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H E N R Y DE M O N T H E R L A N T 
Irta: Lovass Gyula 

ISKOLÁSAN, életrajzzal kezdjük, arra füzzük fel egy merész élet 
példáját és tanúlságait. De nem is tehetünk másképp. Monther-
lantról nem lehet szólni csak életével kapcsolatban. 
Családja spanyol és arisztokrata származású. Egyik őse XIV. 

Lajos udvaronca volt, egy másikat megöltek a forradalom alatt . 
Neve körülbelül üvöltő hegyet jelent, címere lángoló torony két 
kard között. Mindebben, ha úgy tetszik, van valami szimbolum 
életére. Mint ahogy abban is, hogy 1896-ban április 21-én született, 
Róma alapításának évfordulóján és a bika csillagászati jegye alatt . 
Szenvedélyessége, végletessége, ellentmondásai a gyerekből is ki-
ütköznek. Sportol és ír, «inkább sportember lesz belőlem, mint 
író,» panaszkodik tíz éves korában egy barát jának. Barrést olvas 
és latin klasszikusokat. Hirtelenharagú, egyszer majdnem meg-
foj t egy öreg tanár t . Spanyolországban jár s a Provence-ban 
bikaviadalokon vesz részt. Egyik könyvében közli is a déli újságok 
cikkecskéit, melyek a tizenhatéves viadort dícsérik. Szereti a 
feszültséget, a veszélyt. A háború kitörésekor önként jelentkezik, 
de a szíve rossz, csak segédszolgálatosnak osztják be. Színdarabot 
ír, erősen önéletrajzi ízekkel (Exil.) a fiatalemberről, akit nem 
engednek a háborúba. «A papírpusztítóknak megvan az a képes-
ségük, hogy megmaradjanak mániájukban a legsúlyosabb idők 
közepett is.» — idézi később erre visszaemlékezve Chateaubriand 
mondását. Később mégis a frontra kerül, súlyosan megsebesül s 
katonai érdemkeresztet kap. 

Háború és sport. Származás, nevelés és ifjúság zavarából a 
háború kovácsol egységes élményt. Az alig elmúlt háború füstölög 
első könyvének a La Reléve du Matin-nek (1920). hátterében is. 
Az első könyv nem regény, (Montherlant különben is kevés olyan 
könyvet irt, amit regénynek lehet nevezni,) rajzainak egységet 
i t t a gimnazista környezet, a katolikus internátusok levegője és 
a háború ad. Diákszemlélete Cocteau-éhoz hasonló. Van ezekben 
a gyermekekben valami keménység, még nem alkudtak meg az 
élettel, oly tisztán állnak vele szemben, ahogy azt csak gyermeki 
hit, türelmetlenség és tapasztalatlanság megkövetelheti. Éppen 
úgy csak a te t te t lát ják, s a te t tek értékében mindenekfölött 
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hisznek, mint alkotójuk. A háború tragikus kérdéseket ad föl 
a társadalomnak, s méltóan csak ezek a fiatalok felelnek rá. 
Nem csoda hát , ha Montherlant dicsőíti ezt a drága kort, az élet 
zenitjét. A «kollégiumi dicsőséget» énekli s a nevelőktől azt köve-
teli, hogy hagyják magára az ifjúságot. Bátor, modoros és zsúfolt 
ez a könyv, mint minden fiatalkori írás. D'Annunzióra szokták 
hasonlítani s Montherlant maga is bevallja túlzott pompájának 
olaszos ihletettségét. De lírai ereje s ellentmondáskedvelése, a 
legidőtállóbb montherlanti tulajdonságok már i t t is feltűnnek. 

