aki pedig hatalmi
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oriiletbe esett, a;: elveszett" - inti Hamvas, akár Barlach Mózese a halandókat: ember
ségetek. irgalmatok. szeretctetek, türelmetek legyen, s akkor alázattal viseltettek egy
más iránt, táplálni fogjátok lelketek és szellemetek éhségét és szomjúságát és szolgál
ni akarjátok a Deus absconditust. Mert az igaz emberi élet szolgálat. Mcrt az igaz em
beri élet az Istenben, az örök egyben feloldódni tudás képessége. Mcrt az igaz emberi
élet a vereséget szcnvcdoknek, a kiátkozottaknak. az otthontalanoknak. a hatalma
soktól megkínzottaknak és ret tcgoknck. az oltalomkeresöknek felmutatott szeretct
példázat.

Mondhatjuk-e, hogv ismerjük és értjük Mauriacot, Barlachot. amíg nem ismerjük
és nem értjük saját sorsunkban a létezés vereségét, a hit lcnvcgét? Csak ha kitisztul a
latásunk. akkor értjük meg a mózcsi kotáblába vésett etika lénvcgét. a létezés tör
vényét.

3.

Mi az a varázs, az a rejtett erő, ami Mauriacot és regényeit élteti? Hisz jelentos kor
társai közül nem egynek az életrnuve. alakja ma már csak kevesek érdcklödé sérc
tarthat számot; sot a nála nagyobb hatásu és tehetségű André Gicle-nek és Martin du
Gard-nak is erősen megkopott a fénye. Bár napjainkban újra reneszánsza van a két
háború között alkató francia irók ólct müvé nck, vagy legalábbis egyes müveinck:
mintha napjaink szikarabb alkotásai a "regény fogyókurája" következtében elvesz
tették volna az elödök múveinek baját, életérzékenységet. te ljcssegigé nyét. mítosz
tererntö hagyományát, s kevésbé érdekfeszítönek, kevésbé idotállónak tünnénck.

Ha valóban igaz lenne, hogy Mauriac a katolicizmust, a keresztény szellemet kíván
ja újraéleszteni. mint Bernanos, Maritain, s a hit apologetáia akar lenni, vajon tudna-e
ma is oly meggyőzö és drámai erővel hatni az a négy-öt remekmű, amit írt? Elegendő

lenne-e a napjainkban érzékclhctó hit reneszánsza ahhoz, hogy egy "halódó", jelen
tektelen Mauriacot feltámasszon. újra piedesztálra emeljen? Vagy más szempontból
közelítve Mauriachoz; a személye körül dúló viták, az író magánélete és müvei között
lévö diszharmónia fölött összecsapó heves csatározások clcgendök-c, hogy az érdek
lödés homlokterében tartsanak egy írót? Ha Mauriac valóban oly tragikusan és des
potikusan uralkodik figuráin, mint ahogy Sartre ezt szemére veti, s mindebböl azt a
következtetést vonja le, hogy "lsten nem mLlvész, Francois Mauriac sem az", sorolhat
nánk-e öt századunk francia irodalmának élvonalába? Bár kétségtelen, hogya sartre-i
kritika számos valóságos hibára, írói gyengcségre hívja föl a figyelmünket Mauriac
regényei ben. De mit kezdjünk például az olyan téves sartre-i ítélettel, amely Mauriac
tól számon kéri az emberi lét szabadságát, holott az irodalomról írt esszében ö maga
a szabadság képtelenségéről.a lét labirintus jellegéről s csak a képzeletben megvaló
sítható szabadságról beszél. Vagy mit kezdjünk azzal az ellentmondással, hogy Sartre
a mauriaci regényeket a keresztény szellem, etika és hit szük hatáskörében mozgó
nak tartja, amelyek mindig a szeretetlenség, a végzetszerűség. az evangéliumi eszmék
tündöklésének modelliei, miközben saját regényei és drámái is mindig egy filozófiai
gondolat próbakövei és a szabadság képzeletbeli kiútjának modelljei; Sartre
Mauriacot a .Krisnus szolgálatában" álló írónak bélyegzi, miközben ö maga az egzisz
tencialista filozófia szolgálatában álló író, Vajon nem azért reagált-e oly érzékenyen
Sartre, az egzisztencialista filozófus és író - aki éppúgy elutasította regényeivel kap
csolatban azt a jelzot. hogy filozofikus, mint Mauriac azt, hogy katolikus - Mauriac
regényteremtő.eszrneteremtö, modelltererntö fogásaira és eljárásai ra, mert ö maga is
hasonló írói és gondolkodói hibákba esik?