Közben már i t thon van s nem tud beleilleszkedni a békébe. 
Arisztokratikus morál él benne, de férfias és hősi cselekedetekre 
a béke nem ad alkalmat. Fiatalsága korláttalan életet követelne. 
A háború testi megpróbáltatása után most kellene élvezni az 
érzékeinket, a világot. De az emberek a békével sem tudnak 
élni, kicsinyesek, gyávák s körülbástyázzák az életet korlátokkal 
és parancsokkal, a világ élvezését is megrontják törvényeikkel. 
Megnehezítik az életet olyan fikciókkal és dogmákkal, amikben 
nem hisznek s amiket maguk alkottak. Az Álom (Songe, 1922) 
ebből a békéből néz vissza a háborúra s egy nemzedék kiábrán-
dulásának szemszögéből hívja vissza a háború képét. «A fegy-
verek ideje nem a törvény ideje.» A háború a szabadság, a háború 
pompás kaland a magát kereső fiatalembernek, tisztító, nemesítő 
kaland. Alban Bricoule, az Álom hőse épúgy önként megy a 
háborúba, mint Montherlant. Az élettel egyszer szembe kell 
szállni — taní t ja Alban — merni kell, áldozni kell, hogy elnyerjünk 
valami nagyobbat. 

Ekkor a douaumonti katonai temető bizottságának ti tkára. 
Öt évet tölt el a temető munkálataival. Ezeknek a napoknak az 
emléke a Gyászének a verduni halottakért (1924). Remek páthosz, 
páratlan lírai erő s a legszebb sorok, amit valaha a háború halott-
jairól írtak. De benne van a fiatal háborús nemzedék ideológiája 
is, az embert nevelő harcról a fegyelemről s az áldozat fönségéről 
beszél. Csak éppen a hivatalos háborús úszítók remélik hiába, 
hogy közéjük áll. De nem is békepárti, pedig az emberek abban 
az időben mint üdvösségükre esküsznek a békére. Körkérdések 
járnak, hogy mikép lehetne a világbékét a leghathatósabban elő-
mozdítani. Ő is felel: «A békét kell a háború nívójára emelni — 
mondja —, hogy az emberekben, legnemesebb és legférfiasabb 
részükben fel ne támadjon ismét a háború kísértése». 

Ha elégedetlen is a béke társadalmával, a sport egyelőre 
alkalmat látszik nyuj tani hősi ideálja kiélésére, nemesebb és fér-
fiasabb életformákra. A rekordban például a férfias (háborús) 
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győzelemnek milyen emberi formájá t találja fel ! A testi kiváló-
ság szembeszökő, a nagy teljesítmény elvitathatatlan, nem lehet 
lekicsimyelni, mint a szellemi alkotást. A labdarúgás a háborús 
bajtársi szeretetnek és fegyelemnek milyen mása ! A sport nem-
csak elmélet neki. Tagja egy labdarúgó csapatnak, s jó időt f u t 
száz méteren. Néha ő is korlátokat teremt magának, szigorúan, 
sportszerűen él, nagyanyja házában, Neuillyben minden este 
kilenckor fekszik s Szent Ágostont olvas. Máskor hihetetlenül 
sokat dolgozik pihenés, jóformán alvás nélkül, s ösztöneit és 
vágyait gátlás nélkül, siető mohósággal valósítja meg. 

A sport felé t e t t kitérés emlékeit a Les Olympiques két 
kötete őrzi. (Tizenegy az aranykapú előtt. A kardok árnyékában 
nyugvó paradicsom.) Elsősorban nem a sportideológia fontos ben-
nük (a kötetek a sport imádat elleni figyelmeztetésekkel kezdőd-
nek és végződnek), hanem a sportpályák levegője, szerelem, 
barátság lélekformáló ereje. Versekben és lírai prózákban ünnepli 
a sport csodáját s a sportban kialakuló és magát megtaláló új 
embert. Egész sor vázlat beszél a testkultúráról, egy Előszó a 
box fiziológiájához, egy Előszó a bikaviadalok művészetéhez, s 
egy regény a Les Bestiaires. Ennek is Alban Bricoule a hőse, 
de Alban i t t f iatalabb még, mint az Álomban, a tizenhatéves 
Montherlant tér vissza s az egész zenekar, a dél iránti rajongás, 
a bikaviadal veszélyesen férfias kalandja, a szenvedélyek, a test 
elsősége s az áldozat teremtő ereje. 

Ez a háború és sport jegyében mozgó korszak 1924-ben hir-
telen megszakad. Montherlant elutazik Franciaországból. A hősi 
temető bizottsága befejezte munkájá t , feloszlott, nagyanyja meg-
halt, a neuilly-i ház üresen maradt , «a halál becsukta a szobákat 
egymás után». Rokonság és hivatás nem köti többé s rosszkedve 
nő csak : az ország semmit sem tanul t a háborúból, az emberek 
békehisztériával vannak tele s indokolatlan reménykedéssel. 
A Gyászéneket a frontharcos szövetség hivatalos lapja agyon-
hallgatja. A sport is hozhatot t valami kiábrándulást, mert a 
Les Olympiques harmadik kötete sohasem jelent meg. Aztán az 
utazásnak is van csábítása. Az utazás is kaland, s a kaland a 
háborúval rokon. A kaland lehetőséget nyuj t rá, hogy odaálljunk 
az élet elé, készületlenül és váratlanul találkozzunk vele, leg-
egészebb magunkat , férfiasságunkat s harcos erényeinket vál t ja 
ki belőlünk. Csak a kalandban lehet valaki «egész ember», csak 
a kaland egész t e t t és egész élet. 

Nemcsak az emberek dogmáit únta el, de azokat is, amit 
maga teremtet t . Szabadságra vágyik, nyilt tengerre. Az európai 
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új utazásdivat és kozmopolitizmus első hullámaival indul ő is, 
hogy «átadja magát, annyi év fegyelme után, a tétlenségnek és 
ellágyulásnak». 

Az üldözött utazó. Az «üldözött utazó» négy-ötéves válsága 
kezdődik ezzel. Út ja i t eléggé megszabja ifjúsága. Egyedül dél 
érdekli, dél, ahova vérmérséklete és származása húzzák. Spanyol-
ország és Északafrika inkább hazája ebben az időben, mint 
Párizs. Oda csak két vonat között ugrik fel néha, Rómából 
Madridba menve. Szenvedélyes rohanás egyik helyről a másikra 
(«azt az örömet szeretem egyik-másik emberben és némely helyen, 
amit akkor érzek, ha ot thagyhatom ő k e t . . .»), nagy tempójú 
s látszólag értelmetlen, tervtelen kalandozás, mintha menekülne 
valami elől, ilyen a «tétlensége». «Fantomok zsákmánya vagyok, 
uralkodnak ra j t am s egyik partról a másikra ha j tanak a Föld-
közi-tenger medencéjében. Úgy járok-forgok körülötte, mint az 
állatok a ketrecükben, vagy mint a mesebeli bűnhödők, örökös 
futásban, utólérni a képzeletemet. . . marseillesi mistral, almeriai 
forgószél, Tanger hideg-meleg napjai, algiri vízözön, tuniszi por, 
nápolyi bűz, ez az egész kedves dél és ifjú, szeles melege . . . 
sehol ilyen szerencsétlen nem voltam még . . .» 