Ha megint másfelöl közelítünk a mauriaci világhoz, az elso pillanatban oly tet
szetosnek. magvasnak és sziporkázóan szellemesnek túnó babitsi jellemzés megra-
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gadja-e a mauriaci é le tmű lén yegét? "S ki lehet őszintébb

Mauriacnál? Akiben a racin e-i fojtott ság és pascali töprengés a
freudi éleslátással és gide-i mer észs éggel párosul". Mauriac épp
oly távol áll , ép poly mértékben , sö t tal án jobban is - elzá rkó
zik az öszinte m egn yilatkoz ást ól. az őszinteség probl ém áj át ól.
mint Gide; épp Mauria c hangoztatta, hogy azért nem ír naplót,
mert a naplóban az ember vagy mindent öszinté n leír vagy ne
írjon se mm it; ép p Mauriac az, aki az öszinteséggel szemben
jobban sze re ti a személye körül terj engö mítoszt, mendemon
d át . A Mauriac-regén yek légkörére val óban jell emzö a racine-i
fojtottság, de éppúgy je lle mzö a gö rög drámák végzetszerű

sége, a shakes pe a re -i és tol sztoji miszticizmus is, a chateau
briand-i romanticizmus is. Mau riac a pascali gondolatokban
az emberi lét en, az emberi természet en, az ist eni megnyilat
kozasokon, az embe ri sze lle m és jellem meghatározottságán
való töprengés ízére é rez rá, d e mintha Mauriac felszínesebb,
"me ta fizikus abb és teologikusabb" lenne annál, hogya Pas cal 
féle gondolkodók töpren gö magatartását, mélységét , követke
zet ességét és racionalizmusát a magáévá tegye. Abban is in
kább az ágos toni hit vall ás, kinyilatkoztat ás útj át követi , hogy
az ember i lét számára szinte mindig és minden m üv ében a
bűnt , a bűn feli smerését , az Ist enhez való fohászkodást és a
sze re te tvá rás t jelent i. Mauriac va lóban kacérkodik a freudi
lát ással, de valahán yszor megpillantja a bels ö é lete t élö, vere
ségé t e lemzö .Ji ös ében" az t a titkot, am it freudinak szokás ne
vezni, ah elyett, ho gy azt sokszí nűségében kibontaná, árnyalná,
megelégszik az ösztö nök, az é rzése k, a lelki vívódáso k felmu
tat ásával , s a Sa rtre á lta l is felrótt "bakugrással" azonnal á t
eme li a freudi titkok at az etika i és egzisz te nciális lé tkérdések
ta rtomán yába, ítél et et mond a vívódó, töpren gö, bűnös embe r
felett, s néha már eröszakosan is ahhoz a "keré knyomho z"
igazítja további fejlöd ésüket , so rsu ka t, amit ö szánt nekik. Iga
za van Sartre-nak abban, hogy Mauriac .Jr ösei" még levegöt
se m ve he tne k szabadon; a mauriaci módszert, sze mlé letet az a
veszély fen yeget i, hogy "höse i" egyszer é letre kelnek , s fe lrúg
ják az író és sze re p löi között létezö íratlan sze rz öd ést , mert
"ö ná llóan" akarnak éln i. A négy jel z ö közül talán a "g ide-i me
részség" a leghomályosabb. Talán csak anny iban mutat Mau
riac azonosságot Gíde-d el , ho gy rajong a kla sszikus drámáért
és regén yek ért, Baudelaire-ért, a szimbolista költészet ért és a
zen éért. dc ez a faj ta roko nság még szá mos más fran cia író hoz
köthctné. Mauriac talán ab ba n az egy be n mutatkozott igazán
merészn ek, hogy miután feli sm erte a létezés sza ka da tlan d r á
mai voltá t, ·s azt, hogy az embe r i lét szünte lenü l tragikus és
végzetszerű vereségek so rozata , egész é letművében következe
tesen vá lla lta és vég igvitte egyetlen jelentös gondo latá t: "a má
sok belénk vetett hite jelöli k i az lill/nkat", vagy is az íróna k szol
gá lnia , közvet íten ic kell az embe r és Ist en között, mc rt ez az
író aláza ta a l éttel sze mbe n, Kcll -c en n él több, hogy valaki sze 
rc te tü n krc és hálánkra rászolgá ljon?
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