«Az üldözött utazó» négy éve Montherlant életének legérde-
kesebb korszaka. Út ja voltaképen boldogságkeresés. Hogy a bol-
dogságkeresés válsággá nő, azt Montherlant nagy érzéki szomjú-
sága s késői, igazában csak ekkor kirobbanó fiatalsága okozza. 
Eddig keveset látott az életből, a háború és a sport fegyelme 
akadályozta. Pedig az egész heves és zsúfolt életet akarná. Az 
abszolutumot a valóságban keresi, az érzéki világ, az élet válto-
zatos formái jelentik, szerinte, egyedül azt a létezőt, amiben 
hinnünk és remélnünk lehet. A valósághoz kell ragadni, az érzé-
kekre hagyatkozni, azok nem csalnak meg. Az ember, aki nem 
nyomja el vágyait, hanem mindig teljesíti, aki így kiteljesíti 
magát cselekedetekben, az az abszolutumot valósítja meg. A bol-
dogság a vágyak teljesítése. A filozófia pogány. Montherlant ezidő-
t á j t arab írókat olvas és Pasiphaeről ír legendát : «Amit akar-
tam, végrehaj tot tam — mondja Pasiphae —, a vágy és fájdalom 
lecsukódik, mint két szemhéj, a világ és békéje visszatér belém». 

1924-ben úgy indul el, hogy nem bízik már csak a féerie-ben. 
A féerie, költészetének megvalósítása, filozófiájának gyakorlati 
kivitele : az, hogy vágyainkat a legpompásabbra építsük és leg-
teljesebben végbevigyük. 

A féerie lényege, hogy nem a valóság a fontos, hanem a kép-
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zeletünkkel meggazdagított, kiszínezett élet. Nem a dolgok zavar-
ják meg az embereket, hanem a dolgokról való vélemény. De a 
dolgokról való véleményt, szerinte, módunkban van magunknak 
alakítani ki. Egy hőséről azt írja : «Megkísérelte, hogy romanti-
cizmus és önzés segítségével olyan világot alkosson, amelyben 
nem kell szenvednie, s ez sikerült is, mert az emberi természet 
igen tökéletes». 

De mi lesz, ha vágyaink ellenkeznek egymással? Mi lesz 
ha egyik napon egészen mást kívánunk, mint a másikon?Vágyaink 
ellentmondása nem lehet a boldogság akadálya. Nincs szükség 
következetességre. Az emberi következetesség gyávaság és kor-
látoltság. Montherlant szomjúsága az egész életet öleli át. Min-
den ellentmondásával együtt . «A világnak semmi értelme sem 
lévén, igen helyes, hogy majd ezt, majd azt az értelmet adjuk 
neki. . . . Minden vélemény megvan bennem, egyiket a másik-
nak feláldozni szellemi becstelenség lenne. Minden egyszerre 
igazság és tévedés, tiszteletreméltó és nevetséges . . .» Hogy min-
den igaz, hogy a morális állásfoglalásnak az ellenkezőjét is el 
lehet képzelni, azt már a Kardok árnyékában nyugvó paradicsom 
is kifejezi. Teljes élességében, egyszerre komolyan és frivolan a 
tételt A vágy forrásainál című kötet fejt i ki. «Váltogatni kell 
az ideálokat, ahogy parfőmöt váltogat az ember, vagy szobát 
a nap különböző órái s z e r i n t . . . Az árulás ellenállhatatlan szom-
júsága emészt! Olyan legyen számomra minden, mint a szere-
tőm, akit gyűlölök nappal és imádok éjjel s annál jobban imá-
dom, minél inkább gyűlöltem.» (Syncrétisme et alternance.) 

Ez a váltogatás (alternance) a teremtő áldozat újrafölvétele. 
Fel kell áldoznunk a mai állásfoglalást, meg kell tagadnunk, 
csak azért, hogy holnap valami ú ja t ízlelhessünk. A kötet egyik 
tanulmánya Peregrinosról szól, a görög filozófusról, aki annyi 
különböző személyiséget váltogatott magában, hogy kortársai 
Proteusnak nevezték, s aki elégette magát máglyán, azért, hogy 
megmentse magát az örökkévalóságra. 

A féerie néha a legjobb reményekkel kecsegtet. «A boldog 
gyönyör szellőitől ha j tva kikötöttem a legvonzóbb szigeten, ahol 
a legpompásabb lények laktak. Végre ! — kiáltottam fel — én, 
aki csak gyönyörűségre való vagyok, i t t vagyok hát igazi élet-
elememben . . . Ezekben a napokban megérdemeltem Dionysos 
előnevét, ki életét ünnepek között tölti, Athénáét, akit nem érnek 
el a gondok, és az egyiptomi istenét, akit mindig fiatalörömű 
királynak neveztek.» 

De i t t is fenyeget az unalom és a csömör s jelentkezik egy 
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súlyos kérdés, életünk értelmének kérdése. «Nem hivén másban, 
csak az érzékeimben, ha azok egy nap kihagynak (leselkedik 
már a csömör monstruma), marad-e valami, hogy kitöltse éle-
temet?» A boldogságot időben el kell hát «vágni», abban kell 
hagyni erőszakkal, hogy elkerüljük a csömört, s maradjon az 
életünkben még annyi küzdés, amennyi értéket tud adni neki. 
A boldogságot is váltogatni kell. Az alternance így alakul á t 
a boldogság «elvágásának» tanává. Montherlant elmenekül még 
a boldog szigetről is, mielőtt belefáradna a boldogságba : «A hét, 
mely távozásomat megelőzte, a dolgok, amik között éltem, a 
mult bájába öltöztek, s a bennük rejtőző vég, elmúlásuk érzete 
felgyujtotta ő k e t . . . egyszerre megszerettem valami hibát egy 
női arcon, mert tud tam, hogy ott fogom hagyni ; még a sziget 
egy pont jának szúnyogjai is kedvesek lettek számomra : vissza-
adtam az életnek, ami pathétikus benne !» 

Mivel lehet «elvágni» a boldogságot? Alkotás, szolgálat, meg-
értés egyformán jó, de nem is ér többet, mint elutazni egy sziget-
ről, mert velük sok minden kerül az életbe, ami önmagában tel-
jesen haszontalan, amiben nem tud hinni a nyugtalan ember 
s amit nem is kíván. «Mennyi dolgot kell elérnem, amit valójá-
ban nem kívánok ! . . . Nem tudom, hogy mire jó az áldozatom — 
mondja Alban — s azt hiszem, hogy olyasmire áldozom magam, 
ami semmi, vagy egyike azoknak a rögeszméknek, amiket gyűlö-
lök . . . Igy éltem, ismerve a dolgok hiábavalóságát, de úgy téve, 
mintha be hagytam volna csapni magam.» 

Igy él a boldogsághajszolás és a nemkívánt dolgok váltoga-
tásának circulus vitiosusában. Nem tud megmaradni sehol. 
A Madridi karnevál nyiltan beszél az 1925 és 28 között történ-
tekről : amihez ért, megpróbálta és mind eldobta. 

Ebben az időben keveset ír, elsősorban az élet foglalja le, 
az, hogy hogyan gyötörje és hogy mentse meg magát. Nem dol-
gozik, csak «azokon a napokon, amikor esik az eső, vagy amikor 
fáradt , hogy kikezdjen az élettel», tegyen, cselekedjen valamit. 
Mégis legerőteljesebben ekkor látszik meg, alakul ki írói jelleme, 
a Vágy forrásainál extatikus tanulmányaiban és vallomásaiban, 
a spanyol vázlatokban s a Kis castiliai infánsnő két szabályosan 
ellentétes részében. Emelkedettség és cinizmus jól adagolt keve-
réke, líraiság, erő és gúny hatalmas ritmusa jellemzi stílusát, 
lángoló oldalak után egy zárójelbe t e t t félmondat mindent 
eloltó hidegzuhanyával. Az olvasóval gonoszul és ravaszul ját-
szik, mindig kitalál valami új fordulatot, hogy leverjen, elcsodál-
koztasson vagy éppen elkedvetlenítsen. Ez a gyengéd és erő-
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szakos Montherlant bizonyára nem fél tőle, hogy ellentmondjon 
önmagának s valószínű igen elégedett azzal a zűrzavarral, amit 
személye és könyvei a közönség, kritikusok és esztéták seregé-
ben teremtenek. 

Egy spanyol postahivatalban kivált ja leveleit : «Három fran-
kot fizettem az ujságkivágásokért, melyekben azt mondták 
rólam, hogy sisakos vadállat vagyok, hentes, plagizátor és apos-
ta ta , hogy úgy írok franciául, mint egy spanyol tehén, hogy a 
hadi érdemrendet az utcán szereztem, hogy a bikaokozta sebem 
reklámoperáció, nem is szólva a csehszlovák ujságról, amelyik 
megtett orosz táncosnőnek, Montherlantova lett a nevem s 
hat tyú halálát táncoltam. Volt egy külön boríték is, egyetlen 
ujságkivágással, amely szerint erősen meghíztam s ez is három 
frankomba került . . .» 

A «szolgálat». Az üldözött utazó válsága látszólag minden 
külső ok nélkül múlik el. Montherlant legalább is így mondja. 
«Akkor lépek ki ebből a lelkiállapotból, amikor akarok.» Mégis 
megnézhetjük azokat az okokat, amiket a Haszontalan szolgálat 
előszava felsorol. Először is elmult a szomjúság, a «forr a bor» 
időszaka. («Barbarie se passa.») Miközben legérzékibb, legpogá-
nyabb könyveit ír ja s legjobban ünnepli a gyönyört, megbeteg-
szik. 1926-ból négy hónapot tölt kórházban tífusszal. Kiújulnak 
a harctéri sebesülései is, Tangerben egy időre «50%-os rokkant-
nak» érzi magát. Az erő és a te t t is tar togat csalódást. Volt értelme, 
szépsége a háborúban, de egészen más arcot muta t a gyarmaton, 
hódító és bennszülött viszonyában. A fehérek erőszaka meg-
gyűlölteti magát, s keveredik dél örök érzelmi tanításával : «min-
den akara t és t e t t hiúság». 

Csak a kérlelhetetlen őszinteségnek, csak a legteljesebb tény-
ismeretnek van értéke. Az arisztokrata Montherlant Afrikában 
még a munkáskérdést is megtalálja. A gyarmati kérdés is sok-
ban helyzetismeret és őszinteség kérdésének tűnik előtte. 

Ugyanez a szemlélet nő az Agglegényekben Montherlant szen-
vedélyességén és szomjúságán át a «megdöbbentő leleplezések és 
megfigyelések halmazává (ahogy Illés Endre mondja), «melyek 
éppen vad sejtburjánzással egymásba nőnek». Egy család «elfára-
dása» három agglegényi életformán át : az Agglegények (az egyet-
len magyar fordításban, Illyés Gyula pompás fordításában meg-
jelent Montherlant-könyv) valahogy a szociográfiára hasonlít, 
s az is : szolgálat. De még inkább szolgálat akar t lenni a Homoki-
rózsa két kötete, amivel 1930 tá ján Montherlant Párizsba uta-
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zik. Hőse egy gyarmati katonatiszt s bizonyára benne van a 
könyvben a gyarmati kormányzat minden szemete, minden 
visszássága és bűne. Bizonyára ! mert a könyv sohasem jelent 
meg. Párizs vagy Európa megváltozott levegőjében az író úgy 
érzi, hogy az ilyenféle tisztítónak szánt leleplezés csak ár thatna 
hazájának. Ebben az időben azt is megakadályozza, hogy drá-
máját , az Exil-t németre fordítsák, mert a darabban egy francia 
anya nem akar ja a háborúba engedni fiát. 

Amit 1930—35 között megjelentet, az a szolgálat és öniga-
zolás körében mozog. A Fiatal lányok sorozat első kötetei ter-
vükben s sokszor fogalmazásukban is még az üldözött utazó 
korából valók. A szolgálat jelleget kegyetlen őszinteségük, démoni, 
frivol nyiltságuk (szociografikus voltuk) jelenti, az önigazolást 
Costals-Montherlantnak a házasság és agglegénység kérdésével 
vívott küzdelme. Az ismeretes Montherlant-botrány, amely a körül 
forgott, hogy tényleg hozzá intézett, igazi leveleket közölt-e le 
a Fiatal lányok-ban az író, számunkra elsősorban valóságra s 
tényismeretre való törekvéséről beszél. Az utolsó kötet egy helye 
érdekesen fejtegeti a valóság és az irodalmi ábrázolás eltéréseit: 
Ha Mlle Dandillot unalmas, annak az az oka, hogy író nem akarta 
valószerűségét feláldozni az irodalmiságnak, vagyis a valósághoz 
hűen ábrázolta. Costals, a regény író-hőse természetesen nem 
veszi el Mlle Dandillot-ot, a nőket, mint minden élményt, csak 
megkóstolni szereti s aztán megszabadulni tőlük. Andréenak, aki 
éveken át rajongó levelekkel üldözte, végül találkozót ad, de 
a lány eltéveszti a találka helyét, s hosszú rajongása, szerelme 
elcsúszik egy cinikusan odavetett véletlenen. — De így jó — 
érzi Costals, aki a regény függelékében dühös tanulmányt ír a 
nőktől, mint a leprától megmérgezett nyugati kultúráról. (Innen 
az utolsó kötet címe : Les lépreuses.) Costalst irodalmilag meg-
menti vad elszabadultsága, áradó, hatalmas bolondsága, mániái, 
erős fantáziaéletének túlfeszítettsége. Montherlant szempontjá-
ból bizonyára az önigazolás is fontos. Conquistador lelkialkatú, 
mint hőse ; az életből az erős élményeket hajszolja, de az alko-
táshoz olyan szabadságra és nyugalomra van szüksége, amit a 
házasság nem adhat meg. 

A fiatal lányok a valóságtiszteleten, a nyiltságon át érezteti 
meg a szolgálat levegőjét. Az igazi szolgálat késni látszik. A hiva-
talos politika undorítja, a jobboldaliság és baloldaliság egyaránt 
kicsinyesnek tűnik fel előtte. Tetszelegve ismétli a jobboldal haj-
dani szellemi vezérének, Barrés-nek mondásá t : «A legnehezebb, 
hogy együtt kell szavaznom a pártommal». 
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A mindennapi politikától finnyásan őrzött «nemesi» külön-
állás választja el. De a mindennapi politika felett ott van a szel-
lemi ember kötelessége. «A közönség és a tömeg nem adhat 
indikációt az írónak — mondja egy 1934-i sorbonnei beszédé-
ben —, mindenkinek joga van rá, hogy sajá t ú t ján keresse az 
üdvösséget, az írónak leginkább.» Ki kell menekülnie a társa-
dalmi és osztályérdekek hálójából. Csak önmagának felelős, a 
lelkiismeretének. Nem a siker a tet tek értelme. Ha a lelkiismeret 
tud kötelességet, ha szolgálatvállalást parancsol a szív, akkor 
vállalni kell, ha tud juk is, hogy céltalan, ha világos is, hogy 
reménytelen. 

Egy sor cikk, tanulmány mondja ki ezt újra meg újra. 
A kötet címe : Haszontalan szolgálat. «A lélek mondja : Szolgálat, 
az ész mondja : Haszontalan.» Mintha Albant hallanók : «Igy 
éltem, ismerve a dolgok hiábavalóságát . . .» De azóta történt 
valami. «Ha a dolgok haszontalansága tegnap kétségbeejtett, 
ma megnyug ta t . . .» De ez a megnyugvás még nem megtérés 
a szó laposabb és elhasználtabb értelmében. A franciák az önvád-
hoz majdnem úgy értenek, mint mi. (Ha nem jobban.) Montherlant 
a legnagyobbakkal és a leghirhedtebbekkel veszi fel a versenyt 
kegyetlenségben és nyiltságban, ha a franciákat vagy a francia-
nyugati szellemet kell vádolnia. Az Équinoxe de Septembre a 
szeptemberi világválság naplóján át szidalmazza és gyalázza 
nemzetét. A franciák bűnösek, hogy sem a békét nem tud ták 
megszervezni és megélni, sem a jövendő háborúra nem tudtak 
eléggé fölkészülni. Bűnös a pacifizmus és a humanizmus sirán-
kozó midinette-szelleme. A könyv élesen München-ellenes, de 
állásfoglalását, francia szempontból legalább is, az azóta történt 
események teljesen igazolják. Háborúszemléletében hű maradt 
önmagához. A «megnyugvás» a stílust sem tet te öreggé vagy 
unalmassá, ma is feszülő, b á t o r ; ugyanaz a világot ölelő szomjú-
ság van mögötte, gúnynak és nyugtalanságnak ugyanaz a bősége. 

Megmaradt a régi, hősies magányosság is : Montherlant sen-
kinek vezére nem akar lenni! Amit ír, csak önmagára érvényes, 
s rá is csak bizonyos időben. Nem fontos, hogy valaki «művet» 
hagyjon hátra, csak élni kell s megvalósítani magunkat. Nem 
akar naggyá lenni azzal, hogy bárkit is nevel, vagy utat muta t . 
Gyakori egyesszám elsőszemélyében nincs több gőg, mint azok-
ban a számítókban, akik «mi»-jükkel pártok hatalmába, testü-
letek erkölcsi erejébe, generációk közös érzelmeibe burkolják 
magukat. 

«Az a közömbösség, amit annyian megfigyeltek a fejlődő 
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természetben — írja —, lehet a teremtő ember sa já t ja is, azé, 
aki magát pusztí t ja el gyümölcsöket hozva, mert ez a funkciója ; 
de nem szereti az embereket, mit sem vár csodálatuktól, még 
csak megbecsülésüktől sem, nem hízeleg neki a gyűlöletük, nem 
tulajdonít fontosságot sem nekik, sem magának, sem a művé-
nek ; csak megszabadítja magát időről-időre, öröm, szomorúság 
és fáradtság nélkül belső szörnyeitől és angyalaitól, mert erre 
van teremtve, mert nem tehet mást, s mert megmérgeződne, 
ha nem szabadulna meg tőlük. És az alkotásnak ez a formája 
sem nélkülözi, ez sem, a nagyságot! Már pedig ez az én formám 
és nem is akarok másfélét.» 

ALVINC, NOVEMBER 5. 
November öt. Alig van még hat óra tán 
s Alvinc fölött ragyogni kezd a komor őszi hold, 
egyszerre úgy kezd fájni ez a délután, 
miként Mikesnek Rodostó, ahol bűnhődni volt. 

Falevél hullását egyedül hallgatom . . . 
mély seb az ég, a vidék csöndbedermedt múmia, 
az idő múlását számolom magamon 
s ácsorgok. A vonatnak soká kell indulnia. 

Alszik az állomás, szél keserg fölötte, 
van, ki meg se hallja s ki hallja: tudja mit dalol, 
s ki tudja: húszéves sorsnak elesettje 
s olyan a fény szemén, mint gyertyaláng ravatalon. 

Húsz év . . . húsz nehéz tél, húsz meddő aratás, 
fojtó levegő, könny, «proces verbab és cenzura, 
fejlehajtva tudni: kenyered harca más 
nép öklét edzi s nem vagy már nyelvednek sem ura. 

. . . Téli illat száll. Fázom. Vonaton várom 
s feleszmélek: most felszabadulás harangoz át 
felvidéki esten. Zúg, ölel Komárom! . . . 
De Alvincon komor a hold s a szél keserg tovább. 

Névtelen erdélyi 